Rozhodnutí
nejvyššího soudu československé
republiky ve věcech občanských.

Ročník
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8. Rv II 376/22
8, Rv II 491/22
8. Rv II 513/22
8. Rv II 519/22
8. Rv II 567/22
9. R I 394/23
9. R I 401/23
9. R [ 412/23
9. RIÍ I 29/23
9. Rv I 663/23
9. R II 123/23
ll. Rv I 836/22
15. R I 282/23
15. R I 303/23
15. R I 395/23
15. R I 421/23
15. R 1 434/23
15. Rv 1 634/22
15. Rv [ 1208/22
15. Rv I 1411/22
15. Rv I 1492/22
15. Rv [ 63/23
15. Rv I 677/23
15. R II 115/23
15. R II 116/23
15. R II 131/23
15. R II 135/23
15. R II 211/23
15. R II 212/23
15. Rv II 271/22
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Rv II 510/22
Rv II 527/22
Rv II 538/22
Rv II 547/22
Rv II 597/22
Rv II 7/23
Rv II 24/23
R I 416/23
R I 425/23
Rv I 1610/22
Rv I 90/23
Rv II 557/22
R I 435/23
R [ 448/23
R [ 451/23
R I 454/23
R [ 455/23
R I 456/23'
R I 469/23
R I 481/23
Rv I 1023/22
Rv I 1350/22
Rv I 1444/22
Rv I 1555/22
Rv [ 61/23
Rv 1 71/23
Rv II 3/23
Rv II 9/23
Rv II 16/23
Rv II 32/23
Rv II 36/23
Rv n 58/23
Rv I 1035/22
R I 438/23
R I 459/23
Rv I 1509/22
Rv I 1573/22
Rv 1 462/23
Rv 1 607/23
Rv I 784/23
R H 217/23
R II 227/23
R II 229/23
Rv II 554/22
Rv II 620/22
Rv II 218/23
R I 496/23
Rv I 1437/22
Rv 1 33/23
Rv I 37/23
Rv I 69/23
Rv I 129/23
Rv I 150/23
R II 110/23
R II 221/23
Rv II 610/22
Rv II 25/23

5, R I 374/23
5. R [ 429/23
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II I 510/23
llv I 1136/22
Rv I 82/23
Rv I 94/23
Rv I 111/23
Rv I 159/23
Rv I 744/23
R II 216/23
R II 240/23
Rv II 450/22
Rv II 370/23
R J 378/23
Rv I 131/23
R II 232/23
R II 233/23
Rv II 367/22
Rv II 473/22
Rv II 11/23
R I 466/23
I( I 470/23
II I 484/23
R I 489/23
Rv I 1255/22
Rv I 1287/22
Rv I 1330/22
Rv I 1354/22
Rv I 1445/22
Rv I 1481/22
Rv I 75/23
Rv I 134/23
Rv I 1557/22
Rv I 133/23
Rv I 137/23
Rv I 153/23
Rv I 183/23
Rv I 247/23
I( II 230/23
II II 237/23
I(v II 531/22
Rv II 55/23
I,v II 59/23
llv II 104/23
R I 491/23
R I 506/23
R I 522/23
R I 523/23
Rv I 1237/22
Rv I 1303/22
Rv I 1440/22
Rv I 1516/22
Rv I 1561/22
Rv I 15/23
Rv I 167/23
llv I 237/23
Rv I 338/23
I(v I 600/23
R II 251/23
Rv II 63/23
Nd II 89/23
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I( II 241/23
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R I 569/23
R I 633/23
Rv I 163/23
R II 250/23
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I' I 584/23
R J 612/23
R I 618/23
R I 639/23
Rv I 262/23
Rv I 732/23
Rv I 951/23
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II II 275, 276/23 · 2815
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Rv II 112/23
· 2817
Rv II 182/23
· 2818
Rv II 414/23
R I 581/23
· 2819
· 2820
Rv I 418/23
Rv I 476/23
· 2821
Rv II 115/23
· 2822
Rv I 347/23
· 2823
R II 282/23
· 2824
I( I 557/23
· 2825
I( I 598/23
· 2826
R 1 617/23
· 2827
· 2828
R I 619/23
R I 625/23
· 2829
R I 628/23
· 2830
llv I 280/23
· 2831
R II 265/23
· 2832
· 2833
Rv II 481/23
R II 302/23
· 2834
· 2835
Rv II 194/23
I( II 228/23
· 2836
R I 544/23
· 2837
· 2838
R I 655/23
R I 673/23
· 2839
· 2840
Rv I 196/23
; 2841
Rv I 543/23
R II 299/23
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Rv I 197/23
· 2843
Rv I 507/23
· 2844
Rv 1 665/23
· 2845
· 2846
R I 679/23
I(v I 256/23
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· 2848
R II 87/23
· 2849
R II 296/23

R I 670/23
R I 711/23
R I 718/23
R'I 721/23
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R II 317/23
llv I 622/23
Rv J 966/23
R II 334/23
R I 739/23
Rv J 269/23
Rv J 285/23
Rv I 475/23
Rv I 619/23
Rv I 639/23
Rv I 679/23
Rv I 709/23
R II 339/23
R I 504/23
R I 733/23
R I 753/23
I(v I 377/23
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Rv J 424/23
RvI 723/23
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Rv II 252/23

·
·
·
·
·
·

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
ll.
ll.
ll.
ll.
ll.
11.
ll.
ll.
ll.

R J 632/23
I( I 640/23
R I 658/23
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Rv I 59/23 a R I
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. 2955
čís. pres. 1230/22 . 2956
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. 2958
Rv I 1076/22
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Rv I 1218/22
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Rv I 394/23
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Rv I 474/23
. 2963
Rv 1 477/23
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Hy I 860/23
. 2965
Rv II 72/23
. 2966
Rv II 164/23
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R 1 780/23
I, 1 824/23
R 1 869/23
Hv I 433/23
Rv 1 528/23
Ry 1 537/23
Ry I 686/23
Rv I 741/23
Rv 1 829/23
Rv 1 927/23
R II 386/23
Rv II 322/23
R 1 713/23
I, 1 737/23
R 1 740/23
R 1 806/23
I,v 1 10/23
Rv 1 888/23
Rv I 1279/23
Rv II 213/23
Rv II 292/23
Ry II 303/23
H I 795/23
R I 802/23
R I 851/23
Rv I 49/23
llv I 244/23
Rv 1 504/23
r,v I 521/23
Rv 1 572/23
Ry I 674/23
Rv 1 729/23
['v 1 818/23
Rv I 895/23
Rv I 1217/23
Rv I 1278/23
R II 377/23
R II 378/23
Rv II 42/23
Rv II 460/23
R I 825/23
R I 861/23
R I 864/23
R I 871/23
Rv 1 319/23
Rv I 446/23
Rv I 547/23
Rv I 614/23
Rv I 819/23
Rv I 854/23
Rv I 916/23
Rv II 297/23
Rv II ,562/23
Rv II 579/23
Rv I 496/23
R I 707/23
R 1 828/23
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R 1 868/23
R 1 872/23
R 1 881/23
R I 895/23
R I 899/23
Rv I 1443/22
Rv I 405/23
Rv 1 503/23
Rv 1 514/23
I,v 1 617/23
Rv I 636/23
l!v I 954/23
Rv I 1011 /23
R II 393/23
Rv II 254/23
Ry II 291/23
R I 892/23
R I 893/23
Rv I 423/23
Rv I 522/23
Rv 1 803/23
Rv I 899/23
Rv I 1238/23
R II 219/23
Rv II 355/23
R I 866/23
R I 898/23
R I 903/23
R I 904/23
R 1 914/23
R 1 920/23
Rv I 294/23
Rv I 599/23
Ry I 646/23
Rv I 667/23
Rv I 1065/23
Rv I 1070/23
Rv 1 1372/23
R II 389/23
R II 407/23
Rv II 173/23
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Rv II 224/23
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24. Rv 1 1465/23
24. R II 388/23
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24. Ry II 469/23
24 .. Rv 11603/23
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30. R I 937/23
30. R I 938/23
30. Ry I 392/23
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Rv 1 578/23
Rv 1 658}23
Ry 1 764/23
Rv I 848/23
R II 403/23
R II 410/23
Rv II 464/23
Rv II 593/23
Nd II 142/23
R I 930/23
Rv I 277/23
Rv I 762/23
Rv I 881/23
Rv 1 968/23
Rv I 1109/23
Rv I 1122/23
Rv I 1123/23
I!v II 335/23
Rv II 624/23
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Rv i 1145/23
Rv I 1160/23
Rv 1 1162/23
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Rv I 1475/23
R II 357/23
Rv II 190/23
Ry II 413/23
R 1 850/23
R I 936/23
Rv I 680/23
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Rv 1 1156/23
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Rv 1 1433/23
Rv II 348/23
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13. Rv 1 398/23
13. Rv 1 542(23
13. Rv 1 647(23
13. Rv 1 821/23
13. Rv 1 1164/23
13. Rv I U97(23
13. Rv I 1505/23
13. R II 405/23
13. R II 420/23
13. R II 424(23
13. Rv II 314/23
13. Rv II 380/23
13. Rv II 381/23
13. Rv II 506(23
14. R I 768/23
14. R I 912/23
14. R I 948(23
14. R I 949/23
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14. R I 971(23
14. Rv I 1121/23
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20. Rv I 1206/20
20. Rv II 346/23
20. Rv II 427/23
20. Rv II 444/23
20. Rv II 470/23
20. Rv II 519/23
20. Rv II 548/23
20. Rv II 650/23
21. R I 952(23
21. R , 957/23
21. R I 958/23
21. Hv I 126/23
21. Rv I 690(23
21. Rv I 1072/23
21.Rv I 1362/23
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21. Rv II 223/23
21. llv II 513/23
21. Rv II 525/23
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Rv I 480(23
Rv 1 596(23
Rv I 678/23
Rv I 682/23
Rv I 763(23
Rv I 777/23
Rv I 862/23
Rv 1 1010/23
Rv I 1148(23
Rv I 1158/23
Rv 1 1163/23
Rv I 1476/23
Rv I 1529/23
Rv I 1582(23
R II 382/23
R II 423/23
R II 450/23
Rv II 320/23
Rv II 366/23
Rv II 489/23
Rv I 551/23
Rv I 696/23
Rv I 889/23
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R 1943/23
R I 975/23
Rl 1010/23
R I 1017/23
R I 1023/23
Rv I 637/23
Rv I 1125/23
Rv I 1152/23
Rv I 1191/23
Rv I 1213/23
Rv I 1271/23
Rv I 1588/23
R II 446/23
R II 454/23 c
Rv II 740/23
Rv I 788(23
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Rv II 265/23
Rv II 393/23
čís. pres. 1504/23

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3246
3247
3248
3249
3250
:1251
3252
3253
3254
3255
3256

· 3257

·
·
·
·
·
·
·
·

3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266

prosinec
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
;,

»
»
»
»

»
»
»

>
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

r,

ll.
1 902/23
ll. R 1 995/23
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ll. R I 1026/23
ll. Rv 1 348/23
11. Hv I 416(23
ll. l,v 1 56:</23
ll. Hv 1 650(23
ll. Rv 1 967/23
11. Rv 1 105ti(23
ll. Hv 1 1061/23
ll. R II. 449(23
ll. R II 451/23
ll. R Ii 455/23
ll. Rv II 429/23
12. R I 1016/23
12. R I 1024/23
12. Rv I 1245/23
12. Rv 1 1294/23
12. Rv I 1300/23
12. Rv I 1319/23
12.. R II 463/23
12. R II 471/23
12. Rv II 347/23
12. Rv II 396/23
12. Rv II 547/23
12. Rv II 604/23
13. R I 982/23
13. R I 1067/23
13. Rv I 1215/23
13. Rv I 1250/23
13. Rv II 707/23
18. R I 974/23
18. R I 979/23
18. R I 986/23
18. R I 1009/23
18. Rv I 195(23
18. Rv I 775/23
18. Rv I 779/23
18. Rv I 852/23
18. Rv I 1074/23
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29. R II 481/23
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důležitějších

tiskových chyb.

22., řádka 19. shora: správně »přístupném« nikoliv »přípustném«.
115.,»
5. zdola: správně »865« nikoliv »835«.
154., »
13. zdola: správně »ta« nikoliv »tak«.
257.,»
6. shora: správně »věnu« nikoliv »něrnu«.
263., »
10. zdola: správně »zodpověden« nikoliv »zodpovědna«.
269"
»
15. shora: správně »18. srpna« nikoliv »1. srpna«.
273.,»
3. zdola: správně »30 ano i 40 let« nikoliv »30 ano i 30 let«.
286., v záhlaví ČÍs. 2303 správně: »čl. 335« nikoliv »čl. 355«.
287., řádka 23. zdola: správně »1922« nikoliv »1923«.
293., »
21. zdola: správně »potvrdi1« nikoliv »zrušil«.
297., »
17. zdola: před slova »c. ř. s.« vlož »uherského«.
332.,»
4. zdola: správně »dovolací« nikoliv »odvolací«.
337., »
12. shora: správně »145 sb. z. a n.« nikoliv »135 sb. z. a n.«
348., »
19. zdola: správně »stanov« nikoliv »stavby«.
376., »
21. zdola: správně »považovati« nikoliv »požadovati«.
433.,»
5. shora: správně »zákaz« nikoliv »zákon«.
463., »
14. zdola: správně »67·75 rak K.« nikoliv »6·775 rak K.«
487., »
21. shora: s'právně »a« nikoliv »u«.
489.,»
9. shora: spra.vně »čÍs. 4 sb. z. a n.« nikoliv »č. 2 sb. z. a n.«
494., »
17. idola: správně »§u 84« nikoliv »§u 83«.
528.,»
9. zdola: správně »1910, čís. 81 Ť. zák.« nikoliv »1919,
čís. 84 ř. zák.«.
534., »
5. shora: správně »nadlesními se« nikoliv »nadlesním a«.
534.·,
7. shora zní správně: »nadlesního dle zákona ze dne 18.
března 1921, čís. 130 sb. z. a n. musÍ«.
597., »
17. zdola: správně ,,(§ 428 obč. zák.)« nikoliv »(§ 328
obč. zák.)«.
635., v záhlaví čís. 2511: správně »Nezahájil-li« nikoliv »Nezhájil-li«.
643., značka spisová jest »Rv U 512/22« nikoliv »Rv I 512/22«.
684., řádka 7. shora: správně »vyhýbá« nikoliv »vyhývá«.
704., »
2. shora: správné »nebyl« nikoliv »byl«.
719., »
13. shora: správně »úmyslnosti« nikoliv »úmylosti«.
739., »
2. shora: správně »18. ledna« nikoliv »14. ledna«.
758., »
6. zdola: správně »nese« nikoliv »nece«.
797., »
17. shora: spnivnč »§ 1396« nikoliv »§ 1386«.
864., »
14. zdola: -správně »§u 59« nikoliv »§u 159«.
877., »
10.. shora: správně »jako« nikoliv »nebo«.
945., »
16. zdola: správně »dovolací« nikoliv »odvolací«.
965., »
8. zdola: správně »zatajení« nikoliv »opatřenÍ«.
973., »
7. shora: správně »břímě« nikoliv »průkaz«.
983., »
14. shora: správně »1910« nikoliv »1916«.
1004., »
ll. zdola: správně »nepříslušnosŤ« nikoliv »nepřípustnost«.
1013., »
22. shora: správně »1886« nikoliv »1866«.
1013., »
7.. zdola: správně »1910, čís. 81« nikoliv »1919, čís. 71«.
1034., »
4. zdola: správně »vyhražen« nikoliv »nahražen«.
1040., »
12. zdola: správně »§u 41« nikoliv »§u 31<<.
108)., »
6. zdola: správně »průjezdu« nikoliv »a průjezdu«.
1134.,- » . 19. zdola: správně »1163« nikoliv »1153«.
1138., »
14. zdola: správně »byt« nikoliv »byI«.
1148., »
23. zdola: správně »~čet« nikoliv »účel«.
1156., »
14. zdola: správně »stěžoval« nikoliv »stěžovatel«.
1197., »
12. shora: správně »uvedel1Í« nikoliv »vedenÍ«.
1220., >.>
1. shora: správně »zabraný« nikoliv »žalovaný«.
1230., »
7. shora: správně »577« nikoliv »977«.
1233., »
ll. zdola zní: »výživné, protože při ujednání rozvodu byly
majetkové poměry ujednány«.
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1236.,
1262.,
1299.,

»

1323.,
1379.,
143\.,
1480.,
1490.,
1520.,
1524.,
1526.,
1654.,
177\.,
1835.,
1953.,
2089.,
2109.,

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

»

»
»

»
»

9. shora: slovo »tomu« budiž vynecháno.
1. zdola: správně »otřeseny« nikoliv »třeseny«.
14. shora: správně »(§ 1297 obč. zák.)i nikoliv »(§ 297
obč. zák.)«.
.
12. shora: správně »čl. 4 obeh. zák.« nikoliv »čl. 5 obch. zak.«
23. zdola: správně »1906« nikoliv »1908«.
27. zdola: správně »1807« nikoliv »1907«.
14. zdola: správně »§ 13 písm. c)« nikoliv »§- 13 písm. e)«.

ll. shora:
15. shora:

správně
správně

11. zdola:
16. zdola:

správně »shřebnosí«

18.
25.
23.
7.
18.
19.

zdola:
shora:
shora:
shora:
zdola:
zdola:

»§u 11« nikoliv »§u 1«.
»nastává« nikoliv »nestává«,
nikoliv »služebnost«.
»žalovaná« nikoliv »žalované«.

správně
správně »několik« nikoliv »několiv«,
správně »Výhody« nikoliv »Vývody«.
před »trestního« vsuň »nebezpečÍ«.
správně »1357« nikoliv »357«.
správně »tvrzenÍ« nikoliv »řízení«.
správně »asi« nikoliv »sice«.

čís.

2136.

Tím, že placeno bylo výkonnému orgánu, zanikl dluh, věřitel nabyl
vlastnictví peněz a není dotčen ustanovením §u 12 konk. řádu. Lhostejno,
zda výkonnému orgánu bylo placeno více, než kolik přijati byl oprávněn.
Překročení v tomto směru může býti pouze podnětem ke kárnému stihání zřízence.
(Rozh. ze dne 3. ledna 1923, Rl 1456/22.)
V exekuční věci Karla D-a, firmy D. a S. a firmy František H. (vymáhajicích věřitelů) proti Všeobecnému konsumnímu a úspornému družstvu B. k vydobytí vykonatelných pohledávek 18.791 K 33 h, 1.805 K
s přis!. a zbytek útrat 648 K 34 h byla na den 8. března 1922 ustanovena dražba svršků. Před samou dražbou dne 8. března 1922 učinil zástupce vymáhajícího věřitele Karla D-a dlužniku, jemuž se jednalo o to,
by se dražba nekonala, návrh vyrovnací v ten smysl, že, složí-Ii dlužník
na vyrovnání celé pohledávky tohoto věřitele 18.791 K 33 h s přís!.
částku 8.000 Kč, upustí od exekuce. Dlužník na návrh ten přistoupil
a k rukám výkonného orgánu soudního složil jak narovnanou částku
8.000 Kč pro Karla D-a,tak i pro ostatní dva vymáhajicí věřitele jejich
celé vymáhané pohledávky s příslušenství111 a to pro firmu František H.
zbytek útrat 648 K 34 h a pro firml! D. a S. 2.156 K 85 h. Částky tylo
výkonný soudni orgán až do rozhodnutí soudu uložil ve spořitelně ve V.,
ježto při dražbě přítomný zástupce Velkonákupní společnosti Dr. František N. tvrdil, že jest již vyrovnací řizení zahájeno a trval z důvodu toho
na tom, aby částky tyto byly uloženy clo soudního uschování. Dne 9.
března 1922 bylo zahájeno o jmění dlužnikovu řízení vyrovnací, s jehož
zastavením byl současně vyhlášen úpadek. žádosti správce úpadkové
podstaty, by ji bylo vydáno 2.156 Kč 56 h, složených na soudě pro vy·
máhající věřitelku firmu D. a S., s o udp r v é s t o I i c e vyhověl,
rek li r sní s o 11 d žádost zamitl a uložil prvému soudu, by, vyčkaje
pravomoci, vydal oněch 2.156 Kč 56 h firmě D. a S. D ů v o cl y: Dle
§u 25, odstavec druhý ex. ř. jsou výkonní orgánové oprávněni přijímati
platy nebo jinaká plnění, které exekuci mají býti dobyty, a to, co přijali,
platně kvitovati a dlužníkovi, splnil-li tím svůj závazek, k žádosti vydati
dluhopisy, jim k tomu účelu soudem nebo vymáhajícíín věřitelem doručené. Dle §u 1426 obč. zák. kvitance jest vysvědčením o splněném závazku. Kdo kvituje, potvrzuje, že závazek jest splněn. Jakmile však závazek byl úplně nebo z části splněn, jest tím okamžikem v rozsahu plnění
od závazku osvobozen. Je-li tedy někdo oprávněn, na vykonané plnění
platně kvitovati, jest tím zároveň vysloveno, že placení k jeho rukám
jest na roveň postaveno placení k rukám věřitele sama. U stanovením
§u 25 ex. ř.,které jinak nelze vykládati, postaven jest výkonný orgán
na roveň ve příčině přijmutí plnění a kvitování plnomocníku věřitele a
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proto tento orgán jest subjektem, jemuž dle §u 1424 obč. zák. s účin
kem §u 1412 obč. zák., totiž zánikem závazku, se může platiti. Tomu
svědči i in.strukce pro výkonné orgány, která v oddilu I. §u 21 mluví
o placeni (částečncm placení), kde slovo »placení« jest pojímati jen
ve smyslu terminologie zákona v §u 1412 obč. zák. Zanikácli však dluh
dlužníka již složením peněz II výkonného orgánu, stává se tím okamžikem vymáhající věřitel jich vlastnikem, ježto výkonný orgán jest jen
plnomocníkem vymáhajicího věřitele, a má nárok na jich vydání proti
soudu jako proti každému jinému zmocněnci .a není jeho nárok dotčen
Jalšími osudy, zvláště §em 12 .konk. a vyr. řádu. Dlužník obdrží od
výkonného orgánu (soudu) potvrzenku a může proti dalším krokům
věřitelovým namítati zaplacení. Okolnost, že výkonný orgán pro jednotlivého věřitele přijal vyšší částku, než v §u 333 jedno ř. stanovenou,
nemá pro platnost placení k jeho rukám významu a překročení hranice
té nezakládá neplatnosti placení, nýbrž dle §u 12 odst. druhý instrukce
pro výkonné orgány pouze přestupek discíplinární výkonného orgánu
(min. nař. ze dne 10. května 1910, č. 9 vést.). Z toho patrno, že exekuční soud byl povinen, částku, kterou dlužník k rukám výkonného
orgánu pro věřitele zaplatil, vydati vymáhajícímu věřiteli, jakmile zjistil,
že placení to stalo se před zahájením vyrovnacího a konkursního řízení)
ježto penize ty stal i se již složením do rukou výkonného orgánu vlastc
nictvím vymáhajícich věřitelů a to stalo se před zahájením vyrovnacího
řízení, nehledě ani k tomu, že jak .z motivů k §u 7 vyr. ř. patrno, právo
disposiční dlužníka i za vyrovnacího řízení jest obmezeno jen v rozsahu
§u 8 V~Tr. ř.
N e j v y Š s í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vo dy:

Ze skutkového zjištění soudu rekursního, zvláště však z návrhu sama
z protokolu dražebního ze dne 8. března 1922 a z výpovědi
výkonného orgánu plyne, že šlo o skutečné vyrovnání a zaplacení pohledávek vymáhajících věřitelů před dražbou k rukám výkonného orgánu
jako jejich zákonného zmocnitele ve smyslu §u 25 odstavec druhý ex. ř.
a že částky splacené byly složeny na soudě jenom proto, že Dr. František N. tvrdil, že je již zahájeno řízení vyrovnací, o čemž mělo býti
rozhodnuto soudem. Soucl měl tedy rozhodnouti o tom, zda povinná
strana mohla platiti vymáhané pohledávky, hledíc k předpisům vyrovnávacího řízení. Poněvadž však toho dne zahájení vyrovnacího řízení
ještě prohlášeno nebylo (§ 7 vyr. ř.) a ustanovení §u 8 vyr. ř; dlužníku,
podavšímu návrh na zahájení řízení vyrovnacího) zaplacení dluhů neiakazuje, mohl dlužník vymáhané pohledávky zaplatiti k rukám výkonného orgánu jako zmocněnce vymáhajících věřitelů a tito mají 'proto
nárok na vydání peněz jim zaplacených, když důvod složení na soudě
odpadl. V ostatním stačí poukázati na důvody soudu rekursního a dodati, že nelze rozhodovati v tomto exekučním řízení o tom, zda sporné
pbcení ]e jinak naříkatelným se strany ostatních věřitelů.
stěžovatele,

čís.
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Sudiště §u 101 j, u. nelze se dovolávati proti čs. státním občanům
z oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi.

(Rozh. ze cine 3. ledna 1923, R I 1496/22.)
Proti žalobě, zadané na obchodním soudě v Praze prO'ii českoslo
venskému občanu, bydlícímu v Užhorodě, a opírající se co do místní
příslušnosti O § 32 uh. c. ř. s. a §·101 j. n., vznesl žalovaný námitku
místní nepříslušnosti, jíž s o udp r v é s t oJ i ce vyhověl a žalobu
odmítl. Rek u r sní s o u ci nařídil prvému soudu, by nehledě k odmítacímu důvodu o žalobě dále po zákonu jednal. D ů vod y: Ustanovení §u 32 zák. čl. I 1911 neplatí sice zde, za to však na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi, kde podle žaloby žalovaná má sídlo a vede knihy.
Pokud v čsl. republice platí dvoje právo a každé účinkuje ve své oblastí"
jinak jednotného a nedílného státního celku (§ 3 ústavní listiny) výlučně, nutno po rozumu §u 101 j. n. připustiti účinnost výše zmíněného
§u 32 i v území práva druhého a uznati v něm stejnou příslušnost proti
příslušníkům. oné části státního území, ve které platí.
;, e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu,
Ditvody:
žaloba proti straně, sídlící v Užhorodě, t. j. v území československého
státu, opirá se jerlině o § 101 j. n., stanovící soudní příslušnost pro ž"loby proti cizozemct\111. Tento § byl převzat zákonem ze dne 28. října
I? 18, čís. ,I I ~b. ~. a n. pro stát českoslovel1ský beze změny, přes to je
vsak vyklaclah Jej vzhledem ku změněným poměrům státním i právním.
Rakouskými příslušníky státními je rozuměti ve státě .čsl. podle zákona
ze dne 23. července 191,9, .Čís. 449 sb. z. a n. pouze příslušníky tohoto
st~t~, p~kud pro ně platí tento předpis zákonný, ne však příslušníky
st~tu: .e,z vz~lkly ~limo. čsl. stát, n~ území bývalé říše rakouské. Jiným
statn,lll.1 uz~ml.m Je ~zeml mImo stat ceskoslovenský bez ohledu na dřívější
~ramcc statm,. nel11 jím však, území států dříve cizích, jež připadlo státu
c~sk?slovenskem.u, a tvoří dle §u 3 ústavní listiny s ním jednotný a nedllny celek stalnl. Příslušník československého státu, sídlící v Užhorodě
nen} ci:ZÍm státním pNslušníkem přes to, že na onom místě platí nikoli
§ 101 J. n., nýbrž bývalý právní řád uherský.
čís.

2138.

Smlouva, jíŽ byl spáchán řetězový obchod, nestává se tím ještě
neplatnou.
. Kupíte!, vykonavší volbu, může ustoupiti i od konečného nároku na
splnění, zavinil-Ii po té prodatel, že splnění se mu stalo nemožným.
(Rozh. ze dne 3. ledna 1923. Rv I "97/22.)
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Žalující družstvo přijalo· nabídku žalovaného na koupi jetelového semene a prodalo je dále Ottu O-ovi dříve ještě, než žalovaný nabídku
odvolal. Ježto žalovaný semene nedodal, ž~lovalo d:~žstvo o náhradu
skody. Žalobě bylo vyhověno s o u cl y v s e ch trl s t ol I c, N e Jvy Š š i m S O ude m z těchto
dČivodČi:

Uplatllovaného dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení
jejž shledává dovolatel v tom, 1. že smlouva žalujícího. družstva
s Ottem O-em jest neplatná, jelikož jde o řetězový obchod a 2. že žalující strana, provedší právo volby po rozumu čl. 356 a 355 obch. zák.,
pozbyla tím práva volby další - tu není. Ad I. V případě tomto netřeba se obírati otázkou, zda je tu řetězový obchod, nýbrž Jen, zda lze
namítati, že smlouva o řetězovém obchodu ujednaná jest nicotná. Nelze
přehlédnouti, že smlouva, kterou řetězový obchod byl spáchán, nestává
s.e již proto sama sebou neplatnou <1 nicotnou podle §u 879 obč. zál<.
Ustanovení .totořetězového .obchodu výslovně neuvádí a .dalo by se.
tedy o nicotnosti smlouvy mluviti jen, kdyby tu byly předpoklady čís. 4
§u 879 obč. zák., a že by tomu tak bylo, ani žalovaný sám netvrdil.
Mimo to však lichevní zákon sám neustanovuje, že spáchání trestných
činů, v nčm uvedených, má za následek napro_stou neplatnost ujednané
smlouvy, nýbrž toliko v § 17 předpisuje, že, byl-Ii pachatel odsouzen,
má býti jednání podle volby poškozeného prohlášeno za neplatné. Před
pokládá tedy, že jest tu právoplatný odsuzující rozsudek, tohó dle spisů
tu není a nelze tudíž smlouvu s Ottem O-em prohlásiti za neplatnou.
Ad 2. V tomto bodě jest síée správné, že žalující strana, když žalovaný
smlouvu splniti nechtěl, dopisem ze dne 22. října 1920 ohlásila mu, ž.e
Otto O. mu sdělil, že podle zvyklosti bursy (§ 41 odstavec a) trvá na
splnění smlouvy a náhradě škody z opozděného plnění, \lpozorňujíc ho
na tento dopis a na důsledky poklesem cen snad nastalé. Také dopisem
svého právního zástupce ze dne 23. října 1920 dala žalovanému - ač
toho nebylo třeba -- dodatnou lhlltu do dne 27. října 1920 s tím, že
by po marném uplynutí lhůty byla nucena zahájíti, soudní kroky o dodání a o náhradu škody za opozděné splnění smlouvy. Těmito dopIsy
bylo žádáno prvotní právo na pln,ění oběn;a stranám z: sr;rl~uvy, přís!~
šející, k němuž zákon, je-Ir dru~y ,smluvnt~ ~ prodlem, da~a pravo ~a
dati náhradu pro opozděné pinem. Na mIste tohoto pnmermho prava
111ůže v případě prodlení spoluvlastníka smluvník na smlouvě věrně trvaJící žádati dle své volby sekundér,ní práva buď náhr,ad~ pro ~esplnění,
neb odstoupiti od smlouvy. Zalu]Icl strana od pnmermho sveho prava
mohla ustoupiti, to tím spíše, když nelze z upomínacích dopisů shora
zmíněných nikterak vyvozovati, že žalující za všech okolností Jen a vyhradně na splnění a náhradě za opozděné splnění ,trvala, j~koukoliv
další eventualitu vylučujíc. Nelze také nechatI nepovslmnuto, ze teprve,
po svém dopisu ze.dne 22. října 1920 žalující strana dostala zprá~u od
žalovaného, že jest mu nemožno plniti, jelikož hne~ po odeslane .na:
,bídce jetelové semeno prodal Hospodářskému druzs!v~, a. tu zajlste
1110hla žalující strana i od koneč·ného nároku na spl~e~11 odstOUpItI, Jelikož žalovaný zavinil, že splnění se stalo tak nemoznym.
věci,

čís.
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Prohlásil-li soud za souhlasu stran jednání skončeným dle §u 193
c. ř. s., není povinen, by pak vyrozuměl strany o tom, že došel posudek
znalecký.
Zvyklosti a prodejní podmínky bursovní nejsou zákonnými normami
všeobecné platnosti a soud může k nim přihlédnouti jen tehdy, tvrdí-li
a prokáže-li strana, jich se dovolávající, skutečnosti, z nichž vyplývá
závaznost jich pro určitý právní poměr. Ve směru tom platí zákaz
§u 482 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 3. ledna 1923, Rv I 712/22.)
Žalobu o zaplacení kupní ceny za dodanou přízi pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i ce zamítl, o d vol a C í s o u d jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Vady řízení shledává dovolatel jak ve způsobu, jímž proveden byl
znalecký, tak i v použití jeho pro přesvědčení, z něhož vycházel
. odvolací soud při rozhodování o tom, ,zda dOdávka odpovídala smlouvě.
Neprávem vytýká dovolání, že odvolací soud nezachoval se dle §u. 350
odstavec druhý c. ř. s., nevyrozuměv strany o tom, že došel písemný
, posudek znalecký. Odvolací soud prohlásil jednání skončellým podle
§ 193 c. i'. s., věděl proto dovolatel,. že bude ve věci rozhodnuto bez dalšího jednáni, jakmile spis dojde. ,Souhlasiv s tímto opatřením vzdal se
dalšího jednání. Dovolání .dále namítá, že posudek znalecký i rozsudek
odvolacího soudu odporují zvyklostem pražské bursy i prodejním podmínkám spolku "Verein Schafwoll- und Baumwoll Streichgarnspinner«,
dle nichž dodávka příze 1.32 mm odpovídá objednávce příze 1.5 mm.
V tomto odporu shledává-dovolání jak vadu řízení, tak i nesprávné právní
posouzení věci. Dovolatel však přehlíží SVLIj skutkový přednes .před sou~ern p.rocesním, v němž omezil se jedině na námitku, .že výtka vadnosti
dodaného zboží je podle čl. 349 obch. zák. prekludována. Uvedené zvyklosti a prodejní podmínky nejsou zákonnými normami' všeobecně platnymi, nýbrž předpisy, platícímí pro případy, v nichž se jim strany podrobily. Soud může k nim proto přihlédnouti jen tehdy, tvrdí a prokáže-Ii strana, jich se dovolávající, skutečnosti, z nichž. vyplývá závaznost .předpisČi těch pro určitý právní poměr. Žalobce dovolává se před
,:>isČi těch teprve v. řízení dovolacím, předkládaje s dovolacím spisem výc
tisk prodejních podmínek, a poukazuje na všeobecnou známost zvyklostí pražské bursy. V předchozíín řízení se o závaznosti těchto ustanovení nezmínil. Odvolací soud neměl proto dČivodu, by sporný poměr
posuzoval dle těchto předpisů, jíchž závaznost nebyla odůvodněna skutkovým přednesem stran. Není tu proto vytýkané vady řízení, a odvolací
soud posoudil věc správně, nepřihlédnuv k uvedeným ustanovením.
důkaz

čís.
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I třetím osobám přísluší za všeobecných podmínek nároku na náhradu škody nárok na odškodnění pro zrušení zasnoubení.
(Rozh. ze cine 3. ledna 1923, Rv I 763/22.)
Žalobkvně byla snoubenkou syna žalované, ze sňatku však sešlo.
Proti žalobě o 4.193 Kč namítla žalovaná, uznavši žalobní nárok, vzájemnou pohledávku na náhradu škody, již utrpěla tín;, že upravila.vzhledem k zamýšlenému sňatku synovI, by!. P r ,0 c e s n I so u p r v e,"s t ?I i c e vyhověl rozsudkem p~o uz~am zal?be a, uzpal pak, ze zapOClCllInl
namítaná vzájemná pohledavka zal ovane nelil duvodem po pravu. O dvol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolání.

?
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v o cl y:

Z ustanovení §u 46 obč. zák. nemůže žalovaná odvoditi uplatněný
náhradní nárok, ježto nárok dle §u 46 obč. zák. přísluší jen druhé stranč.
I. j, druhému snoubenci, a žalovaná, která se původně domáhala náhrady škody jakožto domnělá cesionářka svého syna, v dovolacím spise
připouští, že prvý soud právem k tom u t O nároku nehleděl. Zbývá
jen otázka, zda je nárok odůvodněn předpisy občanského zákoníka o ná'hradě škody (§§ 1293 a násL). V tom směru se v nauce názory ro~ ..
cházejí; jedni nadobro u p í r a jít ř e tím o s o b á m nárok na nahradu škocly za příčinou zrušeného zasno~bení (tak zejména Krasnopolski: »Familienrecht« str. 18 a »Oer Verloblllsbruch nach osl. Rech,t«,
jakož i Krainz-Ehrenzweigv'vydání, ll. svazek str. 13 pOzll. 26), kdezto
jiní p ři zná v a j í í tře tím o s o b á m takovýto nárok (Ol1lestrzanski: »Zur Lehre vQm Verl6bnis« v Oriin,hutově časopise Č. 33 str. 174
a násL). Soudní praxe přidala se k názoru posléze naznačenému (srv.
rozh. Ol. U. N. F. 2114, 2498) a také nejvyšší soud jej sdílí, poněvadž
by se opačný názor namnoze příčil z~sadám spravedlnosti a slušnosti.
Oprávněnost takového nároku dlužno vsak posuzovatI dle zasad §§ 1295,
1311 13240bč zák Má-Ii nárok býti opodstatněn, musí tu tedy bylI:
bezp~ávní jednání s~oubenceJ ust?u-pivŠíh? od zas.no~beníJ kter~ ~nů~e
", ovšem záležeti v tom, že b e z-d II vod II e l,lstoupll; skoda, vzeslva nekomu iinému, ne'ž druhému snoubenci; a příčinná souvislost této skody
s bezciůvodným ustoupením. Odvolací soud ~e nezabýval otá~k?u; zda
měla žalobkyně důvodnou příčinu" b~ ~stoL~pl,la od zas~o,uben1, c~lt 11I~~
zda je tedy na její straně ,bezpravnl Jednam, ,~ava~U]lCI JI k ,nahrad~
škodv aniž zaujal, výslovne stanovisko k dalsl otazce, zda zal ovane
vzeší~ skutečná škoda, pokázav jen povšechně k důvodúm prv?ho
sourlce, jenž k této otázce odpověděl záporně,: přidalť se k, ná;;oru prveho
soudce, že uplatňovaný :~a-J:~~Y narok ::alovane ~en!, duvo,dem p.o
právu, již proto, že vyloucll pncl~nou souvIslost n:ez! pnpadnym .~avl:
něním žalobkyně a nastalou snad sko.dot~) ~ytknuvJ .ze .za~o~ana a ~eJ1 ~yl,
byl i s a m i při čin o u škocly (mkoh, ze z a v I n III ,skodu, ]Ok za-

lovaná v dovolacím spise tvrdí). Zjistil, že žalobkyně projevila p o u h é
P ř á n í. by byt byl upraven a poukázal v té příčině k tomu, co žalovaná jako strana seznala. Tato udala, ~e žádala svého syna, by rozmluvil žalobkyni přání po vymalování bytu, ježto by stálo mnoho peněz,
že však syn prohlásil, že on t r v á 11 a m a lov á n í a sám zjednal
také malíře; co do nátěru, žalovaná ani netvrdila, že žalobkyně v té
příčině projevila nějaké přání, z jejích údajů spíše vyplývá, že o n a
s a m a dala k tomu podnět, připomenuvšižalobkyni, že, budou-li pokoje malovány, musí býti také natřeny; a pokud se kamen týče, při
znala, že kamna byla k přání žalobkyně pouze přemístěna (totiž železná kamna do zadní místnosti a kachlová kamna odtamtud do před
niho pokoje). Vezmou-Ii se za základ tyto skutečnosti žalovanou uve. dellé, dlužno při svědčiti odvolacímu s<?udu, že ~Iastně žalovaná a její syn
způsobili náklad, jehož náhrady žalovaná nyní se domáhá, zvláště když
nelze souhlasiti, s názorem žalované, že bylo jej í p o v i II II o stí,
vyhověti přání žalobkyně, naopak nutno uznati, že žalovaná mohla je
beze všeho odmítnouti, nebylo-li třeba úpravy bytu, a když ze spisů,
nikterak nevyplývá, že žalobkyně byla by setrvala na svém přání, kdyby
byla bývala upozorněna na případnou zbytečnost, pokud se týče nákladnost úprav, nebo dokonce splnění vysloveného přání byla učinila
podmínkou slÍatku. Není-Ii tu však příčinné souvislosti mezi případným
.raviněnÍm žalobkyně a škodou, která' snad vzešla žalované, není náhradní nárok, uplatňovaný žalovanou, alÍi' svým důvodem po právu, a neobstojí výtka, že odvolací soud, potvrdiv rozsudek prvního soudu, nesprávně posoudil věc po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s,).
čís.
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Stal-Ii se státním převratem soud, vedoucí dosud substituční agendy
tuzemských nemovitostí, soudem cizozemským, !)ominula jeho

ohledně

příslušnost.

(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, R I 1267/22.)
S o u ci p 'r v é s t O H c e (okresní soud v Karlových Varech) prohlásil se usnesením ze dne 16. srpna 1922 nepříslušným rozhodnouti
o návrhu, by dáno bylo svolení k prodeji nemovitostí, obtížených svazkem substitučním, ježto usnesením býv, nejvyššího soudního dvoru ve
Vídni ze dne 3. dubna 1909 byl určen okresní soud ve Vídni-Josefově
k dalšímu vedení substituční agendy. Rek u ľ sní s o u d usnesení
potvrdil.
.
N e i v y š š í s O u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil
prvému soudu, by rozhodlo návrhu ve věci samé.
O Ů voJ

y:

Mimořádnému dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněností. Okresní
soud ve Vídni (Josefov) byl ovšem v roce 1909 usnesením Nejvyššího
soudního dvoru ve Vídni delegován k vedení substitučních agend ohledně
tuzemských nemovitosti, avšak pravomoc vídeňského okresního soudu

v prvé a vrchního zemského a nejvyššího soudního dvoru ve Vídni
v druhé, pokud se týče v třetí stolici zan,ikla státní~ př~vratoem a zříz,;
ním samostatného československého statu. Vykonam ukonu subshtucníl10 soudu ohledně tuzemských nemovitostí cizozemskými soudy odporovalo by výsostnim právum čs. státu a zásadám §§ 94 .a násl. úst.·
listiny O moci soudcovské, pročež bylo dle §u 16 pat. o m!mospornem
řízení usnesení nižších -soudů jako nezákonná zrušiti a soudu prvé stolice uložiti, by vyřídil žádost stěžovatelek o povolení prodeje substitučních nemovitostí ve věci samé.

zemkového úřadu, aby stěžovatelum Františku O-ovi a Janu V-ovi byly
z pozemku čís. kat. 56 ve V. 'přidělenydí1ce po 28 a, ale návrhy ty nebyl)' obvodovou úřadovnou dosud schváleny a přidělové řízení o nich
nebylo zahájeno, aniž uchazeči vyzváni, by uzavřeli soukromé dohody
s viastníkem velkostatku; ostatně rekursní .soud op r a v i I .usnesení,
jímž se tito dvarekurentí snad za stíženy pokládají, v ten smysl. že
v y I o učí I pozemek čís. kat. 56/5 z přídělu, čímž se uvolnil pro akcí R,
tak že dovolací rekurs v tom směru. jest vůbec bez pře d m ě t n Ý m.
čís.

čís.
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Zajištění

pudy drobným pachtýřt1m (zákon ze dne 27. května 1919,
čís. 318 sb. z. a n.).
.
Odborný póradce Státního pozemkového úřadu není oprávněn ku
. stížnosti do usnesení o požadovacím právu drobných pachtýřu. Oprávněni nejsou ani ti, jichž nárok na příděl půdy byl zamítnut, neb o němž
přídělové řízení nebylo dosud zahájeno.
.
(Rozh, ze dne 9. ledna 1923, R I 1275/22.)
Do usnesení rek u r sní h o s o u d u, jímž přiznány byly pachtýf"i
do vlastnictví pozemky, patřící k zabranému majetku, podal dovolací
rekurs odborný poradce Státního pozemkového úřadu a s ním i ti, kdož
žádali za příděl pozemku, přiznaného pachtýři do vlastnictví.
N e j vy Š š í s o u d dovolací rekurs odmítl.
~)ůvody:

Josefu P-óvi, důvěrníku a členu poradního sb.oru, nepřísluší vůbec·
právo rekursu, poněvadž jest pouhým pomocným orgánem Státního pozemkového úřadu. Pouze tento úřad, po případě jeho obvodová úřa
dovna byly by mohly v tomto případě, kde se příděl stal na z á k I a d ě
do hod y vlastníka s požadovatelem, odporovatí, ale Státní pozemkový
úřad, jemuž přikazující usnesení rekursního soudu dodatečně bylo doručeno, v zákonné Ihutě n e pod a I opravného prostředku. Dovolací rekurs Joseta P-a byl tedy pro nedostatek oprávnění odmítnut. Totéž platí
však i o ostatních stěžovatelích. Obvodová úřadovna Státního pozemkOvého. úřadu oznámila dne 27. listopadu 1922 okresnímu soudu, že část
pozemku čís. kat. 211/3 v S., označená čís. kat. 211/23, jež požadovateli do vlastnictví byla přiznána, nebyla nikomu přiřčena do vnuceného pachtu dle. § 63 přídělového zákona, a že o příděl čís. kat. 211/3
v S. žádali sice v akci R. (rozptýlená puda) mimo jiné též stěžovatelé
Jose! H. a Václav J.., že však jejich nárok byl odborriým poradcem, jak
patrno z tamních spisů,J a mít n u t. Nejsou tudíž stěžovatelé ve svých
právech a zájmech nikterak dotčeni tím, že pozemek čís. kat. 211/23
v S. byl přidělen požadovateli, a nelze jím dle § 9 nesp. říz. přiznati
prán ke stížnos.li. Co do pozemku čís. kat. 56/5 ve V. navrhl síce dle
oznámeni jmenované obvodové komise odborný poradce Státního po-

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
Vypovězená hospodařící osoba nemůže si stěžovati do účinnosti výpovědi profo, že nebyla doručena též opalrovníku svěřenství. Kterak
lze se domáhatí nápravy •
(Rozll. ze dne 9. ledna 1923, Rl 1446/22.)
Výpověď Státního pozemkového úřadu ze· zabraného svěřenského
majetku doručil s o udp r v é s t o I i c e pouze hospodařícímu majiteli,
nikoliv též opatrovníku svěřenství. Rek u r sní s o u d nevyhověl stížností hospodařícího majitele.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Dúvody:
Dovolací stížnost čelí proti tomu, že výpověď nebyla doručena též
opatrovníku svěřenství a potomstva a svěřenským čekatelům. Třeba že
vývody rekursního soudu nejsou správny - neboť nelze souhlasiti s jeho
míněním, že vypovězený hospodařící držitel svěřenstvl jest zároveň dočasným vlastníkem svěřenských nemovitostí, neboť to odporuje před
pisúm §§ 629, 631, 645 obč. zák., ani s míněním, že výpověd' má význam
jen pro osobu hospodařící, neboť i kdyby tomu tak bylo, ač není, nebyl
by tím odstraněn předpis -§u 18 náhr. zák., že výpov'ěď doručiti je vedle
osoby hospodařící i vlastníku, je-Ii od ní rozdílný, aniž konečně s míněním,. že stížnost proti opominutí doručení vlastníku při slušela by tomuto vlastníku a nikoli hospodařícímu držiteli, neboť toto míněni odporuje §u 20 náhr. zák., který právě nehospodařícího vlastníka ze stížnosti"
vylučuje a ji jen osobě hospodařící přiznává - přece výrok jest správ. ným a to z těchto důvodít: Výpověď dává Státní pozemkový úřad osobě
hospodařící (§ 12 náhr. zák.) , které pak přísluší dle § 20 náhr. zák. stížnost proti výpovědi z duvodu, že nebylo šetřeno předpisu §§ 12-25
té,~Ož ,;ák;' Pon~vadž. stížnost o přísluš! podle toho jen proti výpovědi,
pnslus! dusledne take Jen z duvodu, ze nebylo šetřeno předpisů §§ 12
až 25 o v Ý p o věd i samé, tedy že, ježto tyto pfedpisy porušiti může
Jen Státn! pozemkový úřad, ježto jen on výpověd' dává, Stá t n í p ozem k o v Ý ú řad opomenul šetřiti některého z niCh. Pakliže tedy
St.átni poz;,mkovr ú~a~ z.acho,val ,:šecky předpisy cit. §§o výpovědi,
ale soud pn dorucovam vypovedl neco opomněl, co zákon nař\izuje, není

to důvodem stížnosti proti vÝP0vědi, ,neboť se to platnosti a účinnosti
její dotýkatí neniůže, nelzeť ~opomenutí to přičítati Státnimu pozemko ..
vému úřadu. Správný postup v takovém případě je tento: Ten, komu
na tom záleží, by soud zachoval předpisy zákona, na př. tedy, jako zde,
doručil - má-li za to, že to zákonem předEpsáno výpověď i vrchnímu
vlastníku, t j. jeho zákonným zástupcům, nebo jindy, kdy opomenuto
ji vyhlásiti na soudní desce, by vyhlášení to se stalo, musí se obrátiti
na soud, který tato opatření dle zákona učiniti jest povinen, s návrhem,
aby to učinil. Nevyřídí-Ii soud jeho návrh, má navrhovatel proti soudu
stížnost [ll Li odpírání spravedlnosti dle § 78 zák. o soud. org., vyřídí-li
však soud sám ocl sebe nebo na tuto stížnost jeho návrh, ale vyřízení
se navrhovateli nezamlouvá, jsouc na př. zamítavé nebo odmítavé, má
pak do něho stížnosl dle § 9 nesl'. říz., neboť doručování i vyhlašování
výpovědi jest, třeba to. výslovně stanoveno nebylo zákon stanovÍ
v § 20 náhr. zák. jen, že o stížnosti proti výpovědi rozhodne rekursní
soud v řízení nesporném - bezesporně úkonem_ řízení nesporného, jest
takovým úkonem tedy i všecko rozhodování o něm a má proto místo
§ 9 nesp. říz. Nelze však místo toho, aby to takto uplatňoval, ehtíti zvrátiti účinnost řádné výpovědi osobě hospodařící doručené, jak se o to
stěžovatel pokouší.
čís.
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Dvorský dekret ze dne 18. května 1841, čÍs. 538 sb. z. s., byl derogován ustanoveníni §u 19 nesp. říz.
Vliv onemocnění toho. komu v mimospomém řízení uložen jako donucovací prostředek trest vězení, na výkon tohoto trestu.
(Rozh .. ze dne 9. ledna 1923, R I 1452/22.)
Pavlína T cová domáhala se prominutí trestů vězení, jež jí byly právouloženy pro maření styků jejích děti s otcem jejir;h Jidřichern
T-em, tvrdíc, že by následkeln jejího porušeného zdraví byl výkon jich
pro ni pohromou, neb alespoň přeměny jich v přiměřený trest na penězích. S o udp r v é s t o I i c e návrh její zamítl, vycházeje z názoru,
že -není pro něj v zákoně opory, s O II d rek u r s 11 í však vyslovil názor,- že prominutí nebo' přeměna trestu vězení v trest na penězíc;h' jsou
dle obdoby dekretu dvorní komory ze dne 18. května 1841, čís. 538
sb.. z. s. přípustny, a nařídil soudu prvé stolice, by konal šetření o tom,
zda JSou tu předpoklady pro prominutí zmíněných trestl', nebo přeměnu
jich .v pokuty a by pak ve věci znovu rozhodl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
platně

Důvody:

Lze ponechati stranou řešení otázky, vztahovala-li se púsobnosl
d~kretu dVOlní kanceláře pouze na území, pro něž výslovně byl vydán,
Čl též na ostatni území bývalého Rakouska, a možno-li ho použíti obdobně i, jde-Ii u prominutí trestu vězení nebo jeho přen:ěnu v- pokutu,

. 't předpis ieho hyl ustanovením §u 19 nesp. říz., jako zákona pozdějJez o .
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Přípustnost preklusivní prorog~c~ na pr~spěch řádného soudu ~~
mzdovém sporu, pro nějž byl v tanl", sml~uve! stanoven soud. rozhodc ,;
Vliv poklesu cizozemské měny, by!a-h s a,novena !lr~ ,c,zoze';"s.k ~
dělníky praeu.iící v tuzemsku mzda v Ke a vY!lla~ena v urc~te r~lac" C'~'
měn y ku Kč. Pro posuzování přiměřenosti mzdy Jes! lhostejno, ze delmk
bydlí v cizozernsku.
(Rozh. ze cine 9. lejna 1923, Rl 1460/22.)
Do továrnv žalované firmy na saském pomezí doch~zel0 též. dě!. t o ze Saska J' ež si vymínilo v listopadu 1919 placem mzdy 11Ikohv
cv,
'I'k'
'b'
k·h
vm
Kč, v nichž se mzda vyplácela ostatním de 111 U1~, ny rz v n:,ar ac v
a tov poměru 1 Kč = 85 pf. Když v roce 1921 p~cala marka p;ekotne
klesati, domáhal se žalobce, jeden ze saskych delmku, pl,"ce11l mz?~
Kč. Zaměstnavatel žádosti nevyhovél, žalobce s<;trval vsa~ v pracI
a žalovalo zaplacení mzdy v Kč. Mez! svazem zamestnavatelu va organisací dělníků, k nimž náležely i sporující se strany, byla uzavrena. tarifní smlouva, dle'jejíhož čl. XVI. měly býti všechny mzdové spory pravoplatně rozhodnuty rozhodčÍ komisi. Zalobl' o zaplacell1 m;"dy v Kc p r ~
c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. O d v o I a?, .s o u d zrusIl
napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, ~yckaJe pravomocl;
ji znovu projednal a rozhodl, a uve?: v p,?dstat;, v d.u v o. de ch: :'okud
jde o přípustnost pořadu prava, k 11IZ dluzno o~ uredl;l povmnostr p:~~led
nouti iest míti za (o, že jest pořad práva pnpustnym .. Smlouva, JIZ pro
spory byla umluven~' ro-zhodčí komise, ne~í veřejnopráv~~ normou, zhra, ňující přístup k soudu, nýbrž so~kromou UJ~:lllvovu, _od mz st;an ž mohou
kdykoliv odstoupiti. To stalo se 1 v ,tomto pnpadc. zalobce ~u,:" z,: pod~1
žalobu, prohlásil výslovne, žalovany pak, PU~~'V se do ]edn~n!,.o zalobc,
dal mlčky na jevo, že od úmluvy O rozhodcI koml Sl upoustep (§ 104,
odstavec'třetí j.n.). Ve věci samé dlužno přihlédnouti k tomu, že smlouva
námezdní o niž tu ide, bvla kdykohv kteroukoh stranou rozvazatelna.
Zde nast~lo částečně rozvilzáni smlouvy co do mzdy. V dalším setrvání
žalobce v práci a v sonhlasu žalované k tomu jest spatř?vati pokračo
vání ve služebním poměru, při čemž však nebyla odmcna umluve':1 a .
Jest proto dle §u 1152 obč. zák. stanoviti odmě!,~ přiměřenou ~ tu bu?e
dlužno přihlédnouti k poměrťlm v Sasku, kde Zl]e se podstatne lacmeJ1
nežli v tuzemsku. .
.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by, nepřihlížeje k dúvodům, pro které rozsudek prvého
soudce zrušil, po případném dalším jednání znova rozhodl.
o
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dnutí oné má i za odpadnutí této, což je mylné, rozšiřujíc účinek m110dále, než kam sahá příčí~a., Relace ~ Kč = 85 p~. byl~ ten ,I o rI k o u P ro pře p o CIt a n I Jllzdove sazby, v Ke vyjadrene, m~oťí ale mzdovou sazbou samou, vždyť ,ud~vá jen, za k~likse má jednotka čítat, nikoli ale, kohk jed~otek delm~obdlzeÍl ma. ~Ie I ,kdyby,
č to připustiti nelze, za to se mlÍl musIlo, z; I se saz~y seslo a ze tedy
~ 'šetříti jest mzdu pří~ěř;,nou, jest odv,ola~1 soudopetnaomylu, maJ.e
) to že se tu musí pnhhzetI k tomu, .ze zalobce bydh v Sasku a pn-

v o cl y:

Co se týče otázky nepřípustn,ost!. p;:řadu p:áva, k níž ,v každ~~~
období sporu z povinnosti úřed~1 pn~hzetI dl~zno, ~ouhlas~, Nejvys~1
soud se soudem odvolacím, že vec na radny porad prava patn, protoze
dlužno za to míti že strany tím, že žalobce žalobu u řádného soudu
podal, a žalovaná do sporu se pustila, aniž by námitku nepříslušnosti
jeho vznesla, od smlouvy rozhodčí v tarífní smlouvě obsažené, mlčky
upustily (§ 104 odstavec třeti j. n.). Ve věci samé však je rozhodnutí
odvolacího soudu právně mylné, dovoluje-ii, že tím, že .dělníci - mezi
nimi též žalobce, odepřeli mzdu v tarifní smlouvě, pokud se týče v úmluvě
ze dne 6. května 1920 v Kč stanovenou přijímati v markách v pevném
kursu l' Kč = 85 pf., došlo ke zrušeni pracovní smlouvy, co se týče výše
mzdy, a že tedy dlužno vyšetřiti, jaká mzda je přiměřená (§ 1152 n. zn.
obč. zák.), Neboť smlouvy jest dle §u 914 n. zn. obč. zák. vykládati
cUe ú mys I u str a n a rozuměti jim tak, jak to obvyklosti p o c t iv é h o o b c hod u odpovidá. Tu však nemůže býti nejmenši pochybnosti, že usjednotily-Ii se strany v době, kdy marka měla ještě kurs vůči
korunl' příznivý a jakž takž pevný, na tom, aby mzda, vyjednaná v Kč,
vyplácena byla v M. v pevné relaCi I. K ~~ 85 pf., mělo tím jen vyvarováno býti neustálému přepočítávání podle stále, avšak bez značného
rozdílu se měnícího kursu, neměla tím však žádná strana býti zkrácena
a nebyla tedy na tuto pevnou relaci vázána, jakmile kursovní rozdíl
vykazovati začal. číslici tak značnou, že hodnota mzdy v relaci té vyplácené nerovnala se v podstatě více mzdě v Kč vyjednané. Kdyby byla
začala marka enormně stoupat a koruna enormně klesat, zajisté by žalovaná firma sama se byla postavila na toto stanovisko. Za dané situace,
kdy tomu je naopak, dlužno uvážítí, že dělníci, kteří dostávají. mzdu
v řečené relaci, byli by nekonečně na tom hůře, než dělníci, kteří ji dostávají v Kč, ač obě skupiny konají práci stejnou: podnikatel tedy by
. se na úkor skupiny prvé hospodářsky neomluvitelně obohacoval, což
nelze srovnati ani s úmyslem stran ani s poctivostí právního obchodu.
Ale ne dosti na tom. Pevná relace 1 Kč.= 85 pf. byla vlastně za situace
tehdáž dané v Ý h o.d o u. pro dělníky a nemLlže se tedy převrátiti na
jejich újmu, neboť to by ještě více úmyslu stran a poctivosti právního
obchodu odporovalo. Jak žalovaná "firma sama líčí, stala se úmluva.
o relaci 1 Kč = 85 pf. začátkem listopadu 1919, kdy byl kurs 1 K =
70 pf., a stala se jen 113 n á t I á k d ě·1 nic t v a a hrozbu výpovědí,
nemůže tedy žalovaná nyní využívati jí na SVLlj prospěch, k němuž přece
nikdy nečelila. Jestliže však značnOu a dle daných poměrů trvalou zrně
nou kursu sešlo s relace 1 Kč = 85 pl., která byla míněna jen jako opatření dočasné, pokud tehdejší poměr kursovní v podstatě potrvá, ne-.
sešlo tím nikterak ještě se m z d o v Ý c h s a z e b ve smlouvě tarifní,
pokud se týče v úmluvě ze dne 6. května 1920 v Kč stanovených, tyto
z'lstalya následek sejití s umluvené pevné relace je jen ten, že se mzda,
dokud se strany nedohodnou na relaci jiné, nynějšímu kursu přiměřené,
musí vypláceti plným obnosem sazby v Kč' anebo sice v markách, ale
dle běžného, pořád se měnícího kursu. V tom tedy odvolací soud zásadně chybuje, že onu pevnou relaci stotožnil se mzdovou sazbou, a od-
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~~ěře~ost že se musí posuzovati dle tamních dra~ot~~ch" poměrů; ~ebof

§ 1152 obč. zák. pod přiměřeností mzdy, mysh pnmer,enost jej!,k u
!

, a' ci j'ak z předchozího §u 1151 úetelne plyne, mysh tedy mentko
pr,
'h
'o
b'h
obj~ktivní) věcné, a odhlíží naprosto ode ~se,c p01?eru oso ~lC
~o' subj'ektivních j'ež isou u každého delmka pne. Takto vsak dOjde
1tu
mel
,. , kb'
'1 '
b j'
t~e) jak již prvý soudce správně .uso,u~ll, <:pet , saz. am t~:l ~:m, n~ O'J
jsou-Ii přiměřeny p.ro d~lníky bydhCI v Cechach, jsouy;lmereny ~ p~o
žalobce bydlícího sIce pres hramcI v Sasku, ale pracujlclho v ten12 zavodě jako oni.
J
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Působnost ·rozhodčího soudu, jemuž dle stanov spolku náleží rozhodov!!ti o všech záležitostech z poměru. spol~ovéhO, j~st obmezena. na
poměry ze vzájemného vztahu spolku a jeho clenst~a, jak upr!!v:n j~st
stanovami, a nelze ji rozšiřovati na ryze obchodOl vztahy ku c1enum
(na př. na ,nákup zboží pro členy).

(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, R I 1497/22.)
.
Odbor spolku ~s. textilních průmyslníkll v Č. ~pros:~edko~al v ci:ině
. pro své členstvo nákup bavlony, dal jl ~ tuzemskych pradelnach sepnstl
. a dodával ji pak svým členum. Kdyz Jeden z 1I1ch kupm ceny za takt~
dodanou přízi nezaplatil, domáhal se jí odb~r spolk~ žalo~oll,. pro!1 1I1Z
žalovaný mimo jiné namítl nepřípl.\stnost poradu pr:,va, Jezto d~e cl. 14
stanov žalujícího odboru spolku ve, sporech z pOI;,e:u spolk~~eho roz~
,hoduje smírčí soud. S ~ udp rve s t o II ': e narr;ltku, n,ep~lp~stnostl
pořadu práva zamítl. D u vod y: Sou<;l dospel ku presv~dce~I:. ze te,~t~
spor nenL sporem z poměru spolkQveho, Bylo hlavne uv~z~Íl znem
článku 2, stanov, kdež jest vytčen účel spolku; dle tohoto clanku jest
účelem spolku sesilovat výrobní a prodejní schopnosti a hájiti zájmy prů
myslu textilního a podporovati vznik nových odvětví tohoto průmyslu;
o podpoře a hmotných výhodách a obchodech členů spolku samých není
zmínky. článek třetí stanov 'vypočítává, kterak se spolek snaží tohoto
cíle dosíci, a zase se nezmiňuje o výhodách a nákupu neb objednávkách
zboží pro členy a podobné, naopak v bodu b) vytyčuje, že spolek bude
opatřovati pro své členy pouze nové vzory, tedy nikoliv zbožÍ.. Opatřil-Ii
tudíž spolek pro své členy zboží (bavlnu) a přízi pak svým členům
a tudíž také žalovanému dodal, není to činnost spolková vlastní a vnitřní,
nýbrž činnost čistě obchodní, která s vlastními záležitostmi spolku nemá
ničeho společného. Ostatné sám žalovaný ve svých námitkách výslovnč
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připouští a udává, že opatřování surovin nenáleží vůbec k úkolúm žalujícího spolku, Tento spor jest tudíž sporem z poměru soukrol11oprávmilo,
zakládajícího se na smlouvě zvláštní, mimospolkové, a nelze takOV)T
pomčr rozhodnouti smírčím soudem. Rek LI ľ S· II í s o u d vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva a odmítl žalobu. D ů vody: Dle
čl. 2. stanov odboru spolku čsl. průmyslníků textilních v Č. je jeho úče
lem mimo jiné, sesi10vati výrobní a textilní schopnosti průmyslu textilního a vůbec hájiti společným postupem zájmy jeho v Č. a okolí. Dle
obsahu žaloby, jenž po této stránce nebyl žalovaným co do správnosti
popřen, sprostředkoval žalobce asi před 2 roky v době největšího nedostatku bavlny pro své členstvo nákup bavlny v cizině" dal ji v tuzemských
přadl'Ínách sepřísti a dodával pak přízi svým členům. Bylo by příliš
úzkým výkladem čl. 2. stanov, kdyby pod jeho ustanovení neměla býti
zařazena žalobcova ,činnost, právě uvedená, která přece má především
ráz činnosti, mající za účel, se-síliti výrobní a prodejní schopnost a tím
hájiti společným postupem zájmy textilního průmyslu, a nesporně spadá
pod podnikání, jež směřuje k prospěchu českého průmyslu textilního,
jak jest uvedeno v čl. 3. f) stanov. Vzhledem k tomuto stanovisku nelze
souhlasiti s názorem napadeného usnesení, že šlo v tomto případě o čin
nost čistě obchodní, nýbrž dlužno se přikloniti k vývodům stížnosti,
že jde o záležitost spolkovou, tudíž o spor z poměru spolkového, jehož
rozhodnutí je dle čl. 14 stanov vyhraženo smirčimu soudu.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvoqy:
Přcdevš'm nutno zdúrazniti, ie žalovaný uplatňoval proti žalobě,
vznesené naň II okresního soudu v Č" nepříslušnost soudu a nepřípust
nost pořadu práva. Z celého přednesu jeho je však patrno, že vytýkal
to1ikonepříslušnost řádných soudů, dovolávaje se toho, že podle čl. 14
stanov ialujícího spolku spory z poměru spolkového rozhoduje rozhodčí
soud, tedy mimořidný soud. Hledicli'se k této jedíné žalobcem vznesené
námitce, dlužno řešiti jen otázku, zda je v tomto případě příslušným
k jednáni a rozhodování soud rozhodčí a proto vyloučen pořad práva
před řádnými soudy, či zda přísluší jednání a rozhoe,lováni o žalobě soudům řádným. Spolkový soud rozhodči vyřizuje dle stanov spory, vzcházející z poměru spolkového, t. j. ze vzájemného vztahu spolku a jeho
členů, jak upraven jest stanovami. Že pak v tomto případě nejde o takový spor z poměru spolkového, v podstatě správně vyložil soud prvé
stolice. Opačný názor rekursního soudu nemůže obstáti, uváží-Ii se, že
dle přednesu žalující strany jde o prostý nárok z kupní smlouvy, tedy
z právního jednání, po případě z mandátu, které není záležitosti ryze
spolkovou.
·Čís.
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Ustanovení §u 1170 a) obč. zák. týče se nejen obsahu a rozsahu,
nýbrž í oceněni rozpočtěných prací.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, Rv I 313/22.)

žalovan)r zadal žalobci výstavbu zřícené zahradní zdi. žalobce dal
žalovaliému rozpočet, v němž uvedeny byly jednotlivé práce a úplata
za ně. Za stavby zjistil žalobce, že třeba provésti další opravu zdi, a
aniž by to sllělil žalovanému, opravu provedl. Po skončení prací účtoval
žalovanému více, nežli bylo uvedeno v rozpočtu. žalovaný odmítl zvýše k
zaplatiti, pročež žalobce domáhal se zvýšku žalobou, jež byla zamítnuta
s o II cl Y vše c h tří ;; t o I i c N e j v y Š š í!TI S o II d e rn z těchto
J

důvodů:

Co do právního posouzení věci nutno vycházeti ze zjištění, že žalobce předložil [-ječmenu P-ovi jeko zástupci žalovaného pro vystavení
(opravu) zdi rozpočet nákladel ze dne 2. března 1921, ovšem bez záruky
, za jeho správnost, dále, že žalovaný tento rozpočet mlčky schválil, a že
za provádční stavby žalobce žalovanému neoznámil, že se vyskytla
nutnost provésti značné'vícepráce. Rozpočtu ze dne 2. března 1921 při
kládují obě nižší stolice právem význam rozpočtu nákladů ve smyslu
§u 1170 a) obč. zák., neboť rozpočet tento byl dle zjištěných okolností
žalobcem Heř!llanu' P-ovi jako zástupci žalovaného předložen, a vykazuje dle svého obsahu jednak rozsah zamýšlených prací, jednak jich
cenu. Tím, jak nižší stolice právem uznaly, stal se zmíněný rozpočet
ohledn~ odměny za· dílo pro obě strany směrocbtným a zavazným. Pro
názor, stěžovatelův, že rozpočet tohoto významu ,neměl, nýbrž že již
vzhledem k tomu, že § 1170 a) obč. zák. mluví jen o případné ztrátě
značn)lC'h víceprací, byl směrodatným- pouze ohledně obsahu ,prací, nikoliv i ohledně jich ceny a že v dúsledku toho, neučinil-Ii podnikatel
stavby předepsaného oznámení, pozbyl pouze nároku na to, by bylo
přihlíženo k většímu rozsahu prací, nepozbyl však naproti tomu nároku,
by mohl po provedení práce, ovšeni na podkladě původně předpoklá
daného obsahu prací požadovati vyšší jednotné ceny, než uvedl v rozpočtu, není v zákoně naprosto opory a takovémuto významu odporuje již
účel rozpočtu, 'podle kterého jednak podnikatel béře na sebe nebezpečí, že
se vyskytnou po případě pl'áce, jež neměl při kalkulaci na zřetelí, kdežto
v jiném případě mu případ';; na úkor objednatele výhoda, lze-li dílo vykonati s menším nákladem. Že vývody dovolatele o významu rozpočtu
nejsou správnými, nasvědčuje již doslov §u 1170 a) oQč.zák., jenž
v,prvé;TI odstavci nerozlišuje mezi nepředvídaným rozsah~m práce a ne~
předvídanou nákladností a v druhém odstavc.i mluví všeobecně o znač
ném piekročení rozpočtu a při tom zdůrazňuje, že podnikatel, neohlásiv
objednateli značné překročení, ztrati všeliký nárok na náhradu za větší
práce. Nemá proto podnikatel práva požadovati na žalovaném větší 'než
umluvený peníz a proto nesejde IÚ tom, zda bylo překročení úhrnného
stavebního úŠtu přivoděno nepředvídai1ými většími pracemi) či jinými dů
vody, lla př. jak dóvolání uvádí, pravděpodobně zvýšením jednotných
cen., Důsledkem toho nelze přihlížeti k vývodům dovolání, že v nynější
dobe Je podnIkateh staveb nemožným, by přesně udal, co bude konečně
stavb~,~táti, že by jinak byl .~?~lník,atel nucen v rozpočtu účtovúti sazby
neJvyssl, Jll~O~IVv sazby ~~}nlZSl ~ ze :a ,nynějších poměrú se jednotlié
c:ny ~~~o:retl?e y:ozumeJl »~ezavaznyml«, a že tedy podnikatel může
vzdy zaoalI pnmerenou odmenu ve smyslu §u 1152 obč. zák.
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Pokud jest v zamlčení vad prodávaného dobytčete spatřovati lstivé
jednání. Vada sice poznatelná C'{) do jsoucnosti, nikoli však co do dosahu, ,jest v tomto směru vadou skrytou.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, Rv I 530/22.)
žalobě prodatele o !apla?ení kur.n! .ceny za pro~aného koně o b a
. níž š í s o li d Y vyhovely. Ne J v y s S I S o u d zrusll rozsudky obou
nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by o ní ve směrech v odůvod
nění naznačených dále jednal a znovu rozhodL
Důvody:

Žalovaní brání se proti žalobnÍmu nároku námitkou, že

kůň,

kterého

od žalobce koupili, byliiž v době odevzdání stižen nezhojitelným zánětem masitých částí předních kopyt a následkem této vady k řádné
potřebě, k níž jako kůň tažný byl koupen, zcela nezpůsobilým, uvádě
jíce, že žalobce o této vadě věděl, ježto koně toho krátce před tím na
porážku koupil, jim však vadu tuto nejenom lstivě zatajil, nýbrž je
í v omyl uvedl ujišťováním, že kůň, až se překová, bude dobře choditi.
žalovaní uplatňují tedy jednak neplatnost smlouvy pro omyl ve smyslu
§§ 870, pokud se týče 871 obč, zák., jednak zrušení smlouvy z důvodu
správy dle §§ 922, 923, 928 a932 obč. zák, Předchozí stolice neuznaly
obranu tuto oprávněnou, ježto dle učiněných zjištěni bylo prý na prodávaném koni na první pohled patrno, že má vadu na předních nohách,
které měl zavázány a na ně kulhal, dále, že žalobce tuto vadu při pro·deji jak při ústní smloltvě prvžalovanému, tak i poiději oběma žalo-·
vaný,111 hlásil a že žalovaní koně s touto vadou koupili a se nad to i nároku ze správy vzdali. Soud prvé stolice a patrně i soud odvolací, ježto
rozsudek prvni stolice schválil, mají dále za to, že o neplatnosti smlouvy
z důvodu podstatného omylu nemůže býti řeči; nejdeť prý o omyl am ve
hlavní věci ani v podstatné její vlastnosti; nejde prý dále ani o lstivé
zatajeni vady tlle §u 928 obč, zák., neboť není prý prokázáno, že žalobce
na koni předsevzal takové jednání, jímž měla býti před zrakem žalovac
ného zakryta vada koně, anebo že by byl slovy nebo skutkem pozornost
jeho zúmyslně odvracel, by vady oné postřehnouti nemohl, Soud odvolací dokládá .ieště( že žalovaný ani nehlásil, že koně kupuje do tahu.
S právním posouzením' předchozích stolic souhlasiti nelze, Jest přede
vším nesprávným i protispisovým tvrzení odvolacího soudu, že žalovaný
nehlásil, že kupuje koně do tahu; uvádíť sám žalobce v žalobě, že žalovaný vyzkouš ev při koupi kobylu, prohlásil, žesi ji ušetří, že s ní bude
volně jezditi, bude jí dávati hlínu s octem a bude jí koupati nohy, a dovozuje ve sporu, že kobyla byla k hospodářské potřebě způsobil;:í, že
žalovaný s ní veškeru úrodu tahal a že teprve on její zdravotní stav
zhoršil, a odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku sám uvádí, že
žalovaný, byv svědkem Š-em k opatrností vybízen, při koupi prohlásil,
že bude u kOllě vadu léčiti, z čehož - jak ostatně z celého sporu a

z přednesů obou stran patrno - vyplývá, že žalovaný nekupoval koně
na porážku, nýbrž, aby ho užíval k tahu ve svém hospodářství. S tohoto
hlediska ovšem dlužno pokládati způsobilost koně k chůzi a k tahu za
vlastnost podstatnou (§ 871 obč. zák.), a, byl-Ii kůň, jak žalovaní tvrdí.
již v době 'odevzdání stižen nevyléčitelným ochromením předních nohou
následkem zánětu masitých části kopyt, o kteréžto vadě přes návrh žalovaných nebyl ve sporu důkaz ani připuštěn, ač o ní k návrhu žalovaného zajišťovací důkaz proveden byl, jde o vadu neobyčejnou která
způsobuje úplnou a neodstranitelnou nezpůsobilost koně pro jeh~ řádné
užívání (§ 932 obč, zák.). Pokud předchozí stolice vadu koně pokládají
za vadu zjevnou a na první pohled patrnou, lze souhlasiti jen potud
že zjevno bylo toliko, že kůň má přední nohy zavázány a kulhá, tedy
že nějakou nemocí předních noh je stižen; zdali však vada ta jest vadou
trvalou a nevyléčitelnou, pro žalovaného zjevno nebylo a z vlastních
přednesů žalobce a ze zjištění, jež soud prvé stolice činí na základě
výpově,di, svědků, ~ysvít~,~e žalovaný'.p~čital, s tím, že si koně vyléčí.
9sta~n.e z~lobce, saI? uv~del, pk ze zJlstem .techte vyplývá, při koupI,
ze kun ma bud otrese~le, noh~ ,nebo chybnr. roh 'a, . bude-Ii se častěji
kov~tr á do vody ':Odltr, ze ~uze lepe chodly. KoupIl-ii tedy žalovaný
kone s vadou, pk JI dle zevnrch znamek na nem viděl, a posouditi mohl
byl by ovšem pozbyl nároku ze správy z vady této, ale jen potud, pokud
byla Rro. něj l'0znat,:,lna tedy zjev~a; při vy}éčitelnosti vady nebyl by
se z~Jls~e m?h. ~omahatr nahrad~ skody, : m vzešlé na př, náhrady nákladu lečem a skody z dočasne neupotrebltelnosti koně, Šlo-Ii však
o vadu nezhojitelnou, kterážto vlastnost na venek poznatelna nebyla.
bylo
ji pokl~dati za vadu skrytou a nebylo by lze žalovaným nárok
ze spravy odeplratr. S tohoto hlediska by též bylo nazírati na otázku
taký dosah při!nati je~t vzdání se žalovaných nároků ze správy. Věděl-lÍ
zal~bee o ,:ade kone pko vadě n,;,vyléčitelné, tudíž neodstranitelné, nes';lel dle predp~su §u ?23 obč, za~". který dle úmyslu zákona má býti
za;ukou po~trveho pravnrho }ednam, vadu tuto jákožto vadu neoby-čelnou .zat~Jltl" UČlml:h tak ,pres to a učmll-h tak, jak žalovaní dokázati
se~abl.z,eJ1, zl;mysl~e, vj'uzltkovav anebo docela vzbudiv jejich omyl
:a hm ucelem, ,aby le k uzavření smlouvy Ve svůj prospěch a na jejich
skodu po~nul, slo by o lest ve smyslu §§ 870 a 928 obč. zák" u níž nevyhledava se - lak předchozí stolice míní - nějakého zvlášť uzpÍ!. s~benéh~ šáli~~ho j;d.nání, nýbrž stačí každé zúmyslné klamání nebo
~umysl,ne v~u~ltkov~m om~lu ~ruhé strany, jež směřuje k jejímu po. skozem a ~n.čl se,obJektrvmm predpisům práva. Byli-li žalovaní pohnuti
ku ~:nlouve )edme omylem, tímto lestným způsobem vzbuzeným, nebo
vyu.zlt~?vanym, ne?ylo bl lze odepříti oprávnění jejich obraně, kterou
z te. pnčmy protr zalob~lmu nároku čin~. Pro tuto lest uvedli pak žalovam ve sporu podstatne okolnostI, kterych však obě nižší stolice v dÍ!sledku sveho nesprávného právního posouzení nedbaly. Uvedliť žalo
.
nabídnu
t
d O ,
vanI,
,
vse z~roven. o om ukazy, že žalobce koně koupil dne 7, srpna
1920, tedy kratce p.red to~to koupí, jež byla uzavřena dne 9. srpna 1920,
od JosefaP-~, rolmk~ v C" za 6850 K výslovně jen na porážku, že Josef
P. :;alobcl pn tomvyslovně řekl, že kůň nehodí se než na porážku a že
take v dobytčím listě obecního úřadu v č. bylo vyznačeno že kůň J·e
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porážku prodán, že tedy žalobce o této vlastno~ti do~ře věděl, ,a se o ~á'."
ostatně i o ní přesvědčil; přes to však žalovanemu preds~Iral, .ze .~un je
dobrý a, až se překová, že bude dobře c.hodltI; Žalov,anI vytyka]I tedy
rozsudku právem, že řízení zLIstalo vadI;ym, ].ezto neby!y ~?,o:a nazn~
čené podstatné okolnosti dle jejic~ p;uvodn~ch navrhu .z]Is!eny a ze
právní posouzení věci jest v naznacenych smerech nespravne.
čís.

2149.

Provozovatel nebezpečného (elektrického), po~niku)e p,?vinen dbát!
zvýšené obezřetnosti po ~ozum~ §? 1299 obc .. ~a~., tre"baz~ mu nut~e
mimořádné zabezpečovacl opatrenl nebylo zvlastmm predplsem nakazáno.
Spoluzavinění poškozeného nedospělce.
(Rozll. ze dne 9. ledna 1923, Rv I 778/22.)
Žalovaná obec H. poukázala svého vrchního monté:a Václava R:a;
by s učnem Karlem K-cm prohlédl tra;,sfor~ator u, sIlmce, TIto pOUZIIt
k prohlídce dvojitého žebříku, po jehoz jedne strane ~y~toupII X:arel K.,
zatím co Václav R. manípuloval na druhe (sekunderl1l) strane transformatoru, Desítiletý žalobce vystoupil v nestřeženém ok,~mžík~ po druhé
straně žebříku a vsáhl rukou do otvoru transformatoru, pn čemz byl proudem zasažen a těžce poraněn. žalobní nárok na náhradu škody proti obci
H" Václavu R-ovi a KarluK-ovi uznal procesni soud prvé stol i c e co do dLIvodu z polovice po právu. O d vol a c í s o u d ~ odv?lání žalovaných žalobu zamitl, odvolání. ž~lobcov,u .P3'k nevybovel; D uvod y: Podle názoru prvého soudu spočlva zaVlllel1l zalova,nych Vac1~va
R-a a Karla K-a v tom, že při práci u transformatoru POUZIlI dV?jat,~ho
žebříku a neučinili opatření, aby někdo třetí na druhou stranu zebnku
nemohl vylézti. Prvý soud zjistiv, že žalovaný Václav R., pracuje na
straně sekundérní nemohl viděti na jižní stranu budky transformatoru,
že Karel K. isa na' této straně zaměstnán a nucen dívati se dovnitř transformatoru, nemohl poz_orovati,. co se na druhé s"traně, žebříku" děje, a ž~
oba mohli pracovati pouze pod proudem, dos?,:l k usu?ku, z,e zal?v:,n;
neměli k práci použíti dvoiitého žebříku, na neJz bez JejIch vedomI tretI
osoba vstoupiti rr,ohla a, uČinili-li tak, že měli přibrati další osobu, která
by měla dozor na okolí, a poněvadž této třetí osoby nepřibrali, že jednak
svým jednáním, jednak opomenutím nešetřili onoh? s:upn~ píle a pozornosti, kterou každý člověk obyčejných schopnostI pn pracI tak nebezpečné vynakládá. S těmito závěry prvého soudu nelze soul'.lasltI, pokud
jde o Karla K-a, jenž byl v době úrazu teprve 17 let, st ar. a vykonal
zkoušku tovaryšskou 20. června 1920, tedy nedlouho,pred ~razem. Jak
patrno z výpovědí obou žalovaných, byl Karel K. pn praclch dne 16.
srpna 1920 v budce transformatoru pouze silou pO,!,0c:no~, př!děl~~ou
Václavu R-ovi. který jako vrchní montér a samostatny delmk prace .ndll.
Kdyby tudíž v použiJí dvojitého žebříku, pokud se týče v opomenutI pn~
brání osoby dozorčí spočivala .něja~á vina, z?dp~ví~~l by z~ ll! vrchn!
montér R., nikoli vyučenec K., Jemuz se bylo ndltI pnkazy sIly vedoucl.

Nezodpovídá-li žalovaný K. za řečené jednání (opomenutí), není povinen k náhradě škody a uznal-li prvý soud přes to, že žalobní nárok
jest í proti tomuto žalovanému svým důvúdem do polovice po právu,
neposoudil věc správně po stránce právní. Soud odvolací nesouhlasí však
s prv}'111 so'udem ani ve při čině domnělé viny Václava R-a. Podle § 1297
obč. zák. zodpovídá každý duševně normální člověk za škodu, způso
benou tím, že nevynaložil péče a pozornosti, jakou od každého člověka
obyčejných sthopn?stí .:ze očekávati. Z~kon nevyžad~j: po~žití péče a
pozornosti v ta kove mrre, aby se ,za vs~ch ok,OlnostI skode zabram:o,
nybrí Jen péče a pozornostItakove, ktera se zretelem na okolnostI pnpadu od člověka obyčejných scho~ností může rozun!ně býti žádána. Po~
suzuje-li se případ s tohoto hledIska. nelze vmu zalovanych, tedy am
Václava R-a. shledávati v tbm, že při práci použilí dvojitého žebříku.
Vycházíť z výpovědižalovaliých Václava R-a a Karla K-a na jevo, že
při práci potřebovali čase'." oba žebříku najedn.ou a t~ tak, že se R. ~o:
stavil na stranu levou, zatIm co K. stal na prave strane. Bylo tedy prave
použiti dvojitého žebřiku úč:,lno a nebyl, by .žalovanýI~ ,žebřík j:?nodllChý ani vyhovoval. Jest ovsem pravda, ze Vac1av R. presel pozde]! na
stranu sekundérni a že když na to Karel K. přestoupil na levou stranu
iebříku, zůstala pravá strana volna, čímž bylo umožněno, že žalobce,
vystoupiv na pravou stranu žebříku a 'sáhnuv rukou do transformatoru,
rttku s{ popálil. Dlužno však uvážiti, že si žalobce přivodil úraz sám svou
všetečnosti v době, kdy oba žalovaní byli zaujati pilnou a 'veliké pozornosti vyžadující prací a že je nemohlo napadnouti, že za jejich bezprostřední přítomnosti se najde nezbedný nebo všetečný chlapec, který
přes hrozicímu nebezpeči se opováží vylézti na žebřík a sáhne rukou
cl') transformatoru. Jinak hy tomu bylo, kdyby žalovaní byli věděli, že
žalobce na žebřík leze, nebo kdyby byli mohli aspoň tušiti, že tak učiní,
a přes to ho nebyli odehnali. To však ve sporu zjištěno nebylo, neboť
ani Ladislav K. ani žalobce nemohli potvrditi, zda je žalovaní viděli,
a -z toho lze dúvodně souditi, že žalobce provedl svůj čin rychle a nepozorovaně. Strana žalující dovolávala se k odůvodnění viny na straně žalovaných bezpečnostníclc předpisů, vydaných elektrotechnickým spolkem ve Víd,,; z roku 1907, které dle výnosu ministerstva veřejných
prací ze dne 29. října 1909, čís. 21.550 byly prý vzaty za rozhodujicí
.pro oIJsluhováníelektrických zařízení, poukazujíc na to, že těchto bezpečnostních předpisů nebylo v tomto případě dbáno. Jest pravda, že
oním vSrnosem bylo nařízeno, že, při všech úředních jednáních, jež před
sevzata hýti mají v přičině elektrických zařízení na silný proud; ohledně
okolností, jichž dbáti jest při zřizování, udržov;j.ní a provozování elektrického zařízení na silný proud,. předepisovati jest dodržování výše ře
čenÍ'ch bezpečnostních předpisů s obmezením ve výnosu uvedeným.
Dlužno však především zdůrazniti, že žalující strana ani netvrdí, že
správě elektrických podniků v H. bylo dodržování řečených bezpečnost
ních zařizení uloženo, a proto nelze duvodně tvrditi, že předpisů těch
nebvlo suhjektivně dháno. Avšak i kdyby ony bezpečnostní předpisy
mohly býti zde považovány za směrodatny, nebylo by lze ani na jejich
základě Odllvodnití nějaké zavinění žalovaných, pro které by ručili za
škodu žalobce. žalující strana poukazuje především k tomu, že dle oněch
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předpisů

musí každý transformator míti čitelné výstražné znamení a
blesk na význačném místě. V té příčině bylo místním ohledáním
zjištěno, že na dvířkách sekundérní strany a to na pravém křídle byl
dne 17. listopadu 1921 so'tva čitelný nápis: »Vysoké napětí, životu nebezpečno.« Uváží-li se, že úraz se stalo' /, roku dříve, lze míti za to,
že tehdy byl nápis čitelnější a že transformator v době úrazu čitelné výstražné znamení měl. Nedbal-li žalobce tohoto nápisu a jednal-li tak,
jak zjištěno, zavinil si úraz sám. Tvrdí-li žalující strana, že podle oněch
předpisů musí při práci býti proud vypnut, že žebřík nesmí býti přisla
vován a okna translormatoru otevřena, není-li proud vypnut, dále že
okna nesmějí býti tak otevřena, by osoba třetí mohla dovnitř sahati,
nemá to v tomto případě významu, protože znalcem bylo zjištěno, že ža··
lovaný Václav R. práci, dne 16. srpna 1920 v transformatoru konanou,
musel prováděti pod proudem, a že ho vypnouti nemohl, ježto by jinak
nebyl mohl zjistiti fáze. Mimo to vyplývá již z povahy práce, že okna
transformatoru musela při práci býti otevřena, poněvadž jinak by dělníci
nebyli měli k transformatoru přístupu. Znalec potvrdil výslovně, že, poněvadž žalovaný R. v desce na sekundérní straně prostrkoval dráty,
musel mu někdo na straně jižní pomáhati, ježto sám by práci tu vykonati nemohl. Tím jest odůvodněno, že okna (dvířka) u transformatoru
musila býti na obou stranách otevřena současně, a, když se tak stalo,
nelze v tom spatřovati zavinění žalovaných. Podle dalšího přednesu strany
žalující je také předepsáno, že při pracích v transfonnatoru musí býti
učiněno opatření, aby nepovolaní neměli přístupu, a to bud' tím, že je
tam osoba, která na okolí dohlíží, nebo tím, že se mlsto kolem transformatoru ohradí. Jak nahlédnutím do bezpečnostních předpisů, jichž
se strana žalující dovolává, zjištěno, jsou veškeré práce na dílech, proud
vedoucích, přípustný jen za přítomnosti druhého dělníka, jenž je s to, bv'
v případě potřeby poskytl pomoc. Tomuto předpisu bylo vyhověno.
Přibrání osoby dozorčí neb oh ražení místa kolem transformatoru tam
předepsáno není. Uvádí-li konečně žalující strana, že osoby obsluhující
musí býti zkušené a že pouhý učeň této kvalifikace nemá, stačí poukázati na zjištění prvého soudu, že oba žalovaní jsou dělníky úplně spolehlivými a způsobilými, že Karel K. výkonal dne 20. června 1920
zkoušku tovaryšskou s výtečným prospěchem a že 16. srpna 1920 ne c
prováděl prací v transformatoru samostatně, nýbrž jako pomocný dělník
Václava R-a, který jako vrchní montér a samostatná síla byl ku pracím
těm úplně způsobilým. Ostatně není úraz žalobcův v příčinné souvislosti
se způsobilosti nebo nezpůsobilosti žalovaných, neboť byl způsoben
vlastním činem žalobcovým. žalobce byl v době úrazu ve věku 10 let,
dovedl tedy rozeznávati mezi dovoleným a nedovoleným a, vstoupil-li
nepozorovaně na žebřík, na němž neměl co činiti, a sáhl-li nad to dovnitř
budky - ať z pouhe' všetečnosti nebo z rozpustilosti - zavinil tím úraz
sám a není ani skutkového ani právního základu, z něhož by se dalo
usuzovati na spoluvinu žalovaných, jmenovitě Václava R-a který práci
řídil. Soud nalézací neposoudil tudíž věc správně ani pokud jde o žalovaného Václava R-a. Totéž. platí v příčině žalované obce H. Soud nalézací pokládá její závazek k náhradě škody za odůvodněný jednak dle
§u 1315 obč. zák., jednak i proto, že prý žalovanou obec stihá i zavinění
červený
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přímé. Podle ~ J315 obč. z,ák. ručila by o?ec H. za škodu žalobce tehdy,
kdyby ku pracI byla pouzlla osob nezpusobilých a kdyby tyto osoby
byly škod~ zpúsobily v !éto vlast~ostL Mu:i~a by tedy škoda býti v pří
činne spo]I.toslI s domnelou nezpusoblloslI zalovaných R-a a K-a. Veškeré tyto okolnosti byla by musila žalující strana tvrditi a dokázati.
Soud nalézaci přehlédl však úplně, že žalující strana tak neučinila a že
zejména ~en~bí~la. d~ka}ů o n~zplIsobilosti ž~lo~an?ch. Než nej~n tb.
Soud nalezacl zJIstrl, ·ze zalovam R. a K. JSou delmky uplně spolehlivými
a způsobilými, že se jim po celou dobu jich zaměstnání žádná nehoda
nepřihodila. Není tedy pro použití § 1315 obč. zák. skutkového základu
a nebylo by ho ani tehdy, kdyby žalovaní skutečně byli opomenuli ně
jakou pozornost, čelící k tomu, by nikdo k úrazu přijíti nemohl, neboť
nepozornost taková v tomto jediném případě, i kdyby se žalovaným
mohla přičitati k vině, nebyla by ještě dostatečným liůvodem, aby se
1110hlo míti za to, že žalovaní RaK. byli ku pracím, dne 16. srpna 1920
prováděným, nezpůsobilými. Z hořejších vývodů však vyplývá, že podle
názoru soudu odvolacího tito žalovaní tehdy ani neučimli ani neopomenuli ničeho, co by jim k vině se dalo přičítati. Přímé zavinění žalované
obce opatřuje soud nalézací v tom, že obec jako majitelka elektrických
podníků, spokojivši se pouze udělením příkazu Václavu R-ovi, na provederyí jeho nedohlédla a neučinila nutných bezpečnostních opatření, aby
nikdo k transformátoru se přiblížiti nemohl. Ani v těchto směrech nelze
názorům s.~udu. nalé"acího pfisvedčjU. O!,ledně péče a pozorností, jakou
v tomto pnpade od zalovane obce zadalI lze, plalI vše to, co bylo shora
uvedeno v příčině Václava R-a se zřetelem na ustanovení § 1297 obč.
zák. Ani obec není povinna, by při svém podnikání vynakládala větší péči
.a pozornost, než jaká se předpokládá u člověka obyčejných schopností
~ Jaká, se zřetelem.:,~ ~koln?sti případu mŮže rozumně býti od ní poza~ov,ana. P~llle Zjlstelll, prveho s.o~du vynikal žaloval)ý Václav R. jako
vr,hlll monter elektnckych POdlllku města H. takovou odbornou kvalifikací, že se žalovaná obec mohla na něho úplně spolehnouti a neměla
nejmenší příčiny posílati za ním dozorčí orgány. Pokucj jde o zvláštní'
b~)Z.~ečno;"tní ?patření čelící k zamezení úrazů, stačí poukázati ke dří
V,CjSI",' vyv.odum, podle kterých bylo příslušným předpisům vyhověno
lI:~, ze .prace v transf?rr;ratoru byly prováděny vrchním montérem za
pntomn?sh d!~he~o dellllka. Aby obec na dobu prací v transformatoru
ustanovIla jeste nejakou osobu dozorčí, nebo aby místo kolem trans~
~,:n~atoru opá~řila neproniknuteln?u hradb?u, nemůže býti od ní rozumně
zadan.o, ne~ot .a~1 zodpovedlllzastupcove obce nemohli předvídati, že
s~ najde vsetecny nebo rozpustilý chlapec,. který nedbaje výstražného
~aplsu na bUdc;" za přítomnostiJ'r~cují~ích k transfonnatoru se přiblíží.
Z, u,:ed?nych duvodu nebyl tudlZ uraz zalobcův zaviněn ani zodpověd
nyml zastupcI obce a to ani přímo ani nepřímo.

. • N ~ j v,Y Š š í s o u do vyhověl žalobcovu dovolání potud, že uznal
zalobm narok co do duvodu po právu dvěma třetinami proti obci H.
a Václavu R-ovi.
Důvody:

,D?volací soud plně souhlasí s odvolacím soudem potud, pokud tento,

Zl11emv rozsudek prvm stolIce, uznal, že žalobní nárok vůči třetímu ža""
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lovanému, nezl. Karlu K-ovi, není důvodem vůbec po právu, a odkazuje
dovolatele v té příčině na správně důvody odvolacího rozsudku, jež vý.,
vody dovolacího spisu nikterak nebyly vyvráceny. Ohledně první žaložalované, obce města H. a druhého žalovaného, Václava R-a, nelze však
přistoupiti k právnímu stanovisku odvolacího soudu, jenž vyloučil zavinění a proto též ručení těchto dvou žalovaných proto, že oba šetřili
té péče a pozornosti, jaké lze dle §u 1297 obč. zák. očekávati od každého člověka ob y č e j n Ý ch s c hop n o stí. Právní omyl odvolacího
soudu spočívá v tom, že si neuvědomil, že v tomto případě nemá místa
ustanovení §u 1297 obč. zák., nýbrž že platí přísnější předpis §u 1299
obč. zák. Obec H. provozuje, jak nesporno, městské elektrické podniky,
a Václav R. je'st vrchním montérem těchto podniků; oba náležejí tudíž
k subjektťtm, naznačeným v § 1299 .obč. zák., dlužno na nich tedy žádati
mimořádnou pozornost a kromobyčejnou opatrnost ve smyslu tohoto
ustanovení zákona, a proto jsou oba právi z nedostatku této pozornosti
a opatrnosti. Ze zjištěného skutkového děje vyplývá, že práce, kterouž
Václav R. byl pověřen, byla nebezpečná, poněvadž bylo ji prováděti při
zapnutém, procházejícím, silném proudu; že práce byla prováděna na
veřejném, všeobecně přípustném místě, a že Václav R. a přidělený mu
učeň Karel K. musili této práci věnovati veškeru pozornost tak, že si
nemohli všímati svého okolí. Za těchto okolností měli obec, jež přiká
zala práci, a Václav R., kte:ý samostatně ji prováděl, náležitým. způ
sobem se postarati o to, by veřejná bezpečnost nikterak nebyla ohrožena,
a učiniti. v tom směru opatření, přiměřená stavu věci, i kdy ž t a k o v á
opa tře n í n e byl a s nad s t a n o ven a z v I á š t ním i pře dp i s y. Opatření ta byla na snadě. Nebylo třeba, by místo kolem. translormatoru bylo opatřeno nepronikatelnou hradbou, jak odvolací soud
připomíná; bylo by úplně postačilo, kdyby byl před translormatorem
tažen býval provaz nebo postaveny latě po případě prkna, naznačující
způsobem, znatelným každému rozumnému člověku, že přístup k transformatoru za provádění práce jest spojen s nebezpečím a proto zakázán;
po případě bylo by stačilo, vyslati nebo zavolati tam městského strážníka nebo jinou dozorčí osobu. která by byla bránila přístupu nepovolaných osob; ano bylo by i stačilo, kdyby byla tam umístěna bývala
tabulka s přiměřeným nápisem, Vždyť možnost, že se najde neopatrný
zVcdavee (jímž nemusil ani býti nedospělý chlapec), který se přiblíží
k tránsformatoru v době, kdy byla prováděna práce nanejvýš nebezpečná, nikdy nebyla vyloučena, a jak obec, tak i montér měli a musili
s ní počitali. Teprve kdyby se byl úraz přihodil přes taková opatření.
byli by oba prosti ručení. Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu,
že stačilo výstražné znameni na translormatorové budce, zvláště když
nápis, jak při místním ohledání zjištěno, byl skoro nečitelný, a pro před~
poklad odvolacího soudu, že v době úrazu budka měla čitelné výstražné
znamení, spisy neposkytují podkladu. Osobním míněním slyšeného
znalce, že prác,;; v trans"rormatoru nevyžaduje žádných zvláštních bezpečnostnich opatření, a že bylo o bezpečnost postaráno tím, že tam byli
dva zřízenci, soucl samozřejmě není vázán. Nastalá příhoda jest r:ejlepším důkazem opaku. Když obec a montér nešetřili, jak vyloženo, p<>třebné zde opatrnosti a pozornosti dle §u 1299 obč. zák., jest tu přímé
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zavinení obou a oba ručí dle §§ 1311 obč. zák. i za nahodilou škodu,
která by bez tohoto zavinění nebyla vznikla. Již z těchto úvah bylo s hlediska §§ 503 čís. 4 c. ř. s. vyhověti žalobcovu dovolání, aniž bylo třeba
zabývati .se dovolacími důvody §u 503 čís. 2 a 3 c. ř. s. a o~atními
vývody, ji"miž. žalobce d,okazuje za~in~ní a ~uč~ní ob?u žalovar;ých, a
přidati se k ~azoru prvmho soudu, z,; zalobm na~ok VU~1 Ob':l n;esta H.
a montéru Vadavu R-OVI Jest co do duvodu po pravu. Zaroven vsak bylo
zkoumati, zda jest správným další· názor prvního soudu, že žalobce
s p o I u zavinil svůj úraz, Dovolaci soud odpověděl k této otázce ve
shodi' s prvním soudem kladně. Tolik rozumu a tolik soudností lze za
nynějslch životních poměrů a hl edic k nynějšímu způsobu školního vyučování zajisté dle § 1297 obč. zák. předpokládati i u desítiletého hocha,
že si uvědomí možnost nebezpečí, spojeného s dotekem elektrického
vedení, a proto nelze ho sFostiti viny, dal-Ii se ať již zvědavostí nebo
rozpustilostí svésti ke zjištěnému neprozřetelnému jednání.. Poněvadž
na straně žalovaných jest hrúbší zavinění dle § 1299 obč. zák., u hocha
však menší nedopa třeM po rozumu § 1297 obč. zák., jest spravedlivo,
by tento rozdíl v zavinění došel výrazu také při rozdělení škody dle
§ 1304 obč. zák. Dovolací soud má za to, že odpovídá míře zjištěného
obapolného. zavinění, by žalovani hradili dvě třetiny škody a žalobce
nesl jednu třetinu škody ze svého, a proto byl rozsudek odvolacího soudu
změněn v ten způsob, že zažalovaný nárok na náhradu škody jest vůči
. obci města H. a Václavu R-ovi co do důvodu po právu dvěma třetinami a
pouze jednou třetinou po právu netrvá.
čís,

2150.

Pensijní pojištění zřízenců (nař. ze dne 5. června 19t,;, čís .. 138
zák,).
Tím, že se zaměstnavatel zavázal platiti pensijní příspěvky za zaměstnance, nenabyl tento vůči onomu osobního nároku, by mu bylo
placeno, nýbrž pouze nároku, by zaměstnavatel odváděl příspěvky pojišťovně.
_
(Rozh. ze dlie 9. ledna 1923"Rv I 790/22.)
ř.

Žalobce uzavřel v červnu 1918 se žalovanou společností smlouvu
služební, dle níž se žalovaná zavázala platiti za žálobce pensijní při
spěvky Pensijnín,u ústavu prúmyslu cukrovarnického, u něhož byl žalobce dosavade pojištěn, ač ostatní zaměstnanci žalované byli pojištěni
u Všeobecného ústavu pensijního. Ježto žalovaná příspěvků Pensijnimu
ústavu prúmyslu cukrovarnického nezapravila, domáhal Se jich žalobce
na ní žalobou, již o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d
mimo jiné· z těchto d ů vod ů: Procesní soud zjistil, že se žalovaná
strana zavázala platiti za žalobce příspěvky perisijni a poplatky z vyššího služného pensijnímu ústavu průmyslu cukrovarnického. Strana žalovaná v odvolaCím sdělení odporuje tomuto zjištění, což však celkem
nepadá na váhu, poněvadž tolik je jisto, že z dopisů žalované naprosto
nelze vyvoditi, že se strana žalovaná zavázala zaplatiti ony příspěvky
žalobci samému. Tomuto zjištění prvého soudu neodpovídá také tvrzení,
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toiiž že žalobce zavázán je platiti pensijnímu ústavu přímo a žalovaná
firma pouze ručí dle zákona za zaplacení pensijních příspěvků. Dle
§u 64nař. čís. 138/14· ř. zák. volba nositele pojištění náleží zaměstna
vateli a ministerstvo vnitra může povoliti pokračování v pojištění zří
zence v jeho dřívějšim ·postaveni u pensijního ústavu nebo náhradního
ústavu za souhlasu dosavadního nositele pojištění. Všecky pojištěním
povínné osoby, které nenabyly příslušnosti k některému náhradnímu
ústavu, jsou pojištěním příslušny u pensijního ústavu. Strany rozepře
spolu s pensijním ústavem cukrovarnického průmyslu podaly dne 7. čer
vence 1919 u ministerstva pro sociální péči v Praze zádost, aby žalobce
mohl ve svém zaměstnání u firmy žalované nadále pojištěn zltstati
u p'2nsijního ústavu prltmyslu cukrov,!rnického, kterážto žádost zaslána
místodržitelství v Praze k výslechu nositele pojištění, příslušného pro
zřízence žalované firmy. Spis byl vrácen žalované firmě k doplnění teprve
3. února 1~20, tedy v době, kdy žalující ve službách žalované firmy
vltbec již nebyl. Otázkou, zda žalovaná strana nedoplněním žádosti svou
vinou příznivé vyřízení žádosti zavinila, netřeba se obírati, poněvadž
není žalováno o náhradu škody, nýbrž o odvedení celých premií přímo
pojištěnci. Ostatně dlužno připomenouti, že by byl v případě §u 64 cit.
nař. všeobecný pensijní ústav v Praze musil k tomuto podání dáti svůj
souhlas. Premie všeobecného pensijního ústavu v Praze byly žalovano~
firmou zaplaceny. Strana žalující výslovně vykládá § 36 cit. nař., že
tímto ustanovením zavedeno bylo pouhé ručení zaměstnavatele za řádné
placení pensijních příspěvků, kdežto, co se týče placení příspěvků samotných, ustanovuje § 33 cit. nař., že je platí zaměstnanec buď z 'I,
neb z Y2 dle toho, do jaké platové třídy náleží. Strana žalující přehlíží
při tom, že§ 33 cit. nař. stanoví, že kvotu pensijních příspěvků pojištěnec nese, avšak neplatí, že dle §u 36 premie odvádí zaměstnavatel
a že také jen zaměstnavatel má nárok na vrácení příspěvků, od něho
skutečně zaplacených. Výklad §u 36 . cit. nař. stranou žalující jest tudíž
nesprávný, avšak i kdyby správným byl, muselo by žalob ní žádání býti
zamítnuto dle §u 1358 obč. zák., Otázku, zda pensijní ústav průmyslu
cukrovarnického může vymáhati na žalované firmě zaplacení premií, soud
odvolací v tomto sporu řešiti nemůže. Strana žalující uplatňuje v odvolání,
že placení pojistného není výhradnou povinností zaměstnavatele a že
pensijní ústav nemůže požadovati zaplacení pensijních příspěvků výhradně jen sám od zaměstnavatele, nýbrž, že jsou případy, kdy platiti
pensijní příspěvky jest povinen výhradně jen zaměstnanec, který ovšem
soukromoprávní úmluvou může si vymoci od třetích osob, by tyto za
něho pensijní příspěvky platily. Žalobce tudíž doznává, že třetí osoby
mají za pojištěnce příspěvek platiti, ale nikoliv jemu samému, a dále,
že je potřebí soukromopr)\vní úmluvy, která v tomto případě nezní v ten
smysl, že žalovaná firmy pensijní příspěvky zaplatí žalobci. Ze služební
smlouvy nevychází, že žalovaná strana měla nahraditi pensijní příspěvky,
které žalobce je povinen platiti pensijnímu ústavu cukrovarnickému,
nýbrž služební s)J1louvu dlužno vykládati jen dle §u 33 cit. nař., jak již
bylo svrchu uvedeno. K dalším vývodům odvolacího spisu budiž na to
poukázáno, že kvota pensijní premie, kterou platí zaměstnavatel za pojištěnce, tvoří sice součást služební odměny, ale z toho neplyné, že by

žalobce oproti straně žalované jako bývalé zaměstnavatelce mohl plnění
těchto požitků služebních uplatňovati, poněvadž za celou premii jest
zodpověden zaměstnavatel; Ostat~ě stran~ žalující než~luje za vydání
kvoty premie, kterou nemel dle zakona nesh, ale dle umluvy nesl zaměstnavatel; nýbrž požaduje celou premii, tedy i kvotu. připadající dle
zákona na zaměstnavatele.
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolal1l.
v

,

,

Důvody:

í

Žalobce uplatňuje, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právnim posouzeni s.porné věci. ,Opír,aje se ve vylíče~í žalob• ního děje o to, že se žalovana strana sluzebl1l smlouvou zavazala zaplatiti mu pensijní př.íspěvky i s vedlejšími závazky za dobu od 1. čer
vence 1918 do 30. června 1919 dluhované, o nichž však v řízení nižších
stolic bylo zjištěno, že jich do rozsudku pr~é st?lice ~§ 406 c. ř., s.) ani
žalobce ani žalovaná std·na nezaplahla, dozadu]e se zalob11lm navrhem,
aby mu žalovaná strana zaplatila j e ~ o d,ospělou, pohledávku. Sejd~
tedy v této rozepři jedině na to,:" zdal! Je. za,zalovana P?hl:dav~a os~bl1l
pohledávkou žalobcovou či nel1l. Smluvl1l zavaz,ek, z ~ehoz Je, zalo~ano,
záležející podle zjiiitění nižších stohc v tom, ze se zalov~na zavazala
platiti za žalob c e pensijní příspěvky, jeví se býti, vykládán-li pravidlem §u 914 obč. zák., na žalované straně smluvním převzetím placeni oněch částek pensijních příspěvků, jež by byla žalovaná strana jako
zaměstnavatelka dle §u 33 a36 pens. zák. oprávněna si srážeti ze služ. ného žalobce jako zaměstnance v preklusivní lhůtě tříměsíční §u 36 čÍs.
3 pens. zák. pod zánikem tohoto práva srážky, to arci jen v případě, 7- e
zaměstnavatel premie skutečně odvede (§ 36 čís. 1 a 2 pens. zák.).
Z toho plyne, že převzetím takové povinnosti smluvní nedoznal změny
rozsah pojistné povinnosti dle §u 1 pens. zák. na straně žalované, a dále,
že z převzetí závazku placení oněch kvot (§ 33 a 36 pens. zák.) nevzešla
žalobci proti žalované společnosti nějaká pohledávka osobní, jejíhož
zaplaceni on se domáhá žalobou, nýbrž pouze nárok na skutečné od-,
vádění pensijních příspěvků za žalobce tomu ústavu, ať veřejnému, ať
náhradnímu, u něhož je žalobce zákonitě pensijně pojištěn. Žalovaná
sJrana hotovým zaplacením, jak se ho žalobce dožaduje, nevyloučila by
smluvní povinnosti placení pensijních příspěvků za žalobce. Sluší tedy
uznati, že odvolací soud po právní stránce spornou věc správně posoudil.
čís.

2151.

"Zemskou minci« (§ 37 směn. ř.) jest rozuměti minci platnou v splniští, nikoliv v bydlišti směnečného dlužníka.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, Rv I 799/22.)
Dne 2. září 1918 zavázal se žalovaný jak? přijatel směnek zaplatiti
za tři měsíce v S., tehdy v Sedmihradsku, nyní v Rumunsku, 40.000 K.
Po státníin převratu usadil se žalovaný v tuzemsku. K žalobě majitele
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směnky vydal tuzemský soud směnečný platební příkaz na 40.000 Kč.
V námitkách uplatňoval žalovaný mimo jiné, ž~ směneč?ý pen.íz ne~ze
požadovatí v Kč. Pro c e sní s O udp ~ ves t O II c e namltkam
. vyhověl a platební příkaz zrušil, 'o d vol a ~ I S o. u d ro~s~d:k potvrdIl.
D ů vod y: Prvý soud učinil rozhodl;utr, vecI. pr~vem zavlslym n~ rozluštění otázky měny, a posoudil ji spravne. Jehkoz valuta sn;enkova ?yla
dle obsahu zažalovaných směnek splatna v S., bylo toto mlsto dle cl. 4
směn. ř. splništěm. Dle toho v~ak nebyla ~a~obkyně oprávně?a, po~ado:
vati zapravení směnečných častek ve mene československe, ponevadz
částky ty zněly na starou rakouskou měnu a ust~novení §u 6 z~kon~
ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n.zde nema platnostr, ponevadz
pohledávka nebyla splatna v oblasti republiky Československé. Tvrzení
..obsažené ve spíse odvolacím, že po zániku rakousko-uherského moc-·
nářství dle úmyslu stran mělo bydliště žalovanébo přijíti v úvahu jakožto místo placení, postrádá jakéhokoliv podkladu. Ježto žalobkyně
žádala zaplacení 40.000 K v takové valutě, na kterou dle obsahu smě
nek neměla práva, prvý soud právem zrušil směnečný příkaz platební,
jenž dle stavu věci hledě k ustanovení §u 557 c. ř. s. vůbec nell1ěl býti
vydán. Doplniti řízení k cíli zjištění rozdilu mezi starou měnou rak.uherskou a měnou rumunskou, není příčiny, zejména, když v žalobě smě
nečné takové žádání nebylo činěno.
j\T e j vy Š š í s o u ci nevyhověl dovolání.

DÍIvody:
Tvrzení, že úmysl stran směřoval k tomu, by se zažalované směnky
staly splatnými v území, jež bylo v době vydání směnek pro obě strany
tuzemskem, a nikoli v Rumunsku, může býti správné. Avšak z tohoto
úmyslu stran nelze ještě dovozovati, že by byl žalovaný nyní, za změ
něných poměrů státoprávníeh, povinen, zaplatiti směnky ve měně česko
slovenské. Ani z ustanovení čl. 37 směn. ř. nemůže dovolatelka pro tento
svůj názor ničeho dovozovati, neboť pod slovy »zernská mii1ce« sluší
rozuměti mincí platnou ve splništi, jak z celého znění ,tohoto článku vyplývá, nikoli v bydlišti směnečného dlužníka, je-li toto od splniště rozdilné. Právě z tohoto ustanovení plyne opak stanoviska dovolatelky, že
totiž, není-li druh mincí, na které směnka zní, ve splništi v oběhu, určuje
se valuta směnečného dluhu splništěm. Směnky byly splatny dne 2. prosince 1918 v S., jež náleží nyní ke království Rumunskému. Pro otázku,
v jaké měně a jakým obnosem má býti tento směnečný dluh placen a
pro vztah bývalých rakousko-uherských korun ke měně tohotó státu,
mohou býti rozhodny jen valutové předpisy tohoto státu. Měna česko
slovenská zde nepřicházi v úvahu a povinnost žalovaného k placeni
dluhu ve měně československé nelze dovoditi ani z té okolnosti, že
v době splatnosti směnek byly nekolkd~ané rak.-uherské koruny v Če
skoslovensku v oběhu v téže hodnotě jako později zavedené koruny
československé, poněvadž parita obou byla ustanovením §u 6 zákona
ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. uznána jen pro závazky splatné
v oblasti Československého státu, Poněvadždovolatelka trvá v dovolání. na tom, aby byl platební rozkaz, znějící na 40.000 Kč, zachován

v celém obsahu aneb aspoň obnosem, který se rovnal hodnotě 40.000 K
v době splatnosti v Československu, což jest totožné, nebylo dovoláni
uznáno důvodným a nebyle mu vyhověno .
čís.

2152.

Zákon o dělnickém úrazovém pojišťování ze dne 28. prosince 1887,
1 ř. zák. na rok 1888.
Kdo zavázal se vlastníku (pachtýři) pískovny, že mu pisek za urči
tou odměnu nakope, naloží a vyveze, není podnikatelem pískovny (§ 11
zákona), byť přibral si další pracovní sily.
Odepřela-li dělnická úrazová pojišťovna pojištěnci důchod, poně
vadž úraz nebyl včas oznámen, jest podnikatel pro zanedbání povinnosti podle §u 29 zákona pojištěnci práv z náhrady škody.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, Rv 1 912/22.)
čis.

Žalovaná firma spachtovala od velkostatku S. pískovnu k dobývání
p1sku pro svou továrnu ,a ujednala s Antonínem P-em, že p;o ni dO,bude
a naloží několik vagonu plsku za umluvenou cenu. Antonm P. pn bral
k dobývání písku Augustina K-a, jenž byl dne 6. února 1920 sesypavšim
se pískem .a kamenim usmrcen. Žalovaná firma nepřihlásila Augustina
K-a k úrazovému pojištěni aniž ohlásila jeho usmrcení úrazové pojišťovně. Vdova po Augustinu K-ovi a jeho 151etý syn'domáhali se na žalované firmě placení měsičního důchodu pro každého 150 Kč. Žalovaná
. namítla proti žalobě mimojiné, že podnikatelem pískovny byl Antonín po.
Pro c e sní s o udp r ., é s tol i c e přiznal vdově měsíční důchod
66 Kč 66 h po čas jejího vdovství a synovi měsíčních 33 Kč 34 h až do
doby, kdy bude s to, samostatně se živiti, oběma však nejdéle ·do 26.
června 1930. Onu námitku žalované vyvrátil v d ÍI vod ech: Z korespondence žalované s Antoninem P-em vyplývá, že žalovaná byla ve
smluvním poměru s velkostatkem S. a že ona byla podnikatelem a P.
byl jenom jejim technickým orgánem, který měl provésti jenom práci,
sestávající z nakopání a naložení pisku, a k tomuto účelu vystavila mu
žalovaná strana legitimaci, kterou se měl prokázati velkostatku, k němuž
G2.byl v žádném poměru, že jest on pověřen dobytím a odvezením pisku
z písečniku a že dobývá pisek pro žalovanou stranu jsoucí ve smluvním póměru s velkostatkem a nikoliv snad pro sebe neb někoho jiného,
aby mu tudíž velkostatek dovolil práci v písečníku. Kdyby bylo pravda,
jak udává žalovaná strana, že P. byl sám podnikatelem vúči velkostatku,
byl by obsah korespondence mezi nimi docela jiný. Žalovaná strana
koupila by od něho tolik a tojik vagonÍI formovacího písku a nestarala
by se o to, ze kterého písečniku bude tento písek pocházeti, zdali ,z jeho
vlastního nebo v S. neb některého jiného. Nevyjednávala by nic s velkostatkem a neCekala by, až se toto vyjednávání skonči, nýbrž ponechala
by to jemu samému, aby si to vyjednal s velkostatkem, když by chtěl
dodati písek právě z rísečníku v S., a nebylo by třeba, aby mu vydávala
písemnou legitimaci, která mu měla zaručovati dovolení k práci v pisečníku. Ostatně doznaná okolnost, že žalovaná strana platila velkostatku za jeden vagon písku 30 až 35 K dokazuje sama o sobě, že žalovaná strana byla podnikatelem, že koupila od velkostatku pisek na mí-
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stě V písečníku s tím, že si jej dá sama zde nakopati vlastními silami a
z .r.isečniku odvésti a že P., který byl zjednán k dobyt, písku byl vůči
Ol jenom v poměru námezdním. Žalovaná strana jednala jenom s Antonínem P-em, nikoliv také s K-em a zjednala jenom P-a k dobývání písku, a P. sám o své újmě přijednal si k této práci K-a. K tomu byl úplně
oprávněn, neb jest dokázáno výpověďmi svědklt, že žalovaná strana
psala P-ovi dopisem ze dne 13. listopadu 1919, zdali by tam nebyli na
dobývání písku jíní lidé, a tím jej zmocnila, aby si k této priici přibral
pracovní síly. Ostatně žalovaná strana musíla si býti vědoma, že takovou
prácí dobývání písku a nakládáni nezastane jeden člověk. Poměr mezi
P-em a K-em dlužno posuzovati jako smlouvu společenskou ve smyslu
§~ 1175 obč. zá~., kterou :. a K. spojíli svou činnost k docílení spoleeneho ZIsku, tOtlZ akkordm mzdy 300 K za dobytí a naložení jednoho
va.gonu písku. Ten.to poměr mezi K-em a P-em nemá však vlivu na pomeľ meZI P-em a zf!.lovanou stranou, a zeJména nevylučuJ·e, že žalovaná
stra~a, byla podnikatelem .pís~čn!ku. Žalovaná strana jako podnikatel
plseclllku byla povInna uClmÍl vse, co předpisuje Ininisterské nařízení
ze ·dne 29. května 1908 čís. 116 ř. zák. Zejména měla žalovaná strana
povInnost bud' sama nebo nějakou osobou k tomu ustanovenou písečník
každodenně ~řed kaž~ým. zah~iením práce a podle potřeby í častěji prohledn~u!1 a Ihned UClllltl potrebná opatření, kdyby hrozilo nebezpečí
~esypam, ,aby se tomu zaxbránilo" a po případě zastaví ti práci na ohrozenych ml~tech. (§ 54). Z,alovana strana toho však neučinila, neb iest
nesporno, ze alll jednou plsečník neprohlédla.
.

Vzav pa.k ~ .dalším ,za prokázáno spoluzaviněnl Augustina K-a a
uznav na rucem zalovane do polOVIce, uvedl soud prvé stolice dále vdů
vod:,ch: .~a!ší, vina žalované strany záleží v tom, že se ner.0starala o úra..
zov,: [lo]lsten.1 K.-a. Ko byl podle §u 1 odstavec prvý úrazového zákona.
pO]lste~ proÍl ~asledk~m úrazu, které by se staly při práci, a to po samem zakonu. ~al?v~n~ strana byla podle §u II tohoto zákona podnikatelem, jehkoz.plsecl1lk ~e [lrovozoval na její účet (žalovaná strana pIatrIa z~ vagon 'pls!m 30 az 3~ K velkostatku a 300 K akkordní mzdv za
do~ytr a ~aloz~m) a byla podle §u 18 úrazového zákona povinna o~ná
m~1 podm~ v plSečníku urazov~ pojiš1'qvně a usmrcení K-ovo měla podle
§ ~9 CIt. zak. ~znamltr pohtlckemu úřadu prvé stolice v pěti dnech po úrazu:.Žalo~~nay~ana tak neučinila. Následkem toho nebyla pozůstalým
~yn:erepa zadna nahrada. Žalovaná strana musila by nésti škodu, vzniklou
z~lobcu~1 ~ tohot? opon:enutí, a to přirozeně škodu celou, í kdyby K. za~
VlonI I SVll), ur~z vy~radn,e sám, neboť vina pojištěného nemá na úrazový
duChod zadneh~ vlwu, urazová pojiš1'ovna. platila by žalobcům plný úrao
Z?vy du.cho~, at K. ~avInII svou smrt vlastní· neopatrností, výhradně nebo
é~stečne, a zalo~al;a s~rana byla by práva žalobcům ze ztráty úrazového
duchodu, .nastale trm" ze opomenula realisovati úrazové pojištění K-ovo.
l\.k I ~a. zalobce pada v tomto směru částečná vina, poněvadž bylo jep~h V:'CI,. by pod~e §u ~4 úrazového zákona ohlásili své nároky pojís~ovne p:ed ,vyprsemm lednoho roku po nastalém úrazu; žalobci toho
vs~k neuclmh a tak pozbyli svých nároků. Nesou také vinu na tom, že
~e ]II;' nedostalo úrazového důchodu. Vzhledem k tomu trvá soud na tOI11
ze vma, na které se zakládá závazek k náhradě škody, jest ve smysl~

§u ! 304 obč. zák. dělena, a že na žalovanou stranu připadá jedna polovice zavinění. Žalovaná strana je povinna k náhradě škodv podle
§§ 1293, 1295, 1323, 1324, 1327 obč. zák., a to jedrrcm polovíc( Rozsah
této náhrady, pokud se jí domáhají žalobci, jest dán §§ 91 a 141 obč.
zák. Soud béře na základě posudku soudního znalce za prokázáno, že
Augustin K., nar. 26. června 1863, pravděpodobně by dožil 70 roků svého
věku a že by byl schopen pracovatí do dokonaného 67. roku, tedy do .
26. června 1930, tak intensivně,. že by mohl z výtěžku práce živiti žalobce; po této hranici by jeho výkonnost poklesla, takže by stačila jenom k výživě ieho vlastní osoby. Soud béře na základě výpovědi svědků
za dokázáno, že K. vydělával v kampani 15 až 20 K denně, u rolníků
5 až 10 K denně a k tomu stravu, a od obce 25 K denně beze stravy, a
že jeho prllměrný denní výdělek činil 16 K beze stravy za I pracovní
den, tudíž ročně (300 pracovních dnů), 4.800 Kč. Z těch potřeboval K
pro svou osobu polovičku a druhou polovici dával ženě a synovi, a to
ženě 'j, 1600 K a synoví 'j, 800 K Tyto důchody ztratili žalobcové
následkem smrti svého živitele, a poněvadž žalovaná strana nese jenom
poloviční vinu na této ztrátě, jest povinna platiti jenom polovici těchto
částek, tedy žalobkyní K-ové ročně 800 K (66 K 66 h měsíčně) a nezl.
Jaroslavu K-ovi400 K ročně (33 K 34 h měsíčně). Bylo proto v tomto
směru vyhovětí žalobní prosbě. Povinnost k placení těchto důchodů počíná dnem 6. února 1920 a končí nejpozději 26. června 1930, ale po pří
padě podle ustanovení §§ 91 a 141 obč. zák. i dříve, totiž případným
opětovným provdáním se žalobkyně a nabytím schopnosti k samostatné
výživě nezl. Jaroslavem K-em. O d vol a c í s o u d k odvolání žalované
uznal žalující povinnou zaplatiti Jaroslavu K-ovi pouze 168 Kč, ohledně
Anny K-ové odvolání vůbec nevyhověl. D ů vod y: Jedíná námitka žalované. ku které s hlediska věcného jest přihlížeti, poněvadž jest pro
rozhodnutí sporu významnou, jest, že prý prvý soud v základě zjištění
nedospěl ke skutkovému závěru, k němuž měl dospěti, totiž že Antonín P.
dobývání písku provozoval na svůj účet, že byl tedy podnikatelem a že
jemu náleželo učiniti potřebná opatření, zejména také ohlásiti usmrceného Augustina K-a k úrazové. pojiš'1'ovně a ohlásiti jeho úraz. Leč tuto
námitku, z níž žalovaná dovozuje nedostatek pasivní legitimace k žalobě,
podrobně a případně vyvrátil již prvý soud, a lze odkázati odvolatelku na
jehorbzhodovací důvody,' jež odpovídají plně věci í zákonu. Co se pak
týče .ostatních námitek, jest uvésti toto: Jde tu o podnik pojištěním povmny po rozumu §u 1 zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 z rokli
!888(~ min. nař; ze dne 3. dubna 18~8 čís. 35 ř. zák. pří!. A). Jest tu
ledy UZltl tohoto zakona. Z toho plyne jednak, že usmrcený Augustin K
a s ním jeho pozůstalí měli nárok na úrazový důchod, nehledě k tomu,
zda byl usmrcený u dělníckého úrazového pojišťovacího ústavu ohlášen
čili nic, a bez. ohledu na to, zda došlo k úrazu náhodou, či .zaviněním
pOdmkatele, usmrceného samotného neb osoby třetl. Neboť jako dělník
zaměstnaný v podniku pojištěním 'povinném nabyl AuO'ustin K nárok~
na úrazový důchod a nabyli nároku toho jeho pozůstalí již dle zákona
a záko,: poskytuje důchod, ať již došlo k úrazu z jakékoli příčiny. Nárok zan:kne tohko tehdy, neoznámil-Ii podnikatel úraz dle §u 29 cit. zák.
a v dobe tam naznačené úrazovně. Z toho, že tu jde o podnik pojíštěním
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povinný plyne dále, že lze pojištěnci a jeho pozltstalým uplatňovati vůči
podnikateli náhradu z úrazu jen tehdy, přivodila-Ii úraz některá z osob
uvedených v §u 45 odstavec prvý a druhý cit. zák. úmyslně, a nikoliv
hrubým zaviněním, jaK se mylně strany domnívaJÍ. Nemohou tedy žalobci opírati svftj nárok žalobní o okolnost, že žalovaná opomenula náležitě v lomu dohlížeti a učiniti veškerá opatření ve smyslu §u 6 min. nař.
ze dne 29. května 1908 čís. 116 ř.zák., nýbrž jen o to, že žalovaná opomenula ohlásiti včas úraz Augustina K-a a že tím zavinila, že žalobci
pozbyli práva na úrazový důchod dle shora citovaného zákona jim zajištěný. Tím určena jest také míra žalobního nároku. Žalobci mohou se
právem domáhati jen toho, oč byli opomenutím žalované strany zkráceni, tedy částky, rovnající se úrazovému dftchodu, který by jim byl pří
slušel, kdyby býval úraz včas ohlášen. Dle §u 7 cit. zák. činí tento důchod
pro vdovu až do jejího úmrtí nebo opětného provdání 20%, pro dítě až
do dovršeného 15. roku věku 15% ročního pracovního výdělku usmrceného (§ 6 cit. zák.). Dle bezvadného zjištění prvého soudu činil prftměrný - roční pracovní výdělek usmrceného Augustina K-a, čítaje 300
pracovních dnů 4800 Kč. úrazový důchod činil by tedy pro Annu K-ovou
960 Kč ročně (měsíčn': 80 Kč) a to až do jejího úmrtí anebo dřívějšího
provdání se. Přiznal-Ii jí tedy prvý soud toliko 66 Kč 66 h měsíčně po
dobu jejího vdovství, nejdéle však jenom do 26. června 1930, nemůže se
pokládati žalovaná za stíženou. Pro nezletilého Jaroslava K-a činí dle
uvedeného důchod ročně 720 Kč, měsíčně 60 Kč. Ježto nezl. Jaroslav K.
se narodil dne 30. dubna 1905, dovršil dne 30. dubna 1920 15. rok svého
věku. Náleží mu tedy dftchod ten jen pro dobu od 6. února 1920 až do
30. dubna 1920, tedy za 2 měsíce a 24 dnů. To činí celkem 168 Kč a bylo
mu. přiznati toliko tuto částku a napadený rozsudek v tomto směru změ
niti. Na věci nemění ničeho okolnost, že i poškozený, po případě jeho
pozůstalí mají úraz úrazovně oznámiti, neboť neukládá § 36 cit. zák. jim
"to za povinnost a nemohl jim to za povinnost uložiti, poněvadž v mno-hých případech poškozený následkem úrazu nebude ani s to, by takové
oznámení 'učinil.
Ne j vy Š š í s·o u d vyhověl dovolání žalované potud, že přiznal
Anně K-ové od 6. února 1920 po dobu jejího vdovství, nejdéle však do
26. června 1930 měsíčně 40 Kč, nezl. Jaroslavu K-ovi pak celkem 84 Kč.
Důvody:

Dovolatelka, uplatňujíc důvod nesprávného právního posouzení věci,
trvá na názoru, že Antonín P. provozoval dobývání písku na svůj účet,
že byl tedy pOQnikatelem 9!}c a nikoJi ž:lIQvaná líHna,- která u něho písek
jen objednala. V tomto ohledu dovodil již prvý soud na základě předlo
žené korespondence správně, že za podnikatelku ve smyslu §u II zák.
o úr. poj. nutno pokládati žalovanou firmu, poněvadž pískovnu, v níž se
úraz přihodil, od velkostatku v S. za účelem dobývání písku najala a
v ní písek pro svou potřebu kopati dala a to před válkou svými lidmi
a v roce 1920 -Antonínem P-em, s nímž umluvila, že jí písek za určitou
cenu nakope, naloží a odešle. Byl tedy písek v této pískovně dobS'ván
na účet žalov,cné, nikoli Antonína P-a, jenž písek dobýval jménem je-

jím a pro ni, jako její poverenec, jak vyplývá z potvrzení žalované ze
dne 20. prosince 1919. Tím, že si Antonín P. k této práci přibral Augustina K-a a že se s ním o výdělek dělil, nestal se ještě podnikatelem, ani
řídícím podniku ve smyslu §u 29 téhož zákona, nýbrž zůstal dělníkem
podléhajícím' ~ár5lVeň s AugustinemK-em ú~azovému p~ji~těnÍ. Ne}áleží
také na tom, ze zalovana o eXistencI Augustllla K-a nevedela, ponevadž,
jak soud procesní na základě provedených důkazů správné dovodil, žalovaná mohla předpokládati a také předpokládala, že Antonín P. sám pře
vzaté práce nezastane. Byla tedy žalovaná jako podnikatelka povinna
úraz podle §u 29 cit. zák. ohlásiti. Tvrzení, že se o úrazu dověděla teprve po uplynutí lhůty v §u 29 nov. zn. uvedené, a že ani úraz v přede
psané lhůtě ohlásiti nemohla. jest nové, v řízení před prvou stolicí nepřednesené a nelze tedy k němu podle §§ 482 a 504 c. ř. s. přihlížeti, nehledě ani k tomu, že žalovaná llraZ neohlásila ani, když tak učinili mohla.
Ohlášení úrazu podnikatelem jest ustanovením §u 29 Úr. zák. přede
psáno v zájmu a k ochraně práv pojištěného. Neohlášení úrazu mělo za
následek, že úrazová pojišťovna žádného šetření predsevzíti nemohla a
náhrady poškozeným nevyměřila. Jest tedy toto opomenutí, zaviněné žalovanou firmou v příčinné souvislosti se škodou pro žalobce vzešlou,
z čehož vyplývá povinnost žalované k náhradě škody. V tomto směru
byla tedy věc nižšími stolicemi správně posouzena a dovolání není odů·
vodněno. Dovolatelka poukazuje též k tomu, že žalobci sami svou škodu
zavinili tím, že svého. nároku neohlásili ve lhůtě §u 34 téhož zák. 'pojišťovně. V tomto směru vyslovil soud procesní, že pro toto opomenutí
též na žalobce částečně padá vina, že se jim nedostalo úrazového dů
chodu, a uznal, že jest každá strana ve smyslu §u 1304 obč. zák. vinnou z polovice a přisoudil proto žalobcltm pouze jednu polovici zjištěné
škody. Tento výrok prvého soudu, jímž jest vysloveno, že nárok žalobcft jest jen polovicí po právu, nebyl vzat žalobci v odpor a žalobcům.
spokojivším se s tímto výrokem, nemůže býti tedy přisouzeno více než
polovice zjištěné škody. Odvolací soud zjistil, na rozdíl od soudu procesního, že by úrazová renta Anny K-ové činila ročně 960 K, měsíčně
80 Kč, a že by nezl. Jaroslavu K-ovi příslušela renta 60 Kč měsíčně za
2 měsíce a 24 dnů úhrnem jen 168 Kč. Měl tedy důsledkem toho přiznati
žalobcům, vzhledem k jejich poloviční vině, jen polovici těchto obnosft.
Poněvadž výše náhrady zjištěná odvolacím soudem napadena není a
též doba, do ,které byla renta Anně K-ové přisouzena, zůstala nedotče
nou, byl rozsudek druhé stolice změněn v ten smysl, že se žalobcům při
suzuje pouze polovice škody soudem odvolacím zjištěné a že se v ostatním nárok ž2lobní zamítá.
čís.

2153.

S polskou vládou nebyla dosud uzavřena dohoda o vzájemném vykonávání exekučních titulů, jež vyneseny byly soudy druhého státu v území bývale plebiscitním.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, RII 305/20.)
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Na zakladě rozsudku krajského soudu v Těšíně ze dne 17. listopadu
1919, povolíl týž soud usnesením ze dne 20. ?ubna 1~20 k vydobY~1 pe.něžité pohledávky Emanuela N-a mobil arm exekucI na nemovitostI.
Usnesením ze dne 3. června 1920 nařídil okresní soud v Opavě výkon
této exekuce. Když tato byla bezvý.slednou, navrhl vY:náh~jíc! věřítel
přímo u exekučního soudu znovU vykon exekuce na pnhlasem. Tento
byl usnesením okresního soudu'v Opavě ze dne 3. července 1920. naří
zen. Než však přišlo k výkonu, navrhla povi?ná ;!rana zastav.ení exeku~e
jednak proto, že se tu jedná o exekucI na z~kla~e clzozemskeh~ exekucního titulu, jež měla býti P?v?lena. zemskym. ,oudem v Op,a,~e" jed~ak
s poukazem na to, že byl dluzny pen!z u krajskeho soudu ~ Tesme ~Iozen
s eventuelním návrhem na odlozem exekuce dle §u 42 čls .. 3 ex. r. Dle
(ohoto eventuálního návrhu povolil soud prvé stolice odložení exekuce
usnesením, jež vymáhající věřitel napadl proto, že povolení exekuce lze
odpirati jen žalobou nebo rekursem, že však k žádosti zavázaného nelze exekuci zastaviti. Rek u r sní s o u d zrušil sám od sebe napadené
usnesení i celé řízení jemu předcházevší a vyvrátiv vývody rekursu vymáhajícího věřitele uvedl dále v d ů vod ech: Zavázané straně jest
přisvědčiti, že tu je cizozemský exekuční titul. Dále dlužno přihlížeti
k tomu, že oproti Polsku, v jehož správním obvodu rozsudek bylvynesen, vzájemnost ohledně výkonu exekuce není zaručena. Ačkoliv v době
povolení exekuce a nařízení jejího výkonu československá republIka považovala celé východní Slezsko v jeho historických hranicích za své
území, byl tehdy Těšínský kraj pod polskou správou. Krajský soud v Tě
šíně vykonával tedy soudní pravomoc z cizí státní svrchovanosti a rozsudek, tam vynesený, sluší považovati za cizozemský exekuční titul.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 15. června 1920, R II 120/20 uveřejněné pod čís. sb. 550.) Na tom nemění ničeho, jakým způsobem jest
nyní upravena hranice mezi oběma státy. Jelikož tedy okresní soud
v Opavě nebyl příslušným k výkonu exekuce z cizozemského exekučního
titulu dle §u 79' ex. ř., jest tu nezhojitelná nepříslušnost exekučniho
soudu dle §u 477 čís. 3 ex. ř. a §u 78 ex. ř. a kromě toho nevykonatelnost cizozemského rozsudku pro scházející záruku vzájemnosti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Stanovisko, jež zaujal rekursní soud, jest plně opodstatněno odů
napadeného usnesení, k němuž se stěžovatel prostě odkazuje.
Pokus Nejvyššího soudu, vyvolati v otázce dohodu obou zúčastněných
států, minul se s úspěchem. Ministerstvo spravedlnosti sdélílo sem dopisem ze dne 22. prosince 1922, čís. 60030/22, že »k dohodě s polskou
vládou o vvkonatelnosti exekučních titulll z území plebíscitnílIo dosud
nedošlo, jeŽto polská vláda hájí mínění, že na území plebiscitním půso
bily s jedné strany československé soudy, s druhé strany pols~é soudy
ve skutečnosti jako soudy jednoho nebo druhého státu a dle jeho zákonů, nikoliv jako soudy velkých spojenců - není prý proto právní podklad jich výroku odlišným od výroklI' jíných soudů jednoho nebo druhého státu zúčastněných na plebiscitě. Toto stanovísko polské vlády

vodněním

nám oHcielně sdělené nasvědčuje tomu, že polská vláda nezamýšlí uznati
vykonatelnost exekučnich titulů vzniklých na československé části bývalého plebiscitního územÍ. Za tohoto stavu věci není tu podmínek, aby
Nejvyšším soudem navrhované řešení otázky vyhláškou vládní ve Sbírce
zákonů a nařízení bylo již prováděno.«
čís.

2154.

Bylo-li usnesení obce, zabírající byt, nejvyšším správním soudem
zrušeno, lze se domáhati vyklizení bytu na třetích osobách. pořadem
práva.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, R II 479/22.)
Usnesením bytové komise města O. ze dne 22. března 1921 byly ža·
lobci zabrány z jeho bytu dvě místnosti. K jeho stížnosti bylo zabírací
usnesení nejvyšším správním soudem pro nezákonnost zrušeno. Když
obec přes to odmítla žalobcovu žádost o vyklizení bytu, podal žalobu
na majitele domu o vyklizení zabran,' části bytu a o uvedení bytu v pře
dešlý stav. Žalovaný namítl nepřípustnost pořadu práva, s o udp r v é
s t o I i c c námitce vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Nade vši pochybnost jest, že zabrání bytu správním úřadem ,v správním řízení jest
spravní věcÍ. Dle náhledu soudce jest však též uvedení bytu do přede
šlého stavu věcí správní, a to vzhledem k povaze a účelu věci a proto,
že také pro tuto věc v prvé řadě mají rozhodovati veřejnoprávní normy
a zásady. Nárok, kterého se žalobce domáhá touto žalobou, jest správní
věcí, odejmutotí pořadu práva. O tom, že se jedná o správní věc, svědčí
ta okolnost, že dle zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 sb. z. a n.
o mimořádných opatřeních bytové péče a sice dle §u 14 (2) tato věc
jest nyní výslovně správnímu úřadu přikázána. Rek u r sní s o u d
zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by ji projednal a
rozhodl. Důvody: V tomto případě žádá žalobce na žalovaném vrácení
obytných místností, zabraných dne 16. března 1921, poněvadž nálezem
správního soudu ze dne '5. října 1921 toto zabírající rozhodnutí bylo
zrušeno jako nezákonné. Kdyby se jednalo pouze o to, aby právní účinky
pra\roplatného' správního nálezu (zrušení záboru bytu) byly uskuteč
něny proti osobě, jež v předešlém správním řízení byla zúčastněna jako.
strana, byly by k tomu povolány pouze příslušné správní úřady a nebylo
by přípustno, by tyto otázky byly vznášeny na civilní soudy pod formou
soukromoprávního poměru (srovnej Pražák: Spory I. str. 102 pOzll. 14
a 16; Tetzner: Administrativní řízení str. 595). Jinak má se věc, odvozuje-Ii se soukromoprávní účinek z neplatnosti správního nálezu proti
třetím, již nebyli jako strany zúčastněni v předcházejícím řízení správ. ním. Tu mají rozhodovati soudy. V tomto případě žádá žalobce na žalovaném vrácení obytných místnost!, zabr'aných nálezem bytové komise,
poněvadž tento nález byl zrušen pro nezákonnost. Dle zákona ze dne 30.
října 1919, čís. 592 sb. z. a n. zabírá bytová komise obytné místnosti
pro obce (§ 12, 13 zák.); obec je podmětem zabraného bytu (práva nájemního), obec může práva toho kdykoIi se vzdáti a obec pronajímá
Civil ni rozhodnuti. V.
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zpravidla zabrané byty třetim osobám, jež nejsou jako strany v řízení
pro zabírání bytů zúčastněny. Dle zákona ze dne ll. července 1922,
čís. 225 sb. z. a n. (§ 14) mohou bytové úřady (které podle zákona
o stavebním ruchu ze dne 11. března 1921, čís. 100 sb. z. a n. byly do
30. června 1921 zmocněny, by provedly opatření dle zákona o zab;rání
bytů obcemi ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n.) podle zákona toho
činiti veškerá opatření, nutná za účelem vrácení zabraných bytů. To se
v tomto sporu nežádá. Neboť tatáž žádost vznáší se ne proti obci, nýbrž
proti oné třetí osobě, jež na základě nezákonného záboru užívá sporných
místností O tOI11 mají rozhodnouti soudy.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor
rekursního soudu, že námitka nepřípustnosti pořadu práva není odůvod
něna. Žalobce uplatňuje jako nájemník proti vlastníku domu právo z nájemní smlouvy dle §§1 096 a násl. obč. zák., tedy soukromoprávní nárok, který dle §u 1 j. n.patří k příslušnosti soudů. Že v tomto případě
zakročily správní úřady a omezily ve prospěch žalovaných nájemní právo
žalobcovo, na soukromoprávním rázu zažalovaného nároku ničeho nemění, neboť Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 6. října 1921 zabrání sporných dvou pokojů jako nezákonné zrušil, pročež žalobce nyní
nikterak neni omezen v uplatňování svých nájemních práv před řádným
soudem.
čís.

D

ů

vod y:

Stěžovatelka má ovšem pravdu v tom, že dle čl. V. zákona ze dne
30. června 1921, čis. 252 sb. z. a n. pozůstalý manžel na základě prohlášení druhého manžela za mrtva může žádati, by manželství bylo soudem. -prohlášeno za rozvázané, dále, že výsledky řízení o návrhu na prohlášení Z8. mrtva stačí i pro rozhodnutí, že manželství jest rozvázáno, :I
že §§ 112 až114 obč. zák. nemají platnosti, pokud jde o účastniky války. avšak tato zákonná ustanovení předpokládají, že v době, kdy se rozhoduje o návrhu na prohlášení manželství za rozvázané, skutkové před
poklady prohlášení nezvěstného za mrtva nejsou zviklány. Není potřebí
se čířiti o tom, že i právoplatné prohlášeni za mrtva může vždy býti vyvraceno tím, že nezvěstný se objevi. V tomto případě nabylo ovšem pravomoci usnesení krajského soudu v Olomouci ze dne 22. června 1923,
pokud jím Vojtěch S. byl prohlášen za mrtva" Než rekursní soud zjistil.
že předpoklad tohoto usneseni, že Vojtěch S. nepřežil dne 1. března
1919, neni správným, neboť S. poslal své manželce Antonii S-ové lístek,
datovaný v Kyjevě koncem prosince 1921. Neprošla tedy dvě léta od
poslední zprávy, že Vojtěch S. je na živu a proto pro, rozhodnutí o návrhu -na rozvázání manželstvÍ nemůže býti směrodatn}rm usnesení prvého
, soudce, jímž Vojtěch S. byl prohlášen za mrtva. Právem rekursní soud
ve smyslu §u 2 čís. 5 pat. o mimospor. řízeni k novým okolnostem při
hlížel a žádosti o rozvázání manželství nevyhověl přes formální pravo-,
moc usnesení o prohlášení Vojtěcha S-a za mrtva.
čís.

2156.

2155.

Zákon ze dne 30. června 1921, čís. 252 sb. z. a n.
Třebas byl manžel, účastník války,. prohlášen za mrtva, nelze přece
manželství rozvázati, vyšly-Ii po té na jevo okolnosti, vzbuzující pochybnost o tom, že jest mrtev.
(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, R II 483/22.)

s o udp r v é s tol i c e usnesením ze dne 22. června 1922 prohlá ..
sil Vojtěcha S-a, jenž počátkem sv.ětové války nastoupil vojenskou
službu, k návrhu jeho manželky za mrtva a manželství jeho za rozvázané. Rek u r sní s o u d zamíť1 návrh, by manželství bylo prohlášeno
rozvázaným. D ů vod y: Dopisem obecního úřadu v P. ze dne 9. čer~
vence 1922, výpovědí Marie H-ové a konečně výpovědí navrhovatelky
Antonie S-ové samé' jest prokázáno, že Vojtěch S." ,který byl od roku
1916 nezvěstným', poslal Antonii S-ové lístek datovaný v Kyjevě kOI1cem prosince 1921; jak- Marie H-ová, tak Antonie S-ová potvrdily, že
rukopis 'lojtěcha ~-a dobře poznaly. Není zde tudíž předpokladů zákona ze dne 3L března 1918 čis. 128 ř. zák. pokud se týče zákona ze
dne 30. června 1921, čís. 252 sb. z. a n., za kterých. možno prohlásití
manželství nezvěstného účastníka světové války za rozvázané.
Ne i v y š š i s ou d nevyhověl dovolacímu rekursu.

K založení sudiště dle §u 88 odstavec prvý j. n. stačí úmluva o splniští a lhostejno, že nebylo též jednáno o žalovatelnosti kupní ceny ve
splníšti. '
(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, R 11 486/22.)
žalobu o zaplacení kupní ceny za. stroj, dodaný žalovanému statkáři,
žalobce co do místní příslušnosti o ustanoveni §u 88, odstavec
prvý, j. n. S o udp r v é s tol i c e (okresní soud v P.) žalobu k námitce žalovaného pro místní nepříslušnost odmitl, rek u r sní s o u d
námitku tu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

opřel

Důvody:

Žalujicí .firma dovolávala se k odůvodnění příslU~nosti okresního
soudu v P. pro tento spor záznamu ze dne 14. října 1920';ve kterém jest
obsaženo ujednání .. koupě lísu na slámu s přís!. mezi zástupcem žalujíci
firmy a žalovaným a v němž se praví mimo jiné, že kupní cena 9390 Kč
jest splatnaa žalovatelna v P. žalovaný, který po přečtení záznam po ..
depsal, projevil i s ujednáním, že kupní cena jest splatna v P., souhlas
takovým způsobem, že v uvážení všech okolností nelz~ rozumně o jeho
, 3'
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souhlasné vLIli pochybovati (§ 863 obě. zák.). V dovolací stižnosti při
pouští stěžovatel, že kupní Cena je splatna v P.; neboť uvádí v dovolací
stížnosti, že v tomto případě zavazují žalovanou stranu ona ustanovení'
záznamu o kupu, která se vztahují na kupní smlouvu samu, a že si žalovaná strana byla vědoma, že podpisuje listinu, týkající se koupě, z čehož
vyplývá, že si žalovaný byl vědom, že kupní cena jest splatna v P. a že
tedy, tam s jeho strany jest trhovou smlouvu splniti. Takovéto ujednáni
stačl podle §u 88 odstavec prvý j. n. k odLIvodnění příslušnosti okres?ího soudu v P. Není třeba, by mezi stranami bylo bývalo ještě ujednáno,
ze kupní cena je žalovatelna u okresního soudu v P., neboť právě v.tomto
směru byl § 88 j. n. změněn cís. nař. ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř.
zák., kterým bylo z prvotního doslovu tohoto §u vyloučeno ustanoVl!ní
že jest současně zapotřebí, by s ujednáním soudu splniště bylo též vy~
sloveno oprávnění k ž.alobě u tohoto soudu. Není proto třeba ani rozebírati otázku, zda žalovaný, podepsav svrchu zmíněný záznam o kupní
smlouvě, projevil též souhlas se žalovatelností kupni ceny u okresního
soudu v P. žalující firma žaluje na splacení kupní ceny a prokazuje.úmlu~u o. so~du splniš,tě záznamem ze dne 1~. Njna 1920. a vyhovuje takto
uplne predpokladum §u 88 odstavec prvy J. n., což stačí k odůvodněni
příslušnosti okresního soudu v P. přes to, že žalující firma v žalobě neuváděla výslovně i § 88 j,' n., neboť jest rozhodno, že její přednes po .
skutkové stránce vyhovuje právnímu stanovisku §u 88 odstavec prvý j. n.
čís.

2157.

Nejde o poměr komisionářský s plným delcredere( čl. 370 obch.
zák.), nýbrž o smlouvu kupní, zavázal-Ii se ten, komu bylo zboží do?,áno! nejen, že zboží dále prodá, nýbrž i že plně ručí za zaplacení a vynzem.
Ustanovení čl. 347 obch. zák. o vytýkání vad nelze užiti, nebylo-Ii
zboií dosud odesláno (při koupi prenumerační).
(Rozh. ze dne 9. ledna 1923, Rv II 274/22.)
Žalobkyně koupila od firmy C. 10 vagonů prima kokosového sádla
po 28 Kč za I kg a ujednala se žalovanou firmou B, že tato prodá n"
účet žalobkyně 5 vagonů prima kokosového sádla »C« po 32 Kč za I kg
při čemž plné ručení za zaplacení a vyřízení měla nésti žalovaná firma:
jež kromě toho měla poukázati žalobkyni 30.000 Kč za vagon, protiče~
muž Jí žalobkyně přiznala prodejní provisi 30 h, delcredere 50 h a za
ztrátu úroků 20 h při I kg. Žalovaná měla žalobkyni poukázati 90.000 Kč
ihned, 60.000 Kč pak do 25. listopadu 1920, kupní cenu měla zaplatiti
předem přímo firmě "C«. Ježto žalovaná pouk'ázala žalobkyni pouze
90.000 Kč, žalovala tato, by zaplatila jí 60.000 Kč a firmě C kupní cenu
za pětvagonú.(I,400.000 Kč). Procesní soud prvé stolice.
žalobě vyhověl a uvedl v podstatě v d ů vod ech:
Jde tu o kupní
smlouvl~, ježto ž.alovaná převzala plné-ručení za zaplacení a vyřízení bez
ohledu, zda se jí další prodej podaří a zda se bude oň bráti čili nic. Byla
proto žalovaná za. všech okolností povinna zboží zaplatiti a 'odebrati;

rovněž jistota 150.000 Kč měla se poukazem státi vlastnictvím žalobkyně. Dle §u 916 obč. zák.jest právní jednání posuzovati dle pravé jeho
podstaty, pročež jest považovati i smlouvu, o niž tu jde, za smlouvu
kupní, třebas byla zvolena. forma smlouvy jednatelské (agentské). Ježto
žalovaná měla platiti předem, jest s placením v prodlení. Žalovaná nemůže se vymlouvati, že žalobkyně není. s to, dodati jí prima kokosové

sádlo, ježto ho firma C. nemá, nýbrž búde na ní, by zboží, až jí bude
žalobkyní dodáno, pozastavila. Prozatím však pozastavení zboží nepři
chází v úvahu. Žalovaná má dlesmlouvy plniti předem, není proto dosud
žalobkyně k plnění zavázána, nýbrž až po zaplacení kupní ceny. I námitka žalované, že může se domáhati storna smlouvy, ježto žalobkyně
činí nárok na pIílišný zisk, jest lichou, ježto tu jde o zboží bursovní, oba
smluvnici jsou velkoobchodníky a na ceně se shodly. O d vol a c í
s o II d potvrdil rozsudek v podstatě z týchž důvodů.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatelka vytýká napadenému rozsudku především zmatečnost,
kterou spatřuje v tom, že se druhá stolice tvrzením, že smlouva ze dne
15. listopadu 1920 odpovídala úmyslu stran, ocitla v odporu s rozsudkem prvé stolice, která pokládá tuto smlouvu za smlouvu kupní, a že jest
dále rozsudek druhé stolice v odporu sám s sebou, neboť, odpovidá-Ii
smlouva úmyslu stran, je to prý smlouva agentská a nikoli kupní. Je zřej
mo, že tu nejde o zmatečnost ve smyslu §u 477 čís. 9 c. ř. s., nýbrž o výklad smlouvy a tedy o právní posouzení věci. že smlouva ze dne 15. listopadu 1920 odpovídala úmyslu stran, o tom nebylo v celém sporu pochybnosti, běží jen o to, zda je to smlouva agentská, jak tvrdí žalovaná, či .
smlouva kupní, jak tvrdí žalobkyně. Vzhledem k ustanovení čl. 278 obch.
zák. nezáleží na tom, v jaké formě byla smlouva sepsána, nýbrž na tom,
co je pravou její podstatou. Žalovaná zavázala se'v této smlouvě nejen
zboží prodati, nýbrž převzala též plnou záruku za zaplacení a vyřízení
(Abwickelung). Složila pro žalobkyni 90.000 Kč a zavázala se zaplatiti
zbytek 60.000 Kč žalobkyni nejdéle do 25. listopadu. Kupní cena měla
býti firmě C. zaplacena napřed, tedy před odesláním zboží. Nejde tu
'tedy o 'obchod komisionářský ,s plným de1credere ve smyslu čl. 370 obch.
zák., nýbrž o smlol,lvu kupní. V tomto směru posoudil odvolací 'soud věc
po stránce právní správně a výtka zmatečnosti jest zcela bezpodstatná.
Poněvadž byla smlouva uzavřena písemně, jest věcí soudu, aby jí vyložil a nebylo proto třeba prováděti důkazy o úmyslu stran. Vadnost ří
zení a nesprávné právnÍ. posouzenI nelze spatřovati ani v tom, že nebdv
připuštěny důkazyo tvrzení žalované, že firma C. zboží smluvené jakosti
nevyráběla a' na skladě neměla. Z těchto okolností. nelze ještě s jistotou
souditi, že by smlouva se strany žalobkyně splněna býti nemohla, a nevyplývá to zejména ani z té okolnosti, že v jiných případech zboží, firmou C dodané, neodpovídalo smlouvě. Žalovaná netvrdí ani nemožnost
plnění na straně žalobkyně, vytýká jen, že zboží, jež má firma C dodati,
neni kokosové sádlo první jakosti, nýbrž obyčejné sádlo a označuje tuto
vadu jako kvalitativní. AVŠdk žalovaná jest podle smlouvy povinna,' za-
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platiti kupní cenu napřed, před odesláním zboží a jest proto. výtka vadnostI zboží, jak již procesní soud uvedl, předčasná. Ustanoveni čL 347
ob~h. zák. nelze tu užíti, poněvadž předpokládá, že zboží bylo odesláno,
coz se ~ tomto případě nestalo a před zaplacením kupní ceny nestane.
Tvrzene vady zboží dosud neodeslaného neopravňují proto žalovanou
k odstoupení od smlouvy. Výtka vadnosti zboží zůstává jí vyhražena až
po Jeho odeslání. Dovolatelka 'popírá sice, že se zavázala platiti kupni
cenu napřed, odvolávajíc se na obsah písemné ·smlouvy ze dne 15, listopadu 1920, která ovšem tohoto závazku neobsahuje. Žalovaná však
tuto okolnost podl~ pro!okolu ze ,dne ~l. _prosince 1921 výslovně doznala a je proto JeJ! opacne tvrzem plane. Zalovaná dovozovala konečně
právo, od smlouvy odstoupiti, též z té okolnosti, že prý zisk žalobkyně
jest nepřiměřeným. Že by šlo o přemrštěnou cenu neb o řetězový obchod
ve _sporu tvrzeno ne?ylo. Prvý soud již poukázal správně k tomu, že jsou
obe strany obchodmky ve velkém a že se na ceně shodly, Podle vlastního udání žalované má zbožÍ, o něž jde, bursovní cenu a žalovaná ncpfednesla žádných ?kolností, které by nasvědčovaly nějakému trestnému
ČinU, I v tomto smeru byla tedy věc po stránce právní správně posouzena a odvolání není odůvodněno.
čís.

2158.

Právní povaha lesního společenstva, Nejde tu o osobu právnickou
nfbl'ž_ o spolu~!astníctvi ve smyslu §u 825 obč. zák. a násl.. žalovalo-IÍ
spolecenstvo Jako takové a nikoliv jednotliví jeho členové jest je vyzvati k opravě žaloby.
. '
, ,
(Rozh. ze dne 10. ledna 1923, R I 1322/22.)
. žalobu lesního společens!va ve V. pro ce sní s o u cl p r v é' s t o-

II,~ e rozsu~kem od~lt~. D.~I ~ od y: Soud zjistil nahlédnutím do rej-

stflku spoIecenst~v, ze, ZalUjlCI »Waldgenossenschaft in W.« v rejstříku
tom zapsana nelll; dale zjlslil, na základě souhlasného udání stran a'
přecfl?ženýc? stanov, že nemovitosti ve vložce 1535 desk zemských za~
psane (lesm majetek) JSou klllhovním vlastnictvím 255 majitelů určitých
d_omů ve V., kteří se spojili za příčinou rationelního obhospodařování
techlo společných lesLI, pak k vedení řádné správy a docílení trvalého
a co m_~žno nejvyššího výtěžku z lesů, ve smyslu §§ 825 a 1175 obč, zák
~ utvonl~ společ~nstvo, označené jm~nem »Waldgenossenschaft in W.)<f,
~e spolecnost tato se řídí stanovami, dle nichž správu společného majetku vede výbor na 3 létavo!ený, záležející z 12 členů a 6 náhradníků
který si volí ze sebe starostu, jeho náměstka, zapisovatele a kontrolora:
Sta,rosta zastupuje společnost na venek. Všecky listiny a dopisypodpisUJl starosta se zapIsovatelem. Dle.doložky na konci stanov, nebyly tyto
stanovy d,e výnosu místodržitelství z 30. července 1909 úředně potvrzeny, poněvadž prý tu nejde o žádný spolek a úředního potvrzení jich
netřeba. Po těchto zjištěních považoval soud věc za zralou k rozhodnutí
a nepřipustiv pro nerozhodnost provedení nabízených důkazů, žalobu

rOzsudkem odmítl. uváživ toto: Jak shora zjištěno, jest žalující strana
toliko společenstvím majetku dle §§ 825 a 1175 obč. zák. Jmění žalující strany záleží z nemovitostí (pozemků, lesní kultuře věnovaných) a
jest v zemských deskách do vhstnictví připsáno dle určitých podílů dočasným 255 vlastníkům domů ve V. v §u 2 stanov uvedených. Není tu
tedy samostatného, určitému účeli sloužícího jmění, odděleného od soukl'0mého jmění jelbotlivých společníků, jež by oproti třetím osobám slušelo považovati za celek, za právní podmět schopný, samostatně nabývati jmění a podstupovati závazky. Pro tento nedostatek nelze považovati stranu žalující přes to, že vystupuje a jest organisována jako korporace pod kollektivním označením »Iesního společenstva ve V,« za
osobu právnickou ve smyslu §u 26 obč, zák. a proto také se jí nedostává
zpúsobilosti státi k soudu (§ 1 c, ř. s.). O d vol a c í so u d k žalobcovu odvolání prohlásil napadený rozsudek i s předchozím řízením za
zmatečné a žalobu odmítL D ů vod y: Žalující strana uplahluje přede
vším jako odvolací důvod zmatečnost rozsudku dle §u 477 čís. 9 c. ř. s.,
a spatřuje tuto zmatečnost v tom, že o způsobilosti nebo nezpůsobilosti
procesní rozhodnouti lzé dle §§ 1, 6, 230 c. ř. s, výhradně usnesením,
nikoli však rozsudkem, že soud prvé stolice měl především postupovati
dle §u 6, totiž dle jeho odstavce druhého dáti jí poukaz, aby v přiměřené
lhůt" vadu odstranila. Teprve kdyby strana žalující nebyla vyhověla, že
měla prvá stoliceviátiti žalobu dle §u 230 c, ř.s., aniž by vůbec byla
o žalobě ustanovila rok, takže proti tOInuto oC:",ítnutí před rokem měla
žalující strana právo stížnosti dle §u 514 c ř. s. Odmítnutí Samo že mělo
se státi usnesením, nikoli rozsudkem. Odvolání žalující strany, pokud
uplatňuje zmatečnost rozsudku, dlužno oc\uznati oprávněnost, a to z dúvoclu §u 477 čís, 5 c, Cs" který právě opírá se ó nedoslatek procesní
způsobilosti, ku které přihlížeti jest soudům dle §u 6 c, ř. s, v každém
období sporu z moci úřední. Tuto procesní nezpůsobilost žalující strany
strana žalovaná ve sporu výslovně 'namítala: Když tedy soud prvé stolice
neodmítl žalobu dle §u 230 c. ř. s. hned po jejím prozkoumání a vyřízení,
poněvadž tak ·bez zjištění skutečností pro to potřebných učiniti nemohl,
a o ní jedna!, a když teprve za jednání snad následkem námitky stranou
žalovanou vznesené a výsledkem jednání ji objevil, měl dle §u 7 c. ř. s.
prohlásiti celé řízení zmatečným a hlobuodmítnouti usnesením, nikoli
rozsudkem. By!o-Ii však řízení v prvé stolici přes tuto vadu provedeno
a rozsudek vynesen, nemůže soud prvé stolice již k zmatečnosti přihlí-·
žeti a slušelo proto učiniti tak soudu odvolacímu se zřetelem na,cit. zá!konné ustanovení a to dle §§ 471 odstavec pátý a473 c, ř, s. v sezení
neveřejném. Při tom podotknouti dlužno, že prvému soudu nebylo také
možno, aby - jak odvolatelka za to má - postupoval v tomto případě
dle §u 6 odstavec 2, c. ř. s., totiž, aby poukázal ji k odstranění vady v při
měřené !Mti", neboť podmínkou způsobilosti procesní jest jedrtak způ
sobilost býti stranou, jednak zplisobi1ost k právním jednáním, Tam, kde
není způsobilost býtí stranou, nemůže samozřejmě býti způsobilosti procesní. Soud stolice prvé uvedl, a to právem, že!žaIující strana není osobou právnickou, že není na její straně právní osobnosti, která by byla
schopna samostatně nabývati jmění a podstupovati závazky. Stoje na.
tomto právním stanovisku prvý soud také žalobu odmitl.
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" N e j v.y š Š í ,s O u d k žalobcově stížností zrušíl usnesení obou niž~Ich sou,d~ a ulozd prvému soudu, by, pokračuje v řízení, vyzval žalobce
?1'!ave zaloby, jak níže uvedeno, a kdyby pak žalobce opravy v určené

Ih~~l; neprovedl, by rozhodl znovu, přihlížeje k právnÍ1Í1u náhledu nej-

vysslho soudu.

.

.

Důvody:

Správným jest náhled žalované strany, že soud prvé stolíce měl ozhodnoulI o procesní. nezpůso,bílosti . žalující strany usnesením, ni:olív
roz:udkem. Odvolacl soud vsak svym usnesením vyslovíl odchyln' od
prve~o soud~ zmatečnost celého ří'zení i rozsudku. prvé stolíce, zrušrv:e
a zmeml I v~rok o útratá~h spor~. Nelze proto jeho usnesení považovlti
za sO~hl~~ne s rozhodn,ulIm p,~ve stoh ce a je potvrzující a jest tudíž dov?lac: SlIz!'.ost prolI nemu, pnpu.stnou kromě výroku o útratách
roti
!lemuz dalsl ~pravny pr~str:de,k .Jest dle §u 528 c. ř. s. novel. zn0nf naprosto vyloucen. Jest pnsvedcltl také právnímu náhledu obou "" h'
soudů ' I
.
I'
V
mZSlc
,
.' ze esm Sp? ecenstvo ve . jest dle §u 1 a 2 jeho stanov ovazovatI 1:';1 z~ sdr~~~ní osob lysických ku správě a provozování ltsního
hospodarst~l, patnclho a v deskách zemských připsaného určitým vlast11!kum domu ve V. dle ideálních podilů, v §u 2 stanov přesně v tče . h
Jde tu tedy o společenský podnik nemovitého lesního majetk: ponyc ~
umu .§u 825 a 1175 ~bč. zák:, jak v §u 1 stanov výslovně jest uved~~~,
a pravmml .subjekty JSou tu jen osoby lysické - nikoli lesní společen
s~vo sar;ro, jako hromadná osoba - a jen tyto lysické osoby jsou oprávne~~ bylI ve sporu stranou (§ 18 a 19 obč. zák.) a mají procesní způ
~o I.oSt (§ 1 c. ř ..s.). Mohou tedy jen jako spoluvlastníci společného
e.s11!ho. r:'al~tku a jako osoby lySIcké vlastními jmény žalovati a žalo-'
va~y bylI, treba~ !aké s použitím jména »Lesního společenstva« n~ př
La ~ spoluvlastmcl. A, B" C atd., sdružení pod jménem »Lesního s ole~
cen,tva<,: P?dalo-h pak zalobu »Lesní společenstvo ve V.« bez uV~dení
J1n~11 fyslckyc!, společhíků a prvý soud měl pochybnost o jeho procesní
zpus?bll~SlI, jako.os?by hromadné, bylo se mu říditi dle §u 6 odstavec
~rl1hLc. r. s., a učmltl potřebné opatření k odstranění shledané vady ~ za
tu;, ,ucelen; zalobu po případě straně žalující vrátiti, by v ustanovené
Jhute frokazala svou procesní způsobilost nebo žalobu tak upravila by
YSlcl:e osoby, které neoprávněně jen hromadným jménem v žalobě byíy
oznaceny, byly správně v žalobě vlastními jmény jako žaluj'íCÍ stra a
uvedenv
(§§ 84,85
n
.
~
c . 'r. s., 89")
J. r.. Ab y mohl. . býti odstraněn zmíněný
nedostatek procesní způsobílosti po rozumu §u 6 odstavec druh .
~
bylo,nutno zrušiti nejen Usnesení soudu druhé stolice jako ple~Ča~n~'
ny~rz I rozhodnutí soudu prvé stolice a tomuto věc vrátiti by řízen'
lobe ve s '
"
d'
, I o za
,
meru vyse uve enem zavedl a doplnil a dle výsledků jeho znova
roznodl. (§ 510 poslední odstavec e. ř. s.)

<

. k

rlest.»změ!.'ou poměrů«

čís. 2159.

(§ 936

obč. zák.), poklesla-li v mezičasí ně

,~ 1 m!.'asobne nákupní síla peněz. Lhostejno, že strany úmluvou vylou-

·Cl

y narok ze zkrácení přes polovici pravé hodnoty.

(Rozh. ze dne 1O.ledna 1923, Rv I 997/22.)

'Dne 29. září 1917 uzavřela žalovaná majitelka domu se žalobcem
smlouvu nájemní a zároveň úmluvu o budoucí ,smlouvě kupní, dle níž
. mda.žalobci prodati svůj dům za 38.000 K s tím, že smlouva uzavřena
bude nejdéle do dvou let po konečném návratu syna žalov~né. nebo.
vrátil-li by se dřive, do dvou let po uzavření míru ve světové válce se
strany rakouského státu. Ježto žalovaná zdráhala se uzavřiti kupní
smlonvu, domáhal se toho žo10bce v roce 1921 žalobou, proti níž žalovaná mímo jíné namítla nemožnost plnění. O b a niž š i s.o u d y žalobu zamltly, o d vol a c í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde. v d ů
v'o cl ech: Odvolatel jest v omylu, domnívaje se, že jest dobou, rozhodnou pro posouzení, zda- vzájemná pinř.lí jsou si úměrná, doba úmluvy.
ze dne 29. září 1917. Odvolatel byl by v právu, kdyby tímto dnem se
byla uzavřela hotová kupní smlouva. Jedná-li se Však o ujednání o bu-'
'doucí smlouvě, pak má právě dle doslovu a tendence §u 936 obč. zák.
úmluva taková pozbýti závaznosti, kdyby se poměry v mezidobí do té
míry změnily, že by byl zmařen účel smlouvy. Účelem tím však bylo
zciziti, pokud se týče úplatně nabýti věc trhovou, vyměniti tedy úměrná
plnění. Nemůže byli pochyby o tom, že při ujednáni o budoucí smlouvé
strany vždy na sebe berou jisté risiko a že může ta neb ona strana utrpěti
pak smlouvou hospodářskou ztrátu. O takovou, s risikem spojenou ztrátu
tf, však nejde, když ztráta ta dosahuje takové míry, na jakou strana pomýšleti ani nemohla, že to, čeho se jí dostane, přestane býti vůbec úměr
nóu úplatou, jako v tomto případě, kde by dostala žalovaná za věc v hodnotě 114.525 Kč sotva jednu třetinu.
Tím, že se žalovaná v úmluvě
vzdala námitky zkrácen( přes polovici obecné ceny, nevzdala se práv,
vyplývajících z ustanovení §u 9360bč. zák.
!'oJ e j v y Š š í s o u.d nevyhověl dovolání.
D II vod y:
Dovolání uplatňuje. jedině důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., Odvolací soud
posoudil však věc správně ,po stránce právní. Sporný poměr lze POS,U2Ovati jedině dle §u 936 obč. zák. Smlouva, sepsaná 29. září 1917, je nadepsána jako smlouva nájemní a zároveň úmluva o budoucí smlouvě;
žalobce· najal od žalované nemovitost, ve smlouvě popsanou, za určité
nájemné, mimo to smluvily strany,! že uzavrou hu d o II C 11 ,ě kupní
smlouvu vzhledem k téže nemovitosti za vytčených podmínek a ve smluvené době, jíž měl končiti se i poměr nájemní. Smlouvu tu lze vykládati
jedině v ten rozum, že strany sjednaly mezi sebou nájemní poměr na neurčitou dobu, a ujednaly zároveň, že žalovaný po uplynutí smluvené
doby po určité události koupí od žalované najatou nemovitost za kupní
cenu předem smluvenou. Smlouvou tou stal se žalobce pouze nájemcem
nemovitosti, a vyhradil si právo nabýti vlastnictví riajaté věci koupí, jež
měla býti sjednána po nrčité době za podmínek předem umluvených.
Nedošlo tedy mezi stranami v roce 1917 ke kupní smlouvě, ač strany
již tehdy shodly se o podstatných jejích náležitostech, t. j. o předmětu
koupě i o kupní ceně; strany sjednaly jedině úmluvu, vytčenou v §u 935
obč. zák. Rozhodnou je tu srovnalá vůle stran, jež spokojily se pro určí.
tou dobu s poměrem' nájemním, odloživše kupní smlouvu na dobu jen co
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do trvání nejistou. Nezáleží na tom, z jakého důvodu se tak stalo, zejména, zda stalo se tak na naléhání žalované strany. Podmínkou žalobního nároku je dle §u 936 obč. zák.,. že nezměnily se v mezičasí poměry
tak, by zmařen byl účel smlouvy. Odvolací soud správně vyŠlovil,' že
zmena ta nastala poklesem kupní síly peněz, a že 38.000K v roce 1917
není co do kupní síly totéž jako 38.000 Kč v srpnu 1921, kdy byla žaloba podána. To vyplývá z odhadní ceny nemovitosti více než 114.000 Kč
pro tutéž dobu. Ježto nebyl opak tvrzen, je nutno předpokládati, že
kupní cena, smluvená v roce 1917, 38.000 Kč, odpovídala ceně nemovitosti v téže době. POll1čr mezi kupní cenou a skutečnou cenou nemovitosti změnil se časem tak, že v době sporu cena tato převyšuje kupni
cenu o dvojnásobnou částku. Nepoměr tento je příliš značuým, než by
S:,d~lo souditi, .že stra~y mohly jej předvídati, když přistoupily před
beznym sjednamm kuplll ceny na j'lslko, s nímž bylo nutno počítati za
pravidelných poměrů. Není proto odporu v důvodech rozsudku oJvo ..
lacího soudu, jenž připouští sice' zásadně možnosLrisika j hospodářské
ztráty; ne však v míř: tak značné, jak podmíněny byly mim'ořádným
poklesem hodnoty penez. Je proto souhlasiti s názorem odvolacího "oudu, že sjednáním kupní smlouvy s ponecháním kupní ceny 38.000 K 38.00? .KČ zmařen by by~ účel smlouv~, zM<;žející v,tom, by straně proaav."jlc!, do~tal0 se, kuplll ce;lY, odpovldajlcl hod~ote nemovitosti aspoií
\ le. mlre, ,Jakou p,:,:dstavovalo 38.000 K roku 1917. Žalobce by musil
doka:,alI, ze (ehdejsl hodnota nemovitosti byla aspoň přibližně v témže
p~n:ť~u ke ku~ní ceně ~8.000 K, v jakém je dne~ní hodnota ke kupnl
Ccne •JR.O~O Kc, toho vsa~ n:tvrdll. Poukaz na zakonné předpisy, klado~cl star:" K,rak.na .roven Kc, nemá pro tento spor významu, ježto nejde o penezm pohledavku, splatnou ve staré měně. Nezáleží konečně na
tom, že smlouvou z roku 1917 'vzdaly se strany práva odporovati smlouvě
pro zkrácení p.řes polovicí ceny, ježto nebylo tvrzeno, že nepol1,čr ten
by! mezI kupnl. cenou 38.000 K a skutečnou cenou nemovitosti v roce'
191.1. Vzdáním se uvedené námitky neprojevily strany úmyslu, vylóučiti
I ousledky -nepředvídané změny poměrů hospodářských. V dalším odkazuje se 'dovolatel na správné dúvody napadeného rozsudku.
čís.

2160.

. Důvody odstoupení od zasnoubení netřeba uvésti již při odstoupeni
n~brž lze je uplatniti i později, aniž záleží na tom, že odstoupivší zvě~

del o nich teprve po odstoupení. Pohlavní nemoc snoubence jest důvo
dem k odstoupení.
Osoba, rozdilná od snoubence, může proti tomu kdo b~zdilvodně
Od~toupi1 od ~asnoub~ní, dom~hati se. náhrady škody, jež byla jí tim
~pasobena, ovsem ale Jen dle vseobecnych zásad o závazcích k náhradě
skody.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1923, R I 1295/22.)
žalo.bce z~koupil své ~ceři, ~asnou~ené se žalovaným, nábytek do
~P?Iečne domacnostl. Kdyz pak zalovany zasnoubení zrušil, domáhal se
2alObce na něm náhrady škody, již utrpěl nákupem nábytku. Žalovaný'

uplatňoval jako důvody odstupu od zasnoubení původně hysterii snoubenky, později i její pohlavní ,nemoc (příjici) .. , Pro c e sní s o u d
pf ves t o I i c e žalobě ,~y'h?~el, ne~zav hystem snoub~nky z~ proka~

zánu, a maje za to, že pnjlcl pko duvod odstupu uplatnoval zalovany
pozdě. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek prvého soudu a uložil mu.
by, vyčkaje prav~moci, ~ řízení pokračoval ~ věc zn.ovu rozhodl v podstatě z těchto d u vod u: Jde o narok z nahrady skody dle §u 1295,
1311, 1324 obč. zák., jent by byl co do důvodu oprávněn, kdyby nebylo
správn\'m tvrzení žalovaného, že neodstoupil od zasnoubení bezdůvodně.

Soud prvé "tolice slyšelo jeho tvrzení celou řadu svě,dků, ale ,nezjistil
ničeho, pročež jeho řízení je vadné. Bylo mu proto UIOZllI, by ~clml potřebná zjištění. Pokud se týče příjice snoubenky, má odvolacl soud za
to, že tímto dúvodem odstupu bylo se zabývati, třebas ho žalovaný z počátku neuplatňoval. Stačí, bude-li zjištěno, že v dob~ odst,:pu by~a sn.oubenka nakažena příjicí a že to žalovanému bylo znamo, pn čemz ovsem
bude třeba zabývati se tvrzením snoubenky, že se nakazila od žalovaného.
N e j vy Š š í s O u d nevyhověl rekursu.
o

ů

vod y:

J?ekurs není odllvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor odvolacího
soudu, že žalobce může uplatniti zažalovaný nárok s hlediska ustanovení §u 1293 a násl. obč. zák. žalobcův poukaz k §u 46 obč. zák. ovšem
nesta'či, rieboť místo zákona mluví pouze o druhé straně, t. j. o druhém
snoubenci a nikoliv O rodičích nebo příbuzných snoubenců, pročežnui)1O
řešiti otázku, zda je žalobní. nárok odůvodněn zása~ami občans.ké,h,o
práva o náhradě ·škody. V tomto směru se v theo;l! nazo:y rozchazep;
jedni nadobro upírají třetím osobám nárok na nahradu sko.d?, za pnčinou zrušeného zasnoubení (tak zejména Krasnopolskl »Famllrenrecht<:,
str. i 8 a »Der VerlObnisbruch nach Oesterr. Recht«, jakož i Krainz·
Ehrenzweig 5. vyd. 2. svazek, str. 13, pozn. 26), kdežto jiní přízr.á~ají
j třetím osobám takovýto 'nárok. (Dniestrzanskl »Zur Lehre vonl v:~
ltibms« v Grllnhurově časopise čís. 33, str. 174 a násl.) Soudní prax(~ pndala se.k názoru posléze naznačenému (roz. Ol. U. N. F. 2114, 2498), a
také Nejvyšší soud jej sdílí, poněvadž by opačný názor:namnoze se přjči1.
zásadám spravedlností a slušností. Oprávněnost takoveh~ n~roku. dll:znv
· v~ak Dosuzovati dle zásad §§ 1295, 1311, 1324.obč. zak. Ma-Ir narok
· býti óDO'lstatněn, musí tll tedy bS·ti: bezprávné jednání snoL bence,
ti~toupivšího od zasnoubení, které ffiÚŽ: ovšen:. z~ležeti j!ž v to~, že bezdůvodně ustoupil; dále škoda" vzešlá nekomu pnemu, nez, druhemu SllOUbenci, a konečně příčinná souvislost této škody s bezdůvodným u~tou
pením od zasnoubení. Posuzuje-Ii se žaloba s .tohoto právn~ho ?Ie~~s~a,
nelze souhlasiti se stěžovatelovým názorem, ze. okolnoslI,. JIchz z]lstem
· odvolací soud považuje za nutné, jsoulhostej~y. Má-Ii ?ýt~}ji~těn?, zda
žalovaný bezdúvodně ustoupil od zasnoubem, nutno pnhhzetr .nejen. ke
tvrzené hvsterii žalobcovy dcery, nýbrž i k okolnostem, uvedenym svedky, již nýli vyslechnuti v prvé stolicí. Ve. smysl? §u 45 o.bč. zák: musí
důvod k ústupu od zasnoubení, jenž vylucuje narok na nahradu skody,
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nastati po zasr,oubení, nebo žalovaný musí se o něm dověděti teprve
, v této době, Zákon tedy nežádá, by snoubenec uváděl již při ustoupení
od zasnoubení všechny dllvody, které ho' přiměly k ústupu, pročež žalovanýv tomto případě není vyloučen z námitky, že jeho bývalá nevěsta
trpí přfjicí, to tim méně, jelikož tvrdí, že se prý o tom dověděl teprve za
sporu, a jelikož uzavření sňatku s osobou, stíženou příjicí, o0poruje
zdravotně-kulturním zásadám vysloveným i v zájmu zdravého potomstva zákonem ze dne II, července 1922, čís, 241 sb, z, a n, o potírání
pohlavních nemocí. Kdyby však žalob'ce prokázal, že nákaza jeho dcery
byla způsobena žalovaným, nemohl by ovšem tento s úspěchem uplatníti
zminěný omluvný důvod, Za tohoto stavu věci nelze se obejíti bez doplnění jednání, nařízeného odvolacím soudem,
čís.

2161.

Záložna, poskytující členům úvěr (zákon ze dne 9. dubna 1873, čís.
zák.), provozuje obchOdy ve smyslu IV. hlavy obeh. zák.
Jest povinností věř i tel e, nikoliv soudu, postaratí se o to, by byl
dlužník o povolení a výkonu dražby (čl. 310 obeh. zák.) vyrozuměn. Zda
potřebné osvědčení bylo prokázáno, posuzuje soud dle 'volného uvážení
(§ 273 e. t. s.). Pro věcnou příslušnos,t soudu ku povolení prodeje ruční
zástavy jsou rozhodna ustanovení §§51 a 52 j. fl.
70

ř.

(Rozh, ze dne 16. ledna 1923, R I 1332/22.)
Záložna, zapsané společenstvo s r. 1:>., poskytla majiteli cihelny zá150.000 Kč, začež jí dal dlužník do zástavy věci v cihelně, žáoosti o prodej zastavených předmětů dle čl. 310 obch. zák. dovolaný
sborový soud prvé stolice vyhověl. Dlužník podal do povolujícího usnesení rozklad, jemuž s o u d' P r v é s to I i c e nevyhověl. O ů vod y:
Námitka nepříslušnosti tohoto soudn nerIÍ odůvodněna. čl. 310 obch. zák.
stanoví místní příslušnost soudu k povolení prodeje ruční zástavy, pro
věcnou příslušnost jsou však směrodatna ustanovení §§ 51 a 52 j. n. Jest
tedy věcně příslušným soud okresní, jde-Ii o pohledávku do 5.000 Kč,
naproti tomu však soud sborový, jde-Ii o pohledávku vyšší. V tomto pří
padě činí věřitelova pohledávka 150.000 Kč a jest proto místní i věcná
příslušnost tohoto soudu zákonem odůvodněna. Ustanovení §u 3?5 jedno
řádu tomu neodporuje, poněvadž jím upraveno jest toliko provedení, nikoliv povolení prodeje. Ve věci samé shledal soud předloženými listinami prokázány všecky předpoklady pro povolení prodeje, článkem 310
obeh, zák. požadované a žádosti proto vyhověl. Doručiti usnesení, prodej povolující, nebylo třeba, poněvadž dle čl. 310 odstavec třetí obch.
zák. jest na věřiteli, na jehož nebezpečí se prodej děje (čl. 310 odstavec
druhý obch. zák.), by dlužníka o povolení a provedení prodeje sám zpravil. Vzhledem k tomu nelze vyhověti žádosti o dodatečné doručení tohoto usnesení dlužníku. Rek u r sní s o u d usneseni potvrdil. O ů
vod y: Stěžovatel má se za, zkrácena tím, že mu usnesení, prodej povolující, nebylo vůbec doručeno., K tomu dlužno uvésti, že dre čl. 310
obch. zák. jest povinností věřitele, by o povolení a výkonu dražby dlužp~jčkou

níka vyrozuměl. Nebylo proto povinností soudu, doručení usnesení toho
předse'vzíti. Neučinil-Ii tak věřitel, jest .povi~en náhr~dou škody. Nedostatek ten nemá však vlivu na povole11l a vykoo drazby. Jest tedy tato
výtka bezpodstatná. N~mitka nepří,slu~nosti .soudu jest ~eo~Ůyodněn~.
V tom směru stačí poukázati ku spravnemu, zakonu odpoov!dajlClmU od~
vodnění prvého soudu. Na příslu~n.osti t,:~oto. soudu ne!nu=:e 11l,čeho zme~
niti okolnost že v tomto případe jde o nzem nesporne, vzdyt I sborove
soudy jsou ku vyřizování nesporných věCÍ příslušnými. Ve .VěCI samé
dlužno zkoumati, zda ku povoleni dražby js:,,: zdeo,::sechnl. predpoklady
čl. 310 obch. zák. čl. 310 obch. zák. stanOVl, z,e ventel muze, byl.a-1I mu
pisemně poskytnuta ruční zástava ~ro ~Qhledav.k~ z oboustra~neh?o obchodu, ze zástavy se ihned uspoko]1Íl, je-lI,dluz~lk v.pr?dlen~, ~n!~ by
bylo třeba na něho žaloby. Věřitel pak ma u predl?ze11l osvedC~j,ICICh
prostředkll o povolení u místně příslušnéh~ o~:hodmho .,o.ud~ ~azadat~,
který bez slyšení dlužníka a na nebezpečl vent~le prodej. veCI pov?h.
Dle toho musí se v první řadě jednaÍ1 o pohledavk~ m.ezI. obchodnlk~
z oboustranného obchodu. žadatdkou jest obča?ska zalozna, ::apsane
společenstvo s ručením obmezeným. Jako tak.ova poskytuJe svym čle
nům úvěr a provozuje tudíž obchody. Platí o mdle §u ,13 zakona ,ze dne
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. předpisy obchodního ,zako~a. Nem pro~~
pochyby, že jest obchodníkem ve smyslu obehpdmllO zakona. Takte,z
nemuže býti sporu o tom, že dlužník jak? vlr~bltel CIhel Jest obchodmkem vé smyslu čl. 4 obcI!. zák. POSkYÍ1lUÍ1 zapu]čk~ 150.000, Kč meZ! ~b
chodníky jest obchodem dle čl. 27~, ?dstayec .druhy, o~:h. zak. Lhost,ej~o
jest k jakému účelu dlužník zápujcky te UZll. TaKtez 'nelze tvrdIÍ1,· ze
ruč~í zástava nebyla dána písemně. Notářs~ý!n .SpiS:111 z; dn.e.I~. ~rpna
192 I dal stěžovatel do zástavy ia směnečny uver veskere sve !mem mo~
vité i nemovité. O tom sepsán byl ínventář, který)e pode~sán ~ejen žadatelkou, nýbrž i stěžovatelem. Tím projeVIl stezovatel vulI, veel oty ~o
zástavv' dáti a věci tj také skutečně do zástavy odal. !om,:.~asyedčuJe
zejméňa dodatek na ínventáři: »Výše uvedené pred!"ety pnJlma.pod~
psaná záložna v zástavu. Přijetí stalo se starostou vyboru na, nuste v c~
he!ně.« Tím založeno bylo také věcné práv? na ;:as~avou (§ 4~2 ?bc.
zák.). Ku žádosti za povolení d;ažby byla 'o~canska z~loz~a.?pr~vnena:
poněvadž dlužník jest s placenllu v p,:odlem. VyrovnavaCI nze':l nem~
na prodej- vlivu, ježto jedná se zde opravo nabyte dle §u 11 vyr. r., ktere
vyrovnávaéím řízením není nikterak dotčeno.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Ollvody:
Jelikož jde o souhlasná usnesení nižších soud~é jest dovol~d st~žnost
přípustnou jen za podmínek §u 16 nesp. pat. S!ezovat;1 vytyka, ze mu
nebylo usnesení o povolení prodeje doručeno, ze prvl11 soud byl k povoléní prodeje nepříslušným, a že žadatelk~ není obCh.odnikem. ve s!nyslu obch. zák. V těchto směrech posouuIl vsak rekursm ,soud vec ZPUs?bemzcela správným a zákonu odpovídajícím, a poukaZUje se k Jeho oduvodnění. Porušení zákona spatřuje stěžovatel též v tom, že nižší soudy
mají
to, že byla dána ruční zástava písemně a odvolává .se na to, ože
notářským spisem ze dne 18. srpna 1921 byla pouze projevena vule
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dlužníka, zástavu zříditi, že však ani tímto spisem, ani inventářem zástava zřízena nebyla. Dle čl. 310 obch. zák. má věřitel předložiti k žádosti za prode.i potřebná osvědčeni. Tomuto požadavku vyhověiJ veři~
te!ka předložením výše uvedeného notářského spisu a inventáře. opatře
neho doložkou, že byly věci, v inventáři sepsané, zástupcem záložny pře
vzaty na místě samém v zástavu. Vzaly-Ii nižší soudy na základě těchto
dokladů z celkového jejich obsahu za osvědčeno, že byla dlužnikem' skutečně ruční zástava zřízena, týká se tato okolnost volného uvažování
předloženýchosvědčovacich prostředků, které těmto dokladům neodporuje. Neprávem vytýká stěžovatel, Že nebyl zjištěn stav věci stěžo
vatelem tvrzený a že nebyly provedeny o tom důkazy. Soud povoluje podle čl. 310 obch. zák. prodej bez slyšení dlužníka a beze všeho šetření
na základě předloženého osvědčení. Když fedy nižší soudy pokládaly
tato osvědčení za dostatečná k povolení prodeje ve smyslu čl. 310 obcJi.
zák., nelze v tom spatřovati zřejmé porušení zákona.
čís.

2162.

Německý, dříve saský, železniční erár "n,emůže býti u tuzemských
soudií žalován o náhradu škody ze železničního úrazu jenž se přihodil
~a jeho tuzemské trati, leč by se podrobil pravomoci t.:zemských soudů.
cl. 281 mírové smlouvy Versaillské nepřichází tu v úvahu.

•

(Rozll. ze dne 16. ledna 1923, R 11360/22. \

Při příjezdu rychlovlaku německých (dříve saských) státních drah
d? stanice P~~mo.kly, utrpěl žalobce Ú!';Z, žalobu o náhradu škody proti
,]( mcckemu nsskcmu hsku vznesl poskozeny u tuzemského soudu žalovan-ť ľisku~ odn~itl však ve.rbyní notou ze dne 10. července 1922' při
JmouŤl ?orucem za loby, nacez s o udp r v é s t o I i c e vyslovil dle
§u 7 c. r.. s. zm~tečno~t dosavadn~ho řízení a' odmítl žalobu pro nezpů
SObl!Ost zalo,:aneho .stah na soude. R e. ku r sní s o u d zrušil napadene usnesem a ulozIi soudu prve stohce, by, vyEkaje pravoplatnosti
ve věci po zákonu dále jednal, nehledě k odmítaCÍmu důvodu. D ů v od y;
S?ud procesn! upírá žalované st;aně .;působi!ost, býti stranou spo~u,
pred,tuze,;,skym soudem. projednavane\lJ, ponevadž nejedná se o žalobu
z prav,:.~ecn:,ho (~ravm vztah k !uzemským nemovitostem) a žalovaný
h~ku: nse nemecke se pravomoc! ~dejších soudů výslovně nepodrobil.
Pn tdesných úrazech utrpěných cestujícími na trati tuzemské při jízdě
vlakem cizího státu (v tomto případě žalobcem v drážd'anském rvchlíku
ve. stanici Podmokly), jedná se o otázku, zda nastala poslední ěventu
a~lta, kdyžtě o hlobu z práva věcného nejde. Pro dobu před státním
prevr"tcm, nebylo o tom pochybnosti, že německý železniční erár podroben byl pravomoc! rakouských soudil při 'úrazech, nastalých 'na rak.
Iratích za vozby vlaků německých, a také byla tato okolnost s uvedením ?ř~sJuš.ných smluv m,ezi oběma státy platících ve věstníku 1915 str.
9 v s!rs! vedomost soudu uvedena. Pro nynější dobu dovolává se žalobce téhož právního stavu na základě mírové smlouvy Versaillské ze
dne 28. června 1919 ve sbírce zákonů po ratifikaci dne 22. června 1921
uv~řeil.lěné a od ~é doby ~latno~ti nabyvší. ludikatma popřevratová ~y_
chazeJ lc z toho, ze mezmarodm dohod:' ze dne 14. října 1890 čís. 186

ř.

zák. z r. 1892 o železniční dopravě zboží rozpadnutím říše rakouské
právní účinnosti pozbyla a pro území republiky Československé dle zákona ze dne 28. října 1918 čís. 11 sb. z. a n. jest neplatnou, odmítá pro
nepři slušnost ony žaloby, jimiž tuzemci domáhají se proti lisku republiky
saské náhrady škody na zboží při vozbě saskými vagony na zdejších železničních tratích (rozh. nejv. s. ze dne 31. srpna 1920, R I 357/20).
Tento odmítací důvod nedá se po sjednání hospodářské dohody mezi
vládami československou a německou ("ař. ze dne 9. září 1921 čís. 360
sb. z. a n.) uplatňovati, pon,ěvadž dle příl. A 1 pro dopravu mezi Česko
slovenskou republikou a Německem platí zase beze změny mezinárodní
dohoda o železniční dopravě zboží (str. 1385 sbírky z. a n. z r. 1921).
Tím jest obnoven stav předpřevratový pro škody na zboží. Žalobcem
citovaný čl. 281 Versail1ské smlouvy staví vládu německou při provozování mezinárodního obchodu na roveň, jiným osobám lysickým nebo
právnickým, nepřiznávaje jí žádných práv, výsad a svobod ze svrcho,ano,ti (dle lranc. textu »immunité«) vyplývajících. Vládou německou
představovaný stát i při provozování železniční dopravy v sousedních
státech, což jest právě prostředkem mezinárodního obchod,n,. jest tedy
nadán pouze těmi přednostmi, jakých by požíval při této činnosti cizí
souk!Omník v tuzemsku na soudě jednající. To plyne ostatně i z úvahy,
že také tuzemské státni železnice mohou před tuzemskými soudy žalovány býti a pta ti nim pořad práva vyloučen není, poněvadž tu stát právě
jako soukromý podnikatel vystupuje: Oproti tomu jest čl. 281 smlouvy
Versaillské potud širší, že stát německý zůstává soukromoprávním subjektem i vůči státům dohodovým a sdruženým, pokud se týče i vůči jich
občanům při vzájemných obchodních stycích.
Není tedy příčiny, by
říšsko .. německérnu lisku, jenž již před převratem za určitých okolností
podroben byl právomoci zdejších 'eoudů při úraze.ch na drahách, 'jí/TI
provozovaných, po sjednání smlouvy Versail1ské přiznáváno bylo se
zřetelem na svrchovanost státu v tomto směru ostatně suspendovanou
vůbec odchylné a příznivější procesní postavení, nežli posud. Výkon
případného úspěšného rozsudku do jméní strany žalované nebude' J!lusorní, poněvadž žalovaný liskus má notoricky jmění v tuzemsku.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Předpoklad rekursního soudu, že »přel] státním převratem nebylo
tom pochybnosti, že německý železniční erár podrobel1 byl pravomoci
rakouských soudů při úrazech, nastalých na rakouských trafěch za vozby vlaků německých, a že také byla tato okolnost s uvedením přísluš
ných smluv mezi ob,ěma slátyplatících ve věstníku I 915 str.,9 v širší vě
domost soudů, uvedena,« napadá žalovaná strana právem jako mylný.
Především r:ebylo do státního převratu v Německu železničního eráru
n ~ mc c k é h o. Železniční výsost v něnlecké říši vykonávaly do té doby
samostatně jednotlivé spolkové státy, kterým příslušela práva a náležely povinnosti Z ní plynoucí. Bylť pruský, saský, bavorský atd., 'ale
nebyl německý železniční erár. Tento existuje teprve od popřevratové
revoluce jako právní nástupce bývalých železniČních, erárů (lisků) spol-

ú

48
států. Není však ani správno, že dle judikatury předpřevratové
byJyželezniční eráry těch kterých německých spolkových států při úrazech, přihodivších s,e na tuzemských tratích za jízdy příslušných vlaků,
II e p och Y b n ě podrobeny právomoci rakouských soudů. Právním pra-

kových

vidlem, jež došlo výrazu též v čl. IX. odstavec druhý uvozovacího zá-

k~na

k

jUrlsdikční normě,

jest, že tuzemské soudnictví vztahuje se k

080-

bam, které dle zásad mezinárodního práva požívají exteritoriality jen,
k~yž a pokud se dobrovolně podrobily tuzemským soudům, nebo jsoucli .
predmětem právni rozepře
jejich nemovité statky, ležící v tuzemsku
?ebo jejich věcná práva na tuzemských nemovitostech osob jiných. Dál~
jest z~sadou mve,zi~lár?dn!ho 'práv~, že cizí stát, a to ta~é jako soukromý
podnIKatel, pozlva tychz vysad jako osoby extentonalní (srov. Liszt
Viilkerrecht; Walker Internationales Privatrecht 1922, str. 138 a násl.):
Proto také již bývalý vídeňský nejvyšší soud stál důs'edně na stanovisku
že erár (fis~us) cizího státu nelze žalovati před tuzemskými soudy, let
by se byl sam dobrovolně podrobil pravomoci tuzemských SOUdLI (nebo
šlo, o právní vztah k tuzemským nemovitostem). Podrqbení se tuzemskemu soudnictví může se státi výslovně - státní smlouvou, prohlášením ve sporu atd. -- neb i mlčky tím, že cizí 'erár, byv žalován' před tuzemským soudem, bez výhrady a námitky se pustí do sporu. (Srov. rozhodnutí Ol. U. 2694, 2698, 6549, 6771,7589,11709, Ol. U. N. F. 1804).
Totéž stanovisko zaujímá od počátku též českoslO\'enský nejvyšší soud,
a lze v tom směru poukázatí na rozhodnutí ze dne 23. prosince 1919 č. j.
Rl 364/19, ze dne 3i. srpna 1920 č. j.R 1337/20 a ze dne 19. října 1920
č. j. R I 863/20, uveřejněná ve sbírce, již pořádá presidium nejvyššího
soudu, pod čís. 343, 639, 712. Dle smluv mezi P I' U s k e m-a Rakouskem ze dne 23. února 1861 čís. 50 ř. zák. čl. 11 a ze dne 5. srpna 1867
čís, 128 ř. zák. čl. XI., jakož í dle smluv mezi Německou Říší a Rakousko-Uherskem ze dne 21. května 1872 čís. 118 ř. zák. čl. XI., ze dne 2.
března 1877 čís. 22 ř. zák. čl. VIII. a ze dne 14. března 1885 čís. 95 ř,
zák. čl. XII. byly P r u s k é soukromé podniky železniční co do nároků,
vznesení'ch proti nim z úrazů na jejich rakouských železničních tratích,
podrobeny pravomocí rakouskýéh soudů. Když by Id s Rakouskem vyjednáváno za příčinou převzetí soukromých slezských traťí železničních
p I' U s kým fiskem, bylo jak s německé, tak i s rakouské strany výslovně Cl bez výhrady prohlášeno, že se nepokládá za potřebí změniti
státní smlouvy, vyslovující podrobení se. V tomto prohlášení se strany
německé bylo ohledně rakouských tratí spatřovati výslovné podrobení
se p r.u s k é h o lisku jako právního nástupce soukromých pódni'ků železničních pod pravomoc rakouských soudů; potud tedy byla opodstat..
ně na oiíslušnost rakouských soudů k jednání o žalobách proti p ,.u -'
s k é m li lisku, a p I' o t o také bylo ve zprávě, obsažené ve věstníku ministerstva spravedlnosti z roku 1915 str. 9 a 10 sděleno, že p r us k Ý
železniční fiskus prohlásil, že se na příště před rakouskými soudy pusti
, do jednání o žalobách na náhradu škody jen tehdy, týkají-li se úrazů
na jeho rakouských tratích, v jiných případech však odepře tak učiniti
': c1ův~dů, práva mezinárodního. Vše 10 platilo však jen'o pruském lísku
zelezl1lčmm a o Jeho tuzemských železničních tratích. Státní ,<mlouvy
uzavřené se s a s k ým státem v příčině železniční dopravy na územ!

bývalého Rakouska, n e o b s a h o va I y podobného podrobení se pod

'J'ravomoc tuzemských soudů, zejména ne dohoda mezi císařskou rakou~kou a královskou saskou vládou ze dne 31. prosince 1850 o připojení
provozU obapulných železnic navzái,em, ČÍS. 80 ř; zá~. ,z r?ku 18~'1" st~
novící podmínky, za kterých se kralovske saske v~ade l'r"nechava vy-

hradní užívání železniční trati z Podmokel k zemske hramcl, o kterou tu
právě jde. Stanovíť sice čl. 3 této dohody, že plná ~e,mská výsost i, s v~~
konáváním spravedlnosti a všeobecné mOCI, p,oltceJnI, v ~?vodl1 nadraZI
podmokelského jakož i na trati, ležící m~Zl trn~to ~a~razlm a, zerns,~?u
hranicí, ztlstává vyhrazena c. k. rakouske ,stat~1 vlade - ' ale z, d~ls~hO
obs~hu tohoto článku iest zřejmě patrno, ze vyhrada ta se netyka !ech
osob a záležitostí, jeI dle zásad práva mez~národ:,ího, jsou ~Y~"\~, z .~u~
zemského soudnictvl. NepodrobIl-ir se vsak byvaly sasky ze,ezmcm
liskus rakouským soudům ve sporech o náhradu škody z úrazLI, přiho
clivších se na' trati Podmokly-zemská hranice, prospívá to též jeho
právnímu nástupci, německému železničnímu fisku, vůči s?udům čes,ko
slovenským, nastoupivším na místo býval~ch, c. k. soudu rak~~sky~h.
Rekursní soud arci se domnívá, že toto pravm stanOVIsko nemuze· v.ce
obstáti po uzavřeni, ratifikaci a uveřejnění mírové smlouvyVersail1ské
vzhledem k jejímu čl. 281. Jádrem včci jest tudíž ot~zka',nastala-li sk~
tečně tímto ustanovením mirové smlouvy VersaJ!lske zmena zasad vyse

. vytčených. Nejvyšší soud odpovídá k této ?tázce z á por n,ě .. ~I~nek
281 mírové smlouvy Versai1lské ze dne 28. cervna 1919, uverejnene ve
Sbírce zákonů a nařízení z roku 1921 pod č. 217, zní v auth~ntickém
francouzském a anglickém textu: »Si le Oouvernement allemand se livre
au commerce international, il n'aura, a ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, priviléges et immunités de la souveraineté«
a "ll the Oerman Oovernment engages in international trade, it shall not
in respect thereol have Ol' be deemed to have any rights, privileges Ol'
immunities ol sovereignty,« - česky »Bude-li vláda německá provozovati-mezinárodní obchod, nebllde požívati, aniž se bude za to míti, že po-

žívá po této stránce nějakých práv, výsad a svobod vyplývajících se
svrchovanosti" a v německém překladu »Treibt die deutsche Regierung
internatíonalen Handel , so soll sie in diesel Hinsicht keinerlei
Rechte,
.
Vorrechte. und Freiheíten der Souverenitat haben, auch mcht 80 angesehen werden, als ob sie solche halte.« Obdobná ustanovení obsahují čl.
233 mírové smlouvy St.Oermainské s Rakouskem ze dne 10. září 1919
(čís. 133 Sbírky zákonů a nařízení z roku 1921); čl. 216 Trianonské mírové smlouvy s Mad'arskem ze dne 4. června 1920 (čís. 102 Sbírky zá!wnů a nařízení z roku 1922) a čl. 161 mírové smlouvy, uzavřené s Bul• harskcm v Neuvil1y sur Seine dne 27. listopadu 1919 (čís. 274 Sbírky
zákonll a nařízení z roku 1922). Rekursní soud se domnívá. 1e železniční doprava, osob spadá pod pojem mezinárodního obchodu - leč nejHávem. Nejen z doslovu čl. 281 mírové smlouvy Versail1ské »se livre
com rn e r ce in t e r 11 a t i o n a 1«, »engages in in t e r n a t i oII a 1 trade,« »provozovati ni. e z in á rod 11 í ob c h o d,« »treibt j nt e r na t i o n a len Han d e 1,« nýbrž i z té okolnosti, že čl. 281 jest
zařaděn do oddílu 1., nadepsaného »Relations Commerciales,« »Commercial Re1ations«, »Vztahy obchodní«, »Handelsbeziehungen«, části X.
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I)C~~uses EC?l1omiques«, »Economic Clauses«, »Klausule Hospodářské«,
»WJftschafthche Bestimmungen«, plyne. že mírová smlouva má na mysli
m,kohv obchody ve smyslu právnickém, nýbrž obchodování ve smvslu
narodohospodářském a kupeckém. V tom smyslu má pojem »obch'od«
dvoJI vyznam, význam širší a užší. V širším smyslu znamená obchod
(Co:11111;rce, trade, Handel) jakýkoli způsob výměny zboží za účelem
dOCllel1l zIsku; v užším smyslu pak rozumíme obchodem zvláštní živnost.
záležející v kupu nebo výměně zboží za tím účelem. by se ziskem dál~
bylo pJOdáno. Mez i n á rod n í obchod jest protivou k obchodu vnitroz"msk~!l1u, a zahrnuje v sobě obchoJ vývozní a dovozní. Vždy však 'est
predmetem obchodu z b o ž í. Železniční dopravu osob nelze podřaJditi
pod pOjem obchodu vůbec a mezinárodního obchodu zvlášť, poněvadž
jej:m předmětem není zboží. Že pouze tento výklad článku 281 Versaillske ,?ír~vé, smlouvy jest .správný, t01;1U nasvědčuje také důvodová zprán
k vlad:l1 predloze o ratJf1kacI mlrovych smluv (příloha 4 k tisku 1630\
~ níž na ~tr,án~~ 40 ke, článkům 280-281 výslovně jest uvedeno, že ~~
cl. 281 tyka pnpadu, ze by vláda německá sama provozovala mezin,,lOdní obchody, k čemuž právě břemena, uložená Německu mírovou
sm~om'ou, mohla by býti podnětem, v kterémžto pádě a v kterémžto
smeru Německo nemlUe se dovolávati výsad suverenity a bude s nín
ledy ,r12kl~dáno s,tejně, ja,k? s jiným podnikatelem. Byloť patrně předpo
kla~an?, ze, se ;,emecka nse Jako taková, by mohla dostáti povinnostem,
uloze~ym Jl mlrOVoU smlouvou, bude nutiti k nové výdělečné činnosti
h~~vll(, k dovozu su;ovin a vývozu hotových výrobků a k vůli usnadněni
pnsl~s;Jych obch~du se vzdá výs,:d ,svrcho;ranosti, jichž by se za jiných
P?I11e,r~. nebyla zrekla. Prah 0pac,nemu nalOru rekursního soudu, jenž
Pllklaoa slovu »obchod« p.atrne vyznam jakéhokoli právního jednáni ve
smyslu obchodního zákoníka,. dlužno konečně ještě vytknouti, že kdyby
byl nazor,~en, spravnZm, nebyl,o by 1::e vysvětliti, proč byla v příloze A.
k hospodarske dohode mezr vladam1 ceskoslovenskou a německou která
byla uvedena v platnost nařízením vlády ze dne 9. září 192 i čí~, 350
,b. z. a n., tedy, po ratifikaci mírové smlouvy Versaillské, pod č. 1 pro
dopravLl m,:zr Ceskoslovenskou republikou a Německem beze vší výhrady a zmeny za platnou prohlášena mezinárodní dohoda o železniční
n~kla~ni dopravě. (ze, dne14.Jíjna, 1~90 čís. 186 ř. ~ák. z roku 1892),
Jez v cL 27 odstavec ctvrty u1"CUje, ze zaloba z mezinarodní smlouvy dopravní múže býti podána toliko u soudu toho státu, vek t e r é m ž a _
J ~ ~ a n á žel e z nic e 111 á s v é s í d 1 o, a jenž dle zákonů této zeme Jest příslušný. tedy při škodách na z b o ž í stanoví pravý opak toho.
co, rekursní soud předpokládá při úrazech dopravovaných o s o b. ČL 281
m1rové smlouvy Versaillské nehodí se tedy na případ, o který jde, a ne:ze z neho dOvozo'lati, že německý železniční fiskus ve sporech o náhradu
skody z úrazů, přihodivších se na tuzemských tratích, podléhá tuzemskemu soudnictví bez ohledu na to, zda se mu - výslovně nebo mlčkv
podrobil čili nic. V tomto sporném případě německý železniční fiskus
výslovně odepřel podrobiti se tuzemským soudům, a proto zůstává při
prav1dlu, že nemá procesní způsobilosti před tuzemskými soudy. Pří
padné' dúvody s I u š n o s t i musi ustoupiti pravidlům právním, .

Čís.
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Zásada §u 5 obě, zák" že zákony nepůsobí zpět, nevztahuje se na
"
Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, C1S. 329 sb. z. a n.
Na ví'povědní řízení, zahájené za platnosti původního d~s\(~vu ~á,
kona ze d.ne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z, a n. lze vztahovah predprsy
novely ze dne 13. července 1922, čís. 22U sb. z, a n.

předpísy práva lormálního.

(Rozh. ze dne 16. ledna 1923, R ! 5/23.)
clo usnesení
I>,e I(U rs n í s o u d nevyhověl stížnosti . vlastníka
'd' St't 'ho 'ozem
r v é h 0- s o II d ll, jímž mu byla doruč~na ~~p,ove
a,fiTl., F,,,, e kového úřadu ze zabraného majetku. N e J v y s S 1 S o u d nevyho\ťl dovolacímu rekursu a uvedl mimo jiné v
důvodech:

Stížnost se nejprve zabývá otázkou, .zd~ lze na, výp~vědní řízení,
zahájené za platnosti původních předpisu nahradoveho zakona ze dne
dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n., vztahovati před~isy novely ~e dne 13.
,
1922 ,C','S
a n čili nic )a, dosp1va
zaporne,
cervence
. 220 sb . -~..
__
,k.od povedl
,
v'
leč mylně. § 50bč~ zák., jehož se dovoláva, stanovL Slce z,asadu" ze za;
kony nepúsobí zpět a nemají tedy vlivu na práva nabyta a pravmcke
skutečnosti ať právo .zakládající nebo rušící avša,k předpIS ~ea
vztahuje se jen na právo hmotné" jak z jeho o~sahu sameho a zel',;ena
z odstav,ce 5. uv. pat. ze dne 1. cervna 1~ll C1S. ?36 sb. z. s., J~nz )eJ
blíže vykládá, jasně plyne. To také Odp~v1da ro;;drlu v p~vaze pr~~mc~
předpisů hmotněprávních oproti formálmm, ktere uprav~Jr pouze !'Zem,
t. j. způsob a formu úkonů, jak nároky práva h;l1?tne~o uplatnova,h,
z čeho'ž ide že užije-li se nového zákona, upraVU]lClho nzem, 1 na P;lpady, zahájené za platnosti řízení dřívějš!ho, ne~lůže SI:', tín; hmotny~l
')rávÍlm stran díti újma, naopak v duchu zakonodarce SIUSI mlh za to, ze
~ová úprava řízení slouží lépe k uplatňováni práv než stará, r;e~oť proto
právě "tato byla opuštěna, že se zdála nevyhov.~vah., Nrcm,en,e pravda
jest, že převedení z kolejí řizení starého do kolej1 noveho by~a spC;Jen':
s technickými nesnázemi a proto zákon, kde tomu tak Jest, ma obycelne
ustanovení přechodná, na pí. čL XLVII. n .. n. uv. z~~: k c. r. s. Kde tomu
tak není, působí zákon formální ihned, pkv~llle vl1CmnOS~1 nab~de, pro
všecky případy posud nevyřízené, v tomto pnpade tedy c1tovana novel~,
která dne 19. srpna 1922 účinnosti nabyla (čL lL), hmto dnem, a pra~
vem tedy rekursní soud při svém rozhodnutI ze, dne,4. P!?,S1l1C~. 1~22
k jejím předpisům přihlížeL K tomu př1~tupule, ze pn blr~Sl:r: pnhlednuti jsou veškeré její předpisy o výpovedl (§ 12-25) temer ~enkon ..
cem jen zákonným výkladem, předpisů, pů~odníc~; a ?yl? by ~ mm tedy
přihlížeti již mocí ustanovem §u 8 obc. zak., coz ~vlas!epl~h 1 ,~ novelárním předpisu §u 20, dle něhož stížnost proh vypoved1 pnslus1 tolrko
z důvodu že nebylo šetřeno předpisů §u 12-25. Neboť, ustanovoval-ll
prvotní d~slov, že stížnost přísluší z dův?du, že nebylo šdh,no ustanovení »tohotb zákorta«, nemyslí se tím v?ecka ustanovem zakona toho)
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nýbrž právě jen jeho ustanovení o výpovědi, t. j. právě předpisy §u 12
až 25, jak to také motivy k novelárnímu ustanovení (20) zřetelně uznávají, a jen proto, by se mylnému pojímání předešlo, bylo to v novele
přesně vyjádřeno. Ze se nemohly mysliti i jiné předpisy náhradového
zákona, na pL §u 2 a násl., plyne již z toho, že vyřizování otázek, z nich
se podávajících, přikázáno jest jiným soudům neb úřadům, než těm, jež
vyřizují výpověd' a rozhodují o ní.
čís.

2164.

Správu pozůstalosti lze svěřiti pouze dědici, jenž se byl ku pozůsta
lostipřihlásil a prokázal právní důvod k dědění.
Zákon o posloupnosti do statků střední velikosti ze dne 7. srpna
1908, čís. 68 z. zák. pro čechy.
.
. Př:~P!su §u 1, ~oslední odst?vec, zákona lze použiti jen tehdy, jsoucJj
stee zjtsteny podmmky §u 1 ptsm. a) nebo b) je-li však pochybnost
o tom, zda jsou tu vlastnosti· kmenového statku. '
(Rozh. ze dne 16. ledna 1923, R I 22/23.)
p o z II s t a los t n Í s o u d ustanovil správci pozůstalosti Josefa
D-a a Boženu D-ovou a zamítl návrh této, by pozůstalost byla projednána dle zákona o posloupnosti do statků střední velikosti. Rek u r sní
s o u d nevyhověl stížnosti. Boženy D-ové do ustanovení Josefa D-a
správce~ pozllsta!osti a do zamítnutí jejího návrhu, by pozůstalost byla
protedn,ana dI,e zakona o posloupnosti do statků střední velikosti, vyhovel vsak shznosÍl Josefa D-a a změnil usnesení pozůstalostníh'o soudu
v te,n smysl.' že 'zamítl žádost B~ženy D:ové, by jí byla svěřena správa
?,OzlHlt,a}osh a u,':,edl v t?mto s~eru v ~ u '! ode c h: Podle § 145 nesp.
n",; ~IUze s~ ~venh sprava pozustalosh dedlcl, jehož právo jest dostat~cne prokazano. Nesp. patent zde výslovně poukazuje k §u 810 obč.
zak. Tent~ ,§ 810 o~~: zá~. p~k ust~novuje, ž,e správa a užívání pozů
stalostI muze se svenlI dedlcl, ktery dostatecně prokázal své dědické
právo při nastoupení dědictví. Jest to případ, že jedno právní ustanovení
. jest ,upraveno d~ěma zákony, neboť ustanovení §145 nesp. pat. neruší
star?, ustanovem § 810 obč. zák., poněvadž naň výslovně odkazuje. Takoveto ustan,ovení j,;st vykládati,kumulativně. 'podle toho má nárok, aby
mll byla sprava pozustaloslI sverena, jenom dedic, který dědictví již nastoupl1.»NastoupenÍ dědictví« není však nic jiného nežli podání forn,-elní dědické přihlášky; to plyne již z přirozeného' pojmu, poněvadž
dedlc, který ještě nepodal dědické přihlášky, dosud neprojevil že na
pozůstalost činí nárok a že se chce vážně ucházeti o dědictví' dokud nepodal dědické přihlášky, lze něm také předpokládati, že s~ dědického
n~roku v~dá~ že ne;>ude na pozůstaJost vůbec činiti nároku. Teprve dě
dr:,ko,u P!lhla~kou ded:c vytycu)e s'!.e p~stavení a nabývá oprávnění jako
,!azny ucastmk v pozustalostmm nzenl. Umysl zákonodárcuv jest, aby
jen takovéto osobě byla svěřena správa pozůstalosti, nikoli však také
tomu, o němž není jisto, zda bude vllbec na dědictVÍ činiti nárok. Božena
D-o~á vůbec ještě nepodala dědické přihlášky, ač tak mohla uČÍniti již
19. cervna 1922, kdy usnesení o prohlášecí zústavitele za mrtva vešlo

°

V moc práva, a mohla tak učin!tizejména oPři proj:dnání, poz.~stalosti
22. srpna 1922. Mohla si se.stavllI ~tav, pozustalostmho ]mem LIZ dav~?
před touto dobou; pro dědIckou pnhlasdku n2eobyl?..tolh9022a".1 treba · JeJI
prohlášení, obsažené v jejím rekursu ze l1;k . zan , " ze »Jes t ro::hodnuta«, přihlásiti se k pozůstalosti ze z~ ona: ne~va ,vyznamu, ~one
vadž jest jenom projevem, kterým oznamuje ,sve..vmtrm rozhodnutI pro
budoucnost, nikoli však formelní dědickoupnhlaskou ~: smyslu § 799
. b' 'k § 121 nesp. říz. Jest j'i považovalI dosud za ucastnlcl ]edna111,
<) c. za . a
" k I'
I
I 'ť
tudíž leO'itimovanou, aby mohla podatI rek".rs, m o IV a e za egl Imovanou,
,
"
y jí mohla býti svěřena ~práva dědIctví.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolaclmu rekursu Bozeny D-oVl..

':b

Dúvody:
Božena D-ová napadá usnesení rekursního soud~ ve .dvo? .~měrec~:'
l. že byla správa,pozůstalosti svěřena Josefu. D~ovI a n!kolr Jl a 2. ze
pOZllstalost má býti projednána dle ustanovem vseobecneho zakona občanského a nikoliv dle českého zemského zákona z~ dne 7. srp?a 1,~08
čís. 68 zemsk. zák. (o středních statcích). Dovolacl rekurs .nem v zadném směru odůvodněn .. Ad :. Výklad, jaký přikládá rekursm soud ustanovení §u 145 cis. pat. ze dne 9. srpna, 185~ čís. 2.08 z. a §u 810 O?č.
zák., jest správný a odpovídá pine nazorum" hajenym v rozhodnulIch
Ne;vyššího soudu i u právmckych splsova~elu, (Krasno]'ol,skl, Kramz):
V §u 810 obč. zák. se ustanovuje, že se ma dedlcl, jenz pn nastoup~11l
dědictví své dědické právo dostatečně prokázal, př~nechatr opatr~val1l
a Ulívání, nebo dle §u 145 cit. cís. pat. obslaravan.', a ~prav~ pozustaledi. Nastoupení dědictví děje se. tím, ~e o~?ba" jlZ, dedldv.' napadlo,
prohlásí soudu, že chce býti děd!cem: ze pn]lI,na ,de~ldvI, ze se tec!~
k pozůstalosti přihlašuje" a vykaze z~~:,ven pra':,m ,dnv.~d k tom~, (S"
799 ~ 800 obč. zák.). VyzaduJe se tumz nezbytne pnhla~ka k<pozu~ta
lost1 a prokázání právního dúvodu k dědění. V tomto pnpade se vsak
stěžovatelka posud zac1ědičku nepřihl~~la~, dědictví ,nena:,~ouplla, t,u- .
díž předpisu zákona nevyhověla, a nemuze JI proto byh sver;:na spra/a
pozustalosti. Vzhledem pak k tomu, že se 1,0se: D., bratr zustav!teluv~
za cíědice z dúvodu zákonné posloupnoslI pnhlasJl, tedy neJe~ d~dlc,t~,
nastoupil. nýbrž i právní dúvod prok~zal, byl po zákonu opravnen za~.
dali, by mu byla svěřena správa pozu:~alostr, a stalo-I! s~ tak, j,;dnal}
nižší stolice v mezích zákona a nemuze tomuto opatrem s usp~chem
hýti odporováno. Ad 2. Dlé §u 1 zákona ze dne, 7. s,rpna 1908 ČIS. ~~
z. zák. pro Čechy jsou rolnickými usedlostmI stredm vehk~str, na nez
se předpisy tohoto zákona vztahují, rolnické statky s obytnym domem:
a) Jichž čistý katastrální výnos činí ~ejmé?ě 100 X;, ~ři ,čemž,ro,zlona
stalku nesmí býti pod 5 ha a b) jichz clsty k~tastrall1l vynos cml .ne]výše 1500 K, bez zřetele na výměru. Nespada]l tedy podustanoven: tn·
hoto zákona usedlosti, jichž. katastrální výnos nedosah,uje 10.0 K, tre?,~
měly předepsanou výměru, a jichž katastrální výnos presahuje nCJvysoSl
hra;lici. V případě, o nějž tu jde, bylo zjištěno, ženemovltost~, ~ P?Zll..
stalosti patřící, mají výměry 9 ha 63 a 77 m' a že ]Ich katastralm vynos
činí 86 K 48 h, že tedy předpokládaného katastrálního výnosu nedosa-

f.
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huje tudíž nejsou kmenovým st~t~el:1 ve s~1yslu z~níněll~ho ,zákona a
proto právem nebylo na projedna11l teto p~zustalostJ taholo z~kona použito. Poukaz stěžovatelky na § I poslech11 odstavec· tohoto zakona ne··
má v tomto případě významu, jeliko~ toho případu, který to~~ ustanoven; má na mysli, tu není. Tohoto predplsu by!o. by I.ze p.ou~lh teprve
tenkráte, kdyby dle §u I lit. a) nebo b) bylo zjlsteno, ze ."ymera 1 katastrální výnos tu je, byla by však pochybnost o tOI~', zda jSO~ tu I v:ast:
nosti kmenového statku, zejména statek s obytnym stavemm, z nehoz
se lla ostatních nemovitostech hospodaří, a to potvrditi má obecní před
stavenstvo a znalci.
čís.

2165.

Zákon o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, čÍs. 20
zál<.
Pokud lze spatřovati důvod propuštění v tom, že zaměstnanec, dostav výpověd', vzdálil se svémocně na několik dnů ze služby, by si hledal nové místo.

ř.

(Rozll. ze dne 16. ledna 1923, R 129/23.)
;~alobce (obchodní pomocník) dostal od zaměstnavatelky, žalované
firmy, výpověď a byl ve výpovědní lhůtě pro~uštěn: Proti ~alobě oz~.
placení mzdy za zbývající služební dobu namltala zalovana mImo jlne,
Ú žalobce byl příliŠ dlouho vzdálen zaměstnání, hledaje si nové místo.
P rl) c e sní s o udp r v é s t o I i c e, shledav futo námItku opodstatněm: zamítl žalobu, aniž se zabýval ostatními uplatňovanými důvody
propouštěcími. O d vol a c í s o u d zrušil n~padený, rozsudek a vrátil
věc prvému soudu, by, vyčkaje ~rav?mo~i, dale ve veCl Jel~n,al ~ ZIJOVU
ji rozhodl. maje za to, že ve vzdalem se zalobce nel~e spatrovah duv~d
propuštční, uložil však prvému soudu, by vzal v ·uvahu 1 ostatm namitky žalované firmy.
Ň e j vy Š š í s o II d nevyhověl rekursu žalované firmy.
Důvody:

Sluší uznati, že vj,tka nesprávného posouzení věci po stránce právní,
usnesení odvolacího soudu učiněná, není jen tak zhola bezpodstatnou.
Dle ~u 27 čís. 4 zák. o obch. pom. je dč!iežitým důvodem ku předčas
ném~ propuštění jmenovitě také, když zaměstnanec bez řádné právní
překážky nekoná službu, po značný podle okolností ~as. Dle §u 22 ~d
stavec prvý téhož zákona po výpovědI bud' dán zamestnancl k Jeho ladosti ve všední dny přirilěřený čas bez zkrácení platu, aby SI vyhledal
nové místo. Dle skutkových zjištění nižších stolic ohlásil se žalobce u
obchodníka dřívím J-a v Brně na 20. listopad 1921 za účelem uzavření
nové -smlouvy služební, původně o tom žalované firmě ničeho- neoznámil, pouze s ní dne 19. listopadu 1921 sděli! písemně, že našel při návrah, domů dopis, aby se představil u jisté firmy, že tedy oznamuje, ze
nebude moci přijíti v ponděli do služby, kteréžto sdělení poslal žalované firmě poštou. Žalobce jel do Brna, nepřišel ani v pondělí 21. listo-

pad u, ani v úterý 22. listopadu do služby, proto byl dne 22. listopadu
lalovanou firmou s poukazem na tuto nepřístojnost ze služby propuštěn.
Za tohoto stavu odvolací soud UZ1131, že žalobce měl právní nárok, po
2-3 dny nekonati službu a že doba, po kterou žalobce služby nekonal,
nemůže býti považována za značnou dobu vedle §u 27 čís. 4 zák. o obcll
pom., poněvadž až potud nevyšlo na jevo, že by vzdálení žalobcovo
v řečených dnech způsobilo u žalované firmy zvláštní a podstatné těž
kosri v obchodním řízení, nebo že by podle jinakS'ch okolností tato doba
za značnou mohla býti považována. Ale nesmi býti přehlédnuto, že přes
to, Ie § 27 čís. 5 cit. zák. presně souhlasí s § 8 téhož zákona, mají výrazy »po poměrně krátký čas« (§ 8 odstavec třetí cit. zák.) a »po znační'
podle okolností čas« (§ 27 čís. -;I cit. zák.) zcela rozdílný smysl, a že
doba zaneprázdnění mŮže podle okolností ještě vždy býti značnou, tře
bas by už nebyla »poměrně krátkou<<. Může zajisté i jediné vynechání
za velmi živé saisony obchodní považováno býti za důvod propuštění,
leda že by několik málo hodin tlvalo a že by možnost rychlé náhrady
nečinila přítomnost zaměstnancovu nikoliv nezbytnou. Tedy nikoli d~lkrt
vynechání sama o sobě, nýbrž okolnosti s hlediska zaměstnavatele padají
tu na váhu. Odvolací soud byl si toho dobře vědom, poněvadž se vyslovil, 20 žalobce nejednal úplně správně a zákonitě, ale přece uznal, že dů··
vod pro propuštění dle §u 27 čís. 4 cit. zák. nebyl prokázán. Dále
uznal odvolací soud, že žalobce měl dle §u 22 odstavec prvý cit. zák.
právní nárok na 2-3 všední dny volno, aby si mohl najíti nové místo.
Ani tomuto právnímu názoru nelze zhruba přisvědčiti. Zaměstnanec nesmí samovolně a bez předchozí žádosti za volno v služebních hodinách
věnovati se hledání místa, ani tehdy, když třeba průtah v hledání při
nese 111U možnou škodu, že mezitím bude místo jinak zadáno, neboť do-kud neuplynula výpovědní lhůta, je zaměstnanec nezměněně vázán slu-žebllimi povinnostmi a zaměstnavatel má právo požadovati, aby náhlým
"a ne.před neohlášeným vynecháním zaměstnancov)rm nebyl uváděn do
rozpaků. Ostatně smí zamčstnanec volného času užiti jenom k vyhledání nového místa, a je povinen, když hledání místa podle okolností
budl' vyžadovati delšího než takového času, jakého má býti ku tako·vému účelu poskytnuto, tyto zvláštní okolnosti zaměstnavateli oznámiti
a oprávněnost svého žádání zaměstnavateli doložiti. Nelze tedy jen tak
zhola p(isvědčiti odvolacímu sOildu, Ž" důvod propnštění dle §u 27 čís.
4 cit. zák. nebyl prokázán, nýbrž sluší uznati, že tento právní názor vysloven byl předčasně, poněvadž. se nemůže opříti o postačitelhý základ
skutkový. Odvolacím soudem vytýkaná neúplnost řízení vztahl'je se i na
tento důvod propuštění a nejenom na ostatní, jimiž se soud prvé stolice
vúbec neobíral.
Čís.

Byl-li kdo slyšen jako strana,
třeba vadu tu vytýkati dle §u 196
případě dovolacím důvodem čís. 2

2166.
ač měl býti slyšen jako svědek, není
c. ř. s. Nápravy lze se domáhati po
§u 503 c. ř. s.

(Rozh. ze dnel6. ledna 1923, Rv 1683/22.)
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Rozhoduje o žalobcovu dovolání do srovnalých rozsudků nížších
soudú úvedl N e j vy Š š í s O u d mimo jíné v
důvodech:

Jde dále o to, zda a jakým důvodem dovolacím jest to, že syn žalobbyl slyšen jako strana místo jako svědek. Odvolací soud myslí, že
tQ je případ výtky dle §u 196 c. ř. s. Avšak výtka má místo jen proti
porušení nějakého předpisu, upravujícího řízení, zejména formu procesních úkonů, kdežto jinak proti usnesením má místo rekurs, po případl'
(§ 462 odstavec druhý c. ř. s.) odvolání. Slyšení osoby jako strany neb0
jakc. svědka nařizuje se usnesením (§ 375, 277 c. ř. s.) a je proti takovému usnesení samostatný opravný prostředek (rekurs) vyloučen
(§ :)71, odstavec prvý, a § 277 odstavec čtvrtý c. ř. s.), může tedy uplatňována býti vada jeho teprv odvoláním (§ 462, odstavec druhý c. ř. s.)
a to iako nedostatek řízení zbraňující řádnému probrání a řešení rozepře
(§ 496 čís. 2 c. ř. s.) a následkem toho tvoří vada taková i dovolací dů
vod ř.ízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), ovšem vždy předpokládaje, že je poc!statná, t. j. že zabránila neb aspoň způsobilá byla zabrániti řádnémll
)Jfobrání a rozsouzení věci. Avšak v tomto případě nelze říci, že tu tento
předpoklad jest. Žalobcův syn byl slyšen, jeho výpověď nižší stolice
v úvahu vzaly, avšak nevěřily jí, a je patrno proč, proto, že je synem
žalobce a na věci zúčastněn a že, jak prvá stolice praví, už nepřísežná
výpověď žalovaného zdála se jí věrohodnější než výpověď žalobcova.
jež se s výpovědí jeho syna v podstatě shodovala. Není zřejmo, že <proč by nižší stolice věřily více výpovědi žalobcova syna, kdyby ji učinil
V<o svědek, než když ji učinil jako strana, když i pak by všecky důvody
jeji nf'věrojatnosti) záležející v poměru jeho k žalobci a k věci sam~,
trv1iy. To zejr.1·na plyne".>; hodnocení odvobcího soudu, jež pro dovo":'
lad ~o:.1d jest rc?hodnúilJ. Pravíť odvolací soud, že správně měl žalobcův
syn slyšen b:"i jak:. svědek, ale provádí pak, že všechny výtky anámitky,
které žalobce p.úd výpovědi žalovaného, na níž rozhodná zjištění prvého
soudce založena jsou, v odvolání uplatňoval, nemohou podvrátiti její výzÍwm, a že není důvodu pochybovati o spolehlivosti zjištění prvého
soudce. Jako to nižším stolicím nebránilo, aby nevěřily výpovědi ža ..
lobee, třeba je stranou, tak jim to také nebránilo, aby byly nevěřily vý-.
povědi žalobcova syna, třeba byl slyšen jako strana, místo jako svědek:
důvody nevěření byly tedy jiné, než to, v jaké procesní funkci byl vyslýchán, ale ty by se nezměnily, i kdyby se procesní postavení jeho
7,menilo.
CltV

čís.

2167.

Hučení za škodu způsobenou přetržením drátu elektrickébo vedení
o vysokém napětí.
Podnikatel ručí, uvedl-Ii vedení v provoz, aniž by bylo schváleno pří
slušným úřadem (nař. min. z 29. října 1909, čís. 12/2 XXVI. ex 1908
úřední list pro obchodní a živnostenskou správu z r. 1909 str. 276).
'

Není věci poškozeného, by udal, kterých vhodných prostředků bylo
k zamezení škody použiti, stačí, prokázal-Ii nedostatečnost zařízení
v tomto směru.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1(j23, Rv I 696/22.)
Žalobce jel s kravským spřežením pO,sil~ici; podl: r:íž stály s!o!-'py
s elektrickým vedením vysokého napětí. Kdyz vuz .dojrzde1 k !esu, slapla
jedna z krav na přetržený dr~t elektr~cké~o vedenr: ?yla zabrta, za.10b,;e
poraněn a vůz poškozen. Drat byl pretrzen padajIcr;n stromem pnka~
cení lesa, náležejícího panství S. Žalobu ~ náh/adu ~kody protr majIteh
elektrárny o b a niž š í s o u d Y co do duvodu zamrt!y.
.
N e j v y Š š í s o u d uznal žalobní nárok co do duvodu po pravu.
Důvody:

Dovolání nelze odepříti oprávnění. Dle §u 15. ži~n. ř. ,a .naL min. obchodu a vnitra ze dne 25. března 1883 čís. 141 r. zak. vazan0"lest n~le
nom živnostenské provádění zařízení pro výrobu, rozvod ele~tnny k uv~e,
lům osvětlování, přenášení síly ane?o jin~~ém~ ži;~ostenskel11u, pOUZItI,
nýbrž i živnostenský provoz takovych zanzenr, al J,e provozovano os.obou jednotlivou neb osobou právnick?u, n~ udělem konces~ ?o~trckym
úřadem zemským. Dle cit. nař: lest pn .udelenr kon~ese. bratr zreteln~
poměry místní a ohledy,policejnrho ,do~rra~~ a ~chvalenr ,provozo,vac~h~)
zařízení má se díti pořadem edrktalnrho nzenr, vytčeneho v §s. ~ i cl
násl. ži~n. řádu za přivzetí znalců. Až do vydání regulatrvu, na nez dle
cit. nař. bylo pomýšleno, mají pro schválení závazr~ě platrtr pra~rdl~,ob~
sažená v bezpečnostních předpisech pro elektncka srluproudna zanz.em
(Sicherheitsvorschriften ,lUr elekt;ische S.tarkstromanlage,n), .~ydanr~r
elektrotechnickým spolkenJ ve Vrdm !nar. mm; z,:. dne 29. njna 1~09
čís. 12/2 XXVI. ex 1908, úřední list pro obchodnr a zrvnoste.nsk?,u S~ra~,l
z r. 1909 str. 276). Dle §u 25 živn. řádu ICesmí provozov~cr za;rzenr by ti
zřízeno před schválením,· qle něhož tepr~e vys~o~e~o by~~, ma, ~da na~
vržené' zařízení jest z ohledů živnostensKo-polrceJ~rch pnpustne ,(§ ~O
žlvl1. ř.). V projednávaném případě jest nesporno, ze elektrovodne zan ..
zení žalovaného pro rozvod silného proudu neby~o dos~d aru po~?le~o
ani schválei1o. Dle zjištění předchozích stolrc u;lala s.e skoda, jejrz na~
hrady se žalobce tímto sporem domáhá, v ten zpusob, ze naelektrov~d~e
linii poblíž lesa přetržen byl při ká~ení stron;ů .v tomto lese padajIcrm
skáceným stromem elektrovodný drat, upevneny na dvou ~Ioupech, od
sebe 31 m vzdálených, jeden kone~drátu toho spadl na ve:ejIl0U ce~tu,
při linii té jdouCÍ a pouze 3·50 m mokou, a jedna z krav, zalobcovych,
zapřažená. do povozu, jedouCího pro chVOJ, n~ te~t? drat vstouprla a
proudem o vysokém napětí, tímto drátem probrhapcrm, byla usmrcena.
Žalobce domáhá se náhrady škody, z toho povstale, a uvadr k opodstal ..
nění žalobního nároku mimo jiné, že eleklrovodné zařízení o tomto silném napětí bylo zřízerlo a jest provozov.áno bez úředního. povol~.ní'~
schválení že přetržení drátu stalo se z pnčmy nedostatečneho zartZeni
a udržování elektrovodní sítě, že se přihází často, aniž by učiněno byl u
opatření a zabezpečení, jímž by se takovým případům a nebezpečím
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z toho vznikajícím zabránilo. Správa panství S., jež žalovanému povo-

:ila vedení ,:Iektrického zařízeni lesem (při němž se úraz stal), vylo licJla vj1sl~vne jakékoli ruče ni za škody z toho povstalé a nepřevzala vůči
elektr~rn: ani závazku, -hlásiti jí kácení stromů, které se v onom lese při
dektnckem vedení často podniká. O okolnostech, vztahujících se k tvrzenŽm nedostatkům zařízení a jeho udržování, nabídl žalobce i důkaz znalci.
P;cdChozi stolice neuznaly žalobni nárok oprávněným podstatně z toho
duvodu, že nejde ani o bezprávný čin žalovaného ani o nějaké zaviněné
o~ominutí; žalobce prý ani neuvedl, kterým způsobem mělo a mohlo
bj1h zabráněno přetrženi drátu a jeho pádu na cestu, jež nestalo se asi
l~ah?dou, ku které by byl žalovaný podnětu zavdal, nýbrž ze zavinění
treh osoby, totiž toho, kdo strom kácel. Nedostatek povolení Cl schválem PI:ovozo,vaciho za!fzen.í nemá prý .významu, ?eboť příhoda byla by
se udala, I Kdyby zanzem to bylo byvalo schvaleno. S těmito názory
a~clť souhla~itj nelze, neboť předchozí stolice přehlížeji zúplna právni
~yzna.m a d:lsledek toh?, ž': elektrovodné zařízení žalovaného nebylo,
Jak zakon predplSUje, urednc anI povoleno ani schváleno, přes to však

v vprovoz, uveclen~) a .zneuzn~vají tí:~ zcela účel zákonného předpisu o

p:edchozl~1, schv~lelll takovychto zlvnostenských provozoven, kterým

J)f~ce zapsteno byh má, aby taková zařízení, jež, jak § 25 žívn. ř. mímo
Jln~ ~!;~?\ dle s~1ch p:ovozovac!~h způsob~, bezpečnost ohrožujících,

zpusamla JSou pnvodlÍ1 nebezpecl pro okolI, byla zřízena c;te přísluš

~yCh te.ch?lc,kých hle~isek a možností, dle stavu vědy dostupných, vhod-

I.e a, n~lezlte a zejmena, aby zabezpečena byla takovým způsohem, hy
zabraneno bylo nebezpečím, z provozu jejich pro okolí vzcházejícím,
Jde o zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny o vysokém napětí (5000
~olt), t~,dy o zař!zení, jež dle povahy svého provozu vyžaduje ve zvýsen; n:lre, bezpecnostnich záruk. Dlužno-li při tomto zařízeni počítati
~pretrzenm1 elektrovodných drátů ať z příčin, ve vlastnostech jeho spoCIVajlCích, anebo z příčin jínakých (vlivy počasí, žívelní příhody, ná.hoda nebo i čin třetích osob) jako se zjevem, jemuž se zúplna vyvarovah nelze, nutno z naléhavých ohledů bezpečnosti provozu neúchyl"ě
na t~m trvah, aby pro takové příhody bylo zařízení, zejména vedení ve
vO~1ych prostorách, podél veřejných cest a na veřejných místech zabez-.
peceno tak, by přetržený e1ektrovodní drát nepadl na veřejnou cestu
ane?? ;ll~Sto, je-ž určeno j~st obec:né potřebě a volnému a bezpečnému
pO~~IV~111 o~ecen:,tva. PrOjednávaný případ znázorrluje dle skutkových
~pste,11l jas~,e P?trebu tak~vého zabezpečení a zároveň i nedostatky ZQnze~l, spOCIVajlCl v tom, ze tohoto zabezpečení elektrickj' podnik žalovaneho po této stránce zúplna postrádá. Nehledě k tomu že se dle zjí-š~ění yřípady přetržení drátu častěji přiházejí, spadl v 't0111to případě
pretrzený elektrovodný drát O délce 31 m svým delším koncem do cesty pomě:ně úzké a ohrožoval její bezpečnost na prostoře poměrně
dO~Í1, znacne; elektnckym proudem o vysokém napěti, drátem procházeJIC!~., ?yla zabIta kráva, vážně ohrožen žalobce, jeho manželka, svě
dek I pne osoby, Porucha nastalá z večera jednoho dne byla napravena
teprv.e. dr~h_? den ,z rána. Že, z,abezpečení proti takovýmto příhodám
bezv~Jl11l,ecne ,nutne, ,lest I.111ozne (?chranná sít', podchycovací zařízení,
~l11el1Sel1l vzdalenosÍI meZI sloupy, JWý směr vedení aneh úprava okolí,
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ostatuě 'lIZ §§ 74 a 75 bezpeč. předpisů shora ci!.), o tom nemůže býti
ani bez znaleckého posouzeni věci pochybnosti. Ostatně uznal žalovaný
sám potřebu zabezpečení tohoto vedení pří lese potud, že si - jak sám
tvrdi - od správy panstvi S, vymiňoval, že mu má býti každé kácení
dřívi v lese předem hlášeno; nahlížel tedy sám nebezpečí z této nebezpečné polohy a nezabezpečeného stavu elektrického vedení hrozicí, leč
na nahodilostech tohoto prostinkého opatření nesmí bezpečnost provozu tak nebezpečného podniku záviseti. Nelze na žalobcí požadovatí,
jak to činí předchozí stolíce, aby udal podrobně, kter.ými techníckýmí
prostředky mělo býti toto zabezpečeni provedeno;
vady tyto dle ]1c.~
technického způsobu seznati a určiti před po kláda odbornou znalost, lIZ

nelze žalobci

přisuzovati

a jest

věcí

odborného

,úředního

zkoumání) je?

zákon za účelem schválení předpisuje. Stačí, když žalobce opodstatml
a prokázal nedostatečnost zařízeni po této stránce a bylo by věcí žalovaného, by prokázal on, že zařidíl vše, co k odvrácení nebezpečí ,bylo
dle daných poměrů nutno zaříditi. Toho však žalovany nejen, neucl11I1,
nýbrž stihá ho naopak vina, že nesplnil a~.1 t?, k, čemu h? v zajmu .?e~
pečnosti provozu zavazuje výslovný a pmny predpls zakon~, totrz ze
toto elektrické zařízení zřídil, v provoz uvedl a provozoval, amz by SI byl
zjednal zákonem předepsané k tom~1 povolení a. ~chvále~í provozo~acího
zařízení. Tím dopustil se Op0111111Utr pokud se tyc.e jednam ~rotrprav11l~u
(§ 1294 obč. zák.), které již samo o sobě zakladá Jeho zavazek k n';hradě škody, pokud vzešla z při činné souvislosti sním, (§ I ~~5 obc:
zák,). O této příčinné souvislosti však v tomto případe nemuze bylI
sporu, neboť je jisto, že by byla škoda nevzešla, kdyby byl žalovaný,
zachovávaje zákon, před schválením eleklL zařízení je v pro~oz n~uve~1.
Poukazují-li nižší stólice na to, že přetržení cirátu byl~ zaVl11eno ~ac;n!J11
stromů

v lese poblíž vedení, tudiž - jak soudi - z vll1y osoby helI, slo
by v tomto případě nanejvýše o souběžné zavině!1i této osoby třetí. PřI
tom nelze však přehlíželi, že -zavinění této třetí osoby mohlo by se nanejvýše vztahovati jen na přetržení ~rátu; ~e však přet;Žen~ drát mohl
spadnouti na cestu a tam teprve zpusobll skodu, o 11IZ se jedna, bylo
<aviněno 'nedostatkem náležitého zabezpečení elektrického vedení proh
takovýmto příhodám. Tento nedos,tat~k nebyl by vša~ nastal ,~okud ,se
týče byl_by odstraněn tak aspon predpokladah dluzno ~Ie ucelu pre-·
depsaného úředniho zkoumání a dle praVIdel pro to vydanych - k~yb~
si byl žalovaný, jak k tomu dle zakona povll1en byl, vymohl toto ured11l
schválení
Neučinil-li

~vého

provozovacího

zařízení dříve,

-než je v provoz uvedl.

tak a přestoupil-Ii zákon, který takovým poškozením zabrániti hledí, ručí dle předpisu §u 1311 olSč. zák. za každou škodu; Ider~
by jinak nebyla nastala, .což dle toho, co bylo uvedeno, lze duvodne
předpokládati o škodě, v tomto případě způso~ené, ani,ž je pro to třeba
ořesného důkazu, který při povaze věCI vlast ne am moznym ne111. Nelze
tedy souhlasiti s úsudkem nižších stolic, že by se poškození bylo událo
i kdyby zařízení žalovaného bylo bývalo schváleno, neboť tím se v zneuznání účelu pře,depsaného úředního schválení zcela nepřipadně projevuje mínění, že by bylo zařízení schvál~no i ~ tO,mto, ~ezpeč~osti ~evy
hovujícím stavu. Z tě<;hto úvah ,vyplyva opravnel~o~t zalob11l~0 ,naroku
co do důvodu jeho, dusledkem eehoz bylo dovolal1l zuplatneneho do ..
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Ol

volacího důvodu §u 503 čís. 4 c. ř. s. vyhověti ve smyslu shora uvedeného výroku.
čís.

2168.

Jest povinností prodatele, postarati se o to, by zboží, podléhající
zkáze, dostalo se kupiteli co nejrychleji. Za prodlení osoby třetí odpovídá odesílatel dle §u 1313 a) obč. zák.
Kupítel jest povinen zachovati se dle čl. 347 obch. zák., jakmile
zboží došlo do jeho sídla, třebas bylo původně smluveno zaslání do jiného místa.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1923, Rv 1 725/22.)
žalující firma (v Jablonci nad Nisou) prodala žalované firmě (v Nymburc.e) vagon šumavských borůvek k převzetí ve stanici Eisensteinu na
Šumavě. K výzvě žalované ze dne 14. srpna 1919, by jí borůvky byly
zaslány, žalobkyně přistoupila, omylem odesílatele žalobkyně se však
stalo, že vagon místo do Nymburka řízen byl dne 19. srpna 1919 do
Jablonce nad Nisou a teprv odsud poslán do Nymburka, kamž došel dlle
26. srpna 1919. Při příchodu do Nymburka bylo zjištěno, že borůvky se
zkazily, pročež je žalovaná dala žalobkyni k disposici. žalobě o zaplacení kupní ceny pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů vod y: žalovaná dala vagon dne 26.
srpna 1919 telegraficky a dopisem žalobci k disposici, poněvadž zboží
došlo ve stavu kvasícím, shnilém a nebylo proto k potřebě, a dala si
tuto vadu zboží ve smyslu § 88 not. ř. dvěma znaleckými svědky notář
ským úřadem v Nymburce dne 27. stpna 1919 potvrditi. Tím dala ž.alovaná zřetelně na jevo, že nepřijímá zásilku jako plnění, a jest na žalobci,
by prokázal, že borůvky při dodání odpoyídaly tomu, co bylo ujednáno,
a že nemá viny na tom, že zásilka,.nesprávně byla· řízena přes Jablonec
(§ 1298 obě. zák., Staub-Pisko čl. 346 § 45). Prvý soud bezvadně zjistil, že opozdění několika dnů následkem protismluvní dopravy přes Jablonec v létě úplně stačilo, by zboží, jež bylo odesláno čerstvé, došlo
žalovaného ve' stavu zcela neupotřebitelném. Prvý soud sice současně
zjistil, že žalobce opozdění nezavinil, přehlédl však při tom, že žalobce<
byl ku žalovanému ve smluvním poměru, že byl dle čl. 344 obch. zák.
povinen, učiniti za žalovaného disposice ohledně dopravy s pečlivostí
řádného obchodníka, tak že ručí žalovanému dle §u 1313 a) obč. zák.
též za zavinčnÍ osob) jichž při tom použil, jako za zavinění vlastní. Tím,
že žalovauá strana převzala borůvky od dráhy, ačkoliv je pozastavila,
dostála své povinnosti podle čl. 348 obch. zák., postarati se o prozatímní uschování. Po té bylo věcí žalujícího, by se o borůvky postaral, a
byl-Ii toho náhledu, že jich Izc použíti ještě k jinému účeli, nesměl se
spokojiti s dotazem na nádražní stanici, kde se borůvky nacházejí, nýbrž
měl učiniti kroky k dalšímu zužitkování borůvek.
N e j v y Š š í. s o u d nevyhověl dovolání.

Důvody:

. Odvolací soud posoudil věc správně po stránce právní. Původní
úmluva, že zboží má býti žalovanému předáno v Eisengteinu, byla změ
něna přijetím nabídky učiněné žalovaným žalobci v telegramu z 14. srpna 1919. žalobce nepředal skutečně žalovanému zboží v jmenovaném
místě, nýbrž zaslal je odtamtud do Nymburku, kde žalovaný má své
sídlo. Z toho vyplývají tyto důsledky: Žalobce byl povinen. při zásilce
zboží zachovati péči řádného obchodníka dle čl. 344 obch. zák. K tomu
nedostačilo, by zboží dal dopraviti na dráhu a naložiti do vozu, nýbrž
bylo povinností jeho postarati se o to, by dopraveno bylo do sídla žalované firmy co nejrychleji, neboť šlo o .zboŽí za teplé doby roční rychlé'
zkáze podléhající. První podmínkou toho bylo, by zboží šlo přímo a ne
oklikou, jak se ve skutečnosti stalo. Za prodlení tím způsobené odpovídá
žalobce, třeba zboží bylo do Jablonce místo do Nymburka zasláno třetí
osobou, neboť závazek zaslati zboží do žádaného místa převzal žalobce,
a použil-Ii k splnění jeho služeb třetí osoby, ručí dle §u 1313 a) obč. zák.
ačl. 1 obch. zák. za její zavinění. Vývody odvolacího soudu jsou v tomto
směru případné a správné. žalovaný byl povinen, nechtěl-Ii pozbýti nároků ze správy pro vady zboží, zachovati se dle čl. 347 obch. zák., jakmile zboží do jeho sídla došlo. Nezáleží na tom, že zásilka do Nymburku
nebyla původně smluvena, stačí skutečnost, že zboží bylo tam zasláno
" Eisensleinú (sr. Kom. Staub-Pisko § 5 k čl. 347). Pro posouzení jaI,osti zboží byl rozhodujícím stav jeho v čas příchodu jeho do Nymburku. Odvolací soud vyvodil správně důsledky i z této okolnosti. Další
výtky odporují skutkovým zjištěním. Prokázáno je, že žalovaný dal zboží
k disposici v Nymburku, a že postaral se dle čl. 348 obch. zák. o jeho
úschovu. Nezáleží na tom, že bylo dáno k disposici ještě na dráze a teprve potom uloženo jinde, ovšem v témže místě. Bylo dále zjištěno, že
zkáza zboží byla v příčinné souvislosti s prodlením, jehož vyžadovala
delší doprava, a nezáleží na tom l že zkáza zboží mohla nastati i na přímé dopravě.
'
-čís,

2169,

Není třeba, by ujednání uvedená v §u 2, odstavec třetí, odpůrčího
stalÍ! se pouze na oko,
.
Se stanoviska §u 8 odpůrčího řádu stačí, lze-Ii za to míti, že žalobcova pohledávka nebude kryta nejvyšším podáním za hypoteku,
Vyhlášení úpadku na jmění vlastníka hypoteky jest bez vlivu na rozepři, jíž hypotekární věřitel odporuje přednostně silnějšímu zástavnímu
právu osoby třetí,
řádu,

(Rozh. Ze dne 16. ledna 1923, Rv I 753/22.)
žalobci příslušela proti manželi žalované pohledávka 15.197 K, pro
niž vloženo bylo 21. prosince 1921 na dlužníkovu nemovitost zástavni
právo. Před tím, 13. května 1921, vloženo bylo pro žalovanou na téže
nemovitosti zástavní právo pro pohledávku 12.000 K. Na jmění dlužníka
byl uvalen úpadek: Odpůrčí žalobě, jíž se žalobce domáhal bezúčinnosti

o.,
vkladu zástavního práva ze dne 13. května 1921, jakož i, by žalovani:
uznala a svolila k poznamenání přednosti zástavního žalobcova práva
před svým zástavním právem a k tomu, by z nejvyššího podání za hypoteku došel žalobce před ní zaplacení - bylo obě 111 Cl n j ž š í 111 i s o ud y vyhověno, o d vol a c í In S o II dem mimo jiné z těchto d ů v od ll: Žalovaná jest na omylu, má-Ii za to, že nenastalo poškození vě··
řilele, ježto jí vtělená pohledávku 12.000 K proti manželi skutečně pří
duší. Otázku poškození jest posuzovz-ti pouze se st2l1oviska věřitele.
Vkladem zástavního práva nastává poškození věřitelú, ježto se jím zmenšují úkojné prostředky dlužníkovy. 1 poslední náležitost §u 2 čís. 3 oclpúrčího řádu jest tu splněna, ježto špatný hospodářský stav dlužníkův
musel býti žalované zjevným vzhledem k četným exekucím na manžela
jejího vedeným.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Dúvody:
Žalovaná, uplatňujíc dovolací dúvod §u 503 čís. 4 c. ř. S., poplra
náležitosti odpůrčíhožalobcova nároku, a tvrdí dále, že nárok ten v každém případě zanikl vyhlášením úpadku na jmění jejího manžela.
a) V onom směru namítá žalovaná, že její manžel jako vlastník hypoteky dluhoval jí skutečně zajištěnou pohledávku 12.000 Kč. Tvrzení toto
je pro spor nerozhodné, ž<llobní nárok je i tehdy po právu, kdyby žalo··
v.aná měla skutečně zjištěných 12.000 K k pohledávání na svém manželi.
Zákon nevyžaduje v §u 2 (3) odp. řádu, by jednání na škodu věřitel II
tam uvedená stala se pouze na oko, nýbrž chrání věřitele před škodlivými důsledky jakéhokoli právního jednání, jež předsevzal dlužník
v určité době s osobami stojícími k němu v blízkém poměru rodinném,
usnadňujícím právě jednání na škodu věřitelů. Pouze tento poměr rodinný a úmysl druhé straně známý jsou důvodem odpůrčího nároku, ne
však právní poměr, na němž zakládá se jednání poškozující věřitele. Odvolací soud vyložil správně příslušné předpisy odpúrčího řádu. Náležitost
§u 8 tohoto řádu vyplývá z porovnání zjištěného stavu knihovních dluhCI
se zjištěnou cenou nemovitosti. Z toho lze soudití, že pohledávka žalobcova nebude kryta nejvyšším podáním, což stačí k oprávněnosti odpůr
čího nároku.
Další náležitosti tonoto nároku nebyly vůbec popřeny.
b) Vyhlášení úpadku na jmění vlastníka hypoteky je pro tento spor bez
významu. Rozsudek, rozhodující O poměru mezi stranami rozepře p(lsobí pouze mezi těmito, nedotýká se však práv ostatních věřitel!",
knihovních ani práv úpadkové podstaty. žolovaná není povolána, by
hájila případné· nároky stran mimo spor stojících a nemůže -se dovolávati nároků těch ve svůj prospěch proti žalobci. Totéž plati o zániku. žalobcova práva na zvláštní úhradu dle §u 12 kon. řádu vyhlášením
úpadku na jmění vlastníka hypoteky. žalovaná netvrdí, že před skonče
ním sporu nastala absolutní nemožnost úhrady pohledávky žalobcovy
z hypoteky, ať již knihovním výmazem zástavního práva nebo rozděle
ním úpadkové podstaty. Není proto vyloučeno, že žalobcovo právo dle
§u 12 kon. řádu znova obživne, a nemúže proto býti žalobci odepřeno
právo) zabrániti pro tento případ účinkúm právního jednání poškodiv'.ího jej jako věřitele.

Čís.

2170.

, o.činky zapo_čtení (kompensace) vztahují se sice nazpět k době kdv
streby .se Ulpocítatelné poh~e~.~vky, vzájemné zrušení započítatelných
pohieda~e~ nenas!ava_ o sob~. JI.Z touto skutečností, nýbrž teprve pro'cvem dluzmkovy vule, ze pouzlVa práva k započtení.
J
.' P~oti žal?bě ~lena ~ozorčí rady společnosti s r. o., by v úpadkovém
~~,:e~.. ~pol~~nosh u~na?a ~yla prav?st jeh~ pohledávky, ?e!"ohou vě
Ilte.e navzajcm namltatt narok na nahradu skody pro provmení žalobce
j3ko člena dozorčí rady.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1923 Rv I 789/22.)
V úpadku firmy P., společnost s .r. o., přihlásil Bedřich N. jednatel
společnosti, pohledávku ze zápůjčky. Při zkušebním roku tři ~ věřiteJ!!
pOl'úeli pohledávku ~edřicha N-a »hlavilě pro, vzájemnou pohledávku
z _na roku ~a nahradu skody«. Poukázán na pořad práva, 'domáhal se Be-.
doflch N .. zalobou, by jeho pohledávka byla vůči zmíněným třem v~řite
lun,' ~Zl1ana pravou. Žalovaní věřitelé namítli pohledávku navzájem, jež
pry ]I:': vzmkla pro:i žalobci ze zanedbání jeho povinností jako člem
dozorCI rady spolecnostl. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vy~ověl žalob~ a o.dmí\l nám!tku žalo~aných, neuznav je povolány k uplatnovanl namltane vzajemne pohledavky. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil. D ů V_? dy: Žalovaní netvrdili, že úpadková podstata prohlásila,
ze chce zapocltaÍ! vzajemnou pohledávku žalovanými namítanou. Dle
názoru odvolatelů tato okolnost prý nepadá na váhu, poněvadž clle
~u 143~ obč. zák. k z.rušení .závazkIl není zapotřebí zvláštního prohlá ..
sem, stretnou-1I se stejnorode pohledávky týchž osob. S tímto náhledem
však odvolací soud nemůže souhlasiti. V §u 1438 obč. zák. jest ovšem
v):slovena zásada: ipso jure compensatur, to však předpokládá, že osoba
ku z,~počtení op;ávněná j<; předsevzíti chce. Nechce-li dlužník Započtení
pOuZIÍ!, nelze mlÍI za to, ze .nastalo samo o sobě. Z porovnání §§ 1438
a !442 obč. zák. plyne, ze jsoucnost vzájemných pohledávek k započtení se hodících, zakládá 'pouze právo ku započtení, že však k účin
nosti jest zapotřebí prohlášení dlužníka, že chce započtení použíti. Při
úpadkové. podsta.tě by k takovému prohlášení byl oprávněn jedině
spravce upadkove podstaty (§ 81 kon. ř.). o.dvolatelé k takovému prohlášení ne!~o~ oprávněni, jejich prohlášení, týkájící se započtení, neza.vazuje tudlZ upadkovou podstatu, a nelze k němu přihlížeti. Když tudíž
žalovaní neměli práva uplatňovati započtením vzájemnou pohledávku,
nehylo tř_eb~ ,se. zabýva!i otázko~, zda a 'pokud má žalobce povinnost
k nahrade VUCI upadkove podstate.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
D II vod y:

. Nelze ,uzr:,ati, že odv?Iací so~d, spornou včc po právní stránce po soudrl nespravne (§ 5~3 ČIS. 4 c. r. s.). Dovolatelé spatřují tuto uplatňo
vanou vadu v tom, ze se odvolací soud řídil nesprávným názorem právním, když k uplatňovanému započtení považoval nutným výslovné Zd-
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prohlášení správce úpadkové podstaty, ačkoli dle uplatňova
ného právního názoru dovolatelů zásada »ípso jure compensatur« opřena je o úvahu (Krainz: System 1920, II. 316. Zeiler: Com. 1913, IV.
167 č. 5) že »dolo facit, qui petit, quod rediturus est«, tedy, že se započtení dokonává už samo sebou (Zeiler: »filr sich selbs!«), nepotřebu
jíc předběžného prohlásení započítávajícího dlužnika nebo nějakého
svolení, nebo třeba také .ienom předběžného vědění věřítelova (zásada
Cocle civil Arl. 1290). Ale nesmí býti přehlíženo, že soud k započter.í
zrovna jako k promlčení (§ 150l obč. zák.) sám od sebe zřetel bráti
nemůže, pročež sluší usuzovati, že účinek započtení vzhledem k §u 1438
obč. zák. arci se vztahuje na dobu, kdy se vzájemné pohledávky k za ..
počtení způsobilé sešly, ale započtení nenastává samo sebou a nezpů
sobuje vzájemného placení již sejitím dvou vzájemných, k započtení
způsobilých pohledávek, neboť k hotovému započtení je podle §§ 1438.
1441, 1442 obč. zák. potřebí zaúčtování, totiž p\ojevu vůle dlužníka,
svůj závazek vzájemnou pohledávkou zrušiti, jak to bylo opětovně do ..
volacím soudem a to nejposléze v rozhodnutí ze dne 7. června 1921
č. j. Rv 1 171/21 čís. sb. 1082 vysloveno, od kteréžto zásady upouštěti
dovolací soud nemá příčiny. Upravujeť § 1438 obč. zák. pouze účinky
započtení (srv. slova »wenn es zur Kompensation kommt«), nikoli však'
její náležitosti. Ostatně je podstata této rozepře také jínde. K započtení
jednostrannému (zákonnitému) vyhledává se vzájemnost, zaúčtující musí
býti zaúčtovacímu protivníku současně věřitelem i dlužníkem (a con!r.
§ 1441 obč. zák.). Už soud první stolice dovodil případně, že náhradnl
nárok, jejž vůči žalobci jako udánlivě provinilému členu dozorčí rady
(§§ 33 a 25 zákona ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z.l žalovaní uplatniti
se snaží, není osobním nárokem náhradním žalovaných, nýbrž dle §u 25
cit. zák. společnosti, a upadla-li tato do konkursu, věřitelstva, tedy ni ..
koli jednotlivých věřitelů, neboť věřitelstvo jako takové jest od jednotlivých věřitelů jako samostatných osobností právně odlišné. Tito jednotliví věřitelé jsou vůči úpadkové podstatě jako právnické osobnosti, representované dle §u 80 a 83 kon. ř. jejím správcem, samostatnými a
odvislými jednotkami' právními, zůstávají účastníky úpadkového' řízeni.
Nárok na náhradu škody proti provinilému členu dozorčí rady (§§ 33 a
25 ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. z.), o němž je shora řeč, není proto
jejich nárokem, nýbrž nárokem úpadkové podstaty, nárok ten mohl by
se svolením úpadkového soudu dle §u 83 konk. ř. uplatňován býti pouze
splavcem úpadkové podstaty, a o'všem nárok ten nemůže býti jednotU- .
vými věřiteli uplatňován ani námitkou o započtení. Proto odvolací soud
v právním posuzování sporné věci nepochybil, když považoval nutným
výslovné započitací prohlášení od správce úpadkové podstaty jakožto
zákonitého representanta úpadkové podstaty, které iedině náhradní nárok náleží. (Srovn. Rintelen: Oest. KClnkurs- und Ausgleichsrecht, str.
309a317.)

plativ ji, má náhradní nárok proti kupiteH. V řízení ukládacím jest zástupcem kupitelovým a jest povinen činiti případné námitky. Nezachoval-li se jako řádný zástupce, nemůže požadovati náhradu na kupiteli
potud, pokud pro jeho nebedlivost byla dávka vyměřena příliš vysokD,
o čemž důkaz provésti náleží kupiteH.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1923, Rv I 1427/22.)
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Jedině prodatel jest vůči vyměřovacímu úřadu
přírůstku hodnoty nemovitosti (cís. patent ze

povinen zaplatiti dávdne 29. prosince 1915
čís. 83 z. zák. pro čechy), třebas dle smlouvy ji má hraditi kupite\. .za~

ku z

Smlouvou ze dne 2. srpna 1919 prodal žalobce pozemky žalovanýll1,
se dle odstavce Vll. trhové smlouvy zavázali zaplatiti dávku z pií-·
růslku hOdnoty. Podávaje přiznání ku vyměření dávky z přírůstku hoLlnoiy, udal žalobce počáteční hodnotu pozemků 21.000 K. Vyměřovad
úřad stanovil však počáteční hodnotu 9.000 K, což žalobci oznámjJ s výzvou ku případnému podání námitek a když žalobce námitek nepodal,
vyměřil dávku 4.950 Kč 94 h. Obdržev platební příkaz, zaslal jej žalobce
žalovaným s výzvou, by dle úmluvy dávku zaplatili. Žalovaní uplatiíi
však lla dávku pouze 2.320 Kč a když žalobce byl sám nucen zaplatiti
zbytek zemskému inspektorátu, domáhal se náhrady zaplaceného zbytku na žalovaných. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c í
s o u d mimo jiné z těchto d ů vod Í1: žalobcovo zavinění spatřují od ..
volatelé v tom, že žalobce za ukládacího řízení nepodal námitek proti
výměru, kterým mu .bylo oznámeno, že vyměřující úřad míní vzíti za základ při vyšetření přírůstku jakožto hodnotu nabývaci v den 1. ledna
1903 9000 K, ačkoliv ve svém původním přiznání uvedl hodnotu nabývací mnohem vyšší, přiměřenou 21.000 K, 1500 K za jeden korec. Kdyby
žalobce ve stanovené lhůtě byl podal námitky, byl by dle vývodů odvolacích platební rozkaz zněl pouze na'2320 K, které žalovaní zapravili;
poněvadž tak neučinil, zavinil si škodu svou nedbalostí a nemá proto
nároku na nedoplatek. Z toho, co uvedeno a se zřetelem k výtěžkům
řízení je patrno, že mezi stranami nebylo ujednání, jakým způsobem postupovati má žalobce v řízení ukládacím, a ·dlužno proto zkoumati dll-'
vodnost námitek žalovaných jediné podle ustanovení §§ 1295 a násl.
obč . zák., v nichž vyslovena jest zásada, že každý nahraditi musí škodu,
kterou jinému svou vinOlf byl způsobil. Vznik závazku k náhradě škody
z činů nedovolených předpokládá tudíž v prvé řadě čin sám o sobě, tedy
dle všeobecných právních předpisů, který může býti bud' positivního neb
negativního rázu (opomenutí), k čemuž dlužno ještě připomentuti, že
povinnost k náhradě škody nastává jen tehdá, když jest tu nejen beze
práví objektivní, nýbrž i subjektivní (vina). §§ 1295, 1306 a 1311 obč.
zák. Dle těchto zásad řešití jest otázku, zdali v tom, že žalobce .nepod')l
námitek proti zmíněnému výměru, lze spatřovati čin, který by mohl
závazek k náhradě škody založiti. Dle přesvědčení soudu odvolacího
dlužno tuto .otázku v souhlase se soudenl prvým zodpověděti záporně.
'úřad, dávku vyměřující, neshledav případným udání žalujícího v pří
čině hodnoty nabývací, po provedeném úředním šetření oznámil žalobcí
podle ustanovení § 18 řádu o dávce z přírůstku hodnoty (patent ze dne
29. prosince 1915 čís. 83 z. z.) jaké ocenění (9000 K.) by hyl o dle jeho
mínění přiměřené a zároveň ho vyzval, aby ve lhůtě o předpokládané hodnotě se vyjádřil, ježto by jinak dávka vyměřena byla na základě úředně
kteří
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předpokládané hodnoty. Pakliže žalobce. pokládaje úředně předpoklá
danou hodnotu za správnou a přiměřenou, proti výměru námitek nepodal. nelze v tomto jednání (opomenutí) spatřovati bezprávný čin po
r~zumu § 1295 obč. zák.; vždyť rozhodnutí o tom, zda mají námitky

čili nic, záviselo na svobodném a neobinezeném uvážení
a rozhodnu~ ža/obce" který ve. směru to.mto nebyl, vázán ani trvajícím
snad obl!i5acnIm pomerem a anI podle zakona nemel povlllnosti k po siÍ1V?lmU c111~',Poněvadž tedy žalobcovo jednáni neodporuje objektivnímu
p~avu, nemuze založiti závazek, když zde není žádn~ho zavinění. Tuto
z~sadu ~yslovil také zákon jasně v § 1305 obč. zák., dle něhož ten, kdo
UlIje prav~ svého v mezích zákona, není práv ze škody, která jinému
z toho vzesla.
Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolánÍ.
byiJ vzneseny

D li vod y:
Žalobce, jenž prodal žalovaným smlouvou ze cine 2. srpna 1919 po-

z~mky za ~4.?00 Kč, byl dle §u 15 řádu, jímž zavedena zemská a obecní
davka z ,pnrustku h~dnoty nem.ovltostí, příloha 2 k cís.patentu ze dne
29. pIosmce 1915, CIS. 83 z. zak. povlllen, zaplatiti zmíněnou zemskou
davku. Na této zákonné povinností nezměnilo se ničeho tím že žalov"n'
v oqstavci VII. smlouvy převzali závazek, zapraviti dávku' p~e~
to zustal VUČI ~ymě.řovacímu úřadu jediný žalobce povinnou stranou,
o

len s 111m l~lOhl urad led?atr a lel1 s ním také jednal. Ustanovení odstavce
VII. trho~e smlouyy melo tedy pouze ten právní význam, že žalovaní
, nahradl zalobc! davku, kh,rá mu bude předepsána, po případě jím z;ipla~ena, nebo ze samI za zalobce Jl zaplatÍ. Z toho však zároveň plyne
ze zalobce byl v u~ládacím říze?í do jisté míry zástupcem žalovanýcl;
: proto pO~llle?" haj~Í1 JejIch piava zájmů, když se jim k tomu nedo~tavalo ?praVne111, a ze, zanedbal-Ir tuto povinnost, ručí za škodu která
zalovanym z, toho v~ešla, po případě nese sám škodu bez nároku ~a náhradu pro,Í1 zalovanym. Opačný názor nižších sDudll jest mylným, Kdyby
byl .tedy zalo,~ce svým c,hováním dal,příčinu k tomu, že dávka byla ncs~ravne. vYn:~rena, zejlllena nepodamm námitek dle §u 18 odstavec třetí
da~k?veh? radu proti, nab~vací h;:>dn9tě" vyměřovacím úřadem před
pokladane! a jemu oznamene, byl pnvodll, ze základ pro vyměření dávky
. a . tllll, I, da'.'ka sa'!1a byly stanoveny příliš vysoko, mohl by na žalovanych zadalI jen nahradu té částky, kterouž by byla dávka vyměřena býv~la, kdyby se byl správně a náležitě zachoval. Potud lze dovolatelům
d~lI za pra~du, Na žalovaných však bylo, by prokázali, že a do jaké
mrrY"bylo ~~I.~bcovo chování skutečně příčinou toho, že dávka byla'
vYn:erena pnlrs vysoko.. Toho důkazu žalovaní neprovedli a v pravd"
o nej ~e am nep?kusIIr, Uve,dlr, v odvolacím spise, jako nesporné, že
zemsky lllspekto.rat vyrozumel zalobce, že určil nabývací hodnotu ke
dnI 1. ,I e. d ~ a 19,03 p~nízem 9000 Kč. šlo tedy o případ §u 8 odstav~c !relI davkoveho radu a proto bylo při, stanovení výše dávky vzíti
zazaklad rozdillllezi ~cizovací hodnotou pozemků v roce 1919 a obec"
no~ hodn?tou p.o.zemk,U d?~ 1. ledna 1903. Že pak peníz 9000 Kč, před~
pokladany vymerovaclm uradem, neodpovídal obecné hadnotě pozelllki'i

1. 1 e d 11 a 1903, žalovaní nenamítali ani v první stolici, ani
opravném, nýbrž vždy" a vždy jel! tvrdili, ~e ~ozerr~ky měly
'o c e 1912 hodnotu 21.000 Kc (21.600 Kc), kterollz pry ta ke zalabce
~~e(i1 ve svém odvolání, - nabízejíce o tvrzené - dle toho, co uvedeno,.
šaknerozhodné - hodnatě pozemků v roce 1912 pouze důhz svědky,
~teři samozřejmě nebyli by ostatně ani povoláni, určovati hodnotu po~e111ků. Ploto nelze spatřovati ne,úplno~ti ?dvolacího ,řízení ,po ,ro;-.!lnlU
§u S03 čís, 2 c. ř. s, v tom, že take odvolacl soud odmlt1nablzeny Gukaz
jako nerozhodný, Když však žalovaní nep~?kázali!. ž,e bylo žalo,b~~v?
chování příčinou toho, že dávka byla vymerena pnhs vysoko, ZUSlava
při smluveném z,ávazku, :apr~viti c;lou dávku .z pří;ůstku ~odnoty kou~
pených pozemku, a ponevadz nem SpOlU o tom, ze odmltlJ zaplacem
částky 2630 Kč 94 h, byli bez právního omylu (§ 503 čís, 4 c, ř, s.)
tahé soudem druhé stolice odsouzeni podle žaloby,
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Dluh, pro nějž přísluší věřiteli zákonné zástavní právo na věcech
vnesených, jest obtížnějším, než jiný dluh.
.. ,
Smlouva o dodávání parní síly, i když stala se v souvlslosh s umluvou o nájmu místností, není smlouvou nájemni a úplat~ za ně ne~ož!vá
zákonného práva zástavního na předmětech vnesenych dl' najatých
místností.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1923, R II 485/22.)
S o u d n r v é s t o I i c e povolil žalobci pro pDhledávku Y5.057 Kč
zájemné po'psání svršků, vnesenÝ,chž,~lovano~ stran~n do najaté mís,tnosti rek u r sní s o u d vyhovel sÍlznoslI zalovanestrany potud, ze
zamilI návrh ohledné zažalovaných 89,879 Kč, jinak napadené usneseni
potvldil. D ů vody: Stížnosti ,jest přiznati částečné oprávněnÍ. Podle
vlastního přednesú žalujicí strany měla ~alo~aná. strana,zaplaÍltlz~ po~
užívání místností, najatých od žalobkync, vcetnc elektnckehoosvetlem
a parního otopu, dále 35 mechanických tkalcovských stavů, ,'dízkového
soukadla, řetízkového osnovadla, řetízkové navíjačky a klížícího a SOlIkaciho stroje a za dodání síly nutné k pohonu strojů tkalcovských stavů
ve. netím a čtvrtém čtvrtletí 1922 pC! 90.528 Kč 50 h a jest na tyto částky
za 3č!vrtletí dlužna ještě 4528 Kč 50 h a za čtvrté .čtvrtletí celou částku.
úhrnem ledy 95,057 Kč. Ze žaloby plyne však dále, že tu. nejde a pohledávku nájemného, nýbrž hlavně a pohledávku za dodanou parní sílu,
Poh,edávka nájemného. sama činí podle vlastního výpočtu žalobkYllc
za čtvrt roku včelně 528 Kč 50, h za pojištění a vodné pouze 5:1 78 Kč
50 h. Poněvadž podle udání žalobkyně bylo, na třetí čtvrtletí zaplaceno
86.000 Kča p~J11ěvadž vzhledem na pravidlo §u 1416 obč.zák. jest míti
za to, že v této částce mělo býti nejdříve zaplaceno nájemné 5178 Kč
50 h, dluží žalovaná firma žalující straně na nájemném skutečně jen
'ještě 5178 Kč a mělo tudíž býti zájemné popsání povoleno nikoliv pro
celóu zažalovanou částku, nýbrž jen pro tuto částku, jež jedině před
stavuje dluó,né nájemné.
1\1 e j v y Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolacímu rekursu,

Důvody:

Vývody dovolacího rekursu napadají především názor druhé stolice,
P?c1íe něhož ona část zažalované pohledávky, která se týká dodané parní
sIly, ,není nájemní činží. Tento názor sluší však pokládati za správný.
Byť I byla uzavřena mezi stranamI Jednotná smlouva o pronájem míst~lO..s~í a str9jů a dodávání parní síly, nelze přes to onu část smlouvy,
Jez Jedná O dodávání parní síly, pokládati za smlouvu nájemní a úplatu
. za tuto dodávku za nájemné, poněvadž. parní síla není věcí nespotřebi
telnou (§ 1090 obč. zák.) a nemŮže tudíž býti předmětem smlouvv
nájemní. Parní síla není ani věcí nemovitou, již předpokládá ustanoveĎí
§ 'lOl obč. zák. a nepožívá tudíž smluvená úplata za ni zákonného zástavního práva na předmětech do najatých místnosti vnesených. Zvláštní
povaze .té~o. smlo~v~ nasvéqč;,je i ta okolnost, že strany smluvily ceml
za dodavam parm slly zvlaste a neodvIsle od nájemného za používané'
mbtnosti, neustanovivše ji na pevno,. nýbrž podle dočasné ceny uhlí.
Jakym zpusobem navrhovatelka označIla vymáhanou pohledávku v mívrhu n~ ~ájemný po~is, na tom ne}álež!; r.ozhodnou jest jen pravá podstata vecI. Žalobkyne neuvedla v zalobe, zda týká se dlužných 4528 Kč
50 h za třetí čtvrtletí nájemného či kupní ceny za dodanou sílu. Vzhledem
k tomu, že pohledávka nájemného poskytuje žalobci zákonné zá~tavní
práv?: ~áznoucí na v.ěcech, do najat}Tch místností vnesených, sluší za
to 1111tl, ze tento dluh jest pro žalovaného obtížnějším (§ 1416 obč. zák.)
a jest tím odůvodněn předpoklad soudu rekursního, že žalovaná dlužné
nájemné za.třetí čtvrtletí 5178 Kč 50 h penízem 86.000 Kč zaplatila a že
dluh_uje podle žaloby nájemné jen za čtvrté čtvrtletí 5178 Kč 50 h. Byl
tucIIZ, nfvrh, na zájen;ný popis pro další pohledávku, tento peníz' přeBat~FCI, pravem :;;amltnut.
.
o

čís.
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_ Feriálními věcmi ve smyslu čls. 5 §u 224 c. f. s. jsou i spory ze slu.
zební smlouvy v y š š I c h zřízenců.
(Rozll. ze dne 16.. ledna 1923,R 11 7/23.)
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl žalobě soukromého
ú1edr:íka proti z_aměstnavateli O z~placení služebních požitků. žalovaný,
Jem,uz by~ dorucen rozsudek 13. cervence 1922, podal 5. září 1922 ouvOlam" Jez o d vol a c í s o u d odmítl jako opozděné. D ů vod y: N2padeny rozsudek doručen byl odvolateli 13. července 1922. Odvolání
byl,o podáno dne 5. září 1922, tedy po uplynutí 14denní lhůty odvolací.
Do~~_ soudních prázdnin dood_~olací lhůty včítati nelze, poněvadž spor,
o .neJZ, t~ Jq:, Jest dle .§u 225 CIS; 5 C. ř. s. věcí feriální, lhůta k podání
oa~olam bozela tedy I za soudmch prázdnin, takže odvolání jest 01'0z.den:, .Opačný výklad §u 225 čís, 5 c. ř. s. v tom smysl!!, že věcmi fe:Idll1lml Jsou,toliko ony námezd~í sp?ry, které VYP?čítává § 49 čís. P,
J. n,,' nel:; ha]!t!. J)oslov obou mlst zakonných není stejný a první Včt,l
§u L,24 CIS. 5 c. r. s; prohlaŠUje za věci feríální všechny spory mezi
zankstnavateh a zameS!llanCI' a neomezuje tyto spory jenom na ony za-

• tance kteří jsou členy domácnosti zaměstnavatelovy, jako to činí

I11r~~,f věta' §u 49 čís. 6 j. n. Jsou tedy věcmi feriálními všechny spory

p m"ru námezdního bez ohledu na to, zda zaměstnancc je členem doz po ,
hl d
t k' k' k . , t
'lláCllOsti zaměstnavatelovy.a ~ez Od e utna 0t' !ka e s'hupmet zames ...
c patří. To odpovídá take ten enCl oh o o za onne o us anovem.
nane
"I Ol,' b yI Yusplseny
úmyslem zákonodárce bylo, a b y pro,hl'"
aselllm za fena
o y zaměstnanců kteří jsou poukázalll z pravIdla na sve sluzeblll platy
~rn~m~hli by tedy'vyčkávati bez :n~šné ,škody rozhodnr:!í sporu až P?
piy~utí soudních prázdnm (steJne tez duvody rep. nal. CIS. 2~2). Kdyz
:~úy žalobce domáhá s,: zajJl,ace;ní slu~e?r:ích požitků na zákla?e _smlou.?
lužební jest spor VěCI tenalm; odvolalll Jest poclano opozdene a me,o
~ytJ od~ítnuto již soudem prvé ~tolice (§ 468 odstavec prvý c. ř. s.).
N e j v y Š š í s o u cl nevyhovel rekursu.
Důvody:

Rekurs není odůvodněn, Nejvyšší soud sdílí právní názor odvolacího soudu, že zde jde o věc feríální a pouk~zuje stěžovatele na ,správné
důvody soudu druhé stolice s dodatkem, ze vzhledem k Jasnemu doslovu čís. 5 §u 224 c, ř, s. a k dějinám vzniku johoto zákon@éh? ust~
novení (materia1ie 1., str. 781 a 8_~6) _~elze' po~~ybovah o tom, :: zmlněný odstavec má na myslI ~ ~yssl znz~nce" JIZ .zpravIdla ,~ov,r:ez .l.ako
ostatní zaměstnanci jsou odkazalll na sluzebm pozltky a maJI tyz zaJem,
jaku nižší zřízenci, na uspíšení, sporů ze, služebního poméru. Ne~led;~
k tomu .postup stěžovatele, Jenz klade duraz na posledlll slov~ CIS; ~
~u 224 c. ř. s. a nepřihlíží k začátku tohoto odstavce, odporUje zasadam,
jichž dlužno dbáti při výkladu zákona, Při tom nutnopodotknoutí, že
dílcvedouCÍ, o nichž se zmiňují závěrečná slova uvedeného odstavce,
nelze považovati za nižší zřízence (§ 73 odstavec třetí živn. ř.).
čls.2174.

Přikazáním zabavené pohl~dÍlvky k vybrání přechází právo, vymáhati .
ji, s dlužníka na věřitele a. věřitel jest oprávněn, domáhati se žalobou
na dlužníka zrušení exekuce, jež po té dlužníku povolena k vydobyti
přikázané pohledávky. Dříve již dlužníku povolenou exekuci nečiní napotoml1í přikázání pohledávky k vybrání nepřípustnou. Jest věcí vymáhajícího věřitele, chce-Ii vstoupiti do této exekuce a v IIi pokračovati. .
(Rczh. ze dne 16. ledna 1923, Rv II 314/22.)
Usnesením okresního soudu z 3L července 1921 a ze 6, října 1921
byla povolena žalovanému Jakubu V-oví protí Karlu a Františce Z-ovým
exekuce a tov' onom případě mobílární, v t011)to realní dražba. Tato pohledavka Jakuba V-a byla však berním erárem dle usnesení okresního
soudu ze dne' 24: srpna 192'1 zahavena. žalobě československého eráru,
by obě zprvu zmíněné 'exekuce byly prohlášeny bezúčinnými, bylo procesním soudem prvé stolite vyhověno. D ů v o cl y: Na základě §u 294
a 300 ex. ř. nepřísluší žalovanému od doby zabavení a přikázání pohledávky JiŽ. právo, se zabavenou pohledávkou nakláciati, netnůže PF)
pohledávku tu exekuci zaváděti nebo v ní pokračovati (srv. též Neumann

71

/u

při §u 294 a 308 ex. ř.). Žaloba eráru byla tudíž nutna, zvláště uváží-íi
se, že již měl býti proveden prodej movitých věcí Z-ových a že žalovaný
Jakub V. dosud eráru ničeho nezaplatil. O d vol a c í s o u d žalobu
LanlÍll. D ů vod y: účelem exekučního řízení jest, zjednati vymáhajícímu věřiteli uspokojení pro jeho vykonatelný nárok z dlužníkova m.1jetku. K řádnému exekučnímu řízení jest proto zapotřebí vykonatelnéh·)
nároku vymáhajícího věřitele proti dlužníku, který jest zahrnut v exeKučnim titulu, dále že tento nárok ještě není uspokojen a že se exekuce
vede na majetek patřící straně povinné. Těmto požadavkům řádného
eXEkučního řízení odpovídají též žaloby, kterými může býti dosaženo
zastavení exekuce a které zákonodárce v §§ 35, 36, 37 ex. ř. označuje
jalmžto námitky proti nároku, proti povolení exekuce :J jakožto odpor
ose b třetích. Námitky proti nároku, pro který exekuce byla povolena,
a proti povolení exekuce přísluší dle §§ 35 a 36 ex. ř. pouze dlužníku,
nikuJiv osobě třetí, kdežto k podání žaloby vybavovací dle §u 37 ex. ř.
jest oprávněna jen osoba třetí. V tomto případě čsl. erár, strana třetí, I1:.l
2xekučnÍm řízení vůbec nesúčastnčná, domáhá. se výroku, že exekuce
Jest nepřípustna proto, že pohledávka jí byla postoupena a vYmáhajj.cín'u věřiteli proti dlužníku již nepřísluší. Třetí strana podává tu proti
vydláhajícímu věřiteli žalobu oposiční dle §u 35 ex. ř., k této žalobě jest
však oprávněn jedině dlužník, nikoliv osoba třetí. Nelze popříti, že usnesenim, kterým pohledávka Jakuba V-a proti manželům Z-ovým byh
zabaven", vymáhajícímu věřiteli bylo zapovězeno, s touto pohledávko"
nal'ládati a že přikázáním k vybrání erár jako postupník vstoupil d,)'
práv původního věřitele, přes to však erár není oprávněn, podati žalobu
,a vymáhajícího ,věřitele o nepřípustnost exekuce, ježto to znamená zasahování třetí osoby do exekuce, právoplatně povolené, Zpllsobem, v exekučnim řádu nestanoveným. Nejedná se tu o práva na věcech zabavených, jako při žalobě vybavovací, nýbrž o právo na vykonatelném nároku vymáhajícího věřitele, a toto právo erár žalobou uplatniti ,nemůže.
Bylo prolo žalobu pro nedostatek aktivní legitimace zamítnouti, k čemuž
se podotýká, že tu nejde ani o případ §u 358 ex. ř., ježto žalújící erár
nelvrdfpřednostní právo na věcech zabavených a nežádá, by předembyl '
uS;lOkoJ€I1, nýbrž žaluje na nepřípustnost exekuce. První soudce uvádí
v důvodech, že žaloba eráru byla nutná a to proto, že již měl býti provee en prodej movitých věcí a že žalovaný dosud, eráru ničeho nezaplatil.
" ~ ,oho by se dalo sOClditi, že první soudce tuto žalobu snad považuje za
zalo~u. urč~v..ací dle §u 3. .38 ex. ř., kterou 111á b)rti pouze zjištěn právní
pomer mez, zalobcem a zaloveným ohledně práva, vésti exekuci na základě zabavené pohledávky. Tomu však odporuje znění žalobní prosby,
ktera neobsahuje zjišťovacího návrhu v uvedeilém smyslu, nýbrž přímo
zasahUje dO poměru mezi vymáh:Jjícíill věřitelem a dlužníkem, vy tvoře
neho provedením exekučního řízení.
N e j v y Š š í s o II cl obnovil ohledně reální exekucé rozsudek prvého
sou-:iu, ohledně mobilární exekuce dovolání nevyhověl.
Důvody:

Přikázáním zabavené pohledávky k vybrání přechází právo, vymáhati zahavenou pohledávku, s dlužníka na věřitele. Vymáhající věřitd

jest podle §u 308 ex. ř. zmocně.n, by v zastou!,:.ní d!Llžnika. přikázano.u
poilledávkll zažaloval a zástavlll pravo pro m ~rlZoene upla!noval. Dl~z:
liík toto právo ztrácí. Z toho plyne pko nU!t:y dusl~dek, ze kroky, Jél
di"znik za účelem vydoby:,.pnka,z.ane pohl:da~ky, predsevzal,..neI1101~ou
býj vůi:"j ~)ymáhající11lu ver~telt ucmn~nll, ze JSou pr?to r.:::pnp~st~e &
nenJOhou zůstati v platnostI. Odvolacl soud s: nepravem dor~ntva, "e
fa10 žalob;, jest žalobou ve ~myslu §u 35 e,x., r., kt,ero~ by o.vsem. mohl
púdati jen dlužník, a že se zal?bCl n,edostava oprav!,elll k zalobe. Pohleddvka. o kterou jde, byla k navrhu zal obce usnesemm ze dne 24. srpna
1921 zal;avena a přikázána k vybrání a žalovanému zapovězeno, by se
svou pohledávkou a se zástavou pro ni zřízenou nenakládal a aby ji ani
částečnč 2-ni úplně nevybral. Když přes to žalovaný proti tomuto zákazu
předsevzal kro~y, k ~ybrá.ní přikázané pohle?ávkr, ,~e~lůže býti ~alo?ci
upřenu oprávnem k zalobe, kterou se domaha zrusem techto kroku. Tun,
zé prosba Zalobní zní stejně, jako obvyklá pros~a žal~by,"opo~iční, ne··
stává se tato žaloba žalobou ve smyslu §u 35 ex. r. Nezalez, take na tom,
že se žalohní prosba dotýká též právního poměru mezi žalovaným a jeho
dlužníky, nebúť jest to jen důsledek zákonného ustanovení §u 308 ex. i".,
který těmto dluždků1<l není ostatně na újmu. Poněvadž žalovaný po vydáni shora [;Rdeného usnesení si vymohl dne 6. října 1921 exekuci nucenou dražbou nemovitosti, poddlužníkům patřící, jest vzhledem k !o'.1U, co uvedeno, 'tato exekuce nepřípustna a prvý SOUd uznal proto 'prá,em úhledně této exekuce podle prosby žalobní. Naproti tomu byla však
lllobilárnÍ exekuce zájmem a prodejem pro pohledávku žalovaného povolena již dne 31. července 1921. tedy dříve než byla tato pohledávb
pro žalobce zabavena a jemu k vybrání přikázána. Dodatečné zabavení
a přikázání vymáhané pohledávky nemŮže tuto řádně a právem zahájenou exekuci učiniti ,nepřípustnou. Vymáhající věřitel musí pohledávkll
dlužníkovu převzítí v'tom stavu a v iúmobdobí, v jakém se v čas zabavení nalézá 'a jes-( jeho -véd, aby do zahájeného exekuč-llího řízení na mÍstč dlužník:!.. vstoupil, jemijž ode dne zabavení a přikázání ovšem právo,
v exekUci po!uačovati, nepřísluší. Žalobní prosba znčjící na prohlášeni
nepřípustnosti této exekuce, jest tedy bezdůvodna.
v

čís.

2175.

Podnikatel neručí za zavinění své pomocné síly, jíž svěřil zákazník'
o své újmě předmět, byjej donesla podnikateli ku zpracování.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1923, Rv II 327/22.)
žalovaný, dámský krejčí, poslal k žalobkyni svou učennici Marii
K-ovou s hofovýrn kostymem. Učennice práci odvedla a vzala sebou na
přání žalobkyně k opravě jiný kostym a kožešinový límec, o jichž opravě
žalobkyně dříve se žalovaným nejednala. Marie K-ová cestou kožešinový
limec ztratila. ž:Jlobu na jejího zaměstnavatele o náhradu škody o b a
nižší soudy zamítly, údvolací. soud z těchto dů,vodů:
Ohledně kožešinového límce nebyla mezi stranami smluvena oprava a
došlo mezi nimi pouze ohledně kostymu ku smlouvě O dílo. Nelze tudí".

tvrditi, že žalovanjc byl po rozumu §u 13 I 3 a) obč. zák. ohledně kožešinového límce vůči žalobkyni k jakémus plnění zavázán, a nelze za to míti,
že ručí za zavinění Marie K-ové, to tím méně, ano zjištěno bylo, že jí pří
kazu k odebrání věcí, k opravě určených, najmě k odebrání límce nedal.
Dovozovati ručení žalovaného za ztrátu límce z toho, že ohledně kostyl1lu
uzavřena byla smlouva o dilo, nelze ani z toho důvodu, že není límec již
vzhledem k vysoké své ceně a vzhledem k tomu, že s kostymem fysícky
,'esouvísel a samostatně upotřeben býti mohl, jeho příslušenstvim, nýbrž předmětem, ohledně něhož by samostatná smlouva uzavřena býti
mnsila. Jednala tudíž žalobkyně, odevzdavši Marii K-ové límec k opravě,
liD své vlastní nebezpečÍ.
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolánÍ.
D

ů

vod y:

Dle zjištění odvolacího "oudu smluvila síce žalobkyně se žalovaným,
že jí opraví její kost5'm, že však jí uprav'; i kožešinový límec k tomuto
kostymu, o tom mezi stranami jednáno nebylo a nebylo dále také mezi
nimi vyjednáno, že žalovaný tyto předměty k správě svěřené, od žalobkyně v jejím bytě převezme, pokud se týče svými lidmi dá odnésti. Vzhledem na toto zjištění dlužno pokládatí pokus ž,llobkyně, dovoditi Závazek žalovaného k náhradě škody z předpisu §u 1313 a) obč. zák., za
bezúspěšný. Dle tohoto zákonného předpisu ručil by .žalovanýza zavin,:ní své učennice jen tehdy, kdyby ji byl použil ku splnění určitého svého závazku, jemu oproti žalobkyni ze zákona nebo smlouvy náležejícího.
Poslal-li žalovaný opravený kostym po své učennici žalobkyni do jejího
bytu, převzal tím závazek odevzdati žalobkyni hotové dílo do jejiho byli!
a ručil by zajisté žalobkyni iezavinění, které by se bylo učennici při
obstarání tohoto úkonu přihodilo. Když však žalobkyně při této příleii
tosti učcnnici žalovanéhó odevzdala svůj druhý kostym k opravě určený
s kožešinovým límcem, ci nějž' ve sporu jde, ab-y věci tyto žalovanému
do správy odnesla, nelze učennici žalovaného co do tohoto úkonu, 1. j.
převzetí oněch věcí k odnesení do správy, pokládati za pomocnou osobu
žalovaného, které by cyl on použil k splnění nějakého svého závazku
vůči žalobkyf,:, neboť k, tomuto úkonu nebyl žalovaný povinen ani ze
zákona ani dle nějakého smluvního ujedllání se žalobkyní učiněného a
závazku t1kovéhu, ~ak bylo dále zjištěno,.nepřevz::tl .:lni v,děiením př:1{az'_ '
svéučennicí. Odevzdala-li. tedy žalobkyně věci tyto učennici žalovaného,
místo aby je fáma k němu poslala, použila ona sama učennicé jako své
vlastní poselkyně a nemůže se domáhati na žalovaném náhrady škody
za kožešinový límec, který tato po odevzdání ztratila, jedině proto, že je
to učennice žalovaného. Na tom ne,mění ničeho okolnost, žalobkyní tv;·ze:Já" že byla stálou zákaznicí žalovaného; posílala-li snad i dříve věcí,
ku správě určené, žalovanému po jeho pomocných osobách, nelze z toho
důvodně uso;ovati, že by si byl tím žalovaný uložil smluvní závazek
přejímati věci ku správě od svých zákazníků v jejich bytě.
čís.

2176.

V tom, že námitky proti výpovědi sepsal protokolárně úředník soudní
a nikoliv soudce, nelze shledati zmatečnost čís. 4 §u 477 c. ř.
s., bylO-li pak o nich na soudě jednáno.
kanceláře

. § 564
r' s nebylo dotčeno zákonem o domovnících
U tanovcm u
C.··
s 30 ledna 1920, čís. 82 sb. z. a n.
7e d ne
.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1923, Rv II 607/22.)
..
'd· domovníkům (manželům), jež jllll byla clor~PlOh soudm vy po ve 1
d li vypovězení u okresního soudu 21.
čcna 16. (17.) srpn~ I? 22 ,po a niž blíže udali, z jakých důvodů a
S1"j1ll3 1922 p~ot?kola;ne »odPoJ«~~< se sal s nimi kancelářský .oficiant.
;ll'iž učimh urclt:ho .~av:hu. ».~;ťkáCh d~e 2. října 1922 vymezJlI vypo"'''prve při ústmm hcem o n a .
d p r v é s t o I i c e ponecháJ
.
. ' ·tky Pro c e snl s o U
•
b I I ~
\·"zem sve nanll
.
N' ·tk· m žalovane strany ne y o ze
"
I
t
st,·
D
ů vod y:
anll
a
.
d
30.
výpoved v p a no ..
ď - Dle §u 10. zakona ze ne
vyhověti, jelikož podany byly opoz tene·podati námitky ve lhůtě 8 dní.
ledna 1920, číslo 82 sb.}. a ~. nu nr~dloužiti. Ve lhůtě musí námitky
Lhlltu tu nelze dl: §u 5~0 c. r: \ p lze k námitkám přihlížeti, nebol'
přesně a úplně byh uveoeny, ]ln.a n;: voděno umělé prodloužení lhůt;
jakovým zp{lsobem mohlo by bfut!tpll odali vůbec žádných námitek
Sll 10 cit. zákona. Žalovam ~e , u ~ nep To však nestačí. Na tom ne··
~ýbrž prohlásili jen proto~ol,:r~e »o.P?;:dníkem jenž odpor s nimi semění ničeho ta c:ko~nostJ ze ~ak O~:l~a~í zachov~ti. Toto opomenutí ned oj bylo na tento »odpor«. Nebylo
nsal, nebyli poucem o to~, la
Y
l y r a řízení Jez zave en
d ' .
lze up atnova 1 z
. : k.
.,
ovedli žalovaní teprve pn neSmll!
tedy lze přihlížetI k namlt a~, Jez ~rd rozsudek potvrdil. D ů vod y"
ústním jednánÍ.
vol a Cl. S ~om že soudní zřízenec nesepsal p~~7mat?čn?st ~pat;u!, odvo~at~~te~i přednesené námitky, že jich nepoucJ!,
tokolarne veskere jemu.o vo..
h vati a prostě v protokolu poznajak se v případě takovem. m~jl Z~t~ ~. o~ědi »odpor«. Tímto nezákonmenal, že odvolatele p~da~aj\ ~~lům ;~ňata možnost, na soudě jednati.
ným postupem byla pry o. vo a . DI s isů byl o námitkách žalovane
Než vytýka~é zmatecn~s~.tu ~~~12 u ~te~ého obě strany sporně jednaly
strany P?l?ze? rok na . n)n~ kaz ;,abízely. Odvolatelům byla ted~ poa pllslusn e ~ukazy a prot~?u edXati a tím jest uplatňovan,á zmatecno,t
skytnuta moznost:. na ~o,~ ve J ř; se 'sání »odporu« správne soudem povyvrácena. Lze pnpusht~, ~e ~k P ti výpovědi má sepsati soudce a ne
stupo~áno neb~lo, nebot,!,a~l~ r~však postup ten nezakládá zma,teč~
soudll! kancelar (§ 319 c:~. 4 j. ~'
rovněž není zmatečným, pouCll-h
nosti po rdumu §u 477 CIS. .,c. r.~. :ati snad nesprávně nebo nedostasoud stra?y o t~m)ak se m~]l :ace~ op~dstatněn. Strana žalovaná musí
tečně. Am druhy duvo,d odv? ac!.n. latňovati ísemné nebo protokovzhledem k povaze na]emmho nze~l uPmitk věc~éiforlllální; ježto toho
láll1" wškeré své ná,~it~y i~ned, ~~á~t~vé nÁmitky podala, práJem soucl
lleučiniia a tep;v,e t:n u?tn,lm J~ II o ozděně vzneseny a že proto nelze
~
. ověd' byla žalovaným doruf,rocesní prohlasJi, ze namltky. JSo.
k nim přihlížeti. Jest sice ~~~~vnJ;it~e č~~;tletní výpověd' měla býti dle
čena te~:vcrPo 14. srpnu d ručenaenejpozději 14. srpna 1922, n~ž i oP~'
§u 560 CIS. 4 a 563 c. r~ s.?
.,.
neb la-li vada ta zavcas v na~dcně doručená výp~veď zus~ane. UCll1?eO~, soJd měl sám od sebe k vadě
mitkách proti výpovedl upl~tnova~a; z .k;n~ (§ 564 c. ř s.). Totéž plat;
té' přihlížeti, odporuje psnemu znell! za
v'

,O?

r
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C "Jl(Ímitce, ze tu nejde o poměr domovnický, nýbrž o poměr nájemlli.
1 tuto věcno:1 námitku musí strana 'Sama zavčas a jasně uplatnitI.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto

.
'měli přednésti ihned všechny své námitky, nastalo vySU
?62 C'.
Lts'k
Iouce11l
naml
e , ]. ak správně uznali oba nižší soudové.
čís.

důvodů:

Zmatečnost vytýká dovolání napadenému rozsudku ze dvou příčin,
jednak z důvodu §u 477 čís, 4 c, ř. s., který byl již uplatňován v odvolacun řízení, jednak z důvodu §u 477 čís. 9 c. ř. s. Pokud se týče onoho
dúvodu zmatečnosti, stačí poukázati na správné důvody napadeného
rozsudku, jež odpovídají úplně zákonu. Vzhledem k dálším vývodům dovolání jest jen poznamenati, že nelze shledati nezákonný postup v tom"
že kancelářský úředník podjal se úkolu, zaznamenati žádost žalované
strany do protokolu, ačkoliv měl tak dle §u 319 čís. 2 j. ř. učiniti soudce,
pontvadž byla věc právnicky obtížnější. Než kancelářskému úředníku
není žádným zákonným předpisem zakázáno sepsati i v taRovém pří
padě se stranou protokol o ústním jejím přednesu; § 322 j. ř. oprávňuje'
hu k tomu, ukládaje mu toliko povinnost, aby si vyžádal rozhodnulf
soudce, nestačí-li k tomu jeho vlastní právnické vědomosti nebo má-li
pochybností, Neučinil-ii tak kancelářský úředník z příčin jakýchkoliv,
dopustil se opomenutí, za které snad za určitých podmínek sám zodpovidá, avšak zákon proto ještě porušen nebyl. I kdyby soudce z té příčiny
za stranu a ,.. jejím zájmu činný se dopustil chyby právě tú jako právní
její zástupce, nezaložilo by opomenutí jeho zmatečnosti dlL čís. 4 §u 477
c. L s., b)'io-Ii se strariou u soudu skutečně jednáno na základě jejího,
byť i vadne sepsaného ústního přednesli. Jest tudíž rozdíl mezi »pouhou
!1C-Správllostí« a »nezákonným postupem«, jak správně rozeznává napadený rozsudek. Stěžovateli dlužno připomenouti, že činnost soudu
v z<ijmu stran jest administrativními předpisy, veřejně ohlášenými,
v zájmu bezvadného celkového chodu služebního ob'mezena na určité
dn)' a hodiny a není proto soudce každého dne a v každou hodinu stranám přístupným, což může býti jednou z příčin, že ústní přednes strany
zlls1ane bez, kontroly soudce. Po právní stránce jest věc napadeným
rozsudkem správně pOsouzena a není proto opodstatněn ani dovolací
důvod Č. 4 SU 503 c. ř. s. Pokud dovolatel!: poukazují na nesprávný
výklad čís. 4 §u 477 c. ř. s., jsou vývody jejich jíž shora vyvráceny. Nesprávným jest také, jejich náhled, že neplatí pro tento spor ustanovení
§u 564 c. ř. s. vzhledem ku zvláštnímu, pozdějšímu ustanovení §u 15
a ,O zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 82 sb: z. a n., upravujícího
právní poměry domovníků, takže tříměsíční lhůta domovníků nemŮže
prý býti ani úmluvou stran' zkrácena. V tom směru stačí poukázati na
znění §u 10 (2) cit. zák., dle něhož se o námitkách proti výpovědi jedná
a rozhoduje podle obdob)' řízení ve věcech nájemních se lhůtami tam
určenými. Zákonem čís. 82/1920 nebylo proto zbaveno účinnosti ustanovení §u 564 c. ř. s. ani v případech, týkajících se právních poměrů
domovníků. Námitkou, že žalovaní nebyli domovníky, nelze se zabývati z úřední moci, nýbrž toliko v rámci přednesu stran a námitek proti
výpovědi. Poněvadž však žalovaní svůj všeobecný »odpor« proti výpovědi nijak neodůvodnili a výslovných námitek nevznesli, aČkoliv dle,
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-prevo
,
clem j'Ir my
, nepostupují se

~

přejimateli

všechna aktiva a pasiva.

(Rozh. ze dne 17. ledna 1923, Rl 1403/22.)

1920 r vedla firma Josef S . .v domě žalovaného růz~é práce.
V roce. my p o hel' Josef S v květnu 1921 byla firma prevedena
Maj~t~le~1
~dl~~U ~a zapla~~ní za vykonané práce, již vznesl d,ne
na stepar.a -a. 1 a f S
r o ce sní s o u cl p r v é s tol' c e zamrtl,
8. }lst?Pfd~ 192eb Jfs~ d~;, Ppodání žaloby majitelem firmy, práce proJez!?~ za o ce
~ s o ~ d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc sou~u
verlSI. O d v o a CI,.
moci .; znovu projednal a rozhodl. D uprvé stolrce, by, vyck~]e prav~'l ' '~;sudku že přehlíží, že převodem
v o cl y: Odvolatel pra-:elTl'evřt/ ~~ ~abyvateie firmy veškeré součástky
firmy smlouvou nemusI pr ]
.
'd
loučeny
. , 'ľ y a že jednotlivé jeho části mohou býti z prevo u vy
.h.
]n1el1l I,rm, TI Iitelno že z~žalovaná pohledávka byla vyňata z, ono o
i
majitel firmy jest legitimován pohledavku tu

frk

t

~~~~~J~~~: \e~~ bý~alý
uplatňovati.

NejvyŠší soud

nevyhověl

rekursu.

Důvody:

ŽP

M Iným jest právní názor dovolací'stížnosti, že nutno předpokládati,
s ~evodem firmy postoupena byla přejímateli i veškerá aktrva a, p~~

~va ľ
neboť obchodní pohledávka není tak podstatnou soucas I
s'l h Idn~hY' p' odniku že by bez ní převod jeho nedal se pro.vésti. Proto.
obude
Je o v nItomťo
o
,
, ,
d 'za lob111' p ol11edávky
při,
případě třeba skutečny prevo
.
·
.. t·ti
postupu fIrmy
Z]IS
I , neboť, okolnost tato bude pro trozhodnuÍl
d'l ' , sporne
lovan{;
,'. . , u zvláště když žalobce od počátku sporu vr I, ze za
.'
vecI zavazno ,
. r f
'J
f S 11 a nabldl
dluhuje zažalovanou částku jemu a mko I Hme ose
. n .,
i v žalobě důkaz výslechem stran.
čís.

Ustanovení §u 55 c.
sporným

příslušenstvím

obmezen.

2178.

ř. s.přicházív

úvahu pouze tehdy, byly-Ii útratť
hlavního sporu, nikoliv však, byl-Ii spor na ne
)

(Rozh. ze dne 17. ledna 1923, R I 1483/22.
S
O 5000 K obmezily strany v prvé stolici na útraty, jichž s o u d
. ,přisoudil
.
. tretrnu
, . ' ze ~'42
p rvp
é s to
o I. r
i ce
žalobCI.,Jednu
, K'c 'O. d vol a. c í
s o u d odmítl odvolání žalovaného. D ů v o cl y: Dle §u 5~ c. r. s. lze odJorovati toliko rekursem rozhodnutí proces. 'so~du o~tratacl; b~z so~čas:
1 "ho odporování
hlavní. V tomto poslednIm smeru nem
orování rozsudku prvé stolice možným, když není v ne;" vyroku,
t ·,.jP'" 'ho se věci hlavní. ,Návrh odvolaCÍ' domáhá se ostatne toho, by
) <a]lcI rozsudku zamítnuta b)'lažalo b a a navr
' h ]e]l
. .. na pns
" ouzení útrat
změnou

~~

věci

~sak ~eJ2ke

spuru vŮb,ec a ,zejména jedné třetiny 542·48 Kč, Patrno .tedy, že směřuje
l~~t:OÍl
utra,t,am, ne,boť žalobní nárok byl jen na útraty omezen, Odvo. , 4r st , tudlz hlede k §u 55 c. L s. nepřípustným a bylo proto dle

~~\a I ČIS: §2 a §u 474 .odstavec ,drr:hý c, ř. s, odmítnuto, Nelze tu užíti
'l"1e nov,e~1 u 84 ,odstavec druhy veta druhá c. ř. s" že nesprávné oj t nO,valli opravneho prostředku jest nezávažné, když žádání jest zřeťmě
paf rnym. Neboť nejde o pouhé nesprávné pojmenování ny'brz' z obs h
I onny (dvo'jmo ) 'jes t'd
' "zalovana strana zamýšlela
'
VI no, ze
a v' d a u'
po da Ia odvolání a nikoli rekurs.
e ome
" N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátl'l v"
d I
clmu soudu b
"hl" . k
I '
.
,c o vo a"
'
't'.
nepn
Izeje
up
atnenému
odmítacímu
dttvodu·
"d'l
o d volam ve vecl samé.
' vyfl 1
Dttvody:
, Rekursem domáhá se stěžovatel toho' b '
, ,
vecného vyřízení. Právem. Obmezila-li ia~u\díeho odvol~m d?stalo se

~ý~~; h~~V~::~Y~h~e~~~~mú:{~~ a',1~~!~eat:fťlfš~3~~~;~ap{e~~~~t s~o~~:

pade, podaL! strana žalovaná roti r
'.
c: ]a o v tomto pn. hOdovdonlát~í, Čí':'hŽ přizpůsobila opraený proos~~~~~~ fg:~~I~e ~~e~~Uby~~á~Oezm
u I prve o soudu vydáno MI'
. t"
že v tomto případě měl býti prol ~l~u~e:u n~~1d odvolacího SOUd;"
Odlvkol~ntí jest ,~epřípustným. Ustanovení §u 55 ř, te°p~f~hl~~~rsu'VaahzUe
je I oz oto mlsto zákon' 'd kl 'd"
,
,
stvím hlavního nároku. ne pre po a a, ze utraty sporu jsoll příslušen-

f. t

čís.

Pokud jest

2179.

dostatečně ostřežen hlídací pes, puštěný v noci ze řetězu.

(Rozh. ze dne 17, ledna 1923, Rv I 824/22.)

nap;~~~~k~~~ký%U~~~~~Cí~I~~~:h~u:!~n;~~~eP~ t~VOře use~losti, byla

~~~s!~a~ I~~IO~~o ná~r~~u šk~dy
c

,

.•

bylo

vyho:~n~zu~ t~~f ;n~

"ejvysSllTI soudern-z

těchto

te ~oh

dllvodů:

žaloval1j,. napadaje rozsudek soudu odvolacího v celém . h
S e ' je o ,roz~
sahu, uplatnUje dovolací důvod čís, 4 §u 503 c ř
~;ásV~,~posouze~í sp,orné věci v tom, že odvol~cí' s~ul~o~~~1 n{sfI::rr::
(§ 1320u ~,:zda,rkJi )du,kaz o tom, že se postaralo potřebné ostřežení ps~
o c, za . , ze se odvolací soud vůbec nezabýval t' k
'
nění hlovaného s hl~diska §u 1315 obč, zák., ale při tom ž~ ~~á~~ :anv~=
~:t~~~mkro~~Udk9: ze bylo povin~ostí hlídače, aby, jsa vzdálen od psa
".
, r~ u, pnmo. varoval obe ženy před nebezpečným psem což
pn~ o~,:ne nale~el? do Jeho I?ůsobnosti tako zjednaného hlídače, V d~lším
UV.~d: ~alova,nY"ze odvolacl soud nemuže nalézti hranici opatření, která
~~ z~ ovany ~c}n:Í1, by zabránil škodám,které by mohl způsobiti jeho
Idacl pes, Mml, ze povmnosti ostřežení v §u 1320 obč, zák. jemu jako
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majiteli psa uložené vyhověl tím, Ž.e,dal zvíře pod dozor nočního hlídače,
jehož přirozenou povinností bylo, jak prý odvolací soud 'sám uznal, aby
žalobkyni v čas varoval. Nelze však těmto vývodům přisvědčiti, Dle
§u 1320 obč. zák. je za škodu způsobenou zvířetem práv, kdo zvíře
drŽÍ, neprokáže-Ii, že se postaralo potřebné opatření neb ostřežení zvířete. Nestačí tedy, jak tvrdí dovolatel, samo o sobě na příklad uvázání,
uzavření do' nějaké místnosti, uzavření vrat a dveří na dvůr vedoucích,
opatření náhubkem a pod., nýbrž vyžaduje se, aby opatření bylo patřičné, t j, jak ho zvláštní povaha věci vyžaduje, a aby bylo zároveň
takovým, že jím je jakékoliv způsobení škody zvířetem znemožněno, při
čemž mIra povinností držitele zvířete určuje se takovým. stupněm píle
a obezřelosti, který dle §u 1297 obč. zák. lze při obyčejných schopnostech vynaložiti. Jaké opatření nebo dohled byly potřebnými, nelze
tedy posuzovati podle názoru chovatelova, nestačí proto pouhé svěření
psa pod dozor nočního hlídače, nýbrž musí býti posouzeno, jak to nižší
stolice správně učinily, podle okolností, za kterých ku poškození došlo,
Po této stránce odvolací soud dospěl k závěru, že skutečně nestačilo
uzavření vrat z venči do dvora vedOUCÍch, když z domu vcházeti mohly
do dvora osoby třebas domácí, jichž pes neznal a jež na jeho nebez.pečnou povahu zavčas upozorněny nebyly, nebo jimž žalovaný jakožto
majitel takového psa nezakázal vcházeti na dvůr v době, kdy pes .byl
odvázán, bez průvodu osoby, kterou pes znal a poslouchal. A v dalslm
sdílí odvolací soud po této stránce ús.udek soudu prvé stolice, že nočni
hlídač, pod jehož dozorem pes byl, neprokázal potřebné způsobilosti
a opatrnosti, ať již na otázku žalobkyně odpověděl, že pes nic neudělá,
nebo že neví (zda pes jim nic neudělá), a to zejména proto, že vida psa,
blížiti se oněm ženám, neodvolal ho, ač musil věděti, že pes se řetězu
na noc puštěný jest nebezpečným. Když za tohoto skutkového zjištění
odvolací soudsrovnale se soudem prvé stolice vyslovil, že se s hlediska
§u 1320 obč, zák. nezdařil žalovanému důkaz" že se postaralo potřebné
ostřeženÍ psa, dlužno uznati, 'že spornou věc ,po právní stránce sp~ávnĚ
posoudil.
čís.

2180.

Zákon ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák. o ručení drah, poživelní silou.
Jest »provozem« ve smyslu záko.na o. ručení železnic, jelo-li vozidlo,
pohybující se po. ko.lejích· a poháněné jinak elementární silou (benzinem), po. svahu svou vlastní tíhou a setrvačností.
háněných

(Rozh. ze dne 17. ledna 1923, Rv II 445/22.)
žalovaný vystavěl si ze své cihelny k nádraží v K. úzkokolejnou silniční vlečku, jež povolena byla původně na provoz. koňským pohonem,
později na provoz benzinovou lokom.otivou. Vůz žalobkyně zachycen byl
na silnici vozíky vlečky, jedoucími po svahu bez lokomotivy, při čemž

c,aí,žel žalobkyně byl usmrcen a žalobkyně sama poraněna, Zalobní nárok o. náhradu škody uznaly o b a niž š í s o u d y důvodem po právu,
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o d vol a c i s o II d uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Odvolací soud
dává odvolateli za pravdu jen potud, že na tento případ nelze užiti před
pisů zákonů ze dne 5. března 1869, cTs. 27 ř. zák. a ze dne) 2. července
1902, čís. 147 ř. zák. a že proto povinnost žalovaného k náhradě zažalo-,
vané škody jest závislou na důkazu, že žalovaný úraz zavinil. i~ečeně
zákony vztahují se pouze na úrazy při provozu drah poháněných motorovou silou. Úzkokolejná silniční vlečka, na které se neštěstí přihodilo,
byla vystavěna a povolena jako dráha s pohonem zvířecím', a dle nepopřeného udání strany žalované jest tímto zvířecím pohonem také Provozována. Dne 27. listopadu 1919 bylo sice žalovanému uděleno povo,·
lení, by užíval na této dráze také pohonu motorového benzinovou lokomotivou, a pocnéhá tedy tato dráha, pokud se pohonem motorovým provozuje, předpisům zákona z 12. července 1902, ale úraz, který je před
mětem tohoto sporu, nest21 se při takovém motorovém provozu a není
s ním ani' v žádné souvislosti. Mínění prvé stolice, že jest n~rozhodno,
zda-Ii ,se v kazdém jednotlivém případě motorové' síly ku í~,ovozování
dráhy skutečně používá, bylo by možno pokládati za správné pouze
tehdy, kdyby dráha již od počátku pro provoz benzinovým motorem
byla zříz,ena nebo na výhradný takový pohon později byla přestavěna.
Tornu tak není. žalobkyně i manžel její byli by stejně úraz utrpěli, kdyby
provoz byl Výhradně pohonem zvířecim obstaráván, pohonem motorovým nebyl jejich úraz ani přímo ani nepřímo zaviněn. Přes to jest žalovaný za úraz zodpověcIen, neboť úraz ten byl žalovaným, pokud se
týče jeho lidmi zaviněn.
N e j v y Š š í s o u CI nevyhověl dovolání.
Důvody:

Je právní otázkou této rozepře, zda má býti na ni použito předpisů
§u 1 zákona ze dne 5. března, 1869, čís. 27 ř. zák. a zákona ze dne
12. července 1902, čís. 147 ř. zák., totiž, zda je povinnost ž"lovaného
k náhradě zažalované škody závislou na důlcazu, že žalManý úraz
zavinil, čili nic. Odvolací soud uznává, že sporné dráhy týkají se před
pisy oněch zákonů jenom, když se dráh~ provozuje motorovým pohonem. Tomuto právnímu názoru odvolacího soudu přisvědčiti nelze. Pro
posouzení ručební povinnosti dle oněch předpisů jest jedině rozhodna,
že koncese, žalovanému udělená, jak soud prvé stolice zjistil; vztahuje
se na pohon dráhy motorovou silou a že škodlivá příhoda nastala skutečně při pro v úzu. Proto soud prvé stolice správně rozpoznal, že
je lhostejno, zdali ku pohánění této dráhy vždy je motoru použito, ci
jsou-Ii, ač to v povolení není ani uvedeno, po kolejích naložené vozíky
ze' závodu žalovaného ku státnímu nádraží vzhledem ku klesající půdě
pouštěny i bez motorové sily hybné, jejíž použití arci v tomto případě
je zbytečno, neboť i takový počin je Jl fO V o Z e ni. Sluší zajisté samočinné pohybování vozíků po veřejné silnici ve svah ovitém terenu pova~
žovati za pro voz, jehož Zpllsobem je možnost ovládání se svahu roz ..
jetých VOZlI zmenšena a tím bezpečnost silpičního provozu značnější
mírou, "než při motorovém zapjetí, ohrožena.

čís.
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Jde-Ii o byt služebni, jest ku výpovědi (ža~~bě o vyklizení) op~ávněn
zaměstnavatel, třebas nebyl vlastníkem neb naJemcem nemOVItost., v nu
se služební byt nacházel,
(Roch. ze dne 17. lech1a 1923, Rv II 20/23.)
Proti žalobě Eduarda H-a, by žalovaný vyklidil cihlářsky domek
v usedlosti č. p. 100 v S. namítl žalo~aný,. ž" žal?bce nebyl l1lkdy ~I~s.t~
níkem řečer.'; usedlosti a že přestal byb I JeJn? InaJen;chen:. O bt~ I; I IZ ~ I
,
d Y zJistivše pravdivost tohoto tvrzel1l za ovane o, zaml y za o u
sou
,
"
•.
- I bpro nedostatek žalobcova opravnelll k za o e. .".'
•
Ne' v y š š í s o u d zrušil rozsudky o~ou l1lzslch soudu a nařídil
J
prvému soudu, by ve věci dále jednal a JI znovu rozhodl a uvedl po
právní stránce

v cl

Ů

vod ech:

.té

Nižší soudové rozhodli o žalobním nároku z
p!íčiny, zalny~vě, ~e
žalobce nemá aktivní legitimace k žalobě, ponevadz. maJl zpsteno, ze
žalobce nikdy nebyl knihovním vlastníkem domku zalovany~ obyv~
ného, k usedlosti č. p. 100 náležejícího, ~ ~on~vadž dlouho pred po(!aním žaloby přestal býti také nájemcem r~cene nel:lOvlto~tl. Jich ~rav:
ním u názoru nelze 'přisvědčiti. Právním zaklad~l~ zalob?ll1~ Je sluze?11l
smiouva mezi stranami, při níž bylo poskytoval11 naturall1l~o bytn z~
lovaným se strany žalobce součástí mzdy. Dle ~alobce sl~ze.bl11 pOI;,er
zastavením práce v cihelně' zanikl. I?le sp.o~?e~o t~rzen.l z~lovaneho
konal žalovaný s manželkou i potom zalobcl Jlne potreb~le prac; V 1;0spodářství, začež jim žalobce sliboval; .že, dokud ?ude zalova~y prac:
schopen a bude,u něho zaměstnvál~J 111r:~e ve spo!ne?1.dol?ku a~ do s\"~
smrti bydleti. Za tohoto stav,u V~~I ~IUSl uznati" ze, ]el:koz byl zal~va~y
ve služebním poměru pouze vu~~, zalopcl, Jest.' Jedl~,e tento opravnen
z tohoto služebního pOll1ěru, totlZ v dusledku Jeho Jim tvrzeneho .zrušení na vyklizení naturálního bytu žalovati. Slnšel.o tedy ,vznatl, ze Je,
uplatňovaný důvod dovolací dle čís. 4 §u 503 c. r., ~. od~vo~nen. Ale
z toho mylného pojetí právního nižších s:ohr:; vyply;,a take. dale ~plat:
ňovaný dovolací důvod čís. 2 §u 503 c. r. s., nebol pak zustalo rrzem
v obou "ižších stolicích nedostatečným, poněvadž v nem nebyly probrány okolnosti ve sporu rozhodné, ale pro posouzení rozepře podstatné,
jmenovitě nebylo ani zjištěno, zdali služebnl poměr mezi str~na~li dosud
trvá když přece bylo žalovaným tvrzeno, ze I po zastavel11 prace v CIheln'ě a to až dosud žalobci jiné práce potřebné v hospodářství koná.
čís.
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Prozatimní opatření oddělenéhobydliš!ěvyklizením manžela z domu
jeho manželky může;sepo případě omeziti pouze na byt, dosa~á~e ma~
želům společný, nikoli však i na manželovu dílnu a krám v temz dome.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, R I 1321/22.)

ov

Manželé obývali v manželčině domě společný -byt, manžel tam ni01
též truhlářskou dílnu a prodejnu nábytku. Ježto manžel manželku týral
a na zdraví ohrožoval, žalovala ho o rozvod manželství od stolu a lože
a žádala zároveň za povolení prozatimního opatření odděleného bydliště
v ten způsob, by manželi bylo nařízeno z jejího domu se vystěhovatí
a. d~ něho se více nevrátit!. S o udp r v é ? t o I i c e prozatimní opatrem povohl, pk navrhovano. Rek u r s n I S o u d vyhověl stížnosti
manžela potud, že povolil oddělené bydliště tím způsobem, že se žalovanému ukládá, by. dosavadní společný byt do 14 dnů pod následkv
exekuce opustil a do společného bytu více nevstoupil, kterýžto zákaz
netýká se však místností, kde jest jeho truhlářská dílna a kde provozuÍt'
obchod se zařízením bytovým. Dů vod y: Jak z ustanovení §u 39q
čís. 1 a 392 odstavec druhý ex. ř. vyplývá, nesmí býti prozatimní opatření povoleno ve větším rozsahu, než k zajištění ohrožené strany nezbytně je nutno. V tomto pfípadč jde- o povolení odděleného bydliště
ohrožené manželce dle §u 107 obč. zák., pokud se týče §u 382 čís. 8
ex. ř. Ježto dům, ve kterém manželé společně bydleli, náleží manželce,
~nožno ovšem oddělené bydliště manželce povoliti jen tím způsobem,že
zalovaný manžel společný byt opustí. Aby zákaz rozšířen byl také na
místnost, ve které žalovaný provozuje truhlářství a obchod se zařízením
bytovým, není pro zamýšlený účel třeba, a znamenalo by to nejen ohrožení existence žalovaného, nýbrž í ohrožení nezletilého syna obou manželů, na kterého žalovaný 150 K týdně žalobkyni přispívati musí, neboť
jest známo, že za dnešní nouze O místnosti obchodní i dílny stěží nalezl
by žalovaný z prostředků, jemu po ruce jsoucích, jíné vhodné místnosti
pro provozování řemesla. Povolení prozatímního opatření v rozsahu.
stanoveném soudem prvé stolice, znamenalo by ostatně pro žalobkyni
potud škodu, že jí bylo prozatímní výživné jen pro. nedostatek výdělku
žalovaného pro tentokráte odepřeno, ztrátou dílny však možnost zlepšeného výdělku by se tím více oddálila a povolení slušné výživy manželce dle §u 91 obč. zák. předpokládá, že manžel má určitý zdroj příjmů.
jest tedy v zájmu žalobkyně samé, by ho o jedíný tento zdroj výdělku

S o udp r v é s t o I i c e povolil k návrhu povozníka prodej dříví
za účelem realisování zástavního práva, příslušejícího navrhovateli proti
firmě N. ze smlouvy povoznické. K odporu firmy E., jež tvrdila ku dříví
právo vlastnické, odložil pak již stanovenou dražbu dříví a poukázal navrhovatele na pořad práva. Rek u r sní s o u d nařídil prvému soudu.
by prodej dříví provedl.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs firmy E.
D

Čís.
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V řízení o realisaci zástavního práva povozníkova nelze
k nárokům osob třetích. Tyto mohou svá práva uplatniti jen
práva.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rl 1408/22.)

přihlížeti
pořadem

vod y:

Podkladem zástavního práva povozníka ve smyslu čl. 499 obch.. zák.
jest nákladní smlouva a 'stranami Vv m~il1ospornén:. řízev~íJ. zva~áje~ém
o návrhu povozníka na povolení k slozom a. k pro~e]I zbozl, Jez Je pred~
mětem nákladní smlouvy, jsou osoby, Jez u;avrely mez.1 sebou tuto
smlouvu. Osvědčil-Ii povozník, že jsou zde yredpoklady cl. 407 v~ 409
obch. zák. musí soud návrhu povozníka, ovsem na Jeho nebezpecI, vyhověti a
po případě i bei výslec~u od.půrce (poslední od~tavec čl. 407
obc11.zák.). K návrhům a k nárokum t;et.lch osob.pro nal.~havost ~ak~
vých záležitostí nelze přihliželi a nezbyva )lm, ne:" by Z:lJI,'trly sve naroky prozatimními opatřenímí a uplatňovah Je pora~em p.rava. V tomto
případě jest dle směrodatného návrhu J:dll1~u odpurky~1 navrhovatel~
firma N., jež nepadala opravnýc~ prost~edk~ do soudmch r?~hodnutr.
Tím, že soud prvé stolice nepravem pnhhzel k odporu stezovatelky
a že bylo jí doručeno rozhodnutí rekursního soudu, n;,;'tala se frrma E.
stranou v tomto řízení, ani oprávněnou, by podala strznost do rozhodnutí rekursního soudu.
čís. 2184.
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Spoluvlastník 'není oprávněn samostatně a bez ohledu na ostatní
podílníky zatížiti společnou nemovitost služebností bytu.
(Rozh. ze dne' 23. ledna 1923, R I 1506/22.)

nepřípravila.

. Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolací stížnosti navrhovatelky
s poukazem na správné a zákonu a stavu věci odpovídající důvody napadeného usnesení a v uvážení, že účelem prozatimného opatření podle
§u 382 čís. 8 ex. ř,' jest poskytnouti ohrožené straně oddělené bydlení od
strany ohrožující a znemožnítí této vstup do bytu strany ohrožené, kteréhožto účelu jest dosaženo opatřením, druhou stolicí pov9leným, a že
další žádané opatření vyklizením žalovaného z domu, .jež by mohlo míti
za následek ohrožení jeho existence, nejeví se býti podle obsahu spisů
k ochraně žalobkyně nutným.
.

ů

Knihovní žádost by.na polovici domu čp. 888 v Ž. byla vložena služebnosl bytu, byla ~ o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta. Rek u r sní
so u d žádosti vyhověl. D ů vod y: Správno jest sice, že služebnost
bytu' na ideální polovici nemovitosti vložití nelze, ale nejde o ideální·
polovici nemovitosti, nýbrž o polovici, která výhradně, celá, postupujíc~
Marii O-ově knihovně jest připsána, a jak z odst. VIII. smlouvy postupm
vidno, dům čp. 888 v Ž. svlastníkem druhé polovice Janem Ch-em jest
užíván rozděleně. Ostatně jest zřízení služebnosti podstatnou částí trhové
smlouvy, takže bez vkladu služebnosti bytu ani vklad vlastnict,!í pro nabyvatele by nemohl býti povolen. Jinak sluší uznati, že, kdyby postupující
Marie O-ová byla vlastnící celého domu a služebnost tato měla se vložiti jen na jednu polovici domu, byla by zde závada, zdůraznčná knihovním soudem, poněvadž by vznikla pochybnost, které polovice se vklad
tento týká, tuto však jest služebnost dle §u 12 knih. zákona přesně
označena.

Nejvy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Civi1ctl rozhodnuti V.

6

00

Dův

° ti y:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Karel G. a Marie
K-ová jsou ovšem vlastníky ideální polovice vinice čp. 888 v Ž. a jaku
takoví dle §u 829 obč. zák. oprávněni, tímto ideálním podílem volně
disponovati, avšak ohledně držby a správy nemovitosti samé jsou omezeni přcdpisy §§ 833 a násl. obč. zák. a nejsou oprávněni samostatnl'
a bez ohledu na ostatní podílníky zatížiti společnou nemovitost služelJ··
ností bytu, již dle druhého odstavce §u 12 knih. zák. lze ovšem omeziti
na fysické (\ásti domu, nikoliv však na ideální podíly spoluvlastník!!.
Vzhledem k ustanovení §u 10 knih. zák., že zpravidla lze zapsati spoluvlastnictví ke knihovnímu tělesu pouze na podílech určených v poměru
k celé nemovitosti, nepadá na váhu, že dle 8. odstavce notářského spisu
ze dne 31. května 1922 užívání domu čp. 888 v Ž. je prý fysicky rozdě
leno. Rozhodným je dle §u 94 knih. zák. pouze knihovní stav, dle kterého
Karel G. a Marie K-ová jsou vlastníky ideální polovice uvedené nemovitosti.
čís.
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. Není »převzetím zboží« ve smyslu §u 87 a) j. n.; bylo-Ii odevzdáno
spediterské firmě, jež nebyla sp1nomocněna kupitelemk jeho přijetí.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, R I 33/23.)
Žalobkyně zaslala žalované objednané zboží a, ježto je žalovaná
odepřela přijati, uložila je u zasílatelské firmy B. a domáhala se zapla·
cení kupní ceny, opřevši mistní příslušnost pro žalobu o ustanovení
§u 87 a) j. n. Žalovaná vznesla námitku místní nepříslušnosti, již s o u cl
p r v é s t o I i c e zamítl, rek II r sní s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Sudiště dle §u 87 a) j. n. předpokládá, že prodávající zboží kupujícímu skutečně odvedl. Jest však zjištěno, že žalovaná
sdělila žalobkyni dopisem ze dne 10. kvčtna 1920, že není s to, převzíti

zbytek zboží a ž-e žalobkyně přes to uložila zboží dne 28. května 1920
u zasílatelské firm y B. s tím příkazem, že zboží má býti žalované zasláno
teprve tehdy, až bude složena kupní cena. V oné době však příslušelo
žalobkyni pouze některé z práv čl. 354 obch. zák., mezi nimi však není
právo, dodati zboží kupiteli proti jeho vůli. Dle čl. 343 obch. zák. měla
žalobkyně sice právo, zboží, s jehož odebráním žalovaná dle jejího mínění byla v prodlení, uložiti u osoby třetí. Toto uložení zboží však nelze
na roveň klásti skutečnému převzetí (odevzdání) po rozumu §u 87 a)
]. n,: protože žalovaná již před tím odepřela přijetí zboží, takže o pře
'~zelt nelze mluviti. Jelikož žalovaná odepřela zboží převzíti, nesměla
žalobkyně předati zboží ani firmě B., jakožto plnomocníku žalované, poněvadž odepřením přijetí byl odvolán i příkaz po případě udělený, aby
zboží bylo dáno oné firmě.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Dúvody:
I kdyby tu byly vsechuy ostatní P?c!tninky.§u 87 a) j. n., jJřece žalobkyně neprokázala listinami, že ZbOZI, ?vkt~:e v tO:TIt"o sporu J,de, bylo
"1' Oll skutečně !Jřevzato, pokud se tyce ]I skutecne odevzdano. Lze
zd ovan
.'
.
. . t'
1'1 . b "
připustiti, že zákon nepředpokláda pre~ze.Ť1 rravl1:" . J. ~~ 2val'em z ~Zl
ro
kupitelem, nýbrž že dle úředních vysvdllvN, stacl't Pk ~hze- I dse Od ,e~
.... "
smyslu čl. 347 ) 349 obch.
zak. Nezb al1l ai ovei' o o evz ani
\- 2(1.,11,1 ve
~
žalobkyně listinami neprokázala. Ze b~lo z OZl ~c e~z~ an? P. rkl ~n o
žalované, žalobkyně ani netvr~í. O,?volava se ~~ to,,, Zle ~ ~ z )0:1 b ." 1Sosici spediterskó firmč B' pkozto l~a~datarce }a OVd-ne, COZ y po
Pří adě vyplývalo z dopisu jmenovane lirmy, na. za~ova:lOu ze dn.e 28.
kvftna 1920, kterýž byl ovšem nikoli žalobkym,. nyb:z sv~dkem ~il,emem
'" vy' slechu ze dne 13. června 1922 v OpiSU predlozen. Nez zalobL-em pn
,
k'" t' t h t
•
žalovanou zmocnena
pn]C I o o o
kyne ne proka' zala , že firma B . byla
•
'
d
20 b'
.
"h
boz'í Naooak z dopisu ze dne 18. brezna a ze ne
. lezna
SpOl ne o z " ,
"'
.
'do t I t
'dk
1920, jež předložil svědek Franflsek L., a z .vypove. I o 10 o sve a,
jakož i svědka Vilénia L-a vyplývá, že žalovana zmocn~la fll;nu B. pouzc
k přijetí p r v n í zásilky zboží, o kterou ve sporu nejde. Ze tomu, tak,
vvsvítá zejména z předposledního odstavce dopiSU ze dne 18. brezna
1920 v němž žalovaná sděluje firmě B., že, bude-lc spokoJena s prove~
,'tohoto. p r v·n I' h o příkazu může ]'menovaná firma oč e k á vat I
d enlm
.
',"
' . daI"
h zaSl
"1 ek vsa
'k
d . budoucně
další značné expedice.
K pr!]etl
SIC
~alo~aná příkazu již nedala, neby~ši, jak p~trno z ~,ore~pondence, spo:
kojena s provedením prvmho. pnkazu. Duvod pnslusnosfl, uvedeny
v §u 87 a) j. n., tedy neobsto]l.
v'

v

,

J
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Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n~ ..
Je-Ii zabraná nemovitost spachtována, jest osobo~ hospodarlcl pouze
pachtýř, nikoliv vlastník.
Předpis §u 21 zákona nevztahuje' se .na pachtýře jako osobu hospodařící.
.
, . ' .
Vyřizuje stížnost do výpovědi jest soud oprávnen apovmen, zaby.vah
se též otázkou, zda jde o majetek, podléhající záboru, leda že by o otazce
té byló již dříve právoplatně rozhodnuto.
O výpovědi ze zabraného majetku nelze zabájiti řízení. dle §u 560
a násl. c. ř. s.
Záborový zákon ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n.
Zábor majetku vztahuje se i na příslušníky maďarské a neni vyloučen ustanoveními Trianonské smlouvy.
.
. (Rozh. ze dne 23. ledna 1923, R 147/23.)

s o udp r v é s t o I i c e doručil výpověď Státního pozemkového
uřaclu ze zabraného majetku, jenž byl propachtován, pachtýři i vlastníku.
Rek II r sní s o u d nevyhovčl rekursu pachtýřovu a odmítl rekurs
vlastníkův.
6"
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N e j v y Š š í s O u d odmítl dovolací rekurs vlastníkúv a nevyhověl
dovolacímu rekursu pachtýřovu.
D ú vod y:
Právem uznal již rekursní soud. že stížnost přísluší toliko osobě hovlastníku, jenž nehospodaří (§ 20 zák. náhr.). Ponejvyšší soud ve věcech téže vlastnice rozhodnutimi ze dnešniho dne R I 38/23 a R I 39/23, (viz též čís. sb. 1890, 1924,
1994, 2005) a jen k vývodům stížnosti se dodává toto: Výklad §u 20
náhr. zák., že, je-li nemovitost spachtována, -rozuměti dlužno osobou
hospodařící toliko pachtýře a nikoli i vlastníka, výklad to, jenž se zakládá
na porovnání všech sem spadajících předpisů o vypovědi, najmě §u 12,
rlle něhož dá v á se výpověď osobě hospodařící, a §u 18 (2), dle něho!:
výpověď do ruč u je s e (avšak nedává) také vlastníku, je-Ii osobou
rozdílnou od osoby hospodařící, nemůže zvrá'titi poukaz na § 63 příd.
zák., jenž rovněž mluví o osobě, na zabrané pL'tdě hDspodaříci, a na výklad, jehož prý se tomuto předpisu u nejvyššího správního souelu 'dostalo
a dle něhož i vlastníka pokládati prý dlužno vedle' pachtýře za osobu
hospodařící. Neboť, pak-Ii se, v ObOLl případech, jak v případě §u 12,
18, 20 náhr. zák., tak i v případě §u 63 příd. zák. - pojem kryje, musí
pochod vykládací býti docela opačný: nesmí se případ, o nějž jde, vykládati §em 63 příd. zák., nýbrž § 63 příd. zák. předpisy, zde v úvahu
přicházejícími, ježto tyto jsou mnohem instruktivnější, dávajíce zcela
zřetelně na ruku i opak osoby hospodařící, pojem osoby ne h o s P od a ř í é í a zahrnujíce pod tento právě v I a st n í k a. Kdyby vlastník,
jak chce tomu výklad, jejž stížnost hájí, vždycky byl osobou hospodařící,
zejména tedy i vždy tehdy, když nemá pozemek ve vlastní režii, nýbrž
v pachtu, jako zde, nebo, což se tomu rovná, když pozemek je v užívání
nebo požívání osoby třetí a pod., nebylo by vůbec možno, aby vlastník
osobou »hospodařící« nebyl, a všecko rozeznávání a zejména tedy i § 20
náhr. zák. o vlastníku, jenž není osobou hospodařící, byly by nemožny.
Ježto však stěžovatelka-vlastnice osobou v tomto smyslu hospodařící
není, nemá stížnosti, a nemá-li stížnosti vi'lbec, nemá ani stížnosti dovolací i bylo ji proto s ní odmítnouti. Co se týče stížnosti pachtýřovy,
zaujal nejvyšší soud od prvopočátku stanovisko, že, ježto dle §u 12
náhr. zák. výpověď dána býti může jen ze z a b ran é h o majetku,
předpis tento však zahrnut jest v předpisech §u 12-25 téhož zák., pro
jichž porušení stížnost dle §u 20 n. zn. má místa, náleží mezí námitky,
z nichž lze "tížnost podati, i obrana, že vypovídaná nemovitost zabrána
není, a že tedy sluší otázku z a b ran o s t i, pokud skutkový základ
její by sporným byl, vyšetřiti, a pokud by právní otázka spornou byla,
tuto řešiti, are i vyjímaje případ věci již rozhodnuté, t. j. že věc rozřešena
byla již právomocnýmvýrokem Státního pozemkového úřadu (na př. rozhodnutím dle §u 7 čís. 1 zák. o Stát. poz. úř.; do něhož stížnosti nepodáno), nebo nálezem nejvyššího správního soudu. Poněvadž v tomto pří
padě to s žádné strany tvrzeno nebylo, dlužno o námitce stížnosti, že
vypovězené pozemky zabrány nejsou, ježto prý záboru nepodléhají, ro'zhodnouti. Stížnost odvolává se tu na smlouvu Trianonskou, čl. 250, kde
spodařící, nikoli však
drobně odůvodnil to

se ustanovuje: 1. že majetek maďarských příslušníků, ležící na území
býv. Rak.-Uherska, ne b, ude přes. u~tanove~í čl. 232 a přílohy k oddílu IV. pod rob e n z a bor u am hkvldacl podle tohoto ustanovení;
nýbrž 2. a že bude vrácen oprávněným, jsa sproštěn všech opatření toho
ďruhu nebo jakéhokoliv jiného opatření, učiněného o nakládání, vnucené
správě nebo sekvestraci od 3. ;istopadu 1918 až do té doby, kdy tato
smlouva nabude působnosti (roz. mezinárodní, což se stalo dne 26. čer
vence 1921), kterýžto předpis vzhledem k tomu, že »opatření, učiněné
o nakládání« zní v jazyku francouzském, jenž jest rozhodující (čís. 4
odst. 2 protokolu) m e s U r e d e d i s P o s i t i o n, tento výraz však
dle §u 3 odst. 2 přílohy k článku 232 shora ad 1. dovolaného, v n'ěmž
pod I. a) poprvé přichází, značí opatření disposiční, dotýkající se podstaty vlastnictví jako převodem na osobu jinou, zvláště prodejem, nebo
propadnutím vlastnického práva, má v správném překladu zníti takto:
že bude vrácen oprávněným, jsa sproštěn všech opatření toho druhu
nebo jakéhokoli jiného o pat ř e n í d i s P o s i ční h O (roz. ve smyslu
čl. 232 I. a) a tudíž §u 3 přílohy k němu); a dále 3. že reklamace pří
slušníků maďarských podle tohoto článku náleží před rozhodčí soud
článku 239. Z toho dovozuje stížnost, že toto ustanovení mírové smlouvy
derogovalo v' příčině maďarských příslušníků zákonům pozemkové reformy, jež jsou starší. Ale neprávem. Východiskem je čl. 232 v čl. 250
dovolaný. Aby však článku 232 bylo správně porozuměno, dlužno si
uvědomiti předem úvodní ustanovení smlouvy, dle kterého: dobou, kdy
smlouva "nabude působnosti, skončí se stav v á leč 11.Ý roz. mezi O1oc'nostmi spojenými a sdruženými s jedné a Maďarskem s druhé strany,
a od téže chvíle nastanou o j i c i e I n í sty k y mocností těch s Maďarskem nebo-Ii že od té chvíle pomine nepřátelství, které do té trvá.

Smlouva nabyla působnosti 26. července 1921, tím dnem tedy pominul stav válečný a tedy nepřátelstyí. Článek 232 pod I. pak praví, že
otázka soukromého majetku v zemích ne p ř á tel s ký c h rozřešena
bude podle zásad, jež pak pod lit. al-k)' a v příloze vytčeny jsou
a vztahuje se tedy jen na opatř,ení v á leč n á, jež dělí pod I. lit. a)
a pak v §u 3 přílohy na »mimořádná', a »disposič.I1Í« a to i zde (v §u 3
přílohy) pořád jen ohledně majetku ne p ř á tel s k é h o, jejž výlučně
míní. Nikterak se tím tedy nern,yslí opatř~ní Ol í r o v á, učiněná n.ejen
ohledně majetku nepřátelského, nýbrž i ohledně majetku vlastních ubčanů, najmě tedy za účelem sociálních reform, zvláště tudíž reformy
agiární, ~yť opatření ta datovala ještě z ~oby ,Válečného stavu, t. j.
'z doby pred 26. červencem 1921, neboť ten cas sam nerozhoduje, nýbrž
povaha cpatření, podávající se z jeho příčiny a účelu: zda to má b~,tl
repressalie z d~v?du váleČ!2~ho nepřáte~~tví anebo akt sociální spravedlnostI, ~leroz!IS~JICI mezI pntelem a nepntelem, akt mírový. Ale takovou
Je za)'ste agr~rll! refor~TIa, která nepostihuj~ jen bývalé nepřátely, nýbrž
I CIZInce, kten byh valecnymlsoudruhy ceskoslovenského národa ba
co vÍ,ce, ,rovnou měr?? i ~š.e=ky' v 1 ~ s t II í ob Č ~v~ Y: takže o .nepřá
telskem ul11yslu nemuze by tI recl. Ale zrOvna tak hSltI Jest mezi opatře
ními válečnými a mírovými i při článku 250. Praví tento článek síce
že majetek maďarských příslušníkú nebude pře s u s t a n o ven
čl á n k u 232 a přílohy podroben záboru a likvidaci, ale stížnost pře-
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hlíží, že článek dodává, že majetek ten nebude přes tu míru podroben
záboru a likvidaci, »p o dle tě c h t o u s t a n o ven Í«, !, j, právě
pod I, e u s ta n o ven í č I. 232 a pří I o h Y čili že podle j i n Ý c h
ustanovení, t. j. ustanovení zákonodáyství mírového, ať jest toto jakékoli, z á bor u a I i k v i d a c i pod rob e n být i m ů ž e. Článek
232 totiž podrobně vypočítává, která opatření válečná, v kterých pří
padech a za jakých podmíneI< a do které doby jsou přípustna a platna,
a článek 250 chce zabrániti, aby se opatření ta nerozšiřovala nad míru,
tam udanou, zejména na případy jiné, i klade tedy závoru na všecek
vSrklad extensivní, zejména však na obdobu - nic jiného, jenže se velmi
složitě vyjadřuje (ods!' 1). Byl-Ii v době od 3. listopadu 1919, do 26.
července 1921 majetek maďarského příslušníka stižen válečnS'm opatřením, jež nebylo dle čl. 236 oprávněno, musí býti vrácen tak, jakoby
opatření to ani se nikdy nestalo (ods!' 2), a stížnosti do porušení 10hoto
předpisu přísluší před rozhodčí soud článku 239 (ods!' 3). Jakkoli teuy
opatření na základě zákonů o agrární reformě spadají do kritické doby
od 3. listopadu 1918 do 26. července 1921, netýče se jich přece čl. 250,
protože jsou to opatření mírová a nespadají vůbec pod čl. 232. Že majetek maďarských příslušníků podléhá zákonům o agrární reformě, zejména tedy zákonu záborovému, plyne i z čL 233 bl, dle něhož Maďarsko se zavazuje, nepodrobiti majetek příslnšníků československých
žádnému opatření, jež by bylo na újmu vlastnictví, pakliže by opatření
tomu nepodrobilo zároveň svých vlastních příslušníků, Maďarsko tedy
by majetek československých občanú záboru podrobiti mohlo, pakliže
by jen stejně naložilo i s majetkem svých příslušníků, avšak Českoslo
vensko by to učiniti nesmělo, ač právě i se svými občany v agrární
reformě nakládá stejně jako s maďarskými a vůbec cizími. To by znamenalo privilegium pro příslušníky maďarské a újmu svrchovanosti če
skoslovenského státu, což mírová smlouva zajísté nechtěla a chtíti nemohla. Bezpředmětná jest námítka, že výpovědi musí předcházeli oznámení o zamýšleném převzetí, neboť k výpovědí stačí, je-Ii zá.bor poznamenán (§ 23 náhr. zak.) což spoma není) ježto výpověď to tvrdí ;}
stěžovatel nepopírá. Mylné jest odvolávání se stěžovatele na § 21 náhr.
zák.) neboť tento nevztahuje se na pac h t )1 ř c pozemku jakožto -osobu
hospodařící, jemuž dlužno dáti výpověď dle §u 12 a doručiti dle §u 18
neb 18 a), nýbrž na n á j e m c e a užívatele bytÍ!, myslí tedy na osoby,
jež mají z toho 11eb onoho titulu v držení místnosti~ ať uzavřel1é 11cb .otevřené jako na pL pozemky užívané za skladiště dříví a pod.) a těm má
dle předpisu druhého odstavce §u 21 dána býti výpověď nikoli dle náhradového zákona (§ 12-25), nýbrž dle §u 560 n. n. c. ř. s. Konečně
neprável11 dovozuje stížnost, že výpověď jest neurčitá, ježto některé
z vypovězených pozemků budou vlastnicí snad ponechány po rozuml!
§u 11 záb. zák. Výpověď jest zcela určitá, protože všecky nemovitosti
poznačuje přesně podle vložek knihovních, a vztahuje se tedy i na ty
pozemky, jež snad svého času vlastníci propuštěny budou. Tento nárok
na propuštění nečiní ji neurčitou, neboť určitost předmětu posuzuje se
jen dle poznačení jeho, zda nezůstavuje v pochybnosti jeho rozsah, nikoli dle možných, ale ještě neuznaných nároků vlastníka. Výpověď dle
§u 12-25 náhr. zák. je výpověď svého druhu, již posuzovati jest jeJ

dle předpisů o ní daných, z jichž ducha i případné mezery jejich
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Řízení o žalobě manžela na manželku o rozluku manželství nelze spojiti s řízenim o žalobě manželky na manžela o výživné.'
Obhájce svazku manželského nemůže býti zároveň právním zástupcem jednoho z manželů.

(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, R J 55/23,)
V řízení o žalobě Rudolfa O-a na Janu O-ovou o rozluku manželství
ze dne 5. února 1921, zřízen byl usnesením ze dne 24. února 1921 obhájcem svazku manželského Dr. Josef H. Dn~ 6. dubna 1921 pod~la ~ak
Jana O-ová na svého ~anžela Rudolfa O-a za10bu o placem vyzlvneho
a zvolila si právním zastupcem Dra Josef~ H-a. P 1.0 C ~ s, n., s o tl d
r (v é s t o I i c e sloučil zaloby ku spolecnemu pr?]edn~nl " I?zh~dl
() nich týmž. rozsudkem, jímž žalobě o rozluku manzelstvl vyhov;l, ~a~
lobu o placení výživného pak zamítl. O d vol a c í s o u d k :,ovolam
Jany O-ové a Dr. Jos. H-a jako obhájce n:~nželského svazku zrusd ,:ap~
dený rozsudek s předchozím řízením a nandIl p~vel11~ soudu, by,,, vyck,a]c
pravomoci a přibera jiného obh~jce sva:zku m~nz;l~kch~, o ob~~ zalobach
znovu pojednal a rozhodl. D u vod y: Spo]em"ukonu ?bh~]ce ,sv.azku
111anželského s úkony zástupce jedné ze stran v teze osobenepoklada odvolací soud za přípustné vzhledem k úkolu obhájce manželského. svazku
dle §u 15 nař. ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák., dle něhož Jest povinností jeho hájiti co nejsvědomitěji trvání svazku manželského a v::hledem k jeho povinnostem jako zástupce strany podle §§ 9 a 10 a?v. ra,~u
ze dn~ 6. července 1868 čís. 96 ř: zák. Sloučením těchto úkonu v teze
osob" mohlo by dojíti ke střetnutí se zájn;ů, jež zákon ~ ?hledů.veřejno
právnich zřízením obhájce svazku manzelskeho chraneny mll! chce.
Proto má býti obhájcem svazku manželského zřízena osoba, od zástup~e
stmn 'rozdílná a měl tudíž soud prvé stohce hned,Jak mu tato proÍIchůdnost zájl~ů k vědomostí přišla, nejpozději však pro ústní jednání
ze clne 15. listopadu 1921 zříditi na místě Dra Josefa H-a, Janu O-ovou
již zastupujícího, jiI1ého obhájce svazku manželského.
N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs, podaný Drem Josefem
H-em jako obhájcem svazku manželského.
Důvody:

Advokát Dr. Josef H: podává rekurs jen jako obhájce svazku manželského jímž byl ustanoven ve sporu o rozluku manželství, zahájeném
o žalobě' Rudolfa O-a na Janu O-ovou, a jímž zůstal přes pozdější ustanovení čl. V. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 sb. z. a n., nikoli
jako právní zástupce Jany O-ové ve sporu, jenž byl zaveden o její ža-
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lobě na Rudolfa O-a o placení výživného a - vzhledem k rliznosti ří
zení ovšem pro t i předpisu §u 187 c. ř. s. -- sloučen ku společnému.
jednání se sporem o rozluku. Obor práv a povinností obhájce manželského svazku v řízení rozlukovém jest přesně vytyčen v §§ '15 a 16 nařízení ministerstva práv ze dne 9. prosince 1897 čís. 283 ř. zák. Náležíť
obhájci svazku manželského dle §u 15, by se zevrubně přeptal o všech
okolnostech, které jsou uváděny za dlivod rozluky manželství, bedlivě
zko~mal, pokud návrh v zákoně jest odlivodněn a plným důkazem podepren, anebo které námitky a pochybnosti jemu překážejí, a vyjádřil
se o tom důkladně a svědomitě vliči soudu; dle §u 16 pak, by podal vždy
včas odvolání z rozsudku, jímž se manželství rozlučuje. Činnost obhájce
svazku manželského ve sporu o rozluku směřuje tudíž vždy k tomu, by
manželství, pokud možno, bylo zachováno; tím pak vymezeno jest zároveň jeho právo, odporovati rozhodnutím soudu, v ten zplisob, že mu
přísluší právo odporu proti všem rozhodnutím, jež se rušivě dotýkají'
trvání svazku manželského, buďto přímo tím, že pro'hlašují manželství
za zrušené, nebo nepřímo tehdy, mohou-li alespoň ve svýchdlisledcích
vésti k té;nuž výroku. -- nikoli vš~~ pr?ti opatře?ím, lIčiněným v zájmu
zachoval1l manzelstVl. V tomto pnpade odvolacl soud zrušil rozsudek
prvé?o "-?ud~, jímž n,ranže}ství bylo prohlášeno za rozloučeno, i s před
cho~l.m nzemm, a vr~trl v.ec procesmmu soudu, by tento, přibera jiného
obha]ce svazku manzelskeho, znovu ]ednal dle zákona o obou žalobách
a vynesl nový rozsudek - nepokládaje spojení úkonů obhájce svazku
manž,elskéh? s úkor;y zástupce jedné" ze stran (Jany O-ověl v jedné
osobe (totrz v osobe Dra H-a) za pnpustné, a maje za to, že slouče
nim těchto úkonů v jedné osobě mohl by nastati rozpor zájmů které
chce zákon míti chráněny z ohledll veřejnoprávních zřízením O'bhájCe
svazku manželského. Tímto rozhodnutím má býti zabezpečen řádný postup ve sporu o rozluku, jest tedy zajisté v zájmu zachování manželství
prvým so~dem I'ozloučené~o,a. proto .nelze dle toho, co uvedeno, při~
znatr obha]cl svazku manzelskeho pravo odporu proti usnesení odvolaclho soudu, zvláště když stěžovatel v rekursu výslovně prohlašuje, že
jest ,sroz~měn s tím, aby někdo jiný byl ustanoven obhájcem svazku
manzelskeho. Rekurs, podaný osobou k němu neoprávněnou, byl tudíž
odmítnut.
čís.

2188.

Ustanoveni §u 830 obč. zák., podle něhož nelze domáhati se zrušení
sJ?olečenství, stalo-li by se tak v nevčas, platí i pro případ §u 834 obč.
zak,
, .Nemohou-Ii se společníci shodnouti o nákladech na opmvu společné
vec., rozhodne o tom soud v řízení nesporném.
.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, R 157/23.)
. Proti ~alobě, jíž domáhala se jedna ze spoluvlastnic domu proti ostat111m, by byly uznány povinnými, svoliti k opravám ve společném domě
a přispěti na potřebné náklady, vzneslyžalované námitku nepřípustnosti

vyhověl

práva, jíž s o udp r v é s t I i c e
boiadn
ů vod y: žalované namítají nepřípustnost pořadu

a žalobu odmítl.
práva, poněvadž
se jedná o podstatné změny a ?pra~y, o kter/ch I~e rozho?ovati toliko
v řízení nesporném. Opravy, v zalobe uvedene, dluzno pokladatr Jak podle rozsahu tak podle nákladu za důležitá správní opatření, která sloužiti mají k lepšímu užívání hlavní věci. Jsou tudíž směrodatná ustanovení §§ 834 a 835 obč. zák. Dle ustanovení §u 835 obč. zák. má, nedohodnou-li se účastníci a nechtějí-li rozhodnutí, zdali opravy mají býti
provedenyčili nic, přenechati hře?i nebo r,ozhodčímu, o tom,:ozhodn?u~
soudce. Rozhodnutí toto nelze vsak vynesŤ! po spornem nzel1l, nybrz
po šetření v řízení n,esporném,. poně,vadž s.e neje~~á o uplatn~~í sou~
kromého práva, nýbrz o spravm opatrem, o ]ehoz pnpustnostr muze take
hřebí nebo rozhodčí rozhodnouti, a ustanovení §u 835 obč. zák. spočívá
na téže zásadě, jako ustanovení §u 836 obč. zák., ohledně něhož není
pochyby, že ustanovení společného spdvce soudcem. se r:'ůže státi t~
liko v řízení nesporném. Rek u r s n I s o u d zanutl namltku nepne
pustnosti pořadu práva. D ů vod y: Občanský zákonník v hlavě XVI.
lozeznává při věcném společenství dvojí případ střetnutí se zájmů jednotlivých podílníků: 1. Jde-Ii o taková jednání, v nichž spatřovati jest
nakládání podílem druhého účastníka a které jsou tedy porušením individuelních práv tohoto podílníka (§ 828 a 829 obč. zák.), nerozhoduje
většina hlasů; nýbrž třeba jest souhlasu všech podílníků; to na př. platí,
ide-li O zCÍzení parcely k společnému souboru patřící. 2. Jde-li však
~ úkony správy společného statku, neplatí předpis §u 829 obč. zák. a
nebyl by obdobný předpis ani účelným, poněvadž správa kmenového
statku vyžaduje mnohdy okamžitých opatření, by věc nepodlehla zkáze
nebo abv nevznikla nenahraditelná škoda. Proto dle §u 833 obč. zák.
rozhoduíe v otázkách správy většina podílníků, ježto zákonodárce má
za to, že opatření, na nichž se usnese většina, budou také vskutku prospěšna. Většina hlasů platí dle §u 83.4 obč. zák. i v těch případech, kde
jde o důležitější opravy, jichž jest třeba k uchování nebo lepšímu využití kmenového jmění. V tomto případě, kde nejde o úkony obyčejné
správy, mají přehlasovaní_podílníci pouze právo, by buď žádali jistotu
za budoucí škodu, nebo domáhali se zrušení společenství, při čemž neplatí předpis §u 830 obč. zák. a společenství zrušiti jest i tehdy, děje-li
se to v'nevča, nebo ku škodě druhých podílníků. Usnese-li se tudíž vět
šina podílníků na správních opatřeních, nerozhoduje již soudce o tom, .
zda jsou opatření nutna neb účelna, a přehlasovaní podílníci musí se
těmto opatřením podrobiti, jinými slovy: jen tehdy jest dán podnět, aby
soudce dle §u 835 obč. zák. v nesporném řizení učinil správní opatření,
které jest nutno neb účelno, když na jeho provedení se nemůže většina
sjednotit'. Rozhodnutí, uveřejněné ve sbírce Ol-U. pod Č. 2933, na němž
prvý soudce své usnesení zakládá, vztahovalo se na případ, kde byly dvě
osoby vlastníky usedlosti, každá jednou ideální polovicí, a nebylo možno
v otázkách správy docíliti většiny, kdyžtě jeden ze spoluvlastníků nesouhlasil s opravami, které chtěl druhý spoluvlastník prováděti. Na tento
případ, kde na provedení oprav,· v žalobě uvedených, usnesla se žalobkyně jakožto vlastnice tří ideálních čtvrtin kmenového statku, tudíž jakr;
představitelka většiny, nelze předpisu §u 835 obč. zák. použíti. Podotýki
O

91

90

se ještě, že nejde tu ani o případ, z·da a v jaké výši zříditi jest jistotu za

budoucí škody z oprav. Není tu případu, kde by soud v řízení nesporném
měl činiti nějaké správní opatření ve smyslu §u 833 a násl. obč. zák.
Nechtějí-Ii se přehlasovaní podílníci podrobiti závazkům, které plynou
na základě věcného společenství z onoho rozhodnutí většiny podílníků
může je tato většina žalovati o splnění povinností, ze společenství ply~
noucích, právě tak, jako by šlo o splnění peněžních závazků. Soudce
o tomto nároku rozhodne dle §u 1 j. n. ve sporném řízení dle zásad
hmotného práva občanského. Takovou žalobou jest í žaloba, o niž jde.
Zal oba ve svém záhlaví označena jest sice jako žaloba »0 svolení k opravě společného domku« a do konečné prosby jest pojata věta, že žalovaná strana jest povinna svoliti, by ve společném domě bylo provedeno
15 oprav, podrobně vypočtených, avšak tato věta nemá toho významu,
ž~ soudce má rozhodrlOuti o účelnosti nebo nutnosti těchto oprav, tudíž
sam provésti určitý úkon správy; touto větou žádá se pouze o výrok,
že odpor žalovaných proti provedení těchto oprav jest vzhledem k usnesení většiny marným a že žalované důsledkem toho jsou povinny k urči
tému plnění, v dalším bodě prosby žalobní uvedenému.
N , j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

S výkladem §u 834 obč. zák. v napadeném usnesení lze souhlasiti jen
potud, pokud se neuvádí, že předpis §u 830 obč. zák. (zrušení společenství v nevčas) neplatí v případě §u 834 obč. zák. Názor rekursního
soudu jest v této příčině právně mylným; ustanovení lOto samo nemá
předpisu, svědčícího tomuto názoru, ustanovení §u 830 obč. zák. jest
všeobecné a Ilíkterak jen na některé případy obmezené. Ostatně, že i v
případě §u 8340bč. zák. má platnost ustanovení §u 830 obč. zák., vyplývA z dalšího ustanovení §u 835 obč. zák. »•.. nebo stalo-Ii by se vystoupení v nevčas ... má rozhodnouti.« Jest tedy i tu Výslovně uznáno,
že nutno dbátí toho, zda neděje se zrušení společenství v nevhodnou
dobu. Nelze však ani souhlasiti s názorem rekursního soudu, kde se
uvádí, že soudce dle §u 835 obč. zák. má učí niti v nesporném řízení
správní opatření, které jest nutno ncb účelno, nemůže-li se většina na
jeho provedení sjednotiti. Ustanoveni toto má na mysli jiné případy a
jest v tak úzkém spojení s §em 834 obč. zák., že jen v tomto vztahu
může býti vykládáno. Usnese-Ii se většina společníků na změnách podle
§u 834 obč. zák., musí se menšina podrobiti, může však žádati zajištění
před budoucí škodou nebo, žádati zrušení společenství. Jelikož však zá·
;wnodárce nechce společníky proti jejich vůli nutiti, aby zrušili společe?s~ví, jelikož by v tom bylo obmezování vlastnického práva, učinil
pravev §u 835 obč. zák. opatření pro případ, že by vystoupiti nechtěli
a většina se zdráhala, dáti jim žádanou jistotu, nebo že by vystoupení
se mělo státi v dobu nepříhodnou. Tu mohou společníci svěřiti svou věc
buďto hřebí lIebo rozhodčímu a, kdyby o tomto způsobu řešení nemohli
do~íIiti jednomyslnosti, má soudce rozhodnouti, zda má vůbec dojiti ke
zmenam většinou· usneseným či zda má se od nich upustíti, dále pak,
Lda má v onom případě jistota býti menšině složena čili nic. Rozhod-
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2189.

Domovského práva v obci pobytu nabývá se dnem, kdy u této obce
bud' novým příslušníkem anebo posavádní domovskou dbcí byla podána
žádost

ZB.

přijetí do domovského svazku.

(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rv 1374/22.)
Anna J-ová byla pťJvodně příslušna do obce R., K, žádosti tét~ obec
22 června 1920 řízené na obec S., bylo vymerem okresm pohd
ze
. ze dne 3. června
,
'A
tickénesprávy
1921 roz h o d nuto, ze
nna J-ov a'patří
,
..do . k' m prá·'em do obce S. Rozhod. nutl to nabylo dnem 6. cervence
.'
1 " 'ť
,,"
A ly J ové
movs y
1921 moci práva. Ježto obec R. nechtč a pflsplva,~na vyzlVU ,m
- .'
stařeny 841eté. poskytoval jí žalobce nutnou vy~IVU a d~mahal se paK
za dobu od 1. srpna 1920 do 6, července 1922 nahrady l;~klad~ na ObCl
R. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o II c :. zalobu, za,m,,!. D, 1l.V o d y.
Dle §u 1 zákona ze dne 5. prosince J 896, ClS. 2~2r. zak. n,abyva, se do:
movského práva výslovným přijetín~ v dom?vsky s~a~ek. 1 o~o vyslovn~
". t' nemůže dle §u 2 cit. zak. byh odeprello statnlmu obcal1u, ktery
e~ll~~~ěl podmínkám zákona. Záko,nodárce nikde nestanoví, kter?~, dobu
je pokládati za rozhodno~ pro prlJdl v domov~ky s~azek. UV~ZI-h se
ustanovení §u 2 zákona, ze za pstych okolnostI mUSl domovsk, pra~o
hýtípřiznáno, tak že tu již sku~~čně j~s}, n<;lze pochybov~h ? tO,m; z:.
nové domovské právo tu jest dnve Je.ste ne::. 011r0 ,vyslovne r:nznan~ se.
stalo. Rozhodujícím je podání žádosÍ1 z,a p;lzna11l, dom?vskeho" pr~va.
V době podání žádosti, .ide-li()don}~~sk,e prav?, Jez mUSl byh p'nznal;o;
byly tu již všechny náležitosh, pchz zada ~,2 zako~a, člh v dobe, p.oda11l
iádosti domovské právo u nové o~ce ,tu pz ,skutecne byl? UvaZl-Ir se
úále, že by obce, ač by tu byly veskere nal:~ltosh §u 2 zakona, oddalu~
jice rŮZllým způsobem vyřízení takovÝ,ch zadosh" svalovaly .poVmn?stI
své na bedrá jiných obcí, Jest pst0, ze nebylo ~mys:~m, zlakonoda:~e
prospívati takovým ob~ím., Sou~ je toho názoru, ze, pn~n~-}. se ~a za,lost někomu domovske praVD, Jest rozho,dnou doba poda11l za:losh. Neboť přiznání domovského práva nemá raz konshtuhv~~. nY,brz deklara·v tomto případ. ě žádá lalobce náhradu vyzlvneho za Annu
t·or11l.. J't z'to
,
d
bl'"''
I-ovou na obci R. za dobu: kdy tato dle názorn sou u ne y ~ JlZ pnslušnicí této obce, musela zaloba byh zamltnuta. O d vol a c 1 s o u d
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rozsudek potvrdil z těchio d ů vod ů: Dle §u 1 zákona ze dne 5. pros1I1ce 1896, čís. 222 ř. zák., kterým zrušeny byly §§ 8, 9 a 10 zákon), ze
, dne 3. prosince 1863, čís. 105 ř. zák., nabj'vá se práva domovského vý. slovným přijetim v domovský svazek. Toto výslovné přijetí nemůže dle
§u 2 zákona býti odepřeno státnímu obč"nu, který vyhověl podmínkám
stanoveným v tomto §u. Soud stolice prvé zjistil, že okresní politickou
správou uznána byla na žádost žalované obce, podanou, jak nesporno,
u obce S. dne 22. června 1920, domovská příslušnost Anny J-ové právoplatně v S. Vvchází to z nálezu jmenované okresní politické správy ze
dne 3. cervna 1921. Kterou dobu pokládati je za rozhodnou plO přijetí
do svazku domovského, zákon nestanoví. Soud odvolací sdílí však plně
názor soudu procesního, že rozhodující dobou jest doba podání žádosti
za přiznání práva domovského. V tomto případě byly splněnx v době
podání žádosh o právo domovské prc Annu J-ovou v nové obci všechny
podmínky, jež žádá § 2 zákona, takže domovské právo Anny J-ov1' U nové
obce v době podání žádosti tu ve skutečnosti již bylo a právem poukálal prvý soud k tomu, že přiznání domovského práva má zcie ráz deklaratorní a nikoli konstitutivní. Když tedy byla Anna J-ová příslušnicí obce
~. již od doby podání zmíněné žádosti t. j. 22. června 1920, neprávem
domáhá se žalobce náhrady výživného dle §u 1042 obč. zák. na Annu
J-ovou vynaloženého, na žalované obci za dobu od 1. srpna 1920 a právem nebylo prvým soudem žalobě jeho vyhověno.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
'D ů vod y:
S hlediska dovolaciho důvodu čís, 4 §u 503 c. ř. s. vytýká žalobce,
že je nesprávným názor nižších stolic, že Anna J-ová byla' příslušnicí
?bce S. již od doby podání .žádosti žalované obce R., t. j. ode dne 22.
cervna 1920, a snaží se dovoditi, že J-ová byla příslušna do R. až do
doby, kdy rozhodnutí okresní politické správy ze dne 3. června 1921
nabylo právní moci. Dovolání není v právu. Dle zjištěného skutkového
děje zamítla obec S. usnesením ze dne 14. prosince 1920 žádost žalované
o~ce R ze dne 22. června 1920, by přijala Annu J-ovou, splnivší podmmky §u 2 zákona ze dne 5. prosince 1896 čís. 222 ř. zák., do domovského svazku, do kteréhožto usnesení podala žalovaná obce 4. ledna 1921
odvolání k okresní politické správě, jež vyhověla tomuto odvolání a rozhodnutím ze dne 3. června 1921 uznala domovské právo Anny J-ové
v ObCl S. Předem jest vyřešiti otázku, jaké jsou účinky tohoto rozhodlIutíokresní politické správy, jemuž nebylo odporováno a ;ež se tudíž
stalo právoplatným. A tu dlužno při svědčiti názoru obou niŽších stolic,
ze rozhodnutí to má jen význam deklaratorní, nikoli konstitutivní, neboť
nárok na přijetí do domovského svazku obce pobytu jest nezávislým na
,vůli obce, poněvadž vyplývá ze zákona samého, a řízení, které ,0 žádosti
za přijetí do domovského svazku obce pobytu, 'podané ať už osobou
oprávněnou nebo dosavadní obcí domovskou (§ 3 zákona 7e dne 5. proSInce 1896, čís. 222 ř. zák.) bylo zahájeno, má jen ten účel, aby bylo
zkoumáno, a zjištěno, zdali v době, kdy byl nárok vznesen, byl dle zákona po právu, čili nikoliv. Z toho ovšem, zejména se zřetelem k tomu,

že ná.rok ten nezávisí na jiných podmínkách než zákonem proň stanovených (§ 2 zákona), plyne, že právní závěr z konaného šetření musí se
odnášeti zpět k době, kdy byl nárok uplatněn, a proto, byl-li uznán ať
již usnesením obce pobytu nebo na jeho místo nastupujícím rozhodnutím politického úřadu správního, sluší dobu pod a n é ž á d ? s t i poldádati za dobu, ve které dotyčná osoba vstoupila do domovského svazku
obce pobytu. Správně proto usoudily obě nižší .stolice, že Anna ]-ová nabyla domovského práva v S. již dnem podání shora uvedené žádosti, tedy
dnem 22. června 1920 a nikoliv teprve, jak mylně za to dovolatel má,
ode dne pravomoci zmíněného rozhodnutí okresní politické správy. Soud
první stolice rozhodovalo žalobcově r;ároku na základě tohoto stavu, jak
hyl zjištěn v době skončení ústního přelíčení a měl v době vynesení rozsudku, kterážto doba jest podle §u 406 c. ř. s. směrodatna, v rukou shora
zmíněné rozhodnutí okresní politické sprá,'Y- Když tedy Anna J-ová byla
. příslušnicí obce S. již od doby podání oné žádosti, t. j. ode dne 22. června 1920,neprávem domáhá'se žalobce náhrady výživného dle §u 1042
obč. zák. na Annu J-ovou vynaloženého na žalované obci R. za dobu,
kdy již nebyla příslušnicí této obce, nýbrž patřila domovským právem
do S., neboť žalované obci nedostává se pasivni legitimace ke sporu.
Čís,

2190,

Není vyloučeno, by manželé, zrušivše lakticky manželské společen
ství, nedohodli se smírem o výživném. Nárok manželky na výživné jest
nárokem soukromoprávním. Clausula rebus sic stantibus při takovémtosmíru.

(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rv 1 401/22.)
Manželé zrušili dne 27. července 1920 fakticky manželské společen
ství, při čemž se manžel zavázal smírem platiti manželce 80 Kč měsíčně.
Žalobě manželky o zvýšení výživného na 200 Kč měsíčně, zadané v říjnu
1920, pro c es n í s o ll-(j'p r v é s t o I i c e vyhověl, maje za to, že
,mír o výživném byl neplatným dle §u 879 obč. zák., ježto se jím obcházelo ustanovení §u 93 obč. zák. (rozh. býv. nejv. soudu ze dne 31. květ. na 191n, OL U. 5089) a že povinnost manželova, vyživovati manželku,
jest dle §u 91 obč. zák. bezpodmínečnou a neobmezenou (rozh. býv ..
lIejv. soudu ze dne 26. února 1918, J. Blatter 1919 str. 110 a ze dne 2.
října 1917 Oerichtshalle 1917 čís. 45). O dv o 1 a c í s o u d žalobu zamítL D ú vod y: Skutečnost, že mezi stranami byl uzavřen smír ohledně
výživného žalobkyně, jest nesporná. Soud prvé stolice nepokládá tuto
okolnost za závažnou, vycházeje z právního stanoviska, že smír s obsahem, jak jej žalovaný tvrdí, jest obcházením §u 93 obč. zák. a z toho
důvodu neplatným. S tímto názorem soud odvolací nemůže souhlasiti.'
Svémocné zrušení manželského společenství nemá sice právního účinku,
avšak nikde v zákoně není zakázáno, aby manželé i za trvání manželství se nedorozuměli o výživném, zejména když § 1382 obč. zák. takového zákazu neobsahuje. Vyživovací povinnost manželova dle §ů 91 obč.
zák. jest sice rázu donucovacího, má však za předpoklad, že manželka
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plní svou povinnost dle §u 92 obč. zák. Neph;í-li však po_vinností §u
Jl manzel
vydržovai, to tím méně vzdala-li se prava na VyZlVl1~ bud zcela nebo
z části. Toto stanovisk~ zaujímá též obč. zák. ponechávaje v §§ 105,
1 17, 1263 obč. zák. manželům na vůli, by se dohodli ohledně majetkD a
vyživováni 'a nelze seznati, proč by takové ujednání manželům příslu
šelo pouz~ při dobrovolném rozvodu nebo souhlasné rozluce. rdkoliv
však při skutečném zfušeílÍ manželského společenství, předsevzatém bez
spolupůsobení soudu. Odvolací soud jest toho názoru, že takový sr!}ír
není neplatným, nýbrž že jest právně účinným, avšak dlužno jej pokládati za uzavřený rebus síc stantibus. Dlužno předpokládati, že strany
měly na zřeteli při uzavření smíru poměry pravidelné, a že, když ze smíru
neplyne ničeho jiného, mimořádné utváření se osobních a hospodářských
poměrů opravl1uje ku změně smíru. Uváží-li se, že dle údajů obou stran
bylo zrušeno manželské společenství dne 27. července 1920 na základě
ujednání, že od té doby nenastala značná změna celkové hospodářské
situace a žalobkyně ani netvrdí, že se její osobní a hospodářské poměry
značně změnily k jejímu neprospěchu, není důvodu, by uzavřený smír
byl zmčněn. Poz!Jstává-li smír po právu, jest prosba žalobní, opírající se
o ustaúovení §u 91 obč. zák., nedůvodná.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
obč. zák., nemůže žádati splnění manžel?va zava:;~~, t?hz,

?Y

Důvody:

Vychází-li se z názoru, že nárok manželčin na VyZlVU oproti man-o
želovi jest nárokem čistě soukromoprávním - jak nejvyšší soud, maje
na mysli ustanovení §u 91 a 92 obč. zák., již častěji vyslovil, - sluší míti
za to, že obsah smíru uzavřeného mezi manželi při rozvázání manželského společenství jest jedině rozhodným pro příští nároky manželky
proti manželi v příčině výživného. Výše výživného mění se zajisté podle
času, pOTIlěrů a potřeb manželky, a jest právě tak proměnliva í způso
'lilost osoby povinné k poskytování výživného. Z toho nutně vyplývá,
že při výkladu takovéhoto smíru sluší uvažovati, zdali dle vůle stran
smlouvu uzavřevších, výživné bylo jimi určeno jako nezměnitelné pro
budoucnost za všech okolností, čí zdali bylo stanoveno pouze vzhledem
k majetkovým a výdělečným poměrům obou manželů, a ke všeobecným
životním poměrům oné doby, kdy byl smír uzavřen. V tomto druhém
případě jest ta i ona strana- oprávněna žádati zvýš<.:nÍ nebo snížení výživného, smírem umluveného, jestliže okolnosti, pro jeho výši rozhodné,
se podstatně změnily. žalobkyně, jež se pllvodně o smíru dojednaném
ohledně výživného vůbec nezmínila, domáhá se žalobou ze dne 16. řijna
1920 placení výživného 200 Kč měsíčně jako přiměřeného výdělku žalovaného, jejž udala 1400 Kč měsíčně. Odvolací soud zamítl její nárok
žalobaÍ, projeviv mínění, že zvýšení výživného, umluveného mezi stranami smírem před soudem uzavřeným, jest nepřípustno. Vycházeje z náhledu, že dlužno smír ten posuzovati s hlediska »rebus sic stantibus«,
uvážil, že od zrušení manželského společenství sporných stran (dne
27. července 1920) nenastala nějaká značná změna hospodářské situace a že žalobkyně ani netvrdí, že se její osobní a hospodářské poměry

značně změnily

k jejímu ncprospěchu, a dospěl k úsudku, že není tu dll-

vod~, aby uzavř:ný sJ11!r by!. změněn" T~nt~ názor ,nap~dá žalobkyně

z tona duvodu, ze manzel pn pouze takhckem rozvazam manželského
společenstvi jest povinen své manželce za všech okolností poskytovati
slc:šnou V~ŽI\:l1 v,:dle §u 91,obč. zák., kterýžt,o nárok jes! zřejmě povahy
verejnopravTIl, a ze nelze pnpushtl, aby manzel za 80 Kc výživného mě
síčně mohl si koupiti faktické rozvázání manželství a tím porušiti předpis
§u 93 obč. zák. Dovolání není ospravedlněno, a dodává se k důvodúm
napadeného rozsudku na vyvrácení vývodů dovolání toto: Z ustanovení
§u 93 obč. zák. nelze nikterak vyvozovati, že je manželům zakázáno, ž.íti
odloučeně od seb2, a dohodnouti se. o výživě. Předpisu tomu lze rozuměti
jeh tak, že dohodě manželú, žíti odděleně, nelze přikládati účinky soudně
povoleného rozvodu, a že dohoda taková není žádnému z manželů lEl
překážku, domáhati se i proti vůli druhého manžela zákonný-m zpťiso
bem obnovy manželského společenství. Dohodnou-Ii se manželé, kten
souhlasně zrušili manželské společenství, o výši výživného, jde tu práv(~
tak, jako při dobrovolném rozvod.Ll, o čisté soukromoprávní nárok majetkový, který sluší, jak oc:volací soud správně uvedl, posuzovati s hlediska >>rcbus sic stantibus<<- I když tedy lze připustiti, že strany, uzaví-·
rajícc smír, měly na mysli možnost změny výše výživného, byla by žalobkyně, domáhajíc se fakticky zvýšení výživného, smírem určeného,
musila tvrditi a dokázati, že se poměry, za kterých smír se žalovaným
uz~vrela, změnily tak, že by žalobní nárok její odůvodňovaly. Níc takového žalobkyně netvrdila, tím méně prokázala, a nelze proto pokládati
za právně mylný názor odvolacího soudu, že smír o výživném mezi stra·~
nami v létě 1920 uzavřený trvá po právu. ,Co se konečně týče předpisu
~u 1382 obč. zák., neprávem z něho dovozuje žalobkyně, že jest vylou-·
čeno porovnání O výživném mezi manželi, dokud manželství trvá, Tento
výklad §u 1382 obč. zák. by vedl ve svých důsledcích k tomu, že by
manželé ani při dobrovolném rozvodu nemohli se dohodnouti o výživném,
což přímo odporuje ustanovení, §u 105 obč. zák. Z §u 1382 obč. zák.
ve spojení s §em 1375 obč. zák. lze vyčisti jedině, že předmětem porovnání nemohou býti práva,. která volné disposici stran smlollvajících
nepodléhají, a poněvadž k 'takovýmto právům nárok manželky oproti
manželi na poskytování výživného dle toho, co bylo uvedeno, nepatří,
nemůže se žalobkyně ustanovení §u 1382 obe. zák. prb svůj nárok dovolávati.
čís.

2191.

. Věděla-Ii třetí osoba, uzavírajíc smlouvu.s tím, kdo jednal za společnost s r. o., dosud v rejstříku nezapsanou,že společnost jest jíž utvořena, dosud však do rejstříku nezapsána a že jedná s jejím jednatelem,
neručí

jí jednatel

osobně.

(Rozh. ze dne 23, ledna 1923, Rv I 533/22.)
V dubnu 1920 založena společnost s r. o. a dle společenské smlouvy
byl ustanoven žalovaný obchodním jednatelem společnosti. Žalobce při-

Yb

jat byl v květnu 1920 žalovaným za úředníka budoucí společnosti a, byv
v srpnu 1920 propuštěn, domáhal se žalobou, zadanou n'a soudě dne
5, října 1920 na žalovaném zaplacení služebních poŽítků. Pro c e sní
s o II d P r v é s t o I i c e žalobu zamítl, neuznav na straně žalovaného
oprávněnost ku sporu. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů- .
vod y: Žalobce opírá žalobní nárok o ustanovení druhého odstavce §u 2
zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. o společnostech s r. o., dle
něhož, dokud společnost není zapsána, jako taková neexistuje a, jedná-li se dříve jménem společnosti, osoby jednající ručí osobně rukou
nedílnou (čl. 55 obell. zák.). Ti tedy, kdo po sepisu společenské smlouvy
a před zápisem společnosti její jménem, ač zápis ještě se nestal a společnosti po právu není, jednali, tudíž neoprávněně jednali a právní existenci společnosti po právu neexistující předstírali, ručí osobně a nedílně, avšak s tím výslovným obmezením, že ručí jen tehdy, když smluvník vůči nim stojící o předstírání jejich vědomosti neměl, jim důvěřoval
a o neexistenci společnosti nevěděl. Věděl-li právě tak jako jednající,
že společnost zapsána není, jednající, neručí vllbec. To plyne z ustanovení čl. 55 obch. zák. odstavec druhý, jehož § 2 zákona o společnostech
s r. o. výslovně se dovolává. Jednajícím ve smyslu zákona jest, kdo za
společnost s osobou třetí jednal, existenci společnosti zapsané předstI
raje. Společnost ještě neexistující s osobou třetí v žádném právním poměru není; poměr tento neoprávněným zástupcem nemohl býti založen
a společnost třetí osobě neručÍ. Ručení těch, kdož takto' jednali, vě
douce, že jednání jejich nemá právního podkladu, však pomíjí, jestliže
společnost, později zápisem v rejstřík povstavší, právní jednání, jejím.
jménem předsevzatá, v zákonné formě schválí. Tím sama vstupuje ~
v práva a závazky, neoprávněným jednáním založené. Nesporným
obsahem výpisu z obchodního rejstříku ze dne 17. září. I 920 je zjištěno,
že společnost založena byla na zákla(lě smlouvy společenské ze dne
22. dubna 1920 a že dle ní jednatelem byl ustanoven žalovaný. Z toho
plyne. že v době uzavření smlouvy služební, které se dle tvrzení žalobce stalo v květnu 1920, smlouva společenská byla sepsána. Zápis
stal se teprve 20. září 1920. Avšak žalobce dobře věděl, že smlouva
společenská byla zřízena i že společnost v době uzavření smlouvy zapsána nebyla, neboť v žalobě výslovně uvádí, že v květnu 1920 ustavil
se podnik, byly sepsány stanovy a byl podnik postaven na právní základ společnosti s r. o. a že obchodním jednatelem této dosud nezapsané společnosti byl žalovaný. Věděl-li to však žalobce, není žalovaný
jako jménem nezapsané společnosti jednající dle ustanovení čl. 55 odstavec druhý obch. zák. práv z jednání jménem takové společnosti uzavřen,ého a neměla žaloba na něho býti podána.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

žádného z důvodů, dovolatelem uplatňovaných (č. 1 až 4 §u 503
c. ř. s.) tu není. Prvý důvod shledává dovolatel v tom, že znění rozsudku
odvolacího soudu jest nejasné, takže ho nelze přezkoumati. Odvolací
soud prý, rozváděje ustanovení §u 2 odstavec druhý. o společnostech

s ľ. O., nédochází k závěru, že byl obžalovaný se svého ručení dodateč
ným schválením společností sproštěn, nýbrž, přecházÍ k otázce zda
věděl ~i nevěd~.1 žalobc:" že. byla spo.lečnos~ ~ .do!,ě, kdy byl s 'ní ve
spOJem, v reJstnku zapsana čIlI nIC a ZOdpOVlda Jl, ze o tom věděl. Není
prý ledy jasno, zda odvolací soud má za to, že bylo odvolání zamítnuto
i z toho důvodu, že spole.čnost po svém zápisu do rejstříku schválila
ujednanou smlouvu se žalovaným. Než nejasnosti tu není a tím ani ne
zmatečnosti dle §u 477 čís. 9 c. ř. s. Odvolací soud správně vykládá
ustanovení §u 2 odstavec druhý zákona o společnostech s r. o. Tím, že
nepřichází z něho k oněm závěrům, jež snad dovolatel očekával, nestává
se rozsudek vadným a nelze o něm tvrditi, že ho nelze přezkoumati. Naopak odvolaCÍ soud nesměl ponechati nepovšimnutu citaci čl. 55 obch.
zák. a ,musil se vysloviti o tom, jaký vztah tento článek má na § 2 zákona o společnostech s r. o. Na základě spisů zjistil odvolací soud, že
z přednesu žalobce samého vyplývá, že mu bylo známo, že se společ
nost sice utvořila, že však do rejstříku zapsána nebyla, a z toho dovozuje, že žalovaného nestíhá ručenÍ. Při tomto názoru nebylo se zabývati
otázkou další, zda společnost schválila, či neschválila smlouvu se žalobcem a právem se touto otázkou odvolací soud neobíral. Dúvodnesprávného právního posouzení věci vidí dovolatel v tom, že odvolací
soud přichází v rozsudku k závěru, že žalobce věděl, že společnost,
pokud s ní se stýkal, ještě netrvala po právu. Avšak nesejde na tom,zda
společnost za žalobcova služebního poměru byla již zapsána do rejstříku, nýbrž jde o to, zda žalobce, ujedltávaje smlouvu v květnu 1920,
věděi, že se společnost utvořila, že nebyla tehdy zapsána a že žalovaný
byl jejím jednatelem. Není sporno, že věděl, že se věc takto má, vyplývá
to i z vývodú jeho odvolání, kde praví: »Byť jsem neměl závazku, zkoumati, zdali společnost s r. o., jejímž jménem žalovaný se mnou jedná,
jest po právu čili nic, jest pravděpodobno, že jsem mohl a musil před
pokládati" že budou několik týdnů později splněny i formality právníbo
založení společnosti«. Za tohoto stavu, jenž vyplývá i z přednesu žalobce samého v prvé stolici, nebylo třeba, by žalovaný námitku tohoto
smyslu v prvé stolici přednesl a dokazoval. že žalobci tento nedostatek
byl znám, nebylo ani lze se dovolávati k odůvodnění žaloby §u 2 odstavec druhý zákona o společnostech s r. o., neboť tohoto (jak správně
rozvedl odvolací soud, na jehož důvody se tuto ještě také poukazuje),
by se mohl žalobce dovolávati, kdyby bylo těchto okolnostech nevěděl
a jednající osoba, te.dy žalovaný, mu je předstírala, COž nebylo ani
tvrzeno. Právem tedy bylo nedostatku pasivní legitimace vyhověno a ža- '
loba zamítnuta.
>

čís.

2192.

Jde o smlouvu zasílatelskou nikoliv o smlouvu nákladní, bylo-Ii komu
zasláno zboží, by obstaral jeho dopravu. Lhostejno, že zasílatel odesílá
zbOží po povozníku, avšak dopravními prostředky" najatými na vlastní
účet. Jest věCí zasílatelovou, by prokázal, že zásilka ho došla ve stavu
neporušeném. Teprve, kdyby to dokázal, jest na odesílateli, by prokázal,
že zásilka obsahovala zboží, o něž jde.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Fv I 584/22.)
Civilnl rozhodnuti

v.
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žalující kraslická fírma odevzdala žalované vídeňské dopravní společnosti (Transport u. Warenverkehrsgesellschaft) dvě zásilky krajek
k dopravě do Budapešti. V Budapešti bylo zjištěno, že krabice neobsahují krajky, nýbrž kamení a železo téže váhy. žalobě o náhradu škody
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, zjistiv, že vyloupení
zásilky stalo se po jejím odevzdání žalované, a po právní stránce vyvodil
ručení žalované z předpisů o smlouvě nákladní (čl. 395 obch. zák.).
O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Co se týče právního posouzení věci, nelze souhlasiti se soudem prvé
stolice, který pokládá smlouvu stran o dopravě zboží za smlouvu nákladní. Dle výtahu z obchodního rejstříku jest předmětem podniku žalované sprostředkování dopravy zboží, zejména provozování zasílatelských
obchodů, dovozu a vývozu, nikoliv však provozování dopravy samé.
Když tedy žalobce balíky se zbožím žalované zaslal za účelem další
dopravy do Pešti, nelze z toho vzhledem k obchodům, jež žalovaná provozuje, usuzovati, že měla sama provésti přepravu zbOŽÍ, spíše dlužno
míti za to, že bylo úmyslem stran pouze, by žalovaná obstarala dopravu
zboží; jde tedy o smlouvu zasílatelskou, nikoli o smlouvu nákladní.
Ani mínění druhé stolíce, že žalovaná dle čl. 3830bch. zák. ručí tak
jako povozník, poněvadž zaslala zboží do Pešti sběrným nákladem nemá
v zákoně opory. čl. 383 obch. zák. neobsahuje ustanovení, že za~ílatel,
který odesílá po povozníku, avšak dopravními prostředky, na vlastní účet
najatými, ručí jinak, než při obyčejné spedici (srov. Staub-Pisko sv. II.
str. 496). Právně mylným jest též názor druhé stolice, že žalovaná
beze všeho odpovídá za obsah balíků, poněvadž je dle svého dopisu ze
~ne 24. dubna 1921 dále zaslala, aniž jich pozastavila; zde obdoba
cl. 347 obch. zák. neplatí. Přes to dospěly nižší soudy ku správnému
výsledku. Zboží bylo dle zjištění nižších soudů žalované zasláno poštou
řádně zabaleno v zapečetěných balících. Balíky musely tedy žalované
dojíti buď ve stavu zevně bezvadném, se závěrou zevně neporušenou,
nebo ve stavu takovém, jejž již zevně jako porušený a vadný bylo lze
seznati. V případě druhém byla žalovaná dle čl. 387 a 365 obch. zák.
povinna, by zjístila, zda se zboží z balíků neztratilo dále· by učinila vše
čeho bylo dle zákona třeba, by byla zachována pr,{va ž~lobcova na ná~
hradu škody proti poštovnímu nebo celnímu úřadu, od kterého žalovaná
zásJlku obdržela, a podala žalobci ,o tom bez prodlení zprávu. Opome·~ula-li toho, jest práva ze škody z toho vzešlé. V případě prvém nebyla
zalovaná povll1na, by prohlédla obsah balíků. Jelikož zasílatel ručí za
:;boží teprve od doby, kdy je převzal do svého opatrování, musel by
zalobce dokázati, že krajky v balících byly, když žalovaná balíky pře
vzala, k čemuž by ovšem nedostačoval důkaz, že krajky byly v Kraslicích řád~ě, dány na poštu, poněvadž se mohly později ztratiti, dříve než
babky pn~ly d? ruk~u ž~lované. ,Av.šak zjistiti, v jakém stavu balíky
JSou, zda Jest treba nepkeho opatrem ve smyslu čl. 365 obch. zák. náleželo k péči řádného obchodnika a, poněvadž žalovaná musí dle čl~ 380

obch. zák. dokázati, že této péče užila, bylo na ní, by prokázala, že balíky byly neporušeny; pak teprve by byla nasta~a žalo~ci povi~1l10st" by
provedl důkaz, že balíky obsahovaly krajky, kdyz byly zalovane vydany.
Žalovaná nabídla důkazy o tom, že převzala balíky od hlavniho celního
úřadu ve Vídni úředně uzavřeny, že je odevzdala podniku s neporušenou
celní závěrou a že též do Peš~ došly v ?balu neporuše~ém, ,s neporušenou pečetí tovární a neporusenou celm plo:nbou, a. pre.~lozJla o r:osléze uvedených okolnostech protokol, sepsany II celmho uradu v PeslI.
Tomuto protokolu však ~ižší soudy právem nepřízn,aly prů~odní 1;'I0cí
veřejné listiny, poněvadz Jest to bstllla clzoze;'2ska, a nem opatren~
předepsanými ověřeními (§ 293 c. ř. s.). Rovnez pravem odl11ltl pIVy
sbud nabizený důkaz svědecký o svrchu uvedených okolnoste~h, poněvadž žalovaná ani nesložila nařízené jí zálohy dle § 332 c. r. s. ve
lhůtě soudem určené, ani o prodloužení lhůty nežádala, a poněvadž by
řizení se bylo protáhlo, kdyby pří pokračování v ústnim jednání těchto
důkazů, které měly býti prováděny ve Vidni ~ Pešti, byl? P~UŽltO (~ 279
c. ř. s.). žalovaná neprovedla tedy dukazu, ze babky JI dosly zev~e neporušeny. Jelikož tento důk~z ~áležel j.í, dl,užno vycházeti z toho, ze ne:
byly zevnč neporušeny a ze zalovana mela tedy povmnost zachovaÍ1
se dle čl. 365 obch. zák. Bud' scházely tehdy JIZ krajky, pak byla povinna, by opatřila, čeho bylo třeba, by bylo za~hová~o prá~? n~ .~á:
hradu škody, žalobci proti poštovnímu nebo celnllnu urad~ pnslusepcl,
a poněvadž tak neučinila, ručí za deklarovanou ce,n~ krajek, ktera, se
rovná zažalované částce. Anebo krajky tu tehdy Jeste byly, pak Je zalovaná převzala a ručí dle čl. 367 obch. zák. z~)ejich z1;átu,. p,oněva,dž
nedokázala ani, že je odevzdala podmku k dalsl dop;ave, ";~l, z:" ztr.ata
způsobena byla ,okolnostmi, kter~ ne~ylo Iz;. odvralIlI pecl, radneho
obchodníka. Nem tu tedy dovolaclho duvodu CIS. 4 §u 503 c. r. s.
o

čís.
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Ustanovením §u 1174 ob.č: zák. není vyloučeno, domáhati se vrácení
trhové ceny, zapravené dle Impní smlouvy za věci, vylo~če?é z volného
obchodování. Není třeba, by omyl ve smyslu §u 1431 obc. zák. byl omluvitelným.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1~23, Rv I 590/22.)
žalovaný měl dle úmluvy z prosince 1919 dodati žalobci několik·
vagonů směsky a obdržel od žalobce ,záloh?u 5000, Kč. Směs~a byla, však
žalovanému úřadem zabavena, pročez domahal se zalobce vracem zalohy.
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d v podstatě
z těchto d ů vod ů: Vládním nařízením ze dne 27. června 1919, čís. 354
sb. z. a n. bylo zabaveno veškeré obilí, i směska. Dle §u 2 nařízení byl
zákázán prodej obilí a právní jednání, příčící se zákazu, prohlášena za
neplatná. Dlužno tu proto použíti §§ 878 a 1174 obč. zák. žádná ze stran
nemůže se vymlouvati neznalostí uvedeného nařízení (§ 2 obč. zák.),
ježto bylo řádně vyhlášeno. Nemůže proto žalobce dle ~u 11.14 O?č. z.á~.
žádati na žalovaném, co mu byl plm I vzhledem k zakazanemu Jednam.
N c j vy Š š í s o u d uznal dle žaloby.

,.

lOl
Důvody:

, Dovolání jest v právu, pokud se opírá o čís. 4 §u 503c. ř. s. Názor
odvolacího soudu, že se žalobce žádným způsobem nemŮže domáhati
vrácení předem placených 5000 Kč, poněvadž tomu brání ustanovení
§u.1174 obč. zák., jest právně mylným. Nejvyšší soud vyslovil již ve
sv~~ r~zho?nutí ze ~ne 14. !íjna 1919, Rv I 419/19, uveřejněném
v uredl1l sblfce pod ČIS. 289, ze ustanovením §u 1174 obč. zák. není
vylouč,eno, domáhati se vrácení trhové ceny, zapravené dle kupní smlouvy, jez uzavřena byla o věcech, vyloučených z volného obchodování'
na této. zás~dě setrvává. TDmu-li tak, pak nutno rozřešiti otázku, jaké
bylo ujCdnanl stran, zda Ujednaly, jak tvrdí žalobce, kupní smlouvu
o v~gonu směsk] či zda žal~vaný,. jak tvrdí on, pouze nakupoval směsku
ze ~.alobcova pnkazu a ,na jeho. ucet; na této otázce závisí pak otázka
dalsl, zda a pokud jest zalovany obohacen. žalovaný doznává, že ujednal se ~alobc,em. pevnou cenu za směsku, 2 Kč 75 h za 1 kg, a že jeho
ZIsk ,;,el pozust!,vatr v rozdí!u,_ oč směsku laciněji nakoupil. Z ujednání
pev~e ceny dlu~no usuz?vatr" ze strany ujedn~ll kupní smlouvu, po ně
~adz Jako pouhy zm.ocnenec zalobc:" nakUpUjlCI na účet tohoto, byl by
zalovany byval povIl1en, by prospech z nákupu zboží poskytl svému
zmoc~lteh (§ 100? ~b~. zák. ~ čl. 3~2 obch. zák.). Totéž plyne z dopISU zalobce, v 11emz zalovanemu plse: »Was Sie in dortiger Gegend
kaufen konn.en, ubernehl1le ich von Ihnen per 100 kg it 275 inklusíve
lhres :"utzens, dles 1St .':111 ~oher Prei~«. ~ni tu neni řeči o tom, aby žalovany nakupoval na ucet zalobce, nybrz jen o převzetí směsky žalob·cem za pevnou cenu. Jelikož smlonva jest podle §n 2 vládního nařízení
ze dne 27. června 1919, čís. 354 sb. z. a n. neplatna, jest žalovaný dle
§u 1435. obč. zák., povinen, by vrátil žalobci, oč by se jinak na jeho úkor
bez pr!,vl1lho duvodu obohatIl. Obohacení žalovaného činí celých
5000 Kc: p~něvadž je 'sice za směsku vydal, ale, nekupuje jí na účet žaI~bce, ?ybrz na účet vlastní, použil jich, ač to byly peníze cizí, bez práv11l~0 duvodu, by zaplatil svůj vlastní dluh za směsku u svých dodavatel? V~hl:,deJ11 k ustanovení §§ 1431 a 1432 ·obč. zák. mohl by žalovaný
vrace11l p.redel;' mu z,aplacené č~s!i kupní. ceny odepříti jen tehdy, kdyby
byl prokazal, ze mu zalobce zm1l1eny pe11lZ zaplatil ač věděl že smlouva
jestneplat,na a !e není povinen platiti. Prvý soud vš'ak zjistil, 'že v tamním
~rajl se melo vseobecne z.a t.o, ze směJka jest volná, žalovaný sám tvrdil,
z~ mu. dokonce od skladlst11lho spolecenstva v Ž. jako komisionáře obilI1lho ~stavu bylo potvrzeno, že lze směskou volně obchodovati a také
v~, syem. odvolání připouští, že súčastněné zasvěcené kruhy na
skladls~e v Z., a O~to H. pO,~ládaly, ,:b~h~d ~měskou za volný. Z toho plyne,
al11Z by, bylo treba dal.slch zpstel11, ze zalobce platil žalovanému S-ovi
5000.Kc on:ylel1l, pokladaje smlouvu za platnou. Že to byl omyl právní
vyslovneho ustanovení §u 1431 obč. zák. nevadí,a ani tím není nárok
zalob~e na vrácení vyloučen, že zákaz směskou obchodovati byl řádně
v~ sblrce zákonů a haří~ení vyhlášen, poněvadž se po zákonu nevyhledava" b~ omyl byl omluvItelným. Bezpodstatnou jest námitka žalovaného
S-a, ze zalobce sám zavinil, že směska byla zabavena, poněvadž jí včas
ne~debral. Smlouva byla neplatna, nebylo tu tedy vůbec povinnosti
'
smesku odebratr a proto nelze ani mluviti o průtahu ji přijmouti.
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Pokl1d. jest .povinností strany, by naznačila i právni podklad nárol<1l
neb obrany.
Odevzdal-Ii prodatel zboží povozníkovi dříve, než zvěděl o stornu
kupitelově, jest povinen starati se o jeho uschování a prQ!dej pouze tehdy,
odpírá-Ii kupite! přijetí jeho právem.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rv 1 685/22.)
žalovaný majitel dolu koupil od žalující firmy vagon dříví (3000 pl 0to'vek it 2 ml. Dopisem ze dně 14. února 1921 sdělila žalující žalovanému,
že mu může dodati pouze 1000 plotovek it 2 m, ostatní že doplní plotovkami v jiných rozměrech. žalovaný neodpověděl, načež žalobkyně
dne 22. února 1921 naložila a vypravila objednaný vagon prken. Téhož
dne obdržela žalobkyně lístek od žalovaného, že smlouvu stornuje, ježto
na dole vypukla stávka. žalovaný nepřijal zboží došlé do stanice určení,
načež bylo drahou prodáno. Proti žalobě o zaplacení kupní ceny po
srážce výtěžku vydaného dráhou, namítl žalovaný pouze, že zboží, za"
slané mu žálobkyní, až na plotovky, nehodilo se pro důlní potřeby, protozásilky nepřijal a dal ji k disposici, že žalující firma nemohla objednávce
vyhověti a učinila žalovanému novou nabídku, které žalovaný nepřijal.
Pro c es n í s o udp r v és,t o I i c e žalobě vyhověl. D ů v od y: žalovaný zdráhá se zaplatiti kupní cenu za dodané mu zboží z důvodu, že
žalobce mu oznámil dopisem ze dne 14. únona 1921, že objednávku, jak
byla učiněna, nemůže vyříditi, poněvadž nemá objednaných plotovek,
a učinil mu novOu nabídku, načež žalov.aný hned 16. února 1921 odpověděl, že nabídky té nepřijímá a že objednávku odvolává, když žalobce
nemůže dodati zboží v plném zboží. Tvrzení jeho neodpovídá zjištěným
okolnostem. Neboť soud zjišťuje telegramem, že žalovaný, obdržev fakturu, telegrafoval žalobci, že vagon dřeva nernůže přijmouti, poněvadž
vypukla na dole stávka, dopisem ze dne 28. února 1921, že žalovaný;
ač obdržel účet již 24. února 1921, teprve dne 28. února oznámil žalobci,
že vagon přijmouti nemůže a že jest mu divné, že přes to, že objednávku
včas odvolal - jak z dopisu žalobcova z 2. února vidno - přece vůz
vypravil; stojí proto vůz k disposici žalobcově na nádraží v S. Okolnost,
že na dole vypukla stávka, nemůže býti důvodem, aby kupitel objednaného zboží nepřijal. Neboť dle čl. 346 obch. zák. jest kupitel povinen
zboží přijati, leč by zboží nebylo dle smlouvy dodáno nebo neodpovídalo
vlastnostem dle čl. 335 obch. zák. Toho však žalovaný nevytýkal. Pokud
se týče udánlivého dodatného zrušení smlouvy, jest sice pravda že
žalobce oznámil žalovanému dopisem ze 13. února 1921, že nemá prozatím žádaného mnpžství plotovek, nýbrž jen asi 1000 kusů. To však žalovaného neopravňovalo k tomu, by hned obchod stornoval neboť dle
ČI..356 obch. zák. může kupitel, když ~r~dáÍ1ajíc;í s dodávkod zboží prodleva, od smlouvy UStOUpltr jen, kdyz umysl, smlouvu zrušiti, oznámí
p::odávajícímu a zároveň mu dá dodatnou lhůtu k plnění, prodávající
vsak al11 potom dle smlouvy neplní. Toho žalovaný neučinil; naopak ·na
žalobcův dopis neodpověděl, až teprve korespondenčním lístkem bez
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data žalobci oznámil, že objednávku na 1 vagon prken a plotovek stornuje. K tomuto bezpodmínečnému stornu, jak právě dovozeno; nebyl žalovaný oprávněn a mimo to bylo oznámeni to odesláno pozdě, neboť,
Jak soud zjišťuje, obdržel žalobce lístek ten teprve dne 22. února 1921,
tedy v době, když již zboží na dráhu bylo navezeno a naloženo, neboť
soud zjišťuje nákladním lístkem, že zboží bylo dne 22. února 1921 odesláno. Z toho plyne, že žalovaný byl povinen zboží přijati a, neučinil-Ii
toho a nezachoval-li se dle čl. 356 a 346 obch. zák., stíhá ho nebezpeči
(čl. 343 obch. zák.). O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Dovolatel je patrně na omylu, míně, že strana může se omeziti čistě
jen na přednesení skutkového stavu, aniž by měla potřebí označiti právní

nároky pokud se týče právní námitky, které z něho vyvozuje, nýbrž že
pak už soudce sám od sebe má z přednesu jejího vytěžiti pro ni právnicky vše, co se vůbec vytěžiti dá. Pokud jde o nároky, je mylnost tohoto
náhledu na jevě; žalobní nárok musí býti precisován v žalobním neb
mezitimnímžádání a každý protinárok v návrhu (procesním úkonu)
v němž byl vznesen, na př. při kompensaci. Ale tak jest tomu i při ná~
mitkách, které neuplatňují. samostatného nároku, nýbrž slouží pouze'
k obraně proti nároku žalobnímu, upírajíce mu bud' vznik nebo tvrdíce
jeho zánik; i tu musí strana, nedochází-Ii v skutkovém ději výrazu sama
p'rávní podstata námitky, udati, jakou námitku z něho vyvozuje, neboť
l'nak pravIdelně soudce nebude věděti, kam přednesení cílí, proč a jak
Je má hodnotiti, nejsou-Ii to snad jen vedlejší okolnosti případu, podrobnosti, v nichž podstata věci nezáleží, anebo vidí-li strana právě
naopak v nich jádro věci. Tak na př. přednese-li žalovaný, že tím a tím
lrstem dal žalobci k dodáni zboží dodatečnou lhůtu s tím, že, nebude-li
zboží dodáno ve lhůtě té, od smlouvy ustupuje, že však žalobce ve lhůtě
té nedodal, jest patrno, že činí námitku, že od smlouvy ustoupil dle
čl. 355, 356 obch. zák., neboť tu právní obsah námitky jest obsažen
vjejim obsahu skutkovém, jsa s ním úplně totožným. Podobné ličí-li žalovaný, že zažalovanou pohledávku (ehdáž a tehdáž zaplatil, a že navrhuje proto zamítnutí žaloby, je i tu již ve skutkovém přednesení vyc
jádřen právní obsah námitky (zaplacení) a není potřebí ještě zvláště
vytýkati, že se čini, a poznačovati ji jako takovou. Pakliže však žalovaný ličí, že ten a ten stav trvá již tři roky, není z toho ještě nijak patrno, že a jak má soudce tohoto přednesení strany v její prospěch zužitkovati, zdali to vůbec má býti nějaká obrana či jen dějová podrobnost
právnicky sama o sobě bezvýznamná, a tak teprv, dodá-li strana, že proto
jest nárok žalobni promlčen, ví soudce, jaký účel přednesení má a že
a jaká námitka se činí. Tady tedy námitka není učiněna, dokud nebyla
nějak zřetelně poznačena, byť se to stalo i netechnicky, na pf. místo
»promlčení« užito bylo výrazu »pominutí uplynutím času«, zkrátká vyjádřen zánik práva. Podobně, liči-li strana, že prohlásila, že nebude
moci peníze zaplatiti a tu že odpůrce na to řekl, že k soudu k vůli tomu
nepůjdou, tu dá se sice tušit, že se v tom chce skrývat námitka vzdání se

poněvadž dosah takového vyjádření může býti dle rozpřípadu velmi rozdílným, a neví se už z přednesení sama, v ja-

nároku, avšak,
dílnosti

kém dosahu strana je uplatňuje, zda, že odpůrce vůbec se nároku vzdal
(darovací prominutí dluhu), či že se vzdal pro vždy či jen pro dobu,
po kterou nebude dlužník moci platiti, avšak nemůže to zůstavováno býti
soudci, by sám hádal, co strana uplatňovati chce, tak jest i tu potřebí,
by strana námitku podle jejího právního obsahu poznačila a udala, namitá-li vzdání se nároku či jen vzdání se soudního postihu, a pro jakou
dobu, aneb namítá-li v prvé řadě ono a teprv in eventum toto. Že tento
výklad souhlasí se zákonem, dokazuje zejména § 482 c. ř. s., jenž ,r9zeznává mezi novými námitkami, jichž v odvolacím řízení naprosto nc::připouští, a novými skutečnostmi, jež připouští jen v omezené míře.

Z ustanovení, že se nové námitky nepřipouští, plyne, že každá námitka
musila býti už v prvé stolici učiněna, a to co námitka, nikoli pouze co
skutková okolnost, sice by zákon neměl přičiny rozeznávati mezi obojím.
Paroemie »jura novit curia« neznamená tedy, že by strana mohla to ponechati soudci, aby si sám z jejího přednesení vyhledal všecky námitky,
které se tam snad latentně skrývají, nýbrž pouze, že strana nemusí citovati příslušné předpisy zákona, na nichž se její nárok neb obrana zakládá a nemusí se pouštěti do jejich právnického výkladu. Ale obrany
své, jež zákon v §§ 189,250,258 a j. c. ř. s. nazývá obhajovacími prostředky .(Verteidigungsmittel), v čemž jsou zahrnuty nejen námitky materielního práva, nýbrž i obrany procesní a protidůkazy, udati musi
zrovna tak jako nároky a protinároky, jež zákon n. u. m. s nimi jedním
dechem jmenuje. V tomto případě sice tvrdil žalovaný, že prohlásil, že
zboží nepřijímá, že žalobkyně přes to nevzala je s dráhy, kde už bylo naloženo, zpět, že pak zboží bylo dráhou prodáno a ví,těžek 8000 K žalobkyni vydán, což žalobkyně vše doznala, avšakz celého jeho předneseni v
jeho souvislosti musilo se míti za to, že on nepřijetí zboží uplatňuje jen jako skutkovou součástku těchto obran: a) stornování objednávky ab) vadnosti zboží, pro kterou je dal' k disposici, a prodej zboží a vydání výtěžku žalobkyni že uplatňuje proto, aby žalobkyně byla nucena vytěžek
učinila, srazivši ovšem jen
výtěžek čistý; neboť jeho předneseni v souvislosti bylo, že objednávka
činila nedílný celek, žalobkyně 14. února 1921 mu oznámila, že objednané plutovky nemá a nabízela jiné, on však že nabídku tu nepřijal, a
objednávku stornoval, ježto prý nemůže dodúno býti plné množství, že
však žalobkyně zboží přes to odeslala, zboží však že se nehodilo pro
důlní potřeby, on že proto zásilku nepřijal a dal k disposici a pak že
bylo dráhou prodáno a výtěžek žalobkyni vydán. Naprosto nebylo lze
z toho však soudit, že on činí námitku, že žalobkyně neměla prodej dr<;hou dopustiti, nýbrž zbožím naložiti dle čl. 343 obch. zák., a když se
tak nestalo, že prodej platí nikoli na účet jeho, nýbrž na účet její a že on

ten z nároku svého srazit, _což ona na to také

proto není povinen kupní cenu platiti. To by byl žalovaný musil tuto
námitku nějak vyjádřit, to tím spíše, když z takovéhoto skutkového stavu
věci lze činiti důsledky různé, nejen ten, který on s některými rozhodnutími nejvyššího soudu činí, že totiž následkem toho není on povinen
smlouvu plnit, nýbrž také ten, jenž se činívá jinak (rozh. ze dne 9. května
1899, čís. 5432 A. C 2083), že prodej s porušením čl. 343 obch. zák.
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pokládati dlužno za konkludentní ustoupení od smlouvy. Avšak i káyby
se .za to mohlo miti, že námitka z čl. 343 obch. zák. činěna byla, nepravem odvolává se dovolatel na rozhodnutí nejvyššiho soudu ze dne
24. července 1919, Rv II 173/19 (sb. č. 213) a ze dne 4. října 1921,
Rv 1441/21, neboť v obou jest stav skutkový ten, že prodatel oznámení
kupltelovo, že zboží nepřijal, aby mu je neposílal, obdržel ještě před tím.
n~'Z ~boží ode"slal, t. j. na dráhu ch)pravy, k~ežto v tomto případě bylo
~z pred,obdrzemm toho oznamem zbozl draze odevzdáno a naloženo,
Ja~ prvY,s.oUd zjišťuje a do:,olání samo př~znáv.á, míníc, že žalobkyně
mela zbozl z drahy VZltl zpet. Tu hned zmenena sitauce dává na ruku
a vyžaduje také jiné právo. žalobkyně právem odevzdala zboží k dopr;}v.ě" drá,..ze, neboť, oznám:~í. žal?vaného, že zboží nechce, ještč neměla,
Jesthze vsak to pravem uC!011a, s10 pak vše, co se zbožím na dráze se
stalo, dle čl: 344 a ~45 ?bc!'." zák. na. ú~et žalovaného. Prodej na dráze
nezavml~a zalob~~l1eJ n:r:brz zalovany, ze povmnosti své převzíti zbo2Í
I;ev~hovel: nebo! ze povm~~. k tomu byl a neprávem a bez příčiny pře
\ zelI odplral, dovodIly I1IZSI stolIce, proti čemuž dovolání již nebrojí.
Co on" s~m zavinil, to by nyní mělo se účtovati na vrub žalobkyně? NikolI. <:;Ianek 343 obch:.zák. sam~úejmě předpokládá, že když se objevIlo, ze ku~e~ J~ s pnJelIm zbozl v prodlení, pro datel ještě v detenci
jeho se naleza, Je v rukou svych má, neboť jen tak je možno ukládati
mu povll1n?st, a?y o jeho uschování neb prodej pečoval. Jestliže on však
nte, p? pravu Scl. 3~4,"345 obch. zák.) odevzdal zboží již povozníkovi,
Je to J1n~. To, ze pravne Je mu umožněno, jím ještě disponovati (čl. 402
obch. zak.), nedokazuje ještě jeho povinnost k tqmu; povinnost by tu
mohla bylI teprve tehdy, kdyby kupec právem odpíral převzetí, pak by
ovse~ 1~1U do toho, co se se zb.ožím stane, ničeho. nebylo, a starost
by zustavala ~ P!.~?atel~. Zde však žalovaný neprávem příjem odmítl
a proto SI musl pnclsÍl sam, co se se zbožím následkem toho stalo.
čís.

2195.

Inf,?rmační dopis bývalého zaměstnavatele o důvodu zaměstnancova
propuštění rovná se vysvědčeni. Jest diskreditováním zaměstnance sdě

lil-li "bývalý zaměstnavatel nyně jšimu, že »bohužel nemůže udati d6vOdY
zamestnancova

propuštění«.

(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rv I 687/22.)
. Žalovaná firma A. propustila 15. listopadu 1920 bez výpovědi ze
ní :aměstnán jako strojní technik, načež
?
sluzby u. firmy B. Firma B. dotázala se
spolehlivý, zda jí ho může žalovaná dopOruCIÍl, ze ona (hrma B.) to zachová v přisné diskretnosti načež jí
zalov~ná fi:ma dop!~em. ze d!,e 29. ledna 1921 odpověděla, Že nemůže
boh,uzel o zalobcl za9ne zpravy podati a že odporučuje, jeho sama se
dotazd!r, ~roč byl u n~ bez výp"ovědi .propuštěn. Firma B. sdělila dopisem
ze dne 1. unora 1921 zalobcl, ze na Jeho služby uereflektuje, odůvodňujíc
~vych služeb. žalobce, je"~~ ~yl u
~alobce .uchazel se
pnJetI .do
zalov.al:e ~Irmy, zda zalobce Jest

své rozhodnutí nepříznivou informací, již jí d~la žalovaná fil:ma. žal.obLl
oli firmě A. o náhradu škody pro c e s n I s o udp rve s t o I I C e
~~mit1, neshledav splněnou prvoU podmínku, náhr~dního záva~ku žalované, totiž její protiprávní (nedovolene)jednal1l, jez mohlo tkvltI jedr:a~
v §u 1300 obč. zák., v porušení §u 39 zák. o obc~. P9 111 •• a konec~e
v předpisu §u 1330, odstavec pr~ý neb ?dstavec dr,uhy obc. zak. V
směru vycházel prvý soud ze zasady vernosÍl a vIry. v obc~odo"vam, ]I';
neshledal zněním dopisu ze dne 27. le?lYa ~ 921 porusoenu, lezto z~lovana
"I'1 f'rme" B žádny' ch nesprávnych udaju a sluvku »bohuzel« lze
"' V
nes d e I a I
.
. b 'hl' b'
. zuměii pouze tak že žalovaná není s to podaÍl o sa e o jaSnenL. e
~~ěru druhém neshledal prvý soud v dopisu ze dne 27. le~n~ 1~21 vysvědčení ve smyslu §u 39 zák. o obch. pom. Pro porusem ~n;dplsu
rvého odstavce §u 1330 obč. zák. nedostávalo se znaku be"zpr~vl, druhého odstavce téhož §u nebylo lze použíti, ježto jednak, vyzadana byb
diskretnost firmy B., jednak nešlo o údaje nepravdlv;. O d vol a c I
s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Procesní soud prve stohce, ~ce!lI~
'1 "'t" 'znam a dosah dopisu ze dne 29. ledna 1921a vzav nalezlte
'"1 d
"I k .
na eZI e vy
nav úvahu všecky okolnosti, za který~h k" dopls:r tomu dos o; .ospe
zoru, že nelze z dopisu toho vyvodlÍl, ze "by z~lovanou P?~tIhovala zodpovědnost za škodu, kterou žalobce utrpel. Nazor ten sdlh I .soud odvo-. ,
lací přes to, že firma B., sdělujic žalobCI dopIsem ~e dl:,e 1. uno~~ 1921,
že na jeho služby nereflektuje, výslovn,ě ~o oduvodnu]l; nepnzmvou
informací, kterou jí dala žalovaná. Nebo! duvody, o k"te;e soud stol~c~
-prvé svůj názor opírá, jsou správny, vyhovujíce sk~~ecne,mu. st~:ru ve~l
a vyplývajíce z příslušných' ustanovení zákonných p~1 spravne~ J1~h vykladu, že není závady k důvodům těm prostě odkazat!. !'-111 jedllly ze
závěrů a z úsudků, jež učinil si soud stohce prve, vychaze)e .ze sk~t
kových okolností, spolehlivě zj!štěných, n~"byl vyvody .0dvolacl~1 zVlldal,',
nebo dokonce zvrácen a nemelo by tudlz smyslu vyvody ty jednotl,,"
vyvraceti, obzvláště když nen,í v nich ž~dných námitek závažných, ,an~
po stránce věcné, ani po s!tance pr~vnl. Tak. zej.m,ena ~eby~o pot! ebl
zabývati se zvláště vývody odvolaclml, vychaze]Ic~ml zrejme z pl edpokladu, že šlo zde o vysyědčení ve smyslu ~u 39 zak".. ze d~e,,~ 6. lel~la
1910, čís. 20 ř. zák., protože soud stolice prve zcela pnpadnt; jlZ ,vylozrl,
proč nelze dopis žalované ze dne 1. Úllora 192~. na !~ve~ kl~stl" vysvědčení _ ve vlastním smyslu slova. Zalobce pnpousÍl sam, ze zalovaná, dávajíc informaci firmě B., byla vydána nebezpečí -;- že po~tl~ne.
ji ručební povinnost vůči této fi;!11ě. a dO~pív~.následkem "toh~ k zaveru,
že žalovaná neměla vůbec podavatl zpravy zadne, nechtela-~l_ nebo nemohla-li o žalobci podati zpráv příznivých. Tím by ~~ak poslouženo byl?
žalobci ještě mnohem hůře. Neboť, musí-Ii se pocltatI se skutečn~~tl:
jak soud stolice prvé správně poznamenal, všeobecně známou. a ":vl~ste
u obchodníků obvyklou, že se poptávky, o pkou zde Jde, temer vzdy
vyskytují, pak by nezodpovědění se strany žalované byl~. mus!lo" firmu
B. utvrditi v domněnce, že zpráva o ,žalobCI Jest tak nepnzlllva, ze jest
nebezpečno ji sděliti, a výsledek byl by tudíž býval pro ž.alo~ce mnohem
nepříznivější, nežli když ž~lovaná, sdělivši, ž~J).ropus:lla :alob~e bez
výpovědi, poukázala fIrmu jmenovanou, by o bhzsl vysvetlelll obratrla se
na žalobce samotného.

rven:
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N e j vy šš í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
soudu druhé stolice, by po případném dalším jednání vydal nové rozhodnuh.
Důvody:

~ižší stolice jsou na omylu, majíce za to, že žalovaná firma nedopushla • s~ ~ezpráv~é?o či~u l~ 1294. obč. zák.). Neboť bezprávným
je;"t ,kazdy CI~ prohzako,n~y. a ze ČI~, za!o~ané protizákonným byl, pod~va se, Jasnc z poro~nant jeho s pnslusnym predpisem zákona. Před
},Isem hm jest § 39 zakona o ob ch. pom. a činem jest obsah dopisu ze
d~e 29. ledna 1921. Předpis praví, že zaměstnavatel povinen iest zame~tnancl . vydah písemné vysvědčení o t r v á n í a z p ů s o Ii" u jeho
sluz~b, t. J.. jak dlouho byl zaměstnanec v jeho službách a v čem tyto
~alezely, přI tom však že nesmí vystavitel clo vysvědčení pojmouti n ._
~e,hv~J .co by zamě.stnanci dosažení nového místla
~,t I :: I tl m o hlo. DOllS pak, odpovídaje firmě B. na její žádost, ab
JI sde:eno bylo, zda je zalobce spolehlivý a důvěryhodný zda jí ho ž ~
lovan,a můžt; odporučiti, že ona, firma B'J v přísné disk~etnosti to z:~h~vaJ. ~ľ~VI d~slova, ,že žalovaná firma II e m Ů ž e b o h II žel o ž a~ o o C I z ,a dne z p r a v y p ? dat i, a o d por u č u j e, jeh o s a m a
• e . d o ~ a z a t I, P r ~ Č u nI, b e ~ v Ý p o věd i pro p u š t ě n byl.
Jest ovse~ pravda, ze!akovyto Informační dopis není vysvědčením
v techm.ckem smjlslu, .ltse se od něho tím, že vysvědčení určeno jest
pro zal;,estr;ance,,lemuz se také vydává, aby se jím kdykoli a vůči komu··
kolt v, zlvote. vykazah mohl, kdež,to. informač'ní dopis určen je pouze pro
adl e~a!a, avsak t?~pokud jde prave o adresáta, na podstatě věci ničeho
n~mem, neboť VUCI adresátu má dopis právě proto že mu určen jest
vy~mam vysvědč,ení a zastupuje jeho úkol, neboť i ~ysvědčení bylo
urceno, ~by se J!n; zarn.ěstnanec vůči témuž adresátu vykázal. Poněvadž
~e t,ed~ l~fo:ma,cnI 90P1S v. této míře v účelu a ovšem rovněž i v účinku
~ Vy svedcen,lm uplne shoduje, musí pisatel dopisu dbáti týchž opatrností
~lkelsou zak?nem předep~ány vystaviteli vysvědčení, neboť nelze rlo~
puslth, ,ab~z~kon tImto zpusobem byl obcházen a na úkor zaměstnance
lllusor1ll111 Cl11C~, abYvpoškozování zaměstnance, jemuž zákon vyvarovati
~hce, touto okhkou prece bylo umožňováno. Měla se tedy žalovaná !irm o
I V tomto II1formačnÍm dopise držeti v lI1ezích § 39 zák. o obch po "
tedy
'
k ~:.'d'e poznam
' k y se vystříhati, jež by žalobci .získání
m.,
. ' z eJlll;na
noveho mlsta StIZltI mohla .. Tomu však nevyhověla, jak obsah dopisu
dokaZUje. M~sll btpohledat li,rmu, která by na takovéto vysvědčení ně
;Oho do s~uzby pnJ"la, r;ebo! dopIS zcela zřejmě žalobce diskredituje.
Cn ~ejer; ze P?t~rzuje vec, která do vysvědčení nikdy by pojata býti
ne:~;la,•. ze totIz zalobce byl bez výpovědi propuštěn, nýbrž se dokonce
tV~f1 pn t~m velmi tajemně, jako by se bylo stalo bůh ví co, co ani
~del~mm, ze propuštěn byl bez výpovědi, dostatečně vystiženo a vycerpano .ll<;n!: »n;n:O~eme bohužel žádné zprávy podati«. Dopis je tím
n:,bezpe~nejsl prave tlm, že se staví, že mnoho zamlčuje ačkoli už řel'l
;secko: ze byl .bez výpovědi propuštěn. Ale právě proto to z něho jd~
";' pl~atel dobre.SI byl ~ědom: že čini něco nedovoleného, naznaču'el'
sam, ze to, co sdeluje, sdelovatI nemá: že žalobce byl bez výpovědi pio-

by
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puštěn _ o nic jiného přece nejde. Tak dopis přímo měl za účel to, co
zákon zapovídá: žalobce do špatného světla u tazatelky postaviti. Diskretnost tazatelky v dotazu slibovaná, na kterou se žalovaná spoléhala,
ji nevyviňuje, naopak je to jen další důkaz, že nebylo pochyby, že jde
o věc nedovolenou, neboť jen ta nesmí na světlo. Zákon chce, aby ve
\'Ysvědčení a tudíž i v informačním dopise zaměstnatele ,vše nepří~n.ivé
se zamlčelo, nemělo se tam tedy pOjmoutI am potvrzem o propustem.
To je zcela v pořádku, ačkoli na prvý po?led mo~la .by se .úpověď zákona, říci plnou pravdu, zdátI nemo.raln!. Nelze! mjak pnpu~~lt~, aby
zaměstnanec pro nějaký poklesek uz mel vpaleno znamem duverynehodnosti, iež by ho v existenci ohrožovalo. Nemůže-li zaměs~nat~1 říci
nic přiznivého, má se o m o. z i tip o u z e n a pot v r z e n I d e I k Y
a cl r u h u s I uže b, při čemž by loyálnost vyžadovala, aby o tom zároveň žalobce vyrozuměl. Tak se tedy měla žalovaná zachovati, a kdyby
tak byla učinila, nebyla by zodpovědna, ať už by si, to by!a ad~esátk~
vyložila jakkoli, Anebo měla žalovaná tazatelku pouka:atI, z; j~ zalc:b~1
ochotna vydati vysvědčení a to nechť pak ona SI od neho da predlozllt.
Jsou tedy nepřípadny vývody niŽŠÍch stoli~, že by bylo žalobci ?~val?
poslouženo ještě hůře, kdyby byla žalovana ne.podala mformace z~d~e .
To nebylo jediné východisko, a kdyby, nevyvll1uje to samo o sobe za:
lovanou, když ho neužila, nýbrž protizákonně se zachovala. , Ostatne
jsoU to jen domněnky, ~e, ne~odpov~dění dotaz'7,bylo by :nusllo..vyv~
lati ve firmě B. nepřízmvy nazor o zalobcl, jestI! na snade a bhze vyklad na neochotu dotázané strany. Bezprávný čin, a to zaviněný, tu tedy
je" Škodu vLlbec pak žalovaná nepopřela, nýbrž jen výši její. Avšak žalovaná popírala příčinnou souvislost mezi d.opis,em. svým a š~o~ou ž~~o~
vaného tvrdíc, že firma B. nemyslila to s prlJetIm zalobce vazne, zvlastc
prý pr~to (?), že zaručenou diskretnost p~:~~i1a. ~rvý soud sic,: má do:.
pisem firmy B. ze dne 1. února 1?21 za zJlst:~o, ze 1I1.formace za1.ovane
byla firmě té pod n ě t ~ Ol, ~by zalobce nep:~~ala, avsa~.od~ola? ~o~d
nepraví, že zjišťuje, že I11formace ta byla pncmou nepn)elt, nybrz ;;e
žalovaná není zodpovědna vzdor tomu, že fmna B. v dopIse tom o d uvod ň u j e nepřijetí žalobce nepříznivou informací žalované, což je
pouze zjištěním smyslu dopisu. ale ne zjištěním činu, t. j. pohnutky, mo
kterou firma B. žalobce nepřijala, dokonce však ne vyřízením námitky žalované firmy, že firma B. to vúbec s žalobcový.m přijetím vážně nemyslila, námitky, kterouž i prvý soud nepovšimnutou ponechal.
čís.

2196.

Uznáno-Ii orávoplatně na rozluku manželství z viny obou manželů,
lze se domáhati zruŠení smluv svatebnich.
Smlouva; jíž snoubenec snoubenku za peněžitý přínos bere do spoluvlastnictví nemovitosti, jest smlouvou svatební. Zruší-li se tato smlouva pro rozluku manželství, zjedná" se ohledně vlastníctví dřívější stav
knihovní; otázku, zda vymažou se dluhy, jimiž manželka zatížila svou polovicí nemovitosti, dlužno řešiti od případu k případu.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rv I 704/22.)

'J.UO

uzavřel žalobce se žalovanou sňatek a postoupil ji nospisem ze dne 18. listopadu 1910 polovinu své usedlosti proti
přínosu 5.800 K a jedné krávy v ceně 200 K. Dne 20. července 1919
vodala žalovaná na žalobce žalobu o rozluku manželství, jíž bylo právoplatně vyhověno a manželství rozloučeno z viny obou stran. Dne ,8. ledna 1920 žaloval manžel manželku na rozVod z jeji viny, z kteréžto žaloby sešlo vzhledem k rozhodnuti o rozluce. Na základě rozluky manželstvi domáhal se manžel zrušení svatebni smlouvy~ Pro c e s n.Í
s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, a uznal žalovanou manželku
povinnou, vrátiti žalobci polovinu usedlosti, obtiženou dle stavu v době
podáni žaloby (12. dubna 1920) proti tomu, že ji žalobce zaplati 5.800 K
a vy:dá jednu krávu, zamítl však nárok žalobcův by žalovaná byla uznána
. povmnou dáti svým nákladem vymaz,ati dluhy a závady vrácenou polovici
usedlosti postihnuvši až do dne 12. dubna 1920. O d vol a c i s o u rl
k odvoláni obou stran rozsudek potvrdil a uvedl k žalobcovu odvoláni
v d ů v'o d ech: Právem uznal procesní soud prvé stolice na zrušeni
smluv notářským spisem uzavřených, ježto jedná se o smlouvu svatebni
a rozluka manželstvi byla právoplatně rozsudkem povolena z viny obou
stran. Zrušeni znamená, že nastává původni stav vše má býti tak jako
by sv~teb?í smlouva se nebyla stala, každá stra~a má právo' dOI~áhati
se vr,acem toho,. co do. společného :n~nželství vnesla. Neodůvodněným
]es,t zalobcovo odvolanr,' pokud vytyka rozsudku prvého soudu, že nep:avem, z~mítl jeho žalobni podání, by žalovaná odsouzena byla k odbreme~em 4000. K, kterými svou polov~ci usedlostí zatížila, neboť postup~,:, teto polOVice usedlosÍl stala se zalovaná neobmezenou její' vlast~i,~\moh,l:, dle §u 362 obč, zák. s ni dle své vůle naložiti, ji zciziti a za~lZ1tr, zatrzem, to stalo se dne 12. července 1919, tedy v době, kdy 'sama
zalob.ou doma?~la se ro~luky ,manželství z viny žalobcovy, kdy žalob,c,e:n zaloby jest,e p,r;'Í1, nI pO,dany n~byly, ~ kdy vypůjčených peněz potre~ovdla, ku sve vyzlve, byvsI se svym dltetem a očekávajic brzké sleh~l\Íl, ma?zelem ponechána bez všech prostředků, byla tudíž v době zatízem sve polOVIce usedlosti ,držitelkou bezelstnou a z toho důvodu dle
§,§~28 a 32,9 obč. zák; k zatíženi jejimu oprávněna, aniž by z10ho byla
[rellm o~obam zodpovednou; teprve doručením žaloby o zrušení smlouvy
svatebm ze dne 12. dubna 1920 stala se dle §u 3380bč, zák. držitelkou
Ob!"yslnou a ručila od té doby za škodu, zatiženímjejí polovice žalobci
:pusobe,nou, a prot~ zcela po, právu soud prvé stolice vyslovil, že jest
::alovana povmnou zalobel zpet postoupiti tuto polovici llsedlosti obti:enou ?l~ ,st~v~ při p.odání žaloby: t. j. 12. dubna 1920 a dloslé.~ke.1~ tolio
:alob~l~adan,1 z~ vymaz pohledavky záložny 4000 K, jíž 12, července
191 9 KnIhovno vtelené žalovanou, zamítl.
N e j v V Š š i s o u cl nevyhověl žalobcovu dovolání.

V roce 1910

tářským

Důvody:

".~vatební ~m louva byla zrušena, ohledně jmění jest tedy zříditi dří
ve]sl stav, ovsem pokud to možno, Žalovaná zatížila svou i1olovici Usedl;:str dlu,hem 4.000 KČ'"Tí~l projevila svou vlastníckou disposici, užila
sveho prava. Že by zatlzem se bylo stalo způsobem v §u 1295 odsta-

.,rec druhý obč. zák. označeným a v úmyslu tamže blíže uvedeném, nebylo ani tvrzeno, Že v době provedeni zati,ž,~ni polovice used:osti byla
žalovaná bezelstnou drŽItelkou, dovodrly mzsl stolrce bezvadne. D1uzno
tedy za to míti, že žalovaná užila sv~ho prá~a '! ~ezich zákona (§ 1305
; obč. zák.). To plyne i z povahy a učelu ucmeneho dluhu, karaktenso, vaných zjištěním odvolacího soudu. Dle toho jde o dluh sloužicí k zabezpečeni základních podminek životnich. Uživši svého práva v mezích
zákona není žalovaná odpovědnatřetimu. Právem bylo tedy zamítnuto
žádání 'za výmaz pohledávky záložny 4000 Kč. Odvolací soud posoudil
věc správně s hlediska právního a odkazuje se k jeho důvodům, srovnávajícím se se zákonem a stavem věci a nevyvráceným vývody dovolání.
čís,

2197,

Zavedení elektrického vedení na náklad spoluvlastníka byť i s použitím střechy nad společným domem není změnou ve smyslu §u 828,
odstavec druhý, obč. zák.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rv I 835/22.)
Žalujicí pozůstalost a žalovaní manželé byli spoluvlas.tnikX domk?
Žalovaní dali zřiditi na střeše domku elektncke vedenI. ZaluJ1cl pozustalo st domáhala se žalobou odstraněni elektrického vedení a obnovení
dřívějšího stavu. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i ce žalobě vyhověl, maje za to, že tu jde o opatřeni dle §u 828 obč, zák., vyžadující
souhlasu druhého společnika, jehož se tu nedostávalo. O d vol a c i
s o Ll d .žalobu zamítl, jsa sice též názoru, že šlo o změnu ve smyslu
§u 828 obč. zák., zjistil však, že se změnou tou souhlasil jak zůstavitel,
tak i dědic, zastupující pozůstalost.
'
N e j v y šš i s o u d nevyhověl dovoláni.

b ů vo dy:
Nelze uznati, že odvolací soud spornou věc po právní stránce nesprávně posoudíl. Projevil-Ii již zůstavitel souhlas se zavedením elektrického osvětlení, je tím přihlášený dědic dle §u 548 obč. zák, vázán, projevil-Ii jej nad to dědíc k tomu dle §u 547 obč, zák. oprávněný; jak má
odvolací soud neodporovatelně za zjištěno, je zajisté správným úsudek
a správné posouzení právní, že se účastníci shodli, aby <elektrické světlo
bylo provedeno, tím však je právní bezdůvodnost žalobního nároku prokázána a dle §u 503 čis. 4 c. ř. s. uplatňovaný důvod dovolací vyvrácen.
Ale dovolací soud nepřisvědčuje nižším stolicím, že zavedení elektrického světla na náklad spoluvlastníkův, byť i s použitím střechy nad společným domkem, mohlo býti považováno »za změnu« na společné nemovitosti (§ 828, odstavec druhý obč. zák.), k níž by bylo potřebi souhlasu účastníkova, Zavedení takové je výkonem obyčejného užívání věcí,
které se. nedotýká její podstaty, naopak hodnotu 'společného .domku
zvyšuje, zavedenim tím společníkova práva nikterak nebyla 'powšena
(§ 8290bč. zák.), a bylo by teprve podle okolnosti nastalé zvýšéni

ll!

udržovacího nákladu na střechu, kdyby snad vedením drátu více než obvykle trpěla, předmětem společné správy a jejího v §u 833 obč. zák.
uvedeného vyřizování.
čís.

2198.

Soudu lze přezkoumati nález správního úřadu pouze po stránce formální.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rv II 247/22.)
Smlouvou ze dne 4. listopadu 1918 ujednána byla mezi obcí olomouckou (městským zastupitelstvem) a žalovaným písemná smlouva
nájemní, dle níž najal žaíovaný za určitých podmínek byt v obecním
domě. Starosta (vládní komisař) usnesení obce pozastavil, načež je zemský výbor k starostovu oznámení zrušil a nejvyšší správní soud nevyhověl stížnosti žalovaného. žalobě obce olomoucké, by žalovaný byl
uznán povinným, vydati obci ohledně svých nájemních práv výmazné
prohlášeni, bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, o d vol ac í m s o ude m z těchto d ů vod ů: Ustanovením §u 92 obecního statutu města Olomouce udílí zákon starostovi obce právo a ukládá mu
zároveň povinnost, aby odložil výkon usnesení obecního zastupitelstva,
má-li za to, že byly jím překročeny hranice jeho působnosti nebo pře
stoupena platná ustanovení zákona, nebo je-li usnesení toto obci na podstatnou škodu, by otázku, zda usnesení může býti vykonáno čili nic,
předložil k rozhodnutí v oněch dvou případech místodržitelství (zemské
správě politické), v tomto případě zastupitelství zemskému.
Vedoucí
myšlenkou tohoto předpisu je poskytnouti obci ochranu proti podstatné
škodě, hrozící z provedení usnesení obecního zastupitelstva. Starostovi
jest uloženo za povinnost, o tuto ochranu se postarati tím, že vyvolá
rozhodnutí zemského výboru o tom, má-Ii usnesení býti vykonáno;
předloží-li věc zemskému výboru k rozhodnutí, nabývá tento úřad oprávnění, škodlivé usnesení zrušiti. Znamenalo by zmařiti _ochranu obce, zá··
konodárcem zamýšlenou, kdyby rozhodovací pravomoc zemského výboru měla pominouti tím okamžikem, kdy usnesení starostou zemskému
výboru notilikované, po této notilikaci z jakékoliv příčiny (na př. nedopatřením a pod.) bylo později, ale dříve než zemský výbor rozhodl, vykonáno.
.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto

I

Z toho že vládní komisař usnesení sboru obecních starších zastavil a
zemskÝ výbor zastavení t?:? potvrdil, dovozuje ~~lují~í.obec, že pís~n:ní
nájemní smlouva jest bezucll1l;a a nepl,~tna. Nemuze by tI pochyb~ostI, ze,
bylo-li usnesení sboru obecn~ch starsl~h ozastaveno ': za stavem to potvrzeno nedostává se smlouve srovnale vule stran a ze pro tento nedostatek ~elze o nájemní smlouvě vůbec mluviti. Otázku, zda stalo se zmíněné zastavení právem, zda vyhovuje zákonu v tomto případě §u 92
statutu žalující obce -- příslušf řešiti .správním úřadům a ,,:i.koli s~u
dům. Proto právem vzal odvolacl soud vykl ad CIt. §u 92 NCjvysslm spravním soudem za základ svého rozhodnutí. Žalovaná strana totiž dovolává
se k odůvodnění svého nároku rozhodnutí správních úřadů a tu soudil
přísluší zkoumati nález jejich toliko po stránce formální správnosti, zdali
byl vydán úřadem k tom,u přísluš~ým, zda. stra.ně byla dána příležit~st
obhajoby a zdali Iz" z neho dovozovatI pravo, jehoz se ten, kdo se ]lm
dokládá, proti svému odpůrci domáhá. Jest tedy pouze otázka, zdali dovolávané rozhodnutí proti druhé straně existuje po právu, předmětem
soudcovy úvahy, nikoliv však otázka, proč bylo právě tak rozhodnuto -jinými slovy: soudcÍ se není zabývati stránkou materielní nález~, a ~o
ani tehdy, kdyby se příčil samému zákonu (sr. Pražák, Spory o prdusnost § 19). Uváží-li se pak, že žalovaný se usnesení zemského vyboru
bránil předepsaným pořadem, že jeho stížnost Nejvyšší. správní s~ud
jako bezdůvodnou zamítl a výslovně prohlásil, 'že rozhodnutí zemskeho
výboru dle §u 92 statutu jest přiznati povahu aktu kasačního, pak není
tu usnesení sboru starších obecních a nedostává se tak souhlasu k nájemní smlouvě a důsledkem toho stal se vklad nájemních práv dle nájemní smlouvy .na základě listiny, postrádající podstatné známky.smlouvy, srovnalé vůle stran, jest tedy nejen smlouva sama, ,nýbrz I vklad
nájemních práv bez účinným a důsledkem toho žaloba mesta Olomouce
v plném obsahu odůvodněna.
,čís.

2199.

Vydržení obcÍ. Není třeba, by .obecní zastupitelstvo se formelně
usneslo na výkonu držby, stačí, že vědělo o tom a bylo s tím srozuměno,
že se držba vykonávala za obec. Napotomní schválení působí nazpět.
Nepravost držby není na závadu mimořádnému vydržení dle §u 1477
obč. zák. Otázka, zda jde o držbu bezelstnou či obmyslnou, jest otázkou
právní.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rv II 268/22.)

důvodů:

Ani poslední dovolací důvod, který vidí žalovaný v tom, že odvolací
soud se připojil k názoru Nejvyššího správního soudu při výkladu §u 92
statutu, že zemský výbor může o usnesení sboru obecních starších i tenkráte rozhodnouti, když zatím bylo usnesení vykonáno, není dán. V tomto bodu jest nesporrio, že zmíněné usnesení nebylo vzato v odpor, že na
základě jeho byla sepsána smlouva a podle ní na městském domě čís.
604 v Olomouci byla vložena nájemní práva ve prospěch žalovaného.

Proti žalobě kapituly o uznání vlastnického práva k pozemku, namítla žalovaná obec K. na Moravě, že spornéhó dílce držbou od roku
1869 nabylá vydržením. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d v oI a c í s o u d z těchto d ů vod ů: žalobkyně odvolává se do rozsudku
z důvodu nesprávného právního posouzení, což odůvodňuje tím: a) že
žalovaná obec v' držbě pozemkových částic nikdy nebyla, poněvadž
obecní zastupitelstvo neučinilo nikdy usnesení, že má úmysl, sporné pozemky neb užívací právo držeti, b) že držba její byla nepravou (§ 345

obč .. zák), .iežto obec používala pozemků tajně bez vědomí žalující
stra.ny, j.ez sldhla ve vzdálenějším městě; obec nemohla žádného práva
k časli~l1n pozemku vydržeti také proto, poněvadž k výkonu práva vů
bec vyzaduJe § 313 obč. zák. vědomí nebo souhlas dosavadního držitele
nebo výkon proti zákazu dosavadního držitele, c) že držba nebyla bezeIstno~, ~oněvadž tytéž osoby byly pachtýři pozemků a současně veřej
nopravOlnll zástupci obce, v oné vlastnosti měly dbáti nedotknutelnosti
pachtovaných pozemků, v druhé vlastnosti připouštěly však pobirání poz,ltků, z pozemků obcí, d) že vlastnické právo vykonávala vždy kapitula
lim, ze pozemky propachtovávala, e) že vydržela-Ii přes to obec služeb_
nost, neměl prvý soudce zamítnouti žalobu úplně, nýbrž měl uznati že
se uznává omezené vlastnické právo kapituly k pozemkům těm, Dle 'náhledu odvol~cího s~udu I~utno ~řisvědčiti odvolatelce, pokud tVrdí, že
~ nabyli drzby ?bcI Jakoz;o pravOl~kou osobou se vyžaduje usneseni
vbecOlho zastupitelstva o umyslu, vec nebo právo držeti. pro sebe, Neb?f ?bec jak~žto ?sob~ nezplisobilá jednati neM s to, by projevovala
:uh JInak, nez ~vyl:'1 za~tupcI, a mů!e t~díž i držby nabýti pouze zástu~C1. K nabyli drzby zastupcem vyzaduje se ml1nojiné i vůle zastoupeneho, v !o,mto, příp~dě obce, ~terá může dle §u 867 obč. zák. projeVili svou vuh s~yml z,~stU?C! z~usobem v ústavě nebo v politických zákonech uvedenym. Pnslusne predplsy obsahuje mor. obecní zřízení ze
~?e 15. března 1864, čís. 3 zemsk. zák. a novela ze dne 7. února 1919
CI,S. 75 ,sb. z. a n. Dle §u 29 obecního zřízení se vyžaduje usnesení obec~
111ho vyboru, nyní ?~ecního zastupitelstva (§ 1 novely). A k platnosti
usne~eOl se ,vy?ledava 1. aby bylo zastupitelstvo svoláno starostou obce
neb jeho namestkem (§ 40 mor. obec. zřízení), 2. přítomnosti '/ údil
(§ 41 1~0r. .obec. zř!zeni) a 3. ,nadpoloviční většíny hlasů (§ 45' mor.
ob~,c. ~nzenl). Nevyzadu]" se vsak k platnosti usnesení písemné protokolarnl form~, I.'e~of § ,47 mor. obec. zřízení sice předpisuje sepsání protokolu, neuvadl ~sak,. ze nedostatek protokolu činí usnesení neplatným
~ toto ustanovem nebylo a~i .novelou z,měněno. Z toho lze odvozovati, ž~
I neprotokolovane usnese111 jest platnym, vyhovuje-Ii podmfnkám shora
uvedeoným. N~nr však pře~ážky, by obec konkludentními číny svých zá~~upcu nepr?jevlh svo.~ ~uhJ pokud jen počet zástupcl!, konkluc!entními
c~ny svou v~h projevujlcI, se. ro,vná nadpoloviční většině '/, členů obec11lh? zastupItelstva. Tento nazor vyplývá z ustanovení §u 86:l obč. zák.
j;I1Z nevy~~čuje, práv.nické osoby z možnosti projevovati vúli mlčky:
\. tomto pnpade zJlshl prvý soudce, že všichni členové obecního zas tupltel~tva. P,o c~lou vJdržecí dobu souhlasili s užíváním sporného dílce
hm: z~ hde s JIch, vedomín: a na jejich příkaz prodávali trávu a ořezá\; ah vetve. z v,rb, ze 'p0stavlh n~ s~or?é části pozemku dřevěné kříže, je
op!a."~vah, sazeh hpy, vykopavah Jamu, používali část pozemku jako
v;rejneho statku, atd" takže s vykonáváním práva na sporných pozemr

clch s?uhlasIla ~leJenom žádaná většina, nýbrž všichni dočasní členOVé
~becl11ho zas~upltelst~a. A zcela jasně prokázala obec svou vůli, že měla
~n:bsl vykonavali drzbu pr? ~ebe, tím, že se do sporu pustila a v něm

rz u, tvrdila. Tlom dodate~ne,projeVlla vlili, že lidé, držbu práva ke
spornym pOzemkum vykonavajlcí, vykonávali ji jménem obce. Není dů
vodu, proč by nedostatek původního usnesení se nedal nahraditi doda-

tečným usnesením obce se zpětnou platností. Vždyť i uŽÍvatelé sporných částic, kteří tehdy snad bez zmocnění obce tak činili, jménem jejím jednali jako jednatelé bez příkazu (§ 1035 obč. zák.) a stávají se
dodatečným

schválením se strany osoby, za kterou jednali,

zmocněnci

a zavazují osobu, za kterou jednali a sjednávali jí práva i povinnosti
(§§ 1037, 1017 obč. zák.). A takové dodatečné usnesení stalo se tím, že
obec se dala žalovati tvrdíc, že měla úmysl držeb ni, a prokázala té listi ..
nou obec zavazující, t j. plnou mocí, podepsanou osobami v §u52 mor.
obec. zřízení uvedenými. Jest tudíž úmysl držební (§ 309 obč. zák.), t. j.
vykonávati držbu práva užívacího ke sporným částicím prokázán. Pravostí držby (§ 345 obč. zák.) se při mimořádném vydržení dle §u 1477
obč, zák. nevyžaduje a neprávem odvolatel činí napadenému rozsudku
po této stránce výtku. Nesprávným jest také názor odvolatele, že výkon
práva jest dle §u 313 obč.zák. možným jen s vědomím nebo souhlasem
dosavadního držitele, neboť slova »mit des sen Gestattung« mají jen
obyčejný případ na mysli, totiž nabytí držby na základě právního jednání uzavřeného s vlastníkem, jímž právo se zřizuje. Opačný náhled by
odporoval nejen základním zásadám nauky o držbě - skutečnosti od
vůle třetích neodvislé nýbrž i jinakým ustanovením zákona samého,
dle nichž je držitelem, ovšem nepravým, i ten, 'kdo násHím, lstí, tajně
nebo zneužitím výprosy v držbu práva se vloudil (§ 345, 1464 obč. zák.).
Neprávem spatřuje Jále odvolatel nesprávné právní posouzení věci v tom,
že prvý soudce vzal za prokázáno, že držba žalované obce byla bezelstnou. Předně není to otázkou právní, nýbrž skutkovou, proti níž je námitka nepřípustnou, poněvadž obsahuje nedovolené brojení proti volnému uvažování soudce, není-li doložena

důkazy;

že

přesvědčení

soudce,

odporuje spisům. Avšak i jinak je námitka ta neodlivodtÍěnou, neboť
soudce řádně odůvodňuje své přesvědčení o bezelstnosti držby a sluší
k jeho duvodům jen dodati tolik, že ač pachtýři sporného pozemku by.1i
současně většinou zástupci obce, nejednali lstivě, když měli úmysl. užívati téchto částic jakožto jmění obecního, a to ohledně sporné částice
na parc. 127 proto, poněvadž užívali v tomto úmyslu pouze oné části,
kde stál kříž, kterážto část dle jich dobréhO přesvědčení předmět pachtu
vůbec netvořila a i když parcela ta mezi propachtovanými parcelami je
uved~na,

zůstala

přece

ona

část,

na níž stojí

kříž,

z pachtu

vyňata.

A ohledně meze 131. nemůže o lstivé držbě býti proto řeči, poněvadž
žádný z pachtýřů a současně zástupců obce této meze nepoužívali, jsouce
pevně přesvědčeni, že právo pachtovní se na tuto mez nevztahuje. Proto
1aké, jak je

zjištěno,

ani

pachtýři

meze té n-eužívali, nýbrž

část

meze

používána byla jako cesta veřejná, z druhé části pobírala obec užitky.
A není verohodným, že by pachtýři, kdyby bývali věděli, že'jsou i pachtýři meze 131., by byli sice pachtovné platili, ale užitky by byli ponechávali obci. Je ·věrohodnějším, že pachtýři skutečně nevěděli, že se pacht
vztahuje i na mez parc. čís. 131. I když kapitula vykonávala vlastnické
právo k pozemkům tím, že je propachtovávala, není ještě vyloučeno, by
žalovaná obec nemohla vykonávati věcné právo .na cizí věci, na příklad
užívání, a není tím ještě řečeno, že žalovaná obec v držení Dráva toho
nebyla. Správným je tudíž názor prvého soudce, že obec pří 'nejmenším
vydržela užívací právo ku zmíněným částicím a ž~ tudíž vlastnictví žaCivilnl rozhodnuti. V.

8

lotkyně -není -neobmezeným a právem zamítl celou žalobu. Neboť zápurčížaloba vlastnická (§ 523 obč. zak.) hájí neobmezenost a svobodu
vlastnictví. Neobmezenost tuto sice žalobce dokazovati nemusí, poně
ndž je důsledkem vlastnictví, prokáže-li však odpůrce, že mu jakési'
pravo ku předmětu přísluší, jest zjištěno, že vlastnictví není neobmezeným, neni zde tudíž základu žaloby vůbec, žaloba nemůže dosáhnouti

cíle.' k němuž směřuje, 1. j. zjištění neobmezenosti a svobody vlastnictví
a zakazu odpůrci tuto neobmezenostrušiti, a musí býti zamítnuta.
N e j'v y š š í s o II d nevyhověl dovolání..
Důvody:

Nejpodstatnější právní námítkou dovolání jest, že se žalovaná obec
svýmí zástupcí nikdy neusnesla Ila tom, že se uchopí držby sporných
p~zemkll. A~y prá~níck~ osoba na?yl~ držby, jest zajisté potřebí projevu
~ule Jejich zakonnych predstavltelu; tunto zákonným představitelem jest,
!d~,-h o obec, t~j1 z~stuplte!stV?, .které po zákonu jest orgánem usná-.
SCjlclln a dozor~l.m (.cl. XII. L ~ak. ze dne 5. března 1862, čís. 18 ř. zák.,
§ 29 obecního znzem moravskeho ze dne 15. března 1864, čís. 4 zemsk.
za~. a § 1 zakona ze dne 7. února 1919, čís. 76 sb. z. a n.), naproti če
I~UZ Jest obecllí představenstvo (obecní rada) orgánem správu vedouClm a ~ýkonným (§ 48 obec. zřízení moravského). Jest zjištěno dle napadeneho rozsudku, že Všichni členové obecního zastupitelstva žalované
obce lO ceJou vydržecí dobu, po kterou tato obec užívá sporných pozemku (od roku 1869, pokud se týče 1870) souhlasili s užlváním těchto
pozemků, které se dálo způsobem, v rozsudku blíže uvedeným, bud' na
I?ouka,; star.osty, nebo bylo jím samým prováděno jménem obce. Starosta, Jednaje takto za obec za souhlasu obecního zastupitelstva držby
pozemků j.ménel~ obce ~e uchoeil a nabyto bylo takto držby činem' i úmy,lem. Nem na zavadu, ze nedoslo v tomto směru k formelnímu usnesení
obecního zastupitelstva, stačí, jak blíže rozvádí odvolací soud, že obecní
zastupItelstvo po celou dobu vydržecí vědělo a bylo s tím srozuměno že
starosta jako~, org~n správu. v~doucí a obec na venek zastupující (§ 52
mor. obec. znzem) Jednal Jmenem obce, vykonávaje takto vůli vlastnickou faktIckou moc nad spornými pozemky (§ 309 obč. zák.). Je-li tomu
tak, nenI P?třebí,~ obírati ,se otázkou, jaký právní význam sluší přikládati
okolnostI, ze se zalovana obec do tohoto sporl! pustila a v něm držbu
kU,sporným pozemkům tvrdila, ač ovšem hledíc ku §u 1016 obč zák
nelze vJloUČi~i, .že '! tom případě, schválilo-li obecní zastupitelst~o do~
da!ečne lednam predsevzate starostou jménem obce, vůle držitelská
,bkto eroJe.v~?á, ?Jůže působiti zpět na dobu, kdy zástupce obce se ucho~
pll drzby JeJlm Jménem (Randa: BesHz, IV. vydání str. 540 a násl. a
Kramz:, »,System des 6sterreichischen al1gemeinen Privatrec~tes«, I. sv.,
V. vydam, str. 482). Pokud Jde o druhou právní námitku, má dovol at~lka vzhle~dem k tomu, že jde o mimořádné vydržení dl.e §u 1477 obč.
zak., ~my!~c za ~to, že nepravost držby (§ 345 obč; zák.) by mohla býti
na prekazku. Ze stačí držba bezelstná, ,plyne obzvláště. ,2 druhé věty
§n 1~477 .0bČ. z~~., dle níž jen ob mys I n o s tj, doká.zaná držiteli,
vylucuJe I mlmoradné vydržení. Poukaz na rozhO,dnutí býv. nejvyššího

2039 sb. G1aser-Unge, ničeho nedokazuje, potam uvedeném nebyla držba bezelstná. (Randa:
neva z v p ,
,.
.
. t 598) D I t I
Vlastnictví VI. vydání str. 146, Kral11z: CIt. SpIS S r.
~:
ovo a e ce
"
"" e' dčiti že otázka zda držba Jest bezelstnou CI obmys1nOll,
slusI pn sv
,
, .
. ,
b t' t
. b't'
i
' t ' kOll skutkovou n)"brž otázkou pravm, ne o
o mUSt y I na
penl o a z )
··"t'"
h k I
t'
;ákladě ustanovení §u 326 o!,č. zák. us~uzendo ze ':Jls,;nyc 00 o, i1~S ~
skutkových. Leč v tomto, smeru odvolacl sou, ' lenz~ pn;s ,sv~] opacny
'1' 'or se věcí zaby'val 1 po strance .pravlll, presvedclve dovodll,
ml' nI' naz
. 'd
·t I b Id"
žilovaná obec, zastoupená" s~ým~. z,ákonnýml pre st,a~1 e y, ya rZltf,lko'lI bezelstnou, a poněvadz zalu]lcl strana ~ dovolam o opak~J~ pouze
'. vody odv' olání stačí J'i odkázati po teto strance k oduvodnem napaVI'
. ,
I'
d' ~
.
deného rozsudku. DovolánI konečně vytýká, ,že odvo aCI, so~. ' J~nz !na
wuhlasně s prvým soudem za to, že žalovana ob~c aspon uZlvacl pra;ro
ku sporným pozemkovým částicím vydržela, ,:,el v t~mto ztenc,ene:n
rozsahu žalob ní prosbě vyhověti. Dle §u 40? c. ~. ~. n':?I, soud opr~v,:en
přisouditi straně něco, co nenavrhla, a ponevadz zalujlcl strana pn za-,
Íobní prosbě v celém jejím. objemu setrval,a, .b~1 pravem potvrzen rozsudek prvého soudu, JI v Je]lm celku zamlta]lCI.
d

'd

~ského ČÍs.

s~u ud~ VI eo,rl'padě

T

že
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Nevyžádal-li si ten, kdo uzavřel smlouvu s n~~let~lcem, p~str~dajicím
zákonného zastoupeni, přiměřené lhůty ku prohlase!'l ~ schv~lem smlou:
vy jest vázán až do doby, kdy nezletilec, nabyv svepravnos~, o smlouve
ro~hodne. Odstup na srážku povinného dílu jest smlouvou uplatnou.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1923, Rv II 347/22.)
Smlouvou ze 7. ledna I 921 p~stoupil žalov.an.ý te}1dy n;zletil~ žalo~
"yni svou nemovitost za 4.000 Kc a posky}ovam, dozlvot~lho prav~a UZIvacího. Ježto se žalovaný zdráhal smlouve dost~h, domahaIa. s~}~lob
kyně, nabyvši zatím zletilosti, splnění smlouvy zalo~ou,. protI 111Z zalo.vaný namítl mimo jiné, že šlo o smlouvu darov~cl, 111~ohv odstupm;
Procesní soud prvé stolicežalobuzamlt1:puvo d y)edna
S v prvé řadě o to zda smlouva je smlouvou odstupl1l CI darovacl. Soud
e ,
.,
~k
I
t
dospěl k přesvědčení, že jde o smlouvu OdstUP111, ze vsa ~m ouva , a
jest neplatnou proto, že uzavřena byla,s nezletJlo,u osobou (zalob~y111),
a že nebyla smlouva soudem opatrovmcky schvalena. Ve ,smlouve Jest
v odstavci druhém výslovně řečeno, že. na srá~ku ods:u~m c.eny vymIňují si odstupitelé zejména doživotní bezpla~~e ~ nedJlne prav? spolupřebývání a užívání domu čís. I ~7 a hosp~darsky~h ?~dov, doz!votm a
b~zplatné a nedílné užívání zadního pokOJe, pouzlvam kuchyne, polovice půdy, komory, mlatevny, dvoru a chlévů r.ro to množství d,?bytka,
které oni toho kterého času ve vlast111ctvl maJ1.. Z toho pl~ne, ,:e ne~l.
žalobkyně touto. smlouvou nejen nabývala maJe!ku,. ale zaroven I zavazky přejímala, což ve smyslu §§ 244 a 835 o?c'. zak. pouze se svol~
nim zákonného zástupce a schválením soudu uClmh mohla. žalobkyn;
však nebyla vůbec nikým zasto~pena a ~mlo~uva n~byla ~soud~m~ schva;lena ba ani soudu předložena. Zalobkyne ovsem v zalobe tvrdl, ze. n~m,
jsou~ zletilou, smlouvu schvaluje, dovolávajíc se patrně posledm vety
8'

..... ".
. §u 865 obč. zák., dle níž jest druhá strana smlouvou vázána až do doby,
kdy smlouva bude schválena; to však, zejména schválení soudem se až
dosud nestalo a ve smlouvě není ani mlčky zmínky o. tom, že se něco
takového vůbec zamýšlelo a že zejména k tomu lhůta byla stanovena.
Ust~no~ení §u 865 obč. zák. bylo by na místě, kdyby byla nezl. žalobklne pn .. uza~írání s,?louvy bývala zákonným zástupcem zastoupena.
\! tom pnpade by OVSem druha strana byla smlouvou vázána až do té
doby, kdy by soud schválení dal. Kdyby soud schválení odepřel, nemohla by žalobkyně aní později, jsouc zletilou, dodatečně tuto soudem
neschválenou smlouvu schváliti a platností jeji se domáhati (rozh. 2963
(jl. U.). V tomto případě však žalobkyně zákonným zástupcem vůbec
zastoupena nebyla, prvé podmínky smlouvy tedy vůbec zde není a dnes
nelze říci, zda by soud tuto smlouvu, kdyby mu byla předložena vů
bec schválil, zvláště, když prý žalobkyně zaplatila o 2000 K větší od. stup ní cen,u, než bylo ve smlo.uvě ustanoveno. Proto nelze ji za platnou pova:;ovatJ. Od v 0,1 a c, . s o u d žalobě vyhověl. D ů vod y:
Opodstatnena)est ':.ytk~, ~.eprvm soud věc po právní stránce nesprávně
posond". Dluzno pnsvedcltr odvolatelce, že první soud se otázkou neplatn~sti .smlouvy s hl.edísb §u .865 obč. zák. zabývati neměl, jelikož
takova ,namltka v prve stohcl vubec vznesena nebyla. Zejména nelze
JI spatrovatr v souhlasném přednesu obou stran na dotaz soudu při
roku z 3. března 1922, že žalobkyně při provdáni _ lak .alespoň zni
protokol - byla nezletilou, neboť strany tim přednesly toliko skutkova,u .okoln?st, ostatně ze samé smlouvy zřejmou, a nelze z tohoto spole.cneho prednesu vyvozovati, že žalovaný tím učinil neb učiniti chtěl
namltku neplatností S!~louvy proto, že žalobkyně pří dojednání smlouvy
byla nezletrlou a mkym nezastoupena, to tím méně, když žalovaná
strana zaujímala v. prvé stolici stanovisko zcela jiné, totiž že jde o
smlouv,u darovací, ~ že žalovaný toto darováni pro hrubý nevděk ža10bkyneodvola1. Avsakl kdyby se za to mělo, že námitka byla učiněna,
demo hla by přI správném právnim pOsouzení věci obstáti neboť žalulicí str~na byla při dojednání smlouvy nezletilá a bylo ji pro'to dle §u 865
obč. zak. vyhrazeno, smlouvu po zletilosti schváliti, což učinila. Žežalobkyně při dojednání smlouvy nebyla nikterak zastoupena a že smlouva
soud,u. n~~yla ku s,chvá]ení př~dložena, čehož nyní již zapotřebí není,
n~ ve CI nrceh,o nemen;. Ze by vsak soud opatrovnické schválení byl odeprel ane?o, ze by Ihuta, do které ono schválení se státi mělo (§ 865
na konCI), byla uplynula, pokud se týče byla vůbec vyhrazena nebo
snad so~dem sta.novena, nebylo ani tvrzeno. žalovaný byl proto svým
shbem, jako nabldkou dle §u 865 obč. zák. vázán a tím že žalobkyně
po ~Ietílosti tento slib.přijala,. stala se š~lo,uva ~otovou ~ splatnou. Jehkoz pak nejde, jak JIz prvnr soud spravne oduvodnil o smlouvu darovací, nýbrž o smlouvu úplatnou, musí žalovaný sml~uvu platně dojednanou splniti.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
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uznati že souhlasný předne, stran o tom,

sám o sobě postačil, aby rozhodující soud při zkolJl11ání žalobního ná, roku po právní strám;e za~ývati se musil také pl~tností smlouvy s hle~
diska §u 865 obč. zak., prece nelze uznatr; ~d!z po d~bu nezletrlost!
platnost smlouvy zůstala nerozhodnuta ~ kdyz z~lobkl.:ne: zletrlostr nabyvší dodatečně smlouvu tu z vlastm vule schvahla, ze slo o smlouvu
nepla'tnou a pro žalovaného nezávaznou. Bylť žalovaný dle poslední
věty §u 865 obč. zá,k., když si přil~ěřené lhůty ~u prohlášení nevy~á
dal smlouvou tou, trebas ncdostatecnou, vazan az do doby, kely se z~10bkyně, právní způsobilosti nabyvší, o s~nlouvě té sama roz,hodne:.
nak by bylo, kdyby smlouvě té schvá~eI1I soudnr byk odeprello, c',mz
by arci ze světa byla zprovozer;a a uz by nr~dy dodat:čny~l s,chvalením zletilosti nabyvší žalobkyne nemohla obzlvnouÍ!, cehoz vs~~ dle
zjištění nižších stolic nebylo. Že šlo o. dvě sn:louvY:,j~k se ny~1 zalovaný uplatňovati pokouší, nelze uznatr a take v nrzslch ~tohSlch nebylo tvrzeno, jde tedy o novotu, dle §u 504 o~~t~vec ?ru~y c. r. ~. nepřípustnou Bylo také nižšími soudy jenom zj1steno, ze zalobkyne zaplatila ve'd l e t o h o co bylo smlouvou ze dne 7. ledna 1921 sjednáno, 6000 Kč. Neprá~em označuje žalovaný nesp.rávným právní názo.r
odvolacího soudu. že smlouva, o kterou Jde, nem smlouvou darvvacI,
a vyvozuje z toho, maje uplatniti dovolací důvod čís. 2 §u 503 c. ř .. s.,
že řízení do té míry zůstalo vadným, poněvadž prý nebyla vyzkoumana
pravá vůle smluvní. Leč úplatnost smlouvy plyne už z jejího obsahu,
, i kdyby dbáno nebylo zjištění, že žalobky~ě vedle smlo.uvy zaplatrla
hotově 6000 Kč, poněvadž dle odstavce prveho smlou;,y te ?dstup u~al
se na srážku povinného dílu. Ale z toho take plyne, ze dalsl zkoumam
smluvní vůle je zbytečným, a že není neúplno~tí řízení, že odv,ol.ací soud
nepřistoupil k dúkazu výslechem stran, čemuz ostatne, jehkoz je to dle
§u 371 ll. c. ř. s. důkaz podpúrný, nemůže býti v dovolacím řizení odporováno.

J':
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Společnost s ručením obmezeným (zákon ze dne 6. března 1906,
,:ís. 58 ř. zák.).
..
. :
. '"
K zařizovacím výlohám patři I statm poplatky, souvlsejlc! sezaloiením společnosti.
' . . . ,
,
Státní správě jest vyhraženo, by stanovtla podmmky, za O1chz mozno
připustiti cizozemské společnosti akciové a ,komanditní na akcie za členy
nebo zakladatele tuzemské .společnosti s r. o.
I jednatelé tuzemských společností s r. o. musí míti bydliště v tuzemsku.

Důvody:

Ani prvý (číS .. 4,§u 503 c. ř; s.) ani druhý (čís. 2 §u 503 c. ř. s.)
dovolacl duvod, jenz by z prveho plynul,neobstoji. Byť by slušelo

že žalobkyně byla v době

uz-avř~l1í smlouvy nezletiloll a nebyla nikým při smlouvě zastoupena,

(Rozh. ze dne 24. led,ja1923, R I 1359/22.)

.o.

Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil opově?',. sp?lečnosti ~ r.
k. domimo jiné v těchto směrech: Nejvyssl castk~. z~kladaclch vyloh
staD'wena býti musL beze všeho obmezem a beze VSI vyhrady (§ 7 (2)

plnění
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'!l8

zákona) a nutno proto ustanovení §u 16, odstavec druhý společenské
smlouvy uvésti v souhlas se zákonem. Dále dlužno vykázati, že společ
nost »1. Bank-A, 0.« ve Vídni připuštěna byla ku provozováni obchodů
v tuzemsku ve smyslu cis. nař. ze dne 29. listopadu 1865, čís. 127 ř.
zák, jako společnice žadatelky (sdělení min. vnitra ze dne, 4. března
1919, čís. 6618 uveř. ve věstníku min, spravedlnosti z roku 1919 str.
38). Zápis jednatele dra Jindřicha B-a, řiditele ve Vídni jest nepřípust
ným, neboť dle §§ 122 a 123 zákona o společnostech s r. o, podléhají
prohlášení v §§ 9, čís. 2, 10, 26, 53 a 56 zákona uvedená, která podepsána býti musí všemi jednateli, trestní pohrůžce, z čehož s logickou
dů~lednosti plyne, že všichni jednatelé musí miti bydliště v tuzemsku,
poněvadž by jinak byla tato trestní pohrllžka ilusorní, to stanovi § 108
čís. 2 zákona výslovně o členech tuzemského zastupitelstva cizozemské
společno~t; s r. o. a jest patrno, že stejné ustanoveni o jednatelích tuzemské společnosti nebylo výslovně do zákona pojato jen proto, že
bylo pOkládáno za zbytečno, tento, z uvedených úvah samozřejmý' požadavek ještě zvláště uváděti. Rek u r s n i s o u d usnesení potvrdil.
Ne fv y š š í s o u d ,nevyhověl dovolacímu rekursu,
D

ů

vod y:

Mimořádné dovolací stížnosti nelze vyhovčti, ježto tu není podmínek §u 16' patentu ze dne 9. srpna 1854 čis, 208 ř. zák. Ku stížnosti jest
uvésti toto: Dle §u 7 (2) zákona o společnostech sr. o. ze dne 6. března
1906, Čí$. 58 ř. zák. jest ve společenské smlouvě přesně určiti nejvyšší
částku, do které mohou zařizovací výlohy býti požadovány. K výlohám
začizovacím (zakládacim) patří nepochybně i státní poplatky, se založením společnosti související. Právl)ímu názoru obou nižších soudů,
že ustanovení §u 16, odstavec druhý společenské smlouvy, pokud se
v nčm praví, že zakládací výlohy k r o m ě stá t n í hop o P I a t k u
nebudou přesahovati 10.000 Kč, nevyhovuje požadavku zákona, jest
přísvědčiti, neboť zákon v §u 7 (2) výslovně stanovil chtěje omeziti t. zv, zakládací provise - t. j. odměny zakladatelů společn~osti za
přípravné pr,áce že pro veškeré zařízovací náklady jest ve společen
ské smlouvě vymeziti číselně nejvyšší částku, Usnesení soudu prvé stolice, jímž tento ..uložil společnosti, opovídající zápis do obchodního rejstříku, by ustanovení §u 16 odstavec druhý společenské. smlouvy uvedla
v souhlas s předpisem §u 7 (2) zákona o společnostéchs r. o., nepříčí
se tedy zřejmě zákonu, a soud záchoval se dle ustanovení. §u 11 . (1)
zákona.
_
Cís. nař. ze dne29. listopadu 1865, čís. t27 ř. zák. v čl. I. aU. vyžadovalo p r ů k a z při P u š t ě n í k o b c hod o v á n í jen od cizozemských společností akciových a komanditních na akcie, když chtěly
v tuzemsku provozovati obchody pod vlastní firmou, neupravovalo však
poměru, Kdy cizozemská akciová 'společnost stala se jen společnicí neb
členem jiné tuzemské společnosti. Zůstalo tedy státní správě vyhraženo,
jaké omezující předpisy pro takový případ uzná za potřebné a v tomto
směru ministerstvo vnitra sdělením ze dne 4, března 1919, čís. 6618
z roku 'j 919 výslovně prohlásilo, že společnosti akciové a komanditní
/

;

na akcie, jichž si dIa jest mimo, úzoemítrepublkiky Č.eskloslove~1Sh·ké, p,ot' b ují ku provozování obchodu v uzems u, v y s o v n e o p r 1r e, tě n í ve smyslu cís. nařízení ze dne 29. lIstopadu 1865, čís, 127
Pu a\ i lenkráte když dotyčná společnost cizozemská účastní se jako
společnosti ~ r. o. nebo jako zakladatelka nové takové spol~~nosti
v tuzemsku. Řídily-Ii se nižší soudy tou~o z~lS,a~ou, vyslove,nou uradem
·t 'správy povolané rozhodovalI o pnpustem clzozemskych obchodsnít achm společností
,
k ('I
' ,11,ar.
, ze
k obchodování v tuzems'u
c" II . a I X
: CIS.
dne 29. listopadu 1865, čís, 127 ř. zák.), n,eby! ~n~ tu por,usen ,zamn jejich usnesením, požadujícím průkaz o pnpustem spolec~oslI J. Bank
A. O. ve Vídni, ku provozování obchodu v tuze,msku, 5rebas tato se
, 'Ia státi j' en společnicí nově zakládané tuzemske "polecnostl.
,
,llt
.. t,~e~ m s k é spolec Než také právní názor nižších sou dO.
u, ze !' pn
f
o m u s í míti v š i c hni Jednatele bydlIste v tuzemsku, odnos.~ ~ ~'pln'ě úmyslu a duchu zákona neboť stanovil-li zákon v §u 108
pOVI a
'
,
• d
k 'Iovn' ro členy
(2) zákona o společnostech s 1'. o. tento poza ave ~ys ,e p
"
tuzemRké representace společnosti cizozemské, ~Iuzno m1Í1 za to, ::e
tuto zásadní podmínku požaduje také u ]ednatelu tuzem;;,kych sp~lec~
ností s r. o" jakožto zástupců těchto společno~ti, a staCl tu odkazalI
ku správným důvodům nižších soudů, souhlaseJlclm -' rozhodnutrm tohoto nejvyššího soudu ze dne 14. června 1921 Rl 108/21, ze dne 12.
července 1921, R I 878/21, čís, sb. 1128 a J.

fi:',

čís.

2202:

Nařizeni ze dne 25. června 1920, čís. 404 sb. z. a n. o přejímacích
cenách obilí, luštěnin a plodin olejnatých.
Rozhodčí soudy dle §u 8 (3) byly zřízeny pouze pro spory o VySl
srážek podle odstavců prvého a druhéhO téhož §u.
oV'

(Rozh. ze dne 24, ledna 1923, R I 49/23.)
žalující strana, mly;ářská firma, tvrdila .v žalo.bě, že ujednala k~n
cem července 1920 s tehdejším Zemským oblll1lm ~stavem ~,Pra::e (z.a~
lovaným) Ílstní smlouvu, dle kt;ré Zemský Oblll1l ~stav prlJal zalu]lcl
finnudotrvalého svazku smluvmho na celou ka~,pan IOkr: 1~20-::-1,921,
to jest od 1. srpna 1920 do 1. srpna 1921 se z,avaO;hkem , Io;e za~~]lc.1 lrrmu bude zaměstnávati nejméně 60% vykonnostr Je]1 o m,Yna, e~a.po
zději měla býti zjištěna, a byla také výkon~ost ta uZ,nana poz,d,:l' na
320 q denně. Úkolem žalující firmy dl~ ]e]!ho tvrze~l ?ylo: pre]lmalI
od žalovaného ústavu melivo, jím přidelene nebo pnka~ane, ~a c~ny
stanovené, dle předpisu je semlíti a výrobky t,:kto :.!Skane n~ ml~ta. z:,-~
lovaným ústavem určená vydávati, za kterouzto cmnost mela zalu]l~1
dostati melné 28 Kč 30 h za, 1 q melIva proh kaUCI 100.000. Kc,
j" .
Irma byla žalující stranou také ve smene
, č'
'
Z-alo
která
nem a kcep t
ul
s ozena.
.., u'stav' zaměstnával však zaluJ'ící firmu v rozsahu daleko menSlm,
vany
,.
h
t' I'
'I'"
než dle úmluvy byl povinen a který zjiškne sc opnos, I m yna za u]le1
firmy daleko neodpovídal, a konečně připisem,ze dne 6, ~I~topa~u 1920
oznámil, že žalující firmu ze smluvmho pomeru propoush, al1lz uvedl
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pro ,t? dů,~o~y. žalující strana ,d~le ,tvr~Ila, že tímto neodůvodněným
Ol€nSlm pndelem melIva a konecne predcasným propuštěním ze smluvníh,o po~,ěru utrpěla úbytkem na melném škodu, činící dle vyúčtování
v .zalobe podrobně uvedeného 950.663 Kč 14 h, jejíž náhrady se doma!,ala na. žalovaném ústavu. žalovaný vznesl námitku nepřípustnosti
poradu prava, poukazuJe k tomu, že podle nařízení ze dne 25. června
1920: Č.IS. 104 sb. z. a n .. příslu~ným rozhodovati spory mezi mlýnem
a obllmm ustavem Jest vyhndne a s konečnou platností zvláštní rozhodčí soud dle jednacího řádu, upraveného nařízením ze dne 6. listop~du 1920, čís. 607 sb. z. a n. S o udp r v é s t o I i c e námitce nepnpustnosti pořadu práva vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod v: RozhOduJe o námitce nepřípustnosti pořadu práva, hleděl soud k ;,ařízení
vlady republiky Československé ze dne 25. června 1920, čís. 404 sb.
z. a n., které v §u 8 (3) stanoví, že spory mezí mlýnem a jiným přejí
nptelem nebo komisionářem na straně jedné a Státním obílním ústavem ~a straně druhé rozhoduje zvláštní rozhodčí soud, zřízený v sídle
ob~ln.lho ustavu dle jednacíI:ro řádu, vydaného zvláštním předpisem. Dle
~.nem právě zmíněného vládního nařízení dlužno mlýn pokládati za pře
]1matele a takovýmto přejímatelem byl ,v tomto případě dle vlastního
tvrz,en~ ž.al~jící..strany í r;'lýn žalující strany, neboť jednalo se právě
o y;epma~1 .oblh k semleh, nyní pak ve sporu samém .jedná oe o uplatnem zalu]1cl stranou tvrzeného, smluvně obilním ústavem zaručeného
práva ~a. př~jím~n~ urč.itého množství .obilí ~ semletí, po případě
o uplatnem naroku zalu]lcl stranou proh strane žalované z tvrzeného
?ezp;ávného zkrácení tohoto smluvně zaručeného přejímacího práva
zalu]lcl strany. Dle přesvědčení soudu jest tento spor sporem mezi mlýnem a obilním ústavem, pro který jest jako forum výlučné a dle §u 8
(3) CIt. vlad. nař. i forum konečné zvláštní soud rozhodčí v cítovaném
~~ 8 (~) v~tčený, pro kterýžto zvláštní rozhodčí soud byl vydán jednací
rad nanzemm ze dne 6. listopadu 1920, čís. 607 sb. z. a n. Rek u r sní
s o u d námítku nepřípustností pořadu práva zamítl. D ů vod y: Re"
kursn} soud považuje stížnost strany žalující za oprávněnu, poněvadž
do;,pel. ku přesvědčení, že nebylo úmyslem zákonodárcovým, odkázati
veskere spory mezi mlýnem, jiným přejírnatelem aneho komisionářem
na straně jedné a Státním obilním ústavem na straně druhé na zvláštní
rozh?dčí soud, nýbrž že tak UČinil jen v příčině sporů, jejichž předmě
tem)e pouze výše srážky z přejímací ceny, jak tomu je při sporech uvedenych v odst. (1) a (2) §u 8 nařízení. K výkladu tomu vede srovnání
od~t. (3) tohoto ust~noveni s odst. (I) a (2) jakož i s obsahem celého
nanzel11 ze dne 25. cervna 1920, čis. 404 sb. z. a n., neboť přihlédne-li
se k. tomu, že celé nařízení zabývá se v podstatě pouze .úpravou přejí
m~clch cen za obili, luštěniny a plodiny olejnaté, il srážek ze stanoveaych c.en ~ři dodání obilí. ~~dného, a že podle 'odstavce CI) a (2) § 8
obmezll pusobnost rozhodclho soudu, pokud se týče znalecké komise,
pOll~e na spory ve příčině výše srážky, nelze ppchopiti, PX(jč by zákonodarc,:.byl v odstavci (3) rozšiřoval obor působnosti zvláštního soudu
rozh,odclho po stránce věcné na veškeré spory mezi stranami tam uve~enyml a vybočoval tak z úzkého rámce, v jehož mezích se nařízení to
J111ak p0hybuJe. Soud rekursní má tudít za to, že tento spor podle ob-

sahu svých nároků pod ustanoveni §u 8 (3) nařizeni nespadá a že o něm
přísluší rozhodovati řádným soudům.
N cj vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
!
DŮVGdy:

Rekursní soud posoudil věc správně po stránce právní. Ustanovení
§u 8 (3) nařízení vládyze dne 25. června 1920 čis. 404 sb. z. a n. nelze vykládati samo o sobě, nýbrž jen v souvislosti s ostatnimi ustanoveními. §u 8, do něhož bylo vloženo doplňkem vládního nařízení ze dne·
29. července 1919, čís. 434 sb. z. a n. jakož i s ostatními předpisy vládního nařízení čís. 404. Nařízení toto stanoví v §§ 1-4 přejímací ceny
placené Státním obil nim ústavem za plodiny s. případnými připlatky
(§§ 5, 6). § 7 stanoví pak případy, kdy se platí plná cena přejímací,
a kdy je z ní sraziti část, poměrnou menší hodnotě plodin. Pro výši srážek jsou rozhodny skutkové okolnosti, jež je v každém případě posuzovati zvláště,. při čemž mŮže se vyskytnouti různost názorů. Stanoví
proto § 8 rozhodčí orgány, jež maji ve sporných případech rozhodovati
o výši srážek, a sice různě podle toho, mezi kterými stranami spor
vZ~lkl. Z toho, že všecky tyto případy jsou zahrnuty pod jedním §em,
a ze konečný (4) odstavec tohoto §u obsahuje ustanovení společná odstavcům (2) a (3), je nutně souditi, že i odstavec (3) má na mysli
pouze spory o výši srážky z přejímací ceny, jako odstavec (I) a (2),
třeba to v něm výslovně vytčeno nebylo. Názoru tomu není na překážku
nařízení vládní ze dne 6. listopadu 1920, čís. 607 sb. z. a n.,. jež, mluvíc
o sporech mezi Státním obilním ústavem a smluvními mlýny, v §u I
výslovně poukazuje na § 8 (3) nářízeni čís. sb. z. a n. 404/20, z čehož
je souditi, že rozhodčí soudy byly zřízeny pouze pro spory o výši srážek shora uvedených. Dotaz na ministerstvo pro zásobování lidu za
účelem výkladu uvedeného nařízení není nutným ani účelným, ježto
k výkladu zákonných ustanovení ve věcech soukromoprávních povolán
je soud, pro nějž platí jedině § 6 obč. zák. § 42 j. n. nelze tu vůbec
použiti pro nedostatek jeno podmínek.
čís.

2203.

Projednán-li spor, patřící před senát, neprávem samosoudcem sborového soudu prvé stolice, jest. řízení, počínajíc prvým líčením ve věci
samé, zmatečným.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1923, Rv I 760/22.)
.

Ve sporu o zaplaceni kupní ceny rozhodl v prvé stolicí samosoudce.
N e j v y š ší s o u d zrušil
rozsudky obou nižších soudů i s předchozím řízením, počínaje rokem
o ústním jednání.
'

O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.

Důvody:

Žalobce žádal v žalobní prosbě, by odsouzen byl žalovaný, zaplatiti
'impní cenu 31.200 Kč S přís!. Podle §§ 7 a 7 a) j. n. mělo této žalobě
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rozhodovati krajský soud ve tříčlenném senátě. Projednati a rozhodn?uti tuto věc nebyl oprávněn samosoudce, nýbrž senát téhož sboroveho soudu a nebyl proto ten soud řádně dle zákonného předpisu obsazen, když od prvého ústního jednání projednával a rozhodoval věc
~amosoudce. Tato vada nebyla napravena a nemohla býti napravena
umluvou stran, že žádají, by jejich rozepře byla projednána a rozhodnuta samosoudcem. V tomto případě nejde o otázku příslušnosti kterou
by v jistťch směrech mohly strany upraviti podle své libosti
104 j.
. n.),. nybrz o otázku obsazení soudu, jak o tom svědčí zejména ustanoc
venI §u 60 j. n., kdež se činí přesně rozdíl mezi soudní příslušností a
ob~azením soudu a .0 významu hodnoty předmětu sporu v obou dvou
smerech. Ustano~em o .obsazení soudu a tím podmíněného řízení jsou
donucovaclm pravem (lUS cogens) a dISposici stran úplně vyňaty. Za
~oho.to stav~ .věci bylo. řízení provedené samosoudcem od prvního
llstmho Jednam zmatečne (§ 477 čís. 2 c. ř. s.). I projednání a rozhodnutí věci odvolacím soudem důsledkem toho také v nedostatečném
obsazení stalo se zmatečným, když se opřelo o zmatečné jednání a rozhodnutí s?udu prvé stolice. Na zmatečnost tuto bylo by vzíti .zřetel,
I kdyby Jl dovolatel nevytýkal, a musilo proto dojíti ke zrušení rozsudků obou předchozích soudů i jednání jim předcházejícího, pokud
Je zmatečné (§§ 494, 503 čís. 1 a 510 odstavec druhý c. ř. s.).

(§

čís.

2204.

Byla-li kupní smlouva uzavřena v době, kdy zboží bylo již na cestě
k o~obě třetí, od níž je měl kupitel .převzíti, jest splněna teprve odevzdaním zbmí kupiteH, nikoliv již tím, že mu byl předán podací lístek.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1923, Rv I 761/22.)
• žalobce prodal Václavu H-ovi v Karlových Varech kořalku (kontusavku) a zaslal mu ji z české Třebov.é. Dřive ještě; než zboží došlo do
Karlových Varů, prodal je žalobce se souhlasem, Václava H-a smlouvou, uzavřenou v české Třebové, dále žalované firmě T. v Karlových
Varech a odevzdal zástupci této firmy podací list, načež mu byla žalovanou vyplacena část kupní ceny. Kořalka firmy T. nedošla. žalobu
o zaplacení. nedoplatku kupní ceny o b a niž š í s o u d y zamítly,
o d vol a c I s o u d z těchto d ů vod ú: Těžiště sporu spočívá v rozhodl1Utí otázky, zda žalobce tím, že kontušovku, Václavu H-ovi prodanou a na něho dráhou odeslanou,' žalované firmě za souhlasu H-a
?áIe prodal. a podací list vydal Pavlu S-ovi, který část kupní ceny za
zalovallou fIrmu zaplalIl, závazek jako prodávající ohledně odevzdání
zboží toho oproti žalované firmě splnil, či nikoliv. Soud odvolaCÍ sdílí
názor soudu prvé stolice, že teprve sKutečným odevzdáním zboží žalobcem žalované firmě smlouva kupní měla býti splněna. Žalobce
v České Třebové nemá ani sídla závodu ani bydliště, kontušovka byla
na H-a žalobcem již odeslána a sporujfcí se strany uzavřely smlouvu
kupní,: předpokladu, že kontušovka H-em žalované, firmě také vydána
bude. Zalobce měl dle úmyslu stran plniti v Karlových Varech a úmysl
ten jest patrným z účtu ze dne 7. prosince 1920, žalobcem žalované

vydaného, cle n.ě~ož. zbytek kupní ce~r teprve při přij:tí zbo~í, tedy
jeho odevzdam (cl. 342 odstavec nelI obch. zak.) zalovane fmne
byl splatným. Že odevzdáním podacího Irstu, potvrzenim to o odeslání
zboží na adresu H-ovu, nebylo zboží žalované firmě odevzdáno, není
pochybnosti. Neboť přijetí podacího listu stalo se ien proto, aby žalobce jako odesílatel kontušovky jinak nemohl disponovati. Žalovaná
firma, jelikož zasílatelkou nebyla, k předisponování zboží, na svou
adresu také oprávněna nebyla (§ 73 (6) žel. dopr. ř. ze dne 11. listopadu 1909, čís. 172 ř. zák.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
při

D ů vod y:
Co do právního posouzení věci bylo uvažovati:, zda žalobce,. jenž
domáhá se na druhé straně plnění, plnil sám se své, strany nebo jest
ochoten plniti (§§ 1052, 1066 obč. zák.). žalobce prodal.žalovanému
zboží, odeslané před tím z místa, kde kupní smlouva se stala, do jiného
místa na adresu třetí osoby. V čas smlouvy bylo zboží na dopravě
dráhou mezi Č. Třebovou a Karlovými Vary. V onom místě nemohl
žalobce zboží odevzdati, ježto ho tam nebylo, a nemohl m,u je vúbec
zaslati, ježto bylo již odesláno jiné osobě, byť i náhodou do sídla žalované' firmy. Nelze proto použiti na tento případ ,ustanovení čl. 344
a 345 obch. zák. a říci, že žalovanou stranu stihlo nebezpečí dopravy.
Žalovaný nemohl zbožím dříve disponovati, pok~d honep!~vzal, pří
jemce, v nákladním listu uvedený (§§ 76 a 79 zel. dopr.radu tehdy
platného), mohl je proto převzíti téprve .~d !ohoto příjemce. j~ko zm?cněnce žalobcova, neboť vlastníkem ZbOZI zustal L pozaslam Jeho zalobce, ježto by nebyl mohl je prodati žalovanému. ,Správným je proto
názor odvolacího soudu, že převzetí zboží mělo se státi teprve v Karlových Varech a že se nestalo v české Tře??v,é, p.řes!o,~e žalovaný
převzal od žalobce podacl Irst a fakturu. Zjlsteno Je ,dale, ze v, Karlových Varech nedošlo k, odevzdání zboží, do rukou žalovaného a že
k němu dojíti nemůže. Důsledkem toho není odůvodněn nárok na plnění
kupní ceny.
čís.

2205.

Sudiště dle §u 88, odstavec druhý j. n. jest založeno i tehdy, přijal-li
fakturu bez námitek obchodní zmocněnec.

(Rozh. ze dne 24. ledna 1923, R II' 465/22.)
V žalobě o zaplacení kupní ceny opřel prodatel místní příslušnost
o ustanovení §u 88 odstavec druhÝ.j. n., ježto faktura, obsahující doložku splatnosti ažalovatelnosli v Opavě, byla kupitelovým zmocně,1cem bez námitek přijata. D o vol a n Ý ~ o u d v Opavě žalobu odmítl,
vl'hověv námitce místní nepříslušnosti. Rek u r s ní s o u d námitku
tu zamítl.
.
N e j v y Š š í .s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

125
124

o ů vod y:
". Rekursní soud správně posoudil právní význam svolení majitele
11rmy S. H., aby jeho syn Karel H. uzavíral jménem firmy obchody
a ze skutkových zjištění, že Karel H. jm~nem firmy S. H. zboží, o jehoŽ
zaplacem ve sporu jde, objednal a dve faktury ze dne 13. prosince
1921 a ze dne 22. prosince 1921 na jméno firmy S. H. znějící přijal
UČIl1J1 správný závěr, že tímto jednáním zavázal Karel H. firmu S. H:
a mkoliv se~e osobně. Bylo-Ii ,prvý,:, soudem zjištěno, že v době, kdy
K~r~1 H:. dve objednavky zbo.zl, u firmy C. UČInil, nebyl ještě oprávne~:ym z!vnostmkem, a ze prave z tohoto důvodu mu otec jeho jako
maJ1:el flr.my S. H. dovolil, aby pr~zatím j~éne;n této firmy obchody
lIzavlral, Jest y tomto svolem spatrovatl zaroven i zmocnění ku provozování obchodní žívnosti firmy S. H. po rozumu čl. 47 obeh. zák.
t. j. zmocnění ku všem obchodům a právním jednáním, které provozo~
vání takové obchodní živnosti obyčejně s sebou přináší. Dle čl. 52
obeh .. zák. jest. z právních. je?n~ní obcho,dního zn;ocněnce, která jll]énem hr~y UČinIl s osobami tretll1l1, jedme oprávnen a zavázán majitel
. firmy a Jest pro třetí osoby lhostejno, jaký jest poměr mezi majitelem
?rmy a j~ho obchodním zr:lr:cněn~em: Ostatně tvrzení dovolaclho. spisu,
ze ~.prve. stolicI bylo zjlsteno, ze zalobkyni bylo známo, že obchod,
o nejz tu jde, byl sice uzavřen jménem firmy S. H., ale na účet Karla
H-a, odporuje spisům a jako nový přednes jest nepřípustnou novotou
(§§ 482 a 513 c. ř. s.). Jednáním, které provozování obchodní živnosti
obyč~jně s sebou přináší, jest nepochybně i přijímání faktur o zboži
pro ,!Irmu. Je-Ii tedy zjištěno, že Karel H. nejen jménem firmy S. H.
zbozl u fifmy C. objednal, nýbrž i faktury ze dne 13. prosince 1921
a dne 22. prosince 1921, znějící na firmu S. H. a opatřené doložkou
»~p.at~o a žal~vate!no v Opavě«, přijal a této doložce neodporoval
n."kterym ze zpusobu v §u 88 odstavec druhý j. n. (novel. zněni), bylo
tlmto jeho obmeškáním platně založeno fakturní sudiště pro žalovanou
firmu S. H. a ji postihují škodlivé právní účinky z opomenutí jejího
zmocněnce.

čís.
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žalobce odvolal, nýbrž teprve potom dne 9. záři 1919. Žalobě na vrácení uvedeného peníze v Kč bylo obě man i ž š í m i s o u d Y vyhověno, o d vol a c í m s o ude m z těchto d ů vod ů: Odvoláním
příkazu zrušen byl dle §u 1020 obč. zák. mezi stranami poměr zmoCněnecký a nebyla již, ž~lo.var:á r:právněna,by proti vůl! žalobcově pří
kaz provedla dodatecne, Jakz uC1l11la teprve dne 9. zarí 1919. Přísluší
tedy žalobci nárok, požadovati po žalované vrácení peníze, jí svého
času k určitému účelu odevzdaného. Žalovaná namítla, že žalobce ve
smyslu nařízení vlády ze dne I. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n. nemúže požadovati vrácení peněz v okolkovaných bankovkách českoslo
venských, tedy v měně tuz~mské, pokud se týče, ~e je nemůže ještě toho
času požadovati se zřetelem na nařízení vlády ze dne 4. března 1919,
čís. 110 sb. z. a n. Poněvadž pryý soud tyto námitky neuznal za odů
vodněné, spatřuje odvolatelka v tomto právním názoru prvého soudu
odvolací důvod nesprávného právního posouzení věci. Avšak neprávem.
Nařízení vlády ze dne I. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n. mluví o účtech,
jichž majitelé jsou na území býv. Rakouska a Uherska mimo obvod
Č.cskoslovenské republiky a kteréž dlužno uzavříti k 26. únoru 1919,
kdežto zažalovaný nárok jest jednotlivá pohledávka, vzniklá teprve
odvoláním příkazu dne 26. srpna 1919. Do té doby nemohly peníze,
odevzdané žalované dne 9. prosince 1918, býti vedeny v knihách banky
k dobru žalobcově ani jako účet ani jako vklad, vždyť žalovaná dle
vlastního svého tvrzení valutou touto dle příkazu prý ihned disponovala, poukázavši ji do Stanislavova. Obligační nárok na vrácení toho,
co žalobce dal ku splnění svého příkazu, stal se existentním teprve
odvoláním příkazu, tudíž dávno po 26. únorU 1919, jest tedy zřejmo,
že nařízení ze dne I. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n., se na zažalovaný
nárok vztahovati nemůže. Proto také nemohl žalobce dle nařízení vlády
ze dne 4. března 1919, čís. 110 sb. z. a n., býti povinován, přihlásiti
valutu, žalované odevzdanou, k soupisu prostě z toho důvodu, že mu
v době od 10. března do 10. června 1919 tato. valuta vůbec nenáležela.
Žalobce měl v tu dobu vůči žalované bance dle svého mandátu jí daného pouze obligační nárok, aby mU v Stanislavově, tudíž v cizině,
zřídila vklad na knížku. Tento nárok nepodléhal soupisu ve smyslu
nařízení ze dne 4. března 1919, čís. 110 sb. z. a n.
N e i v y š š í s o u d" nevyhověl dovolání.
Důvody:

,I?án-Ii před měnovou rozlukou příkaz bance, by odevzdané peníze
uloztla u své cizozemské iiliálky, banka však příkazu do měnové rozluky. nevyhověla, a příkaz pak. byl po měnové rOzluce a soupisu' pohledavek odvolán, jest přikazatel oprávněn domáhati se vrácení peníze
v Kč. K soupisu pohledávky té nebyl povinen.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1923, Rv II 178/22.)
žalobce dal dne 9. prosince 1918 žalované brněnské filiálce ví.banky příkaz, by poukázala hotově jí odevzdaných 7712 K
61 ,ll fr!Ialce vídeňské banky ve Stanislavově s tím, by u této filiálky
ulozen byl k žalobcově disposici na vkladní knížku, znějící na jeho
jméno. Tento příkaz nebyl proveden do dne 26. srpna 1919, kdy ho
deňské

Dovolání uplatňuje důvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s" leč žádný z nich
není opodstatněn. Lichou jest výtka neúplnosti odvolacího řízení, již
shledává dovoláni v tom, že nebyl připuštěn důkaz svědkem a výslechem stran o tom, že se žalobce nezachoval dle předpisů nařízení ze
dne I. dubna i919,·Čís. 167 sb. z. a n. a ze dne 4. března 1919, čís. IlO
. sb. z. a n. Právem odmítl odvolací soud tento diíkaz jako nerozhodný
s poukazem k tomu, že se ona naříZení na tento případ nevztahují.
Vývody dovolání nejsou s to, by vyvrátily správnost právního posouzení, jehož se dostalo věci v stolici odvolací. Neprávem poukazuje dovolatel k tomu, že žalobcův nárok .na vrácení peněz vznikl již jejich
složením, t. j. dnem 9. prosince 1918. Není tomu tak. Složením peněz
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a přijeiím žalobcova příkazu žalovanou nabyl žalobce toliko právního
nároku, domáhati se na žalované splnění příkazu (§ 1009 obč. zák.).
Nárok tento f'říslušel žalobci tak dlouho, dokud příkaz jeho nebyl žalovanou splnen a dokud sám žalobce příkazu neodvolal, k čemuž měl
podle ustanovení §u 1020 obč. zák. plné právo. Učinil-li tak žalobce
dříve, než jeho příkaz byl splněn, přešel jeho dosavadní nárok v jiný
nárok, dosud neexistující, totiž v nárok na vrácení toho, co žalobce
dal žalované za účelem splnění příkaze a co by žalovaná, npplnivši
příkazu, podržela na dále bez důvodu (§§ 1435 a 1447 obě. zák.). Žalobní nárok spočívá tudíž na docela nové obligaci, která vznikla teprve
odvoláním příkazu, !. j. teprve dnem 26. srpra 1919. Proto nebylo ani
zapotřebí, aby žalobce ohlásil svou pohledávku. k soupisu po rozumu
nařízení ze dne 4. března 1919, čís. 110 sb.z. a n., ačkoliv tak z opatrnosti učinil za tohoto sporu. Další tvrzení dovolatelky, že pohledávka
žalobcova byla vedena v knihách banky a že musela v nich býti vedena, pokud nebyla věc vyřízena, jest nepřípustnou novotou a npakem
toho, co uvedla žalovaná v prvé stolici, že totiž neměla pohledávku žalobcovu ve svých pasivech, zaplativši ji tím, že dala sesterské filiálce
v Stanislavi příkaz, by vystavila tam vkladní knížku pro žalobce, což
bylo jen logickým důsledkem jejího dalšího tvrzení, že vyhověla žaiobcovu příkazu ihned 9. prosince 1918. Nejednalo se tudíž ani
o knihovní pohledávku žalobce u žalované, aní, jak správně uvedl odvolací soud, o účty, které by bylo nutno bývalo uzavříti k 26. únoru
1919, nýbrž nanejvýš o spornou pohledá~ku, kt:ro~ i kdyby b~la sn~d
vznikla před 1. březnem 1919, nebylo treba pnhlaslÍ1 k' SO~pISU, pnhmejíc k výnosu mínisterstva financí ze dne 3. srpna 1919, CIS. 58.579
(str. 137 Věstníku mínis!. spravedlnosti ze dne 10. listopadu 1919,
čis. 12). PQněvadž dovolatelka proti splatnosti pohledáv~y v,me~e
československé jinak ničeho nenamítá, stačí poznamenati, ze pn vracení peněz nejde o ty které jednotlivé bankovky, jež byla snad žalovaná
od žalobce obdržela před okolkováním, nýbrž žalovaná musí nahradIti
žalobci to, co sumou těchto bankovek později okolkovaných se rozumí
v čase a na místě, kdy a kde plniti je povinna (§ 8 nařízení ze dne
25. února 1919, čís. 86 sb. z. a n.). Konečně dlužno k poznámce do-.
volatelky, že nechce přijíti výplatou peněz do rozporu se zákonem,
Doněvadž zemské finanční ředitelství v Brně povolení výplaty zažalovaných peněz, o kterou žalobce dne 28. listopadu 1919 zažádal, odmítlo, podotknouti, že soudům jest přihlížeti k platným z,ák~nům a nařízením v rámci tohoto sporu bez ohledu na rozhodnuÍ! uradu admInistrativního, o němž není blíže známo, kterými zákonnými předpisy
jest odůvodněno a je-li vůbec právo platno.
čís.

2207.

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22, května 1919, čís, 320
sb, z. a n.).
'.
Jest »zlomyslným opuštěním« manžela, opustila-li. ho manželka
proto, že upadl do peněžní tísně.
(Rozh. ze dne 24. ledna 1923, Rv II 375/22.)

Žalobě J11~nžela o .rozluku ma:lželství z viny manželčiny pro c e sní
s o udp rve s t o II c e vyhovel, shledav opodstatněným důvod zlomyslného opuštění. D ů vod y: Tvrzení opatrovníkovo, že žalobce man, želku svou vyhnal, nebylo dokázáno. Svědek pouze udal, že si mu sestra
, stěžovala, že její manžel jest lehkomyslným a věno její prý nestačilo
zaplatiti jeho dluhy. Svědek sám z vlastního názoru ví, že v prvních třech
měsících byly jich věci exekučně prodány a že museli obchod zavříti
z čehož svčdek soudí, že z té příčiny žalovaná od muže odešla. NeŽ
okolnosti ty nebyly by žádným spravedlivým důvodem pro žalovanou,
by manžela ?pusti!a, neboť :,e1ze tv~diti, že by se majetkový stav jejich
nemohl zlepsIÍ!, kdyby manzeh nadale v hospodářství pomáhala. Opuštení manžela v jeho peněžitých nesnázích odporuje ustar;"vení §u 92
obč. zák., dle kterého manželka jest zavázána, manžela do jeho bydliště
nás1~,dpvaÍ! a v domác;nosti a při výdělku dl; sil sv~ch pomáhati. výpovedl nestranneho svedka Jakuba R-a Jest vsak dokazáno, že žalovaná
I:čkoli~ mě,~íců po svat?ě mu p:ohlási1a, že není s manželem spokojena,
ze s mm ZlÍ! nebude, ze od neho odejde a do Ameriky pojede takže
i výpověd' žalobcova bratra Bernarda B-a jest věrohodnou, dl~ které
tomuto řekla as 3 měsíce po sňatku, že on není pro ni a ona ne pro něho
že si hledí jiných ženských, že s ním žíti nebude, že se s ním rozezdá'
a že také odešla ke svým rodičům a se pak do Ameriky vystěhovala:
Dle toho opustila svého manžela jen proto, že dle jejího názoru se k sobě
nehodili; neboť okolnost, že by si byl žalobce hleděl jiných žen, nedokazuje ještě manželské nevěry. Hledíc pak k tomu, že žalovaná žalobu
pod její adresou do Ameriky jí zaslanou, přijati odepřela, nelze neŽ
tvrditi, že manžela svého opustila zlomyslně. O d vol a c í s o u d rozsudek Dotvrdil.
N j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

e

Důvody:

_ Zlol~yslné o~uštěni záleží ý~ sv~volném zrušení manželského spolecenstvI, spoJenem s umyslem, Je vIce neobnoviti; svévole značí tolik,
co ?ezdůvod,nost,. a dlužno,proto označiti opuštěním zlomyslným každé
zruseyOl ,T!wl1z"elsk:ho sp"ole~enst~í) k ~ěl11Už str:na o~ouštějící nemá dostatecnych duvodu. Zrusem manzelskeho spolecenstvl se strany žalované
není sporno a iest kromě toho řízením v prvé stolici bezvadně prokál.áno; ž~lo?ce tvrdí, že žalovaná k tomu neměla důvodů, žalovaná pak
uvedla, ze zal obce ]1 vyhnal z domu krátce před porodem dcery a potom
se ,am,~, m am o dceru po 13 let nestaral. Důkazy o tom, jak správně
obe m~Sl stolIce poso~lhly, se. ne~?ařily.
~ýpovědí slyšených svědků
tde
Je~o tohk, z~. slzalovana stezovala, ze zalobce jest lehkomyslným,
ze)~Jl, veno n:stacI!o, ,aby zap!at!la jeho dluhy, dále že v prvých třech
'meslclch manzelstvl veCI manzelu byly exekučně prodány a že musili
zavříti obchod. Dle výpovědi bratra žalobcova Bernarda B-a sdělila mu
~alovan~ asi, 3 mě~í<:~ ~o s~atbě, ,že ž~lovaný není p-ro ni a ona pro něho,
ze on,sl pry hledl Jlllych zenskych, ze s ním nebude žíti že se s ním
rozezdá, a také vskutku od něho odešla a pak krátce na t~ se odstčhoc
vala do Ameriky. Také vůči Jakubu R-ovi se žalovaná vyjádřila několik
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měsíců po svatbě, že není s manželem spokojena, že s ním nehude žíti,
že od něho odejde a pojede do Ameriky. Veškeré tyto okolnosti zhodnotil správně jak prvý tak i odvolací soud uznav, že nejsou spravedlivým
důvodem, aby žalovaná přerušila manželské společenství, a stačí poukazati na odůvodněni obou stolic, s nimiž soud dovolací úplně souhlasí.
Také ve sdělení, jež žalovaná za sporu učinila před generálním konsulem v New Yorku dne 27. září 1920, nevytýká žalovaná svému manželu ničeho jiného, než že žalobce si zařídil z jejího věna obchod, jehož
úpadkem utrpěla ztrátu svého majetku, a že žalobce se o ni, když v roce
1905 se odstěhovala do Ameriky, a o její dceru po dobu 13
roku ne-

Y2

staral, a prohlásila ochotu svoliti k rozluce manželství, zaplatí-li jí obnos
480 dolarů. Z tohoto vyjádření dlužno usuzovati, že' příčinou jejího
odchodu od manžela byla ztráta, kterou žalobce - třeba snad svým zaviněnim utrpěl v obchodě, a že nehodlá více manželské spolužití obnoviti. Tím jest prokázáno, že žalovaná neměla dostatečných důvodů,
aby manželské společenství zrušila, a že nemá úmyslu je obnoviti. Dovolání žalované je kromě toho i v tom směru na omylu, když tvrdí, že
není prokázána žádná zlomyslnost manželčina; v té příčině již prvý
soudce zcela správně poukázal k tomu, že žalovaná opustila žalobce
v peněžitých nesnázích, když mu vše bylo exekučně prodáno, ač dle §92
obč. zák. byla povinna svému manželi dle všech svých sil pomáhati,
Nelze neuznati, že opuštění v takové situaci jest opuštěním zlomyslným.
čís.

2208.

ustanovení §u 101 ex. ř. nelze použiti, je-Ii soud exekuční i soudem,
exekuci povolujícím, i soudem knihovním.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, Rl 1486/22.)
Návrh vymáhajícího věřitele, by povolena byla vnucená správa na
nemovitost, za jejíhož vlastníka dlužník v době podání návrhu 'nebyl
ieště zapsán, ex e k u ční s o u d, jenž byl i soudem exekuci povolujícím i soudem knihovním, zamítl. Rek n r sní s o u d návrhu vyhověl
a uložil prvému soudu, by podle §u 99 ex. ř. jmenoval vnuceného správce
a ve správu ho uvedl, zároveň však, by jako soud knihovní poznámku.
zavedené vnucené správy sám od sebe nařídil, až vymáhající věřitel dle
§u 101 ex: ř. prokáže, že dlužník W. jest ve vložce čís. 52 pozemkové
knihy pro D. jako vlastník zapsán s tím, že, neprokáže-li to vymáhající
věřitel u soudu exekučního do 14 dnů od. doručení usnesení, bude exekuční řízení zastaveno. D·ů vod y: Ohledně vnucené správy nesdílí soud
rekursní zamítavé stanovisko ~oudu exekučního a povolil exekuci, ovšem
s příkazem vymáhajícímu věřiteli podle §§ 99, 101 ex. ř., aby do 14 dnů
knihovní převod vlastnictví na Rudolfa W -a (dlužník~) prokáz~l, ji~ak
že bude řízení zastaveno. Teprve v onom okamzlku prokazaneho
knihovního vla.stniclví může býti z úřední povinnosti nařízena poznámka
vnucené správy, kdežto jmenování správce a uvedení jeho ve správu
stane se neprodleně. Že totiž Rudolf W. dosud jako vlastník v knize pozemkové zapsán není, není důvodem pro zamítnutí návrhn, podle §u 98

ex. ř. podaného, poněvadž vzhledem k tornu, že Rudolf W. sám (ovšem
dOS~d bezvýsledně) o ::klad vlastnict~~iádal a odevzdací listina byla již
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vydana, lze za to mlh, ze navrhuJ lel vente! v době 14denní průkaz o vtě
lení v1astnictví pro povinného soudu exekučníml1 podati může.
Ne j vy š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Postup rekursního soudu, n~ní v tOl11t~ případě správným. Rekursní
snud, ]enz rozhodoval n~ ~Iste ,okr.es?ího soudu v, P., jenž jest nejen
soudem exekucI. poVOIU]lCII11, nybrz I soudem exekučním a soudem
knihovním, měl zkoumati ihned bez dalšího šetření, zda jsou dá,ny ve~keré předpoklady pro povolení exekuce již v návrhu vymáhajícího vě
ntele, Jehož obsah určuJe § 54 ex. ř. a jenž jest jedině pro rozhodnutí
směrodatným (§ 3, 55 ex. ř.
Shledav, že exekuce se navrhuje proti
osobě, která není vlastníkem nemovitosti v exekuci vzaté, měl rozhodnouti ihned zamítavě o exekučním návrhu, nikoliv však S· výhradou. Rekurs ní soud při svém rozhodnutí odvolával se sice na ustanovení §u 101
ex. ř., to však mylně, poněvadž tento předpis nezměnil všeobecně platní'ch zásad exekučního řizení, vyjádřených v §u 3 a 55 ex. ř., že soud,
exekuci povolující, a to bez ohledu na to, zda jest současně i soudem
exekučním, rozhoduje ihned bez dalšího šetřeni o návrhu exekučním.
§ 101 ex. ř. má na mysli jenom případy, kdy soud exekuci povolující
liší se od soudu exekuci vnucenou správou vykonávajícího a vyznačuje jenom úplnou samostatnost exekučního soudu při posuzování vykonatelnosti exekuce a nezávislosti jeho na rozhodnutí soudu exekuci vnucenou spráyou povolivŠího. Ustanovení toto vyhovuje právě situaci,
která může nastati u soudu exekučního, jemuž mohou po povolení této
. exekuce objeviti se překážky, které soudu exekuci povolujícímu známy
nebyly. Pak teprve má exekuční soud postupovati podle §u 101 ex. ř.
V tomto případě, kde soud exekuci povolující byl i soudem exekučním
i knihovním, nebylo k ton1.11to postupu dúvodu, nýbrž žádost vym.áhajícího věřítele měla býti zamítnuta ihned.
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čís.

2209.

Vzájemnýpomér odporu a rekursu proti usnesení, povolujícímu prozatímní opatření.
.
Použil-Ii odpůrce ohrožené. strany obou opravných prostředků, může
v odporu uplatňovati námitky, o nichž bylo již k rekursu právoplatně
rozhodnuto, pouze tehdy, podepřel-Ii je novými okolnostmi.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, R I 50/23.)
..usnesením prv.~~~ s.o~d~ ze dne 30. sr~n~ 1922 bylo pQvolerio pronajlmatelce ku za]lstem ]e]lho naroku, by ]e]1 ná]emkyně nedávala najatého bytn ani· zcela ani částečně. do podnájmu, prozatimní opatření
zákazem k odpůrkyni, by do bytu nepřijímala podnájemníků, nocležníků, aniž jiných osob bez svolení navrhovatelky. Rekur.sní soud usneseCivilul rozhodnut!. V.

9

ním ze dne 19. září 1922 usnesení to potvrdil. U snesením ze dne 26.
1922 vyhověl s o udp r v é s t o I i c e odporu nájemkyně a zrušil
povolené prozatimní opatření. Rek u r sní s o u d změnil usnesení to
v ten rozum, že odpor zamítl a ponechal prozatimné opatření v platnosti.
N e j v y Š š í s O n d nevyhověl dovolacímu rekursu.
října

o

ů

vod y:

Odpůrci navrhovatele přísluší proti povolení prozatimného opatření
dvojí právní prostředek: odpor nebo rekurs po případě obojí. Jak vyplývá ,z ustanovení §u 397 ex. ř., jest odpor prostředkem pravidelným
v tom případě, když odpůrce o návrhu na prozatimné opatření slyšen
nebyl. Účelem jeho jest, poskytnouti odpúrci možnost, aby přednesl
nové okolnosti, jež v rekursu uváděti nemůže, a které při vydání prozatimného opatření soudci známy nebyly, které však jsou s to, by otřásly
éxistencí tvrzeného nároku nebo tvrzeného nebezpečí. Rekurs bude pak
na místě tam, kde lze o návrhu na prozatimné opatření rozhodnouti na
základě spisů, zejména kde jde o právní otázky, k jichž rozluštění nových okolností a dalšího vysvětlení při ústním jednání netřeba. Rozhodl-Ii se však odpůrce pro obojí právní prostředek, rekurs i odpor, nemůže řízeni o odporu vésti k tomu, by o námitkách odpůrcových, které
byly již k rekursu právoplatně vyřizeny, bylo znovu jednáno, nejsou-Ii
podepřeny novými okolnostmi, důvodnost jejich objasňujícími. Mohou
tedy dojíti v tomto řízení povšimnutí jen nové okolonsti, které odpůr
kyně v rekursu uvésti nemohla. K těm ,náleží jednak okolnost, že navŤhovatel upustil od důvodu čís. 4 §u 1 zákona ze dne 27. ,dubna 1922,
čís. 130 sb. z. a n. a obmezil svůj nárok na výpověď jen na důvod čís.
9, jednak námitka, že domácí řád, zakazující dávati byty v podnájem,
nebyl odpůrkyni znám a nebyl předmětem nájemní smlouvy. V onom
směru jest sice pravda, že nárok, aby odpůrkyně nedávala bytu do podnájmu, mohl míti oprávnění jen potud, pokud navrhovatel oň opiral
žádost za výpověď. Tím, že tuto žádost dodatečně obmezil jen na dů
vod čís. 9 §u 1 zák. o ochr. náj., pozbyl onen nárok veškerého podkladu,
!leboť navrhova,tel tvrdil jej jen v souvislosti se žádanou výpovědí a
neuvedl, že by se ho chtěl domáhati snad samostatnou žalobou. Avšak
ua tom zde nezáleží. Rozhodno jest jen, hyl-li tu tento nárok v době
podání návrhu a v době povolení prozatimného opatřenL Soud rekursní
uznal již v řízení o rekursu proti povolení prozatimného opatření, že
iest tento, nárok domácím řádem osvědčen a že ustanovení domácího
fádu, jenž byl v domě vyvěšen, nabylo mezi stranami platnosti právě
tak jako ustanovení smlouvy nájemní. O tom bylo již rozhodnuto právoplatným usnesením rekursního soudu ze dne 19. září 1922 a odpor neobsahuje žádných nových okolností, jež by mohly odúvpdniti, že tu
nárok navrhovatelův v době povolení prozatimného opatření nebyl. To
platí také o okolnosti; že navrhovatel dosud proti podnájmu námitek
nečinil. Jde 'tu tedy, pokud se týče osvědčení nároku,' jen o právní
otázku, o které bylo již právoplatně rozhodnuto a která vývody odporu vyvrácena není. Okolnost, že nárok, k jehož zajištění bylo proza-

ť

llné opatření povoleno, do dat e č n ě obmezením výpovědi na dů
9 §u I zák. o o:hr: náj. zanikl, tvořila ,~y jen důyod zr~~ení ,tohoto prozatimného opatrem ve s.myslu §u 399 CIS. 4 ;x. r., nemuze vs~k
b' ti uplatňována odporem. Otazka, zda by byl narok navrhovateluv
ohrožen tím, kd;'by odpů~~yně svůj b~! z.3ást~,pro?ajala, je,"t opět jen
otázkou čistě právní, o 111Z bylo :ovn~z. JIZ v nzel1l re~llrsnm: Jed~ano
a právoplatně rozhod?uto:. Net;'uze byli proto ,ta!~ ot.azka predmeten~
) ,ětněho rozhodovám v flzem o odporu, kdyz zadne Dove skutkove
Cl
.. . uve d eny ne b y Iy.
okolnosti,
této otázky se t'k
y aj1cI,

\~~d čis.

o

čís.

2210.

Listinný průkaz o ujednaném splništi závazku žalovaného (§ 88,
odstavec prvý j. n.) není nutno připojiti již k žalobě. Podpis prodateJe
na ob jednacím lístku, staoovícím splnišlě kupi!elova závazku, není nezbytným.
(Rozh. ze dne 31. ledna 1923, l\ I 63/23.)
žalobce opřel původně místní příslušnost pro žalobu o, § 8~: o~- '
stavec druhý j. n. žalovaná strana vz!1esla nan;ltku mlstm nepn~lus
nosti uvádějíc, že vrátIla faktury, opatrene dolozkou: )>splatno a :alovatelno v Praze.« žalující strana prohlásila po té při roku dne 19. cervna 1923, že příslušnost dovolaného soudu opírá o ustanovení prvého
odstavce §u 88 j. n. a předložila při tomto roku objednací liste,k, obsa~
hujíCí poznámku: »účty jsou splatny a žalovatelny v Praze.« zalovana
strana proti této změně dLIvodu příslušnosti namítla, 1. že žalující měla
úmluvu o příslušnosti písemně vykázati již v žalobě, 2. že doložka v objednávce nevyhovuje ustanovení §u, '88 j. n. a 3.. ž 7 objednáv,ka n~ní
stranami podepsána. S o udp rve s t o II c e namltce vyhovel a zalobu, odmítl. O Ů vod y: Soud pokládá námitku žalonné strany ad 1.
za odůvodněnu. Třebaže v §u 88 j. n. není výslovně uvedeno, že písemná úmluva o příslušnosti li1USí býti vykázána již v žalobě, vyplývá
správnost tohoto názoru j'žz ustanovení §u 41 odstavec druhý j. n., dle
něhož soud zkoumá svou příslušnost na základě údajů žaloby, a z ustanovení §u 104 j. n., který výslovně nařizuje, že úmluva o příslušnosti
musí by ti již v žalobě listinou vykázána. Reku r sní s o u d zamítl
námitku mís,tní, nepříslušnosti. O LI vod y: Soud prvé stolice prohlásil '
se níístně nepříslušným, odvolávaje se mi ustanovení §u 41, odstavec
druhý a § 104 j. 11,;. neprávem, neboť zde jde o soud splniště ve smyslu
§u 88 ódstavec prvý j. n. Soudce prvý vychází z nesprávného názoru,
že listina o' smluveném soudu splniště musí býti prokázána již v žalobě.
Z ustanovení §u 41 odstavec druhý vysvítá, že stačí pouhé údaje žaloby
na rozdn od §u 104, který žádá Iistinný doklad. To také plyne z výnosu
ministerstva spravedlnosti ze dne 2. června 1914, čís. 43 věstniku, který
vykládá, že jen úmluva, dle §u 104 j, n. musí býti listinou prokázána
již v žalobě, čehož při. soudě splniště se nevyžaduje. Objednací list,
opatřený podpisem žalovaného, vyhovuje zákonu zákonem žádaná
písemnost o úmluvě jest již v podepsání objednacího listu - v němž
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okolnosti, týkající se uzavření smlouvy, jsou uvedeny. Podpisu druhé
strany se. nevyž~duje. - tím, že smlouvu splnila, dala na jevo, že s obsahem objednacI!lo hstu souhlasí.
N e j vy Š š í s o u d zruš·il usnesení obou nižších soudů a vrátil věc
soudu prvé stolice, by po případném dalším jednáni znovu rozhodl.
D

ů

vod y:

Sluší sice přisvědčiti rekursnimu soudu, že, když jde o soud splniště
dle §u 88 odstavec prvý j. n., nemusí býti listina o smluveném soudu
. :ph~lšt~ pr.okázána již v žalobě, a postačí po této stránce poukázati na
.,prav?e duvody usnesem rekursního soudu. Také sluší přisvědčiti rekur~nImu soudu v tO~', že podpis druhé strany na objednacím lí~tku
nen: nez~y~ny':.', kdyz tato podle žalobního tvrzení smlouvu splnila a
take pod~mm. zaloby u s~,luveného soudu dala na j evo, že s obsahem
obJednaclho hstu souhlas!. Ale rekurs ní soud přehlédl, že při jednání
dle §u 261 c. ř. s. bylo tvrzeno, že žalovaný objednacího listu vůbec
n:podeps~1 a že p~dříze.ný úředník, jej podepsavší, nebyl k tomu oprávne~. T~k.e usnesem prve stohce v této příčíně žádných zjištění neobsahUJe, ac Jde os~utkovo~ okoln?st)edr;ání dle §u 261 c. ř. s. podléhající
a pro posouzenI sporne mlstm pnslusnostr podstatně rozhodnou. Toť
vad~ nzení, právem stěžovatelem vytýkaná, pročež bylo stížností vyhovetr a s ohledem na § 510 odstavec prvý c. ř. s. rozhodnouti, iak se
stalo.'
.

tomut~ usnesení odporovati, nikoli však notář, jehož úřadem není, bdjti
nad tím, zda pozůstalosti, stranami projednané, byly bezvadně provedeny. Nelze tedy P?dle§u 9 pat."o n~"porném říz,eni p!iznati mu oprávnění k rekursu. Avsak Jemu nepnslusl rekurs v teto ve CI am dle čl. IX.
zákona ze dne 1. dubna 1921 čís. 161 sb. z. a n. Tam se mu přiznává
opravný prostfedek podle §u 9 nesp. pat. jen proti usnesení soudu, jímž
soud ze závažných důvodů se vyslovil, že sám pozůstalost projedná
nebo převezme projednání pozůstalosti, které již odevzdal notáři. O takový případ však tu nejde. Ani z ustanovení či. IX. (2) ke konci, že »nevyhovují-li spisy, předložen.é dědici, kteří si sami pozůstalost projed'
nali, přikáže soud k projednání notáři,« nemůže st,~žovatel dovozovati,
že jest k rekursu oprávněn, neboť tu musí býti soudem zjištěno, že skutečně nevyhovují, což se nestalo. Než i tu by měly právo soudnímu
schválení odporovati zase jedině osoby na pozůstalostním řizení pří
moneb nepřímo zúčastněné a nikoliv notář, jako takový. Rekurs stě
žovatele jest tedy nepřípustný, právem mu rekursní soud nevyhověl, ač
jej iněl jako nepřípustný odmítnouti.
čís.

2212.

Žiji-Ii výměnkáři ve společné domácnosti, jest
minimum pro každého z nich zvláště.

vypočitati existenční

(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, R I 66í23.)
Čís;

2211.

.. !'otáři. nepřísluš! pr~vo stížnosti do usnesení soudu pozůstitlostniho,
Jlmz schvaleno projednaní pozůstalosti, předsevzaté dědici.
.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, R I 64/23.)
Do usnesení p o z Ů s t a los t n í h o s o u d u, jímž bylo schváleno
projednání pozůstalostí, jež předsevzaIi dědicí sami vznesl notář rekurs, jemuž rekursní 'soud nevyhověl. Nejv'yšší soud odmítl dovolací rekurs notářuv.
Dlivody:
Kdo se opatřením prvé stolice o nějakém předmětu nesporné pra;,o:n.oci cftí ~tížena, má ~Ie §u 9 cfs; pat. ie dne 9. srpna 1854 čís. 208
I. zak. na vull, hleda!r napravu bud rozkladem na prvé stolici nebo reku:sem ,u st;,Iice ~yšší. Předpokládá se tedy, že opatřením jsou jeho
pr:va neJ3,~ym zpuso?em porušen~, ať již se přímo jednání s,oudního,
Jez ?ylo pnčlllo~ a zak!~de.m, opatrení: zúčastnil nebo ne. V tomto pří
p~de neb~la prav~ no~are J~ko sou.dmho komisaře porušena, když po_o
z~st.alostm so~d dedlcl sam~ml }roJ:dna~ou p~zůstal?st, i když projedn~m neodpovldalo posledl11 vuh zustavltelove a dedlcem předložené
vykazy byly vadné, přes to přijal a tím schválil. Vyřízením tím mohla
;nad býti dotčena práva dědice, pokud se týče odkazovníků, kteří mohli

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci na výměnek manželů Josefa Anny Z-ových, přikázav vymáhajícímu věřiteli výměnkové dávky
k vybrání s tím, že dlužníkům musí zůstati volných 600 Kč ročně. R ek u r sní s o u d vyhověl stížnosti dlužníků mimo jiné i v tom směru,
že stanovil, že každému z dlužniků musí ročně zůstati volných 60UKč.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu a uvedl v otázce, o niž tu jde, v

a

důvodech:

Zbývá výtka, že rekurs ní soud neprávem vyslovil, že musí každému
z obou dlužníků zůstati volnými dávky až do ceny 600 Kč rolóně. V této.
části však jest dovolací rekurs bezdůvodným. Ustanovení §u 330 ex. ř.
patří k těm předpisům, spočívajícím na úvahách soc;álnč politických
právě tak, jako předpisy §u 251 ex. ř. a čl. IX. uv. zák. k ex. ř., jimiž
se dlužníkovi zabezpečuje možnost existence. Neudržitelným jest názor, že nelze přihlížeti k existenčnímu minimu výměnkáře, žijí-li dva
výměnkáři ve společné domácnosti a přesahuje-li jejích společný výměnek hodnotu 600 Kč, pokud se týče, že takovi výměnkáři mají pouze
na to nárok, aby jim byly ponechány společné dávky v hodnotě 600 Kč.
Výměnek
dlužníků jest dělitelným a každý z obou výměnkářů
jest
oprávněn žádati samostatně, qy plněno bylo, co mu přísluší. Spolužití
obou osob k výměnku oprávněných nemá vlivu na jejich nárok na plnění;
každému z nich musí zůstati volným existenční minimum, zabezpečené

134

135

zákonem. S toho právního hlediska nelze ke »členům rodiny, žijícím
s výměnkářem ve společné domácnosti,« o nichž se zmiňuje druhý odstavec §u 330 ex. ř., čítati druhého oprávněného výměnkáře, nýbrž jen
osoby, jimž výměnek nepřísluší.
čís.

2213.

Nařízení
pojišťovnám

ze dne 27. července 1920, čís. 524 sb. z. a n., povolující
vybírati drahotní přirážky, má moc zavazující. I v naříze
ních vydaných na základě zmocňovacího zákona ze dne 15. dubna 1920,
čís. 337 sb. z. a n. lze stanoviti zpětnou jich účinnost.
.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, Rv I 716/22.)
Žalovaný byl pojištěn u žalující pojišťovny proti úrazu, rocm premiečinila 1259 Kč. Na rok 1921 vyměřila mU však pojišťovna pr,emii
1628 Kč, opírajic se o nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 524 sb,
z. a n. žalovaný odepřel platíti zvýšenou premii, namítaje, že pojišťovna
není oprávněna vyměřiti vyšší než smluvenou premii, a popíraje platnost nařízení čís. sb. z. a n. 524/1920. žalobě o zaplacení zvýšené premie bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, o d vol a c í m
s o ude m z těchto d ů vod ů: Nesprávné právní posouzení věci vidí
odvolatel v tom, že soudce prvé stolice pokládá nařízení ze dne 27. čer
vence 1920, čís. 524 sb. z. a n. za platné, a neúplnost v tom, že soudce
prvé stolice neprozkoumal všech podmínek platnosti nařízení. Odvolatel
uvádí jako důvod neplatnosti nařízení: I. že nebylo podle §u 3 zákona
ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n. předloženo k dodatečnému
schválení zákonodárnému sboru, 2. že je nelze pokládati za nařízení,
vydané na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n.,
a" ž'e tudíž ze znění zmocňovacího zákona nelze vyvozovati oprávnění
vlády, aby povolila pojišťovnám, vybírati drahotní přídavky, 3. že nový
zákon tím méně nařízení nemůže míti vlivu na soukromá práva dříve
nabytá, že tedy nařízení jest vydáno protí zákonu, odporu)ic §u 5 o~č.
zák. Důvody tylO jsou bezpodstatny. Ad 1. Soudce prve stolIce pnpustíl důkaz dotazem u presidia Národního shromáždění, zda bylo nařízení ze dne 27. července 1920 čís. 524 sb. z. a n. předloženo v 8 dnech
ku schválení zákonodárnému sboru, jak jest ustanoveno v §u 3 zákona
ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n. Kancelář poslanecké sně
movny odpověděla přípisem 'ze dne 4. ledna 1922, že nařízení, vydané
dne 23. září 1920 pod čís 524 sb. z. a n., předloženo bylo 27. září 1921
Stálému výboru NárodníllO shromáždění. Soud rekursní zjístil dotazem
u kanceláře poslanecké sněmovny, že nařízení bylo předlož.ct;0 dne
27. září 1920, že Stálý výbor postoupíl je poslanecké snčmovne _a senátu Národního shromáždění a že výbor, jemuž poslaneckou snemovnou nařízení bylo přikázáno, zprávy O něI;' dosu_d nepodal. Jest tedy
zjištěno že při vydání nařízení bylo vyhoveno pozadavku §u 3 zakona
ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n., neboť bylo v 8 dnech před··
lozeno zákonodárnému sboru se' žádostí za dodatečné schválení a jest
platné, poněvadž schválení výslovně odepřeno nebylo. Ad 2. Dúvod

zde uplatňovaný jest rovněž bezpodstatným vzhledem k ustanovení
§u 1 zák. ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n., jímž vláda jest
~mocněna použítí k úpravě mimořádných hospodářských poměrů, způ
sobených vál~ou, cesty .nařiz_ovac~ když se to~o jeví, n~tná potře,ba
a když by prutah spojeny s predlozenrm sboru zakonodarnemu byl veCI
na újmu. Není důvodu J'0chybov~ti o t?~~, že. vláda ~a základě t?h0.t.o
astanovení byla zmocnena, povolrtr pO]lstovnam vybIratr drahotnr prrdavky, neboť zde jedná se očívídně o úpravu mimořádných hospodář
ských poměrů způsobených válkou. Pokud se týče námitky, že soudce
nezkoumal platnost nařízení po té stránce, zda jevila se nutná potřeba,
vydati nařízení, a že by průtah byl věci na újmu, j.e~t podotkno~ti,. že
není povinností soudce, by tyto okolnostr zkoumal, JIZ proto ne, ze Jest
prostě nad jeho možností, by tuto nutnost a nebezpečí průtahu mohl
spI:ávně posouditi. Ad 3. K této námitce se podotýká, že v §u 1 cit. nař.
jest stanoveno, že drahotní přirážku podle tohoto nařízení lze vybírati
právě jen z pojištění. uzavřených do dne účinnosti tohoto nařízení a
vztahuje se tedy toto nařízení výlučně pouze na pojištění z doby před
platností nařízení, takže působí pouze nazpět, jak vyžadují toho poměry, jež upravuje. Nařízení toto neodporuje §u 5 obč. zák., neboť
v tomto §u stanovena zásada, že zákony nepůsobí zpět a že nemají
vlivu na práva rtabytá, kteréžto všeobecné pravidl? nevylučuje m?žnosti,by vydány byly zákony se zpětnou platno str, pak-II to v l11ch
výslovně ustanoveno, jak tomu jest u cit. nař., n;eboť ustanovení tohoto
nařízení lze použíti pouze na pojištění z doby před účinností nařízení
uzavřená.

NejvyŠší s

°u d

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vody:

Že se při nanzenr CIS. 524 fo 1920
řádných poměrú způsobených válkou,

jedná očividně o úpravu mimoplyne z toho, že jím jsou povoleny a upraveny drahotní přirážky k úhradě zvýšených správních nákladú, jde tedy zřetelně o opatření za příčinou .drahoty. vyvolané válkou.
Poněvadž je to patrné, ledy se zde in eventum jen nadhazuje, ále neřešÍ, ježto 'to není nutno, otázka, zda vůbec soudové oprávn~ni jsou
zkoumati podmínky vládních nařízení, vydaných podle §u 1 (1) zákona
ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 sb. z. a n., jakým jest i nařízení shora
citované, podmínky totiž, zda jde o úpravu mimOřádných poměrů,
způsobených válkou, zda se úpravy té jeví nutná potřeba, a zda
prlitah, spojený s předložením věci sboru zákonodárnému, byl by věci
na újmu. Neboť soudové mají. sice dle §u 102 úst. list. právo zkoumati
platnost nařízení, ale jest otázkou, zda nemyslí se tu pouzé nařízení
ku provedení zákona, kdežto nařízení dle zmocňovacího zákona vydané,
upravujíc poměry, k jichž uspořádání »by jinak bylo třeba zákona«, zastupuje jako kdysi v rak. právu t. zv. císařské nařízení a nyní u nás též
Opatření Stálého výboru Národniho shromáždění (§ 54 úst. list. »opatření, i když by k nim jinak bylo třeba zákona«) vlastně zákon a má
jeho moc a sílu. dokud nepozbylo dle §u 3 zmocň. zák. platnosti, i jest
tedy otázkou, zda do té doby rovně jako Opatření Stálého výboru
(§u 54 (12) úst. list.) nemá prozatimni platnost zákona, a zkoumati,
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jsou~li tu zákonné podmínky k vydání takového nařízení, zda nenáleží

prostě, jen vládě a nemá význam jen pro její zodpovědnost vůči s '_
;,;ov~am, Co, vyklád,á dovolání, že vláda není zmocněna vydávatí ~~_
nzemť se zpetnou pusobnostl a . tedy protí §u 5 obč , za'k ,vyn
"d't'
I I Ize
pros ym ~oukazeIT1 n~ ~stanovení §ul (2) zmocn, zák, kde vypočítány
jSO,~ pO,mery, na JIChz upravu se zmocnění nevztahuje a jež tedy vláda
n~nzellIm ,upravovati nesmL K poměrům tam taxatívně vyjmenovaným
vs~k pom::, o, který ,v našem nařízení jde, níkterak nenáležÍ, Kdyby
ovsem nanzenr vyb,~cm,.:~l? z ráll;ce zmocnění; porušujíc zákaz cit.
§u, 1 (?) - ~ kterez pnčme musI soud platnost jeho zkoumatí, protoze, prestoupl-h tuto mez, platnost zákona nemá, ba jest přímo contra
leg~m Cll, ods,tavce, - nebylo by lze k němu hleděti. Poněvadž tedy
n~m ve zm?Cnoyaclm ;;ákoně' zakázáno) opatřiti, nařízení na základě
neho vydal;a ,z,retn~u pusobností, jest ustanovení §u 1 (1) cit nař" že
d;ah?tnl p,nrazku jl~, ustanovenou lze vybírati (jen) z pojištění uzavrenych pre? Jeho, ucmností: pl~!né, třeba že tu o zpětný účinek jde,
~n se ,to. dotyka prav ,s;nluvllIch ]IZ nabytých, Co dále dovolání vykládá,
ze St~ly vybo; ?emuz~ dle odst, 8 ~it a) opatřením svým ukládati
?bča~um ,trvale fmančm povmn,ostl; a ze to musí platiti i pro vládní nan~en:, ~~seh? druhu, ,j~zto ~ry zakonodárná pravomoc vlády nemůže
by tl slrsl nez moc Staleho vyboru, na to dlužnoodvětítí že ustanoven!
má na mysli, jak z celého odstavce, jenž i jinak jen o ~eřejnoprávních
op~tfenkh ml~:,í, ~ř,ejmě plyne, je,n trvalé finanční povínnosti státo,
obcans~e (z~laste tez slovo »občanum«), tedy veřejnoprávní, jež ovšem
I,:mO,cn,ovacI zako~ v ~u 1 (2) vylučuje, nepřipouštěje nařízením za.(ezovalll jednotlIvcu verejnyml dávkami, že však se to na úpravu pomeru soukrollloprávních nijak nevztahuje,. Rovněž· tak nemístnou 'est
obdoba'~n 53 (5) úst list, dle něhož Opatření Stálého výboru pozbývá
platnostI, nebylo-Ii sněmovnami schváleno do 2 měsíců od té co se
sešly, Na nařízení vydaná dle zmocňovacího zákona nelze to rozŠiřovati
p,rot~že zmocňovací ~ákon v §u 3 podrobně ,a přesně stanoví, kdy na~
nZenI platnostI pozbyv a, a ustanovem ta ovsem se obsahem svÝm 1i~'
ocl cil, ustanovení ústavní listiny,
v

o

čís.

2214.

Úrazové pojíštění dělnícké.
Jest úrazem »podnikovým«, byl-li zaměstnanec v závodě pokousán
psem, třebas cizím. Byl-li pes psem zaměstnavatele nepřicházi v úvahu
jeho ruče,ní dle §u 1320 obč, zák.
'
(Rozh, ze dne 30, ledna 1923, Rv I 742/22,)
žalobkyně, zaměstnaná v 1ová!'ně žalovaného, jdouc za dne z tovární kanceláře přes dvůr hledati dělníky, byla napadena ulrhnuvším
se hlídacím psem a pokousána, ž<iJobě o náhradu škody protí továrníku
pro ce sní s o udp r vJé s tol í c e vyhověl. NepřistoupÚ síce na
stanovisko žalobkyně, že jde o úroz podnikový, uznal však žalovaného
zodpovědným podle §u 1320 obč, zák. O d v' o I a c í s o u d ji zemitL

D ů v od y: V tomto sporu jde především o řeŠení otázky, zda úraz,
o nějž žalobkyně náhradní nárok opírá, jest úrazem podnikovým ve
smyslu zákona ze dne 28. prosince 1887, čís, 1 ř, zák z r, 1888 čili nic.
První soud zodpověděl otázku tu záporně, odůvodniv to tím, že pes,
jenž žalobkyni ,p~ko~s~I" byl urče,: ku hlídán~ jen v nocí; kd~žto úraz
se stal za dne, ze I hhda11l v nocI melo Jen ten uče1, aby Clzl hde nevnikli
do místností závodních a do bytu žalovaného a jeho zřízenců, že však
jinak nesloužil pes nikterak samému provozování podniku a že o úrazu
podnikovém nemŮže tu býti řeči, jelikož zákon úrazový má na zřeteli
jen úrazy vzniklé z příčin technické povahy, Právem vytýká odvolatel,
že v tomto směru byla věc prvním soudem nesprávně posouzena po
stránce právní. Pojem úrazu podnikového v zákoně samém není přesně
vymezen, že k pojmu tomu nestačí již sama časová nebo místní souvislost mezi úrazem a podnikem, nýbrž že je třeba k tomu příčinné souvislosti,v tom shodly se nauka i praxe, Různost náhledů vzešla však
o tom, v čem tento příčinný vztah je hledati. Jedni byli názoru, že výraz
»v podniku« je bráti ve smyslu objektivním, že znač! tolik jako »v závodě« a že úraz musí býti následkem zvláštního nebezpečí, spojeného
s provozem podniku, Druzí zastávali náhled, že úrazem »v podniku«
rOzuměti jest úraz při činnosti v podniku, nebo při činnosti v zájmu podniku, že tedy spojitost onu je bráli ve smyslu subjektivním, že úrazem
podnikovým jest úraz ve službě a že k příčinné souvislosti stačí, byla-Ii
čínnost v podniku jen jedinou z příčin, jež přivodily úraz (tak zejména
Menzel), Náhled tento nabyl vrchu a v praxi ustálil se názor, že úrazem
podnikovým je '>náhlé porušení zdlaví nebo těla, způsobené zevním vlivem při pojištěné práci«. Praxi této dostalo se schválení zákonem ze
dne 21, srpna 1917, čís, 363 ř, zák" jenž stanovil, že úrazům v podniku
na roveň. postaveny jsou úrazy, jež stanou se při takových domácích
nebo jiných výkonech, k nimž je pojištěnec vedle zaměstnání, pojišťo
vací povinnost zakládajícího a po jeho dobu přibrán podnikatelem nebo
jeho jménem, a rovněž úrazy, ·l?řihodivŠí se cestou z bytu do práce nebo
z práce do bytu, pokud v této cestě nenastalo přerušení odůvodněné
, vlastním zájmem pojištěncovým, Z toho vidno, že není správným názor
prvého soudu, že úrazový zákon má na mysli jen úrazy, vzešlé z technické povahy podniku samého, V případě, o který jde, stal se žalobkyni
úraz rla továrním dvoře," tedy v závodě samém, v obvyklé době pracovní
a pří výkonu služebním, totiž při tom, když hledala dělníky, by s ní šli
na poštu pro balíky; úraz přivoděn byl psem, určeným ku hlídání továrny, na továrním dvoře, K provozu podniku továrního patří také bezpečné uschování a opatrování zásob surovin a vyrobeného zboží a slouží
proto i hlídací pes k účelům podnikú, Že psa nebylo třeba ku hlídání
i za dne, je vzhledem k vývodům shora uvedeným nezávažným, Rozhodným je, že" úraz ·stal se žalobkyni při jejím služebním výkonu, a souvislosti s podnikem, při čemž mimo to je tu i místní i časová souvislost
Jde tedy o úraz podnikový, Z přípisu úrazové pojišťovny dělnické ze
dne 1, července 1921 vychází na jevo, že pojišťovna odmítla úřední jednání jedině proto, že prý dle jejího vyšetření nebyla žalobkyně následkem
úrazu vůbec nezpůsobilou k práci a že tedy nebylo tu předpokladů §u 6
ÚL zák. Odůvodnění toto neodpovídá ovšem výsledkům průvodního ří-
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zeni, jelikož dle zjištění prvního soudu byla žalobkyně následkem utrpě
né~o_ úrazu po_ 6 ned~1 nezpůsobilo~ k prácí, jednak úplně, jednak čás
tecne. Jde-II vsak o urazpodmkovy ve smyslu §u 1 úrazového zákona, .
mohla by se žalobkyně domáhati na žalovaném 'náhrady škody ze zákona jedině tehrla, kdyby byl žalovaný úraz její přivodil úmyslně (§ 45
úr. zák.). Toho však žalobkyně ani netvrdí. Bylo proto žalobni nárok,
pokud jej žalobkyně opirala jedině o to, že žalovaný jako majitel psa
opomenul jej řádně opatřiti, zamítnouti.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Předeslati dlužno, že § 1 zákona ze dne 28. prosince 1887, čís. 1
ř. zák. pro rok 1888 doznal změny zákonem ze dne 10. dubna 1919,
čís. 207 sb. z. a n., byv v jeho čl. ll. novým zněním nahražen, v němž
předpis pro tento spor rozhodný zní nyní: »všichni dělníci ....... zaměstnaní v továrnách a ..... « (vypočítávají se podniky jiných druhů)
»jsou pojištěni proti následkům ú r a z ů při h á zej í c í c h se při
pro voz o v á 11 í pod ni k ů(úrazů podnikových)«, kdežto § 5 ve
znění zákona ze dne 21. srpna 1917, čís. 363ř. zák. ·zůstal nezměněn,
nebyv dotčen aní zákonem čís. 207 sb. z. a n. pro rok 1919, aní dalším
zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 300 sb. z. a n. a konečnč, že zákon
čís. 207/1919 nabyl v celém rozsahu účinnosti dnem 1. července 1919
(vl. nař. ze dne 19. května 1919, čís. 336 sb. z. a n.), tedy ještě před

sporným úrazem, jenž se přihodil dne 23. října 1920. Úrazům v podniku
se pří házejícím klade § 5 v doslovu zákona čís. 363/1917 na roveň jisté
úrazy, přihodivší se mimo podnik, ale o takový tu nejde. Aby úraz byl
pokládán za pod n i k o v ý, nežádá se nic vlee, než aby se přihodil
při provozování podniku, t. j. když dělník byl v podniku za účelem vykonávání svého zaměstnání. A to v tomto případě dopadá, neboť žalobkyně zaměstnána jest v továrně žalovaného ve výpravně, a v době úrazu
měla jíti na pošiu pro balíky, došla si do kanceláře pro nákladní listy
a· šla na dvůr hledat dělníky, kteří by s ní na poštu šli. Jakým způsobem
se úraz stal, je dle doslovu zákona, jenž o jeho původu, druhu a zp~sobu
vůbec nemluví, docela lhostejno. Žádá se prostě ú raz. Je tedy lhostejno, že pes, jenž žalobkyni kousl, byl chován k vůli tomu, by v noci
továrnu hlídal, a sloužil tedy k účelům podniku, neboť, kdyby to mělo
býti rozhodným, muselo by se ovšem logicky dojíti k výsledku, že tu .
o úraz podnikový nejde, protože úraz stal se ve dne, kdy pes podniku
nesloužil. V pravdě však byl by tu úraz podnikový i tehdy, kdyby pes
s podnikem neměl nic společného a byl pouze chován v domácnosti
podnikatelově, nebo byl třeba i psem docela cizím. Stačí každý úraz, jen
stal-li se při provozování podniku, t. j. při podnikovém zaměstnání děl
níka. Zákon jest dán ve prospěch dělníka, i jest to dvojí veliká výhoda,
kterou mu přináší: jednak jest dělník zajištěn proti úrazu i tehdy, kdy
podnikatel by zaň neručil na př. zde, kde by žalovaný dle §u 1320 obč.
zák. zodpověden nebyl, jednak není uspokojení jeho nároku odvislé od
osudu podnikatelova jmění, nýbrž jest zabezpečeno pro vždy. Zákon
tedy nesmí již v zájfnu dělnictva samého ve svém dosahu býti omezován

V"'kladem, odporujícím jeho duchu a tendenci, třeba z nahodilých příčin
/ konkretním případě, jako zde,. dělník by to pokládal pro sebe za výhodné. Jde-Ii však o úraz podnikový, není žalovaný dle§u 46 úr. zák.
z následků úrazu vůbec práva § 1320 obč. zák. nepřijde na řadu.
čís.

2215.

Jak dalece ručí dráha dle nařízení o koncesování železnic ze dne
14. září 1854, čís. 238 ř. zák. za poškození mdyitostí na sousedících
pozemcích.
Bezvýjimečné ručení podnikatele za poškození třetího není obecnou
zásadou tuzemského práva.
·(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, Rv I 749/22.)
žalobkyně vykládala na· železniční stanici len s vagonu na povozy.
Jiskrou z komína projíždějící lokomotivy byl len, vyložený na povoze,
zapálen a shořel. Žaloba proti dráze o náhradu škody byla zamí!nuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í ol s o ude m z techto
důvodů:

§ 10 písm. b) nař. ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák. předpisuje,
že podnikatelstvadrah jsou povinna: 1. nahraditi všecku škodu na statku
veřejném i soukromém, která vzešla ze s t a v b y dráhy, a 2: učiniti
taková opatření, aby s o u sed n i p o zem k 'I, bud o v y atd. ani za
stavby dráhy ani p o zdě j i škody neutrpěly, a jsou práva z takových
poškozeni. Případ 1. jest vyloučen, protože nejde o škodu způsobenou
stavbou dráhy. Avšak ani ustanovení čís. 2 nelze na tento případ vztahovati. Vztahuje se sice na škody způsobené provozem dráhy (»později«), avšak to jen na škody, způsobené na předmětech, jež jsou
s tělesem dráhy (tratí) vreustálém spojení, jaké ovšem nezprostředkuje
se jínak, než nepřetržitostí půdy (pozemků); to' jasně vycházi už ze slov
»sousední pozemky, budovy atd.«, kteréž »atd.« zřejmě neznamená nic
jiného než.j i n á zří z e n í na sousedních pozemcích se nalézající, třeba
nespadala pod pojem budov, na př. kryty studní, ohrady, ploty, vždy ale
zřízení, . jež s přilehlými pozemky jako jej i c h pří s I u š e n s tví
. (§ 294-297 obč. zák.) v trvalém spojení se nalézají. To plyne také
c výrazu »t a k o v á opatření«, jehož správný smysl se podá jen ze sou. vislo sti s výrazem »sousední pozemky«; myslíť se tu opatření stá I á,
protože sousedství pozemků je stálé a proto. i ochrana iich proti nebezpečím, vyplývajícím z provozu dráhy, musí býti stálá. Ovšem ale ručí
dráha za škody na těchto předmětech provozem způsobené přes to, že.
snad opatření vhodná učinila, neboť druhá věta, která toto ručení ukládá,
vyslovuje naprostý příkaz, nekladouc za podmínku zavinění dráhy, zejl,11éna též. ne opominutí potřebného opatření; do té míry tedy zákon
ukládá dráze ruč en í z a v Ý s 1 e dek. Avšak za škody jiné, než na
přilehlých pozemcích, budovách a jiných zřízeních na pozemcích těch
se nalézajících, dráha neručí. To platí zejména o všech věcech movitých,
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které jen dočasně na pozemcích těch se nalézají a k příslušenství jích
nepatří. Dá se velmí dobře říci, protože je to logícké, že dráha ručí nejen
za spáleni obilí a stromů na stojato, způsobené jiskřenim lokomotivy,
nýbrž i za spálení všech těchto a takových plodů půdy sice již oddě
lených, qJe posnd nesklizených jako obilí požatého, stromů pokácených
ba i polního nářadí jako pluhů, kos a pod., poněvadž i to náleži k při~
slušenství zemědělského hospodářství, avšak nade vši pochybnost jisto
jest, že ručení nevztahuje se na movitosti, jež žádným způsobem k pozemku a hospodářství na něm nenáležejí. Sem mimo jiné patří zvláště
dopravované obchodní zboží, na př. když po silnici běžící vedle železniční tratě dopravuje se na povozech obilí, seno, len a pod. a zboží to
jiskřením lokomotivy se vzejme, nebo, když se, jako v tomto případě, .
zboží takové dopravuje z nádraží, kam drahou přišlo. Tu musí dopravovatel zboží, věda, že má.co činiti se sousedstvím dráhy, s.ám pomýšleti
na to, aby nebezpečí z toho hrozícímu vyvaroval a z opatrnosti učiniti
potřebná opatře!'í, buď tak, aby dopravu předsevzal v době, kdy vlaky
nejedou, anebo aby zboží bezpečným krytem opatřil. Patrno, v čem záleží rozdíl: pozemek nelze ze sousedství dráhy odkliditi, on jest tu nutně
pořád, i když je dráha. zrovna v provozu, a proto to je r a t i o leg i s
- vlastník požívá proti dráze ochrany, maje nárok na náhradu· škody
způsobené provozem, kteráž ochrana rozšiřuje se logicky i na všecko
příslušenství pozemku, protože hospodářská potřeba činí to nemožným,
aby se pro ně vybíraly jen intervally, kdy dráha v provozu není, a také
jinaké opatření bezpečnostní proti poškození jeho jest se strany vlastníka, neproveditelným. To však neplatí tak bezpodmínečně o movitých
věcech, jež se ocitly na' pozemku jen mimochodem a dočasně, na př.
právě za dopravy. Arciť ani svízelnou situaci držitele takových věcí nelze
zneuznávati, i má i nejvyšší soud plné porozumění pro stanovisko ža~
lobkyně, ·která tu žádá rovněž ruč e n í z a v Ý s 1 e dek. Tento požadavek je starou bolestí všech nějakým živnostenským podnikem poškozených, kteří podniku žádného zavinění dokázati nemohou a jichž
usuzování, že podnikatel má ručiti za všecku škodu, kterOU provozováním podniku svého druhým způsobuje, bez ohledu na to, zda ji zameziti mohl čili nic, jest úplně oprávněné a logické, neboť i když je škoda
nutným, nevyvarovatelným následkem provozu, musí ji podnikatel hraditi proto, že tězí-li z podniku, musí nésti i jeho risiko. To jest v nauce
i v. životě již mnoho desítiletí jednomyslně uznáno, nikoli však v zákoně; zákon jen velmi zdrželivě, ba neochotně, a jen po povlovných
etapách přizpůsobuje se požadavku doby, která rozmachem hospodář
ského vývoje jeho v podstatě pořád ještě romanistické stanovisko dávno
předstihla a zastaralým učinila. To bylo dlužno říci, protože dá se dobře
chápati pocit ki'ivdy, který žalobkyně má, a bylo jí proto vyložiti, že
neprávem činí z něho odpovědnými soudy, neboť tyto nemohou záKon
vykládati proti jeho zřejmé intenci, proti Jasné vůli zákonodárcově, sice
by s druhé strany uvalily na sebe výtku ještě těžší, že se dopouštějí
óhý~bán! zákona. Přizpůsobiti zákon potřebám života neb dokonce vývoji doby mohou soudové jen potud, pokud je to možno s užitím platných vykládacích pr~avidel; výklad nikdy nesmí býti takový, aby činil
zákonu zřejmé násilí. Jinak jest náprava už jen věc! zákonodárce. Zákon

však ještě nemá vše o b e c n é h o ustanovení, jež by z á s a dně statuovalo ručení podnikatele za výsledek, bez ohledu na zavinění nýbrž
stanoví jej en sporadicky tu a tam pro určité druhy připadů, ~ož dle
platných dosudpravide,l vy~l~?a:ích vyluč~je analogii:.protože zákonodárcem vybrane nejnalehavejsl pnpady jeVl se Jako vYjlmka z pravidla,
že ručení za škodu předpokládá zavinění. Proto jest odůvodněna výtka,
kterou Krainz-Ehrenzweig Syst. II. 1920 str. 582 praxi z toho činí, vině
ji nad to ještě z odporu proti zákonům nového směr~. ~n sám sice ustanovení §u 10 ht. b) shora ad 2. vztahUj e 1 na movlte veCl na sousedním
pozemku se nalézající beze všeho rozdílu, avšak důvodů pro to neudává
žádných, zejména neuvědomuje si rozdílu v dikci obou ustanovení 1. a 2.
a důvodu zákonodárného, takže smysl nevykládá, nýbrž dekretUje
(i b. II. A). Ost1tně on sám pod B. uznává, že při poškození movitých
věcí, jež se nenf11ézaly na sousedním pozemku, třeba k ručení zavinění
dráhy, takže za poškození věc! nalézajících se na železničním tělese
samém zvláště jako zde, ve stanici, dráha za výsledek o sobě by neručila, ač jest to případ ještě silnější než případ §u 10 lit. b) ad 2. V tom
je tedy odpor. Správnější kriterion zajisté jest, zdali se věci na železničním tělese nalézaly oprávněně nebo neoprávněně, ovšem vždy před
pokládaje, že už vystoupily z dopravního svazku dle § 97 žel.' dopr. řádu.
Proto soudy, ač věc se sběhla ve stanici, právem se obíraly předpisem
§u 10 lit. b) a byly by ho i na tento případ vztáhly, jen kdyby byly
mohly platnost jeho uznati i pro věci movité. Oproti Ehrenzweigovi srovnati. dlužno Krasnopolski Obl. § 33 I. 1. pozn. 4 (vyd. 1910), Randa,
Schadenersatzpflicht § 3 II. a), Eger, Eisenbahn und Verkerhsrechtl.
Entsch .. u. Abh. str. 123 n. n. (pro říšskoněm. právo). Zbývá tedy jen,
zda žalobkyně dokázala dráze zaviněn! (§ 1294 obč. zák.). Ona žalobu
zakládala jedině na to, že lokomotiva nebyla opatřena jiskrojemem, ale
nižší stolice zjistily, že byla a žejímač jisker byl v pořádku. Že by existovalo nějaké účinnější opatření, než jímač jisker, jehož v tomto pří
padě užito, žalobkyně v řízen! před prvou stolic! netvrdila a neudává
ani v dovolání, v čem by mělo pozůstávat, nelze tedy nahlédnouti, jak
může žádat, 'aby dráha byla užila opatření lepšího. Není také zaviněním,
že dráha topila uhlím hnědým, které více jisker hází, netvrdíť se ani, že
by to nějakým předpisem bylo zapovězeno,.a mimo to časy ještě· neisou
normální. Ostatně nelze provésti vůbec'důkaz, .že škoda .by nebyla' nastala, kdyby se' bylo topilo uhlím černým, protože i to jiskření působí,
jež by k zapálení lnu stačilo. Lhostejno je, je-li len snadno zápalný
a byl-li vůz vysoko a plně naložen, neboť je lhostejno, zda len žalobkyně přikrýti měla či nemusila, protože. otázka její .viny je lhostejna,
když dráha za výsledek neručí a její zavinění dokázáno není tak že
pak lhostejno je, zda žalobkyně si škodu sama zavinila či nic. '
čís.
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ť?chrana n~jemců. žaloba na. vrácení přeplatků činže z období platnosh dilem nar. ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n., dílem zákona o ochraně nájemníků ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a II.

V tom, že nájemník nadále platil zvýšenou
se nároku na vrácení přeplatku.

činži,

nelze

spatřovati

vzdáni

(Rozll. ze dne 30. ledna 1923, Rv I 769/22.)
Žalobce byl nájemníkem v domě žalovaného na. Král. Vínohradech
a tvrdil, že mu žálovaný, nedbaje zákona o ochraně nájemníků, neoprávněně zvyšoval činži a nechtěl vrátiti přeplatky přes to, že žalobci byla
činže upravena nájemním úřadem dne 24. ledna 1922.
žalobce vypočítal v žalobě, že v období od 1. února 1919 do 30. dubna 1921
správně měl zaplatiti 2770 Kč 50 h, zaplatil však skutečně 3428 Kč
83 h za tuto dobu, přeplatil tedy 658 Kč 33 h. Od května 1921 do února
1922 přeplatil 112 Kč 41 h, celkem tedy 770 Kč 74 h, jichž vrácení za-o
žaloval. Pro c e sní s o udp r v é s t o líc e přiznal žalobci pouze
120 Kč 21 h. D ů vod y: Dle §u 14 zák. o ochr. nájemníků ze dne 8.
dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., jest zvýšení nájemného s vedlejšímí
poplatky, pokud jest zákonem nařízeno svolení úřadu, bez svolení úřadu
neplatné a, co bylo plněno proti zákonným ustanovením, může býti požadováno zpět se zákonnými úroky, kterýžto nárok promlčuje ,se do šesti
měsíců od zrušen"Í nájemní smlouvy a nelze se ho napřed zříci. Zákon
nabyl účínnosti dnem 3. května 1920, nepůsobí zpět, nelze tedy čínže
z doby dřívější, snad zvýšené, dle něho posuzovati a dle zákona dříve
platného (nař. ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n.) rovněž ne,
poněvadž již neplatí, nehledíc k tomu, že dle §u 2 dřívějšího nařízení
zvýšení nájemného bylo upraveno dle jiných zásad, tak že, kdyby tento
případ posuzován byl dle tehdejšího ustanovení [§ 2 (4)], nebyla by
činže žalobcova ani v jednom čtvrtletí dosahovala hranice sazby první
§u 2 (4) cit. nař. Poněvadž zákon čís. 275 sb. z. a n. nabyl účinnosti
3. května 1920, tedy dnem, kdy již tehdejší květnová činže byla splatná
a také jest, jak v Praze a předměstích obvyklo, již zaplacena, lze ustanovení zákona použiti-teprve pro období srpnové 1920. Nebylo sporu
o tom, a jest to také prokázáno činžovní knížkou žalobcovou i výslechem
stran, že žalobce zaplatil za dobu od 1. srpna 1920 do L února 1922
celkem 3093 Kč 03 h. Od této částky dlužno odečísti polovici nedoplatků,
209 Kč 16 h placených žalobcem v úno.rovém čtvrtletí 1921, za rok 1920
(za čtvrtletí únorové a květnové 1920), tedy 104 Kč 58 h, tak že zaplac'eno žalobcem 2988 Kč 45 h. Jest prokázáno spisy nájemního úřadu
a stranami také přiznáno, že nájemní úřad k žalobcově žádosti určil jeho
činži čtvrtletně na 383 Kč 46 h rozhodnutím ze dne 24. ledna 1922, do
cehož nezahrnut poplatek za přebranou vodu a 8% vodní činže, která
na Král. Vinohradech vybírá se od 1. listopadu 1921 dle vyhlášky ze dne
21. října 1921. Dle toho byl by měl platiti žalobce celkem za zmíněných
sedm čtvrtletí 2868 Kč 64 h, byl tedy přeplatil 120 Kč 21 h. Tuto částku
má právo žalobce požadovati zpět dle §u 14 posl. odst. zák. o ochr. náj.,
při čemž třeba podotknouti, že základnou početní jest ono nájemné, jak
je určil nájemní úřad, a jest tudíž nesprávným výpočet žalobcův, jenž
vychází ze základní činže, jaká byla 1. srpna 1914 (280 K), § 14 poslední odstavec a § 16 cit. zák. O d vol a c í s o u d přiznal žalobci dalších 215 Kč 13 h. D ů v o. d y: Nesprávné posouzení právní vytýká od-

volatet l1apadv~nél1~u rozsudku pro, ~áhledJ že ~árokYJ jež vzešly nájemníklun dle nanze11l z_~ dn~ 17. prosInce 1918 ČIS. 83 st. z. a n., zaníkly
okamžikem, kdy nanze11l to pozbylo platnostr, t. j. 31. března 1920.
Uplati'íovanému důvodu odvolacíl11~ nelze zcela upříti oprávněnÍ. Prvému
soudci dlužno dáti sice za pravdu v t0111, že, ježto zákony nepůsobí nazpět (§ 5 obč. zák.), nelze přiznati zpětné platnosti ani zákonu ze dne
8. dubn~ 1920, Čí:. 275 sb. z. a n.: pokuod však prvý sO~ldce ,":yslovuje
dále take nahled, ze naroky, vZ11lkle za pusobnostr zakonu, nyl1l již zrušených, ~1elze uplatňovati jedině proto, že zákony ty již neplatí, nelze
s ním souhlasiti, neboť, kdyby měl tento náhled zvítěziti, musela by se
odepříti celé řadč nároků oprávněnost beze vší příčiny, což zákonodárce
dozajista nezamýšlel a také ani zamýšleti nemohl. Pončvad, odvolatel
uplatňuje proti 'odpůrci nárok na vrácení přeplacené činže za čas od 1.
února 1919 do 30. dubna 1922 a v této době platily zákony dva (néjprve nařízení ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n., a po něm zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n.), jež otázku přípustnosti
zvýšení činže upravovaly nestejně, nutno žalobní nárok rozložiti na dva
díly, mezi nimiž tvoří den 1. srpna 1920 časový mezník, poněvadž zákon
ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n., jenž vstoupil v platnost teprve
3. května 1920, nemohl míti samozřejmě již vlivu na úpravu činže, jež
byla splatna dne 1. května 1920. Dle toho dlužno vziti v úVdhu a) jednak nárok, jenž vznikl odvolateli do 31. července 1920 a b) jednak nárok, jenž. mu vznikl po tomto dni. Ad a) Dle stavu věci jeví se nárok
žalobní, pokud má za předmět vrácení přeplacené čin ze za čas do 31.
července 1920, předčasným a nelze mu.proto dnes vyhovětí. (žalobce se
v tomto směru neodvolal.) Ad b) Dne 3. května 1920 vstoupil v platnost zákon ze dne 8. dubna 1920, čís, 275 sb. z. a n. Zákon tento obsahuje v příčině zvýšení činže a nároku na vrácen'í přeplacené činže stejná
ustanovení jako nařízení ze dne 17. pros'ince 1918, čís. 83 sb. z. a n., liší
se však od toholo nařízení ve třech směrech: především v tom, že pronajímatel může zvýšiti činži, oč se platila dne 1. srpna 1914, o 20% beze
. všeho (8), dále v tom, že ivýšellÍ činže nad 20% se smí státi.jen se svolením nájemního úřadu (§ 8), jínak že je neplatno (§ 14), a konečně
v tom, že se nárok na vráceni přeplacené činže promlčuje do 6 měsíců
od zrušení smlouvy nájemní (§ 14). Poněvadž mezi stranami výše činže,
kter~ se dne 1. srpna 1914 z bytu odvolatelova platila, sparna není' a
odpurce odvolatelův ani netvrdí, že vymohl ku zvýšení této činže svolení příslušného nájEmního úřadu, riebude nesnadno, vypoč'ísti, oč směla
býti odvolateli za působnosti zákona ze dne 8. dubna i920, čis. 275 sb.
z. a n. činž,e platně zvýšená, vzhledem k tomu, že je také nesporno, mnoho-li odvolatel odpůrci na činži za působnosti uvedeného zákona celkem
. z~platil, ~ude ta~é snadno zjis~iti ~ř~platek činže, na který odpůrce po
zakonu narok ma a k jehoz vracel1l je povinen. V dalším pak Vy'počítal
podrohně odvolací s'oud výši žalobci přisouzeného nároku.
, N e j v y Š š í s O II d nevyhověl dovolání žalovaného.
v

Důvody:

Odvolací ~oud užil ve všech otázkách správných zásad a dospěl tu-'
dlz k spravnemu vYEledku. Jen vzhledem k dovolání, pokud zásady ty
ov
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napadá, přičiřlUjí se zde důvody, z kterých nejvyšší soud má ie za správné a vývody dovolání za pochybené. Proč by bylo nesprávno, posuzovati
žalobní nárok, pokud spadá do doby před L srpnem 1920, ále nařízeni
ze dne 17. prosince 1918, čis. 83 sb. z. a n., nejde na rozum. ani dovolání ani odvolání, m něž odkazuje, toho nedoličují. Každý nárok dlužno
posuzovati dle zákona té doby, do níž jeho vznik spadá (§ 5 obč. zák.),
leda že by pozdějši zákon nadán byl zpětnou působností, čehož v poměru zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 215 sb. z. a n. k nařízení shora
citovanému není (§ 33 zák.r Neprávem dovozuje dovolání,ze žalobce
vzdal se nároku, požadovati zpčt přeplatky, mlčky tím, že je svého času
napořád platiL Při léto logice by nárok na vráceni přeplatkú vůbec nikdy vzejíti nemohl, ačkoli jej zákon právě pro takový případ zřizuje
(§ 6 .(3) nař. a § 14 (3) zák.). jestliže'však tu o vzdání nemůže býti
řeči, pak neprávem žalovaný žádá, aby byla žaloba co do 320 Kč 68, h,
vypadajících za období do L srpna 1920, zamítnuta bezpodmínečně.
Ostatně vzdání se bylo zrovna tak málo v prvé stolici namítáno, jako
promlčení, i nelze k těmto novým námitkám dle §u 482, odstavec prvý
" §u 513 c. ř. s., vůbec hleděti, i kdyby byly důvodny. ,Proto netřeba
zkoumati, je-li správným názor odvolacího soudu, že promlčecí lhůta
§u 6 (3) cíl. nař. bHí ode dne zrušení smlouvy nájemní. Správný ovšem
je náhled odvolacího soudu, že úprava činže rozhodnutím nájemního úřa
du provedená platí jen pro dobu rozhodnutí tomu následující, neboť zákon neustanovoval, že by působilo zpět, nýbrž jen, že svolení úřadu toho
k zvýšení nájemného o více než 20% je potřebí a bez něho žeJe zvýšení
neplatné (§ 8 (1) a § 14 (1) zák čís. 275 z roku 1920),
čís.
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K pojmu »podvodu« ve smýslu čl. 350 obch. zák.
Zboží jest »dodáno«, jakmile se prodatel vzdal jeho detence a zboží
přešlo do moci kupujícího nebo jeho zmocněnce.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, Hv I 186/22.)
Žalovaný prodal zalob,i vagon pivních a vinných sklenek a odevzdal zboží k žalobcově příkazu dne 26. listopadu 1919 zasílatelské
firmě F. a P. k další žalobcově disposici. Žalobce zaplatil kupní cenu.
Dne 12. dubna 1920 sdělil žalobce žalovanému, že italská firma, jíž
zboží dále dodal, zboží pozastavila, ježto prý je nejhoršího druhu, takže
dlužno pochybovati o tom, zda jde vůbec o »sklenky«. žalobou, zadanou dne 21. května 1920 domáhal se kupitel zrušení smlouvy a vrácení
kupní ceny. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c i
s o u d z těchto d ů vod ů: Prvý soud věc 'právnicky správně posoudil. .
Co se týče v první řadě tvrzení žalujícího, že tu má býti použito ustanovení čL 350 obch. zák., prvý soud správně uvedl, že tu není před pokbdu čl. 350 obch. zák. Nikoliv o sobě dodání zboží vadného, jež není
am prostředního druhu ani prostřední jakosti a příčí se učiněnému
slibu, tvoří skutko,<ou podstatu podvodu ve smyslu čL 350, naopak
prodávajíCí musil učiniti ještě něco jiného, co kupujícího přimělo k tomu, že nedbal své povinnosti dle čL 341 obch. zák. zboži prohlédnouti;

musí tu b'ýti tudíž takové okol~osti, by bylo možn<' co se týče prodávajícího Zl'StlÍ1 umysl podvodny. Odvolatel se snaží dovozovati to tvrzením, že žalovaný věděl, že žalobce zboží nepřevezme osobně. Nehledě k tomn, ž,:k t~muto tvr:oení, které v stolici prvé ani uplatňováno
nebylo, nelze v nzem odvolaclln vzhledem k ustanovení §u 482 c. ř. s.
ani přihližeti, není toto tvrzení přesvědčivým již z toho důvodu, že zboží
bylo k žalobcovu rozkazu zasláno zasílatelské firmě F. a P. v Karlových Varech, žalobce v Karlových Varech bydlí, takže náhled že žalobce prohlédnc zboží v Karlových Varech byl spíše odůvodněn nežli
náhled opačný. Tvrzení žalujícího, že žalovaný věděl, že nelze očeká
vati, že žalobce zboží v Karlových Varech osobně převezme nezasluhuje tudíž po~šimn:,t~. Též ~ f!kturované cenr nelze usuzovati' na úmysl
kl~maÍ1,.t0 tU;' mene, kdt' .zalobce neprokazal, že žalovaný zaplatil
svemu predchudc1 za zbozl zalobc1 dodane cenu v poměru ku fakturované .~ástce valně. uiŽší. Dlužno přihlížeti k abnormálním poměrům hospodar~kym, ktere panova]y v době, kdy prodej byl ujednán, zejména
k velkem u shonu po ZbOZ1, vyvolanému nedostatkem zboži za kterýc~žto po.měrů..si pr,0dávající ani neuvědomil, že by kupuji~; nemohl
potrebovatr ZbOZ1, byt bylo sebe vadnější. V samotném dodání vadného
a protismluvn!ho zboží tudíž nelze ještě spatřovati skuíkovou podstatu
pod.:-ydu dle cL .3~.0. obch. zá~. Proti š.kodě způsobené pokusem dodati
Z?ozl.sebe vadneJ" Jcst kupu]1c1 chranen ustanovením dle čL 347 obch.
z~k. zalo.b~e J;,st !oho názoru, že lhůta ku pozastavení dle čL 347 obch.
o
zak..pkoz.' Ihuta zaloblll dl,~ cL J49 počala plynouti teprve odevzdáním
ZbOZ1 hnn: ve Florencll, .tudlz teprve v dubnu 1920 a že tudíž názor prvého soudu, z.e pozastavenI s~ stalo pozdě a že žaloba dle čL 349 obch. zák.
Jes! promkena, Jest mylny~. Pr,: posouz~ní včasnosti pozastavení jest
sme~,:datnJ:'m pouze: pravn1 ~omer meZ1 zalobcem a firmou T., pokud
se tyc.e pravl1l p;;mer, m~zl hrmo,u T. .", firmou C. ve Florencii, poně
vadz. zalobce v nze.l1I. pro;d prv~, stohc1 ani netvrdil, že žalovaný při
uzavr~nl smlouvy vedel, ze zbozí bylo již prodáno dále ~ že má" b T 1
odeslano. _Za to.~oto stavu vé~i jest okolnost, že zasilatelská firma YF
a P. obdrzel~pnkaz, aby}bozí pro firmu T. p.okud se týče pro C. ře
v~~I~ a posl~z Jmenovane Í1rmě zaslala, pro otázku převzetí ZbožíPžaIUJ,Ic1m bez vyznamu. jest nesporno, že zboží, žalobcem koupené k 'eho
pnkazn bylo odesláno zasílatelské firmě F ". P T1'ln z'e' b ' .. bJ I
odesl'
'1 t I' • I
.
.
, . Z OZl V o
bylo zboží od sl'
~
. ano zaSl a e 1, za obcem zmocněnému
lobc1 do Karlovy' ch V o
"
I '
e ano zav'
"v .
• aru,' coz za obce ve spisu svém' odvolacím sání
f~'ť~u~g! .ivr~ek ze f~rma. F. aP., převzavši zboží koncem listopadu
... ! ,lp1 a a JO;,d mm raz~m pro žalobce, pro T. a pro C. a com. jak
zJ1S!en~, bylo zbozl odevzdano firmě F.a P. dne 26 listopad 1919
!a7z~ Í1mto dnem.počín~,lhůta k pozastavení a lhůta promlčecí UjeHkot
za o ce pozast~vrl ZbOZI teprve dne 12. dubna 1920
rohlá' '1
{.
~?eU~IP;a;~~'bCzhe'
to.tko pozasltčavení se stalo opozděně ~ ~e žal~ba PJ.~vs't
. .
. za . prom ena.
N e J vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
v

,

D ů vod y:
Pokud jde o dovolací důvod §u 503" 4 '
•
přisvědčiti odvolacímu soudu že žal
CI.'. c. r. s., dluzno především
Civilu! tozho.uutl. V.
, o v a n y se podvodu nedopustil. Do10
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volatel odkazuje se na zcela případné důvody napadeného rozsudku.
P!? pod:,od ve smy:s~u .čl..350 ob,ch. zák. se vyžaduje úmysl, kupujícího
osahh; Jde tu o vmtrm dej, ktery lze dokázati toliko skutečnostmi dovolujícími bezpečný závěr, že prodávající v onom úmyslu jednal. P'ouhý
~ůkaz, že zb,oží bylo vadn.~, pokud ~e týče, ,že ne,bylo smluveného pů
,odu, nes!~čI, p,okud kupuJ!cI ,~lesJ'0n nedokazal, ze prodávající o vadnos~, ZbOZI, vedel, pokud se tyce z,: smluvený původ bezvadnou jakost
zbozl zarucoval. Am to, am ono vsak žalobce netvrdil. tím méně tedy
prokázal. O právním omylu nelze zde mluviti a článku 350 obch, zák.
nelze použíti. Avšak odvolací soud nepodlehl takovému omylu ani potud, pokud vyslovil názor, že lhůta ku pozastavení ve smyslu čl. 347
obch. zák. a Ihů,ta prom~čecí stanovená v čl. 349 obch. zák. započaly
odevzdanllu, zbozl spedlterovl, tedy dnem 26. listopadu 1919. Zboží je
ve smyslu cl. 347 obch, zák. Hlodáno«, jakmile zasílatel detence jeho
se ,::zda! a z??ží přešlo d~ I,noci kupujícího, pokud se týče osoby, jím
k pnJe~. z,bozl splnon;ocnene, zde t;~y .právě firmy F. a P. Výtky ne?yly ucmeny bez prutahu po dodam Jmenovanému spediteru, nýbrž,
pk ;:espor~o, teprve dne 12. dubna 1920, tedy opozděně a v době, kdy
zbozl dle cl. 347 odstavec druhý obch. zák. bylo již dávno schváleno.
Na tom nemění ničeho, že žalobce zboží prodal fě T. ve Vídni, to nesprostrlo ho povinnosti uložené mu v čl. 347 obch. zák., pokud se týče
neuchránilo ho před následky opomenutého včasného pozastavení a
byl? naopak, za všech ?kolností jeho ~ěc~, postarati se o včasné prohlédn~:1 zbozl pred Jeho prepravou do Vldne, což mohl učiniti jednoduchým
p~lkazem svému speditéru, by zboží před prohlídkou neoe!esla!. Správnym J~s~ pr<:to právní náz?r odvolacího soudu, že výtky byly učměny
opozdene a zaloba, podana teprve dne 27. května ,1920, je ,promlčena.
čís.

2218.

Výpověd', již dala obec jako bytový úřad dle §u 15 zákona ze dne
30. října 1919, čis. 592 sb. z. a n. tomu, komu byt přikázala jest považovati za mimosoudní ·výpověd'.
'
Mimosoudní výpověď musí obsabovati údaje, nikoliv též návrhy
§u 562 c. ř. s.
, , Ustanovení §u 903 obč. zák., podle něhož, padne-Ii poslední den
Ihuty k nějakému prohlášení na neděli, nastupuje na mlsto tohoto dne
přiští den všední, dlužno použiti v případě §u 15 zák. čís. sb. z. a n.
"
592/1919.

(Rozh. ze dne 30. ledna J 923, R II 12/23.)
Na základě výměru obce B. ze dne 2. října 1922, jímž dána Josefě
J-ové výpověd' ze zabraného bytu, povolil s o udp r v é s t o 'I i c e
exekuci vyklizením, rek u r s,n í s o u d exekuční návrh zamítl. O ů
vod y: Napadeným usnesením byla obci povolena na základě výměru
ze dne 2. října 1922 exekuce vyklizením bytu, obývaného povínnou Josefou J-ovou. Stížnosti povinné nelze upříti oprávnění. Otázku první,
zda Je onen výměr exekučním titulem po rozumu §u 1 čís. 12 ex. ř., jest

zodpověděti záporně, neboť .dle §u 31 zákona ze dne
čís. 592 sb. z. a n. JSou rozh,odnulI .~bce vydaná podle

30. října 1919,
§u 2 (4) a po ..
dle §u 11 vykonatelna soudm exekUCI; z toho plyne, že ostatní rozhodnutí obce na základě uvedeného zákona' nejsou přikázána k výkonu
soudu exekučnímu. Naproti tomu lze v onom výměru spatřovati mimosoudní výpověd' po rozumu §u 565 c, ř. s. Dle §u 15 (1) a §u 20 (2)
zákona čís. sb. 592/19 musí totiž obec vypověděti nájemci zabraný byt,
opatří-li tomuto ten, komu byl byt svého času zabrán, vhodný a dostatečný byt náhradní. Výpověď ta nepodléhá zákonu o ochraně nájemníků, ježto účinnost tohoto zákona jest zde dle §u 15 poslední odstavec
cit. zák. výslovně 'vyloučena. Zákon má zde tedy na mysli obyčejnou
výpověd' mimosoudní; hodlá-li obec dáti nájemci mimosoudní výpověd', musí' zachovati předpisy §u 565 c. ř. s., ovšem s tou odchylkou
že zde neplatí výpovědní lhůty §u 560 c. ř. s., nýbrž lhůty, úrčené
v §u 15 (1) cit. zák., tedy lhůty 4nedělní, nebo 14denní, kteréžto výpovědi možno dáti 1. nebo 15. dne v měsíci. V tomto případě byla dána
výpověd' stěžovatelce dne 2. října 1922 a měl nájemní poměr končiti
dle vymáhající strany dne 16. října 1922, ač mimosoudní výpověď měla
býti dána dle citovaného zákona již 1. října 1922. Ježto dle §u 565 c.
ř. s. platí pr? mimosoudní výpověď i ustanovení §u 563 c. ř. s. a dle tohoto ustanovení dlužno odkázati z úřední moci výpovědi, jež byly podány teprve po uplynutí výpovědní lhůty, nelze považovati výpověď
danou teprve 2. října 1922 za exekuční titul po rozumu §u 1 čís. 18
ex.,ř.

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

o ů vod y:
Přicvčdčiti sluší názoru rekursního soudu, že ve výměru městského
úřadu bytové péče v B. ze dne 2. října 1922 spatřovati lze mimosoudní
výpověď ve"smyslu §u ~65 c. ř. s., která nepodléhá podle §u 15 zákona
ze, d~e 30. nJna 1919: ČIS., 592 sb. z. a n. zákonu o ochraně nájemníků.
Vymer ten obsahUje udaje, v §u 562 c. ř. s. v 'odstavci prvém a druhém

na?,načen~, .toti~ oZ,nače~í předmětu ?ájI;1U a dob~, kdy nájemní smlouva
ma ~k()~ČllI, urcemm .lhuty" ~o ktere ma povmna strana předmět nájmu
vykhdlÍ! a odevzdatI. Pohruzky, by povinná strana byt odevzdala pod
exeku~í ~ebo, s,:,é ,námitky, proti ,výp?vědi u soudu podala, při mimo~oudl1l ~ypovedl treba n~m, ponevadz tato výzva jest podle §u 562 c,
r. s. ~a ~ r h ~ ~' mko]; udaJ~m a.§ 565 c. ř. s. žádá jen, aby mimosoudm vypoved obsahovala u d a Jev §u 562 c. ř. s. naznačené a nikoli ,nfvr~y. ~elze, však souhlasiti s názorem soudu rekursního, že výpoved mela byh d~~a podle §u!5 zákon~ ze dne 30. října 1919 čís. 592
sb. z. a, n., dne, L :IJn~ 1922 ~ ze vypoveď, daná 2. října 1922, t. j. po
uplY,nulI vypoved~1 I~uty, ,n~l1l e~;kuční;n ti.tulem ve smyslu §u 1 čís. 18
ex. ~. M~mo,s?udl1l vYPov~,d S~USI pokladalI za pravotvorné prohlášení,
kter? ;na byli v tomto pnpade učiněno podle zákona 1. nebo 15. dne
~ meSlCl. Podle §u 9030bč. zák. nastupuje, padne-li poslední den k ně
Jakému prohláše,ní na ,neděli, na místo tohoto dne nejbližší den všední.
Toto ustanovel1l noveho doslovu obč. zák. bylo přizpůsobeno pravi10"
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dlúl11, vysloveným jak v obchodním zákoně tak i v civ. soudním řádě
(materialie str. 271). Sluší ho proto užiti také na výpovědi podle §u 15
cit. zák., pro něž ustanovuje zákon určité dni v měsíci. Poněvadž 1.
října 1922 byla neděle, mohla býti výpověď dána a doručena s účinkem
ještě dne 2. října 1922, což se také stalo a sluší jí proto přiznati vykonatelnost podle §u I čís. 18 ex. ř.
čís.

2219.

Exekuce podle §u 352 ex. ř.
roku k ustanovení dražebních podmínek není vymáhající věřitel
vázán předloženým jich návrhem. Nedostavil-Ii se odpůrce k roku,
nutno k jeho výslechu o navfŽených změnách rok odložiti.
Při

(Rozll. ze dne 30. ledna 1923, R II 14/23.)
Při roku k jednání o předložených podmínkách dražby společných
nemovitostí dle §u 352 ex. ř., k němuž se povinný nedostavil, navrhl
vymáhající věřitel změnu dražebních podmínek v ten smysl, by stanoveny byly nižší vyvolací ceny. S o udp r v é s t O I ic e návrhu vyhověl, rek II r sní s o II d k stížnosti povinného zrušil napadené usneseílí a uložil prvému soudu, by slyšel povinného o změně vyvolacích
cen, navržené vymáhajícím věřitelem, a by, neshodnou-li se strany
o vyvolávací ceně, nařídil odhad. D ů vod y: Vymáhající strana byla
oprávněna
při roku ku ustanovení dražebních podmínek
navrhnouti
změnu podmínek, najmI' též jíné vyvolávací ceny. Může-li se tak státi
v řízení exekučním, jak jde na jevo z §u 163 ex. ř., tím spíše je to pří
pustno v řízení nesporném (§§ 275, 277 nesp. říz.). Rekursu jest však
při svědčiti, že dosud nemůže býti řeči o vyvolávací ceně. Strana povinná souhlasila s vyvolávacími cenami, uvedenými vymáhající stranou v předložených dražebních podmínkách. O nových cenách vyvolávacíc;h, navržených vymáhající stranou teprv při roku, nebyla povinná
strana! uvědoměna, a neměla příležitosti, vyjádřiti se o této změně. Dokud se tak nestalo, nelze tvrditi, že jest tu neshoda o vyvolací ceně.
N e j v y Š š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Především nutno si uvědomiti, že nejde v tomto případě o úkon ne·řízení, nýbrž o nucený prodej nemovitostí (domu a pozemků)
několika osobám společných, tedy o exekuci podle §u 352 ex. ř., při níž

sporného

jest síce co do pro v e den í soudní dražby použití ustanovení §§ 272
až 280 cit. pat. ze dne 9. srpna 1854, ~ís. 208 ř. zák., nikoliv však í jeho
ostatních ustanovenÍ. Nelze tedy stanoviti dražební podmínky podle
způsobu. určeného pro exekuční dražby, naopak nutno tu postupovati
podle zásad fizení nesporného a "'jména dbáti toho, by dražební podmínky vyhovovaly §u 277 cit. cís. pat., aby byly určité a jasné. K jednání o předložených dražebních podmínkách byl ustanoven rok k slyšení stran, k němuž se stěžovatel nedostavil, avšak podal den před tímtu

rokem podání, v němž yrojevil ~?uhlas s vy;ol~::í,mi ~:~nal11i, nesou hla'1 'ak s převzetím bremen. Pn roku vymaha]1cI ventel vzhledem na
SI kles
vs cen nemovitosti. navr hl n1ZSl
.". vyvo I
l'
aCl' ceny, k"c,emuz b
y opravp~ tím spiše když byl rok ustanoven k z j i š tě n í dražebních podne.n, k a když' svy' m návrhem o nich nebyl, jelikož jednání právě k u
mme
. . O statne' nem, toI o děs tra n bylo ustanoveno, do do b y t'e vazan.
s 1 10 překážku ani § 277 nesp. říz. Není proto názor rekursního soudu
111 U'vnl'
I,
.,
N-'
"
111ylny'm kdyz"
dosel ,
k temuz, zaveru.
eplavem vy ty' k
a 'st ezo.
a
p
r
,
t
'§
163
,
.
I'k
tel že rekursní soud odvolává se na us anavem II
ex. L, Je I oz.
~:ku;sní .soud nezakládá své usnesení na tom~~ us!~no~ení, l~fbrž toliko dovozuje z ustanovení toho, že ;,e. t~k stay muze tll~. spIse v n:,sporném řízení. Při tom ovšem přehIlzl,. ze, tTIa:lI s~ dOCI11ŤI ~hody,
nutno počítati s různými změnami návrhu ~razebn1ch. podmlllek. a ze
iednání o ních zásady nesporného řízení mkterak neJsou na z~vadu
(§ 2 čís. 5 a 7 cit. cís. pat.). Právem yr~to rekursm :o~d usnese?1 prve
stolíce zrušil a ustanovení roku k slysem stran o zmene vyvolaclch cen
a případné shodě o dražebních podmínkách této uložil.

:e

čís.

2220.

»Nemajetným« ve smyslu §u 143
vice než existenční minimum.

obč.

zák. jest otec, který nemá

(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, R II 16/23.)
O b a níž š í s o u d Y uložily manželskému otci, by platil svým
na výživu a to Marií 50 Kč, Karlu 110 Kč, Karolin!'
40 Kč a Růženě 50'Kč. Rekursní soud uvedl v důvodech:
Dle §u 141 obč. zák. jest po výtce otec povinen, pečovati o výživu dětí,
pokud samy živiti se nemohou, dle §u 143 obč. zák. má matka o výživu
dětí pečovatí jen, je-li otec nemajetným. Otec pro choromyslnost svéprávnosti úplně zbavený, k' nádenické prácí dle úsudku znalce nec
schopný, není však nemajetný. V zákoně není opory pro úsudek, že oteL
má přispívati k 'výživě dětí jen z, příjmů svého jmění, a že nelze podstatujmění k tomu přibrati, naopak § J41 a 143 obč. zák. ukládá otci
ohledně nákladů. na výživu manželských dětí závazek, který uplatniti
lze jako každý jiný dluh z jeho celého jmění; teprv nemožnost otcova,
poskytovati výživu, osvobozuje od tohoto přesného závazku, a pře
náší se závazek na matku. Přes smutné osobní poměry otcovy - přes
_neschopnost k práci a choromyslnost, které by vyžadovaly, by zů
staly úroky z nepatrného kapitálu a částka tohoto kapitálu ke skrovné
výžívě otcově, a ačkoliv otec v dohledné době připadne snad obci na
obtíž, bylo dle přesného zákona rozhodnouti.
N e j vy Š š í s o ud snížil vyživovací příspěvek otcův v celku na
65 Kč 48 II měsíčně.
děteill měsíčně

Důvody:

Rekursní soud vychází, jak se zdá, z názoru, že nemajetným ve
smyslu §u 143 obč. zák. nazvati lze otce jen, nemá-li vůbec majetku.

T?I1111 yn~lze přiysvědčiti. Otec má sice mravní a právní povinnost starati
s; o. deh, m~ vsak také právo na vlastní existenci a proto i právo up 0treblh z:'. svych prostředků pro sebe tolik, kolik je třeba, by uhájÍ! svůj
~Iastm Z.IVO!. Nemajetným dle §u 143 obč. zák. a sproštěn povinnosti
ZIVltl sve deÍ!, jest tedy otec, který nemá více, než činí exístenční mi ..
r1Imum. V. případě, o nějž jde, jest otec 43 let stár, jest choromyslný
.'
trvale prace neschopen a nemá než kapitál 19.645 Kč. Že tento
~:stačí, by ?ylo zajišt~n? jen nejnuznější jeho živobytí po dOb/fen~~
';Ivota, nemuz.e za dnesmch poměrů býti pochybno. Proto dlužno stě
zavatele pokladah:;a nemajetného a nebyl by dle §u 143 obč. zák. poVinen, platlh !,a ~yzlvu sVýc? dětL Stěžovatel však sám nežádá. b b I
pO~I":nosh, pnsplvatI na výzlvu svých dětí, úplně sproštěn, nýbrl d6ma~a se ,pouze ~oho, by jeho příspěvek na děti byl upraven tak b
nep!ekro,:o':,al muu do ~J.'čer~ání jeho kapítálu. Tomu nelze jinak 'ro!..
um;Í! ~e:, ze_ chce platItI tolIk, kolIk Člnl uroky z jeho kapitálu.' Tyto
Člnl rocn.e 78~ Kč 80 ~, měsíčně 65 Kč 48 h. Jelikož pří přezkoumání
n~padeneho rozhodnutI dlužno dbáti mezí návrhu, ve stížnosti učí ně
~eho!. bYlo dle ~~ 16 ne;;p. říz. lze napadené usnesení změniti jen potud,
ze pnsp.evek ~tezovatelu.v na výživu děti byl snižen na částku, rovnajíci
se urokum z jeho kapltalu.
čís.

2221.

. Ne~á-li služeb~í pr~g~~tika obce ustanovení o. tom, jak jest vymahat~ nevyplacene sluzne, Jest dle §u 24 záko.na ze dne 17. pro.since
19!9 ~ís. 16 sb. z,, a n. na rok 1920 přípustným pořad práva. Veřejno
pravtll Po.vaha sluzebnlho. Po.měru nepadá tu na váhu.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, R II 19/23.)
. Obe<;nL strážník,domáhal se na obCi zaplacení služného za 4 mě
sice. ~amltce nepnpustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e
~yhovel, r. e ,k ~ r, sní ~ o ~. d ti ~amítL D ů vod y: Soud prvé stolice
Je toho mmem, ze neUl pnslusnym rozhodovati o okolnosti žalobcem
uvede?é, že ~ízeni před k~rno~ komisi a jinými městskými ~rgány ne?dpovldalo predplsum sluzebhl pragmatiky pro zaměstnance a zřizence
zalované obce. Předmětem sporu však nen.Í zrušeni kárného řízení anebo
zruše~í propuštění žalobce z městské služby, nýbrž otázka, zda jest žalova~a ob:,c p~vlnn.a, žalobci zaplatiti zažalovanou částku uplatňo'vanou
n:> zakl.ade s.1uzebm smlouvy mezI žalobcem a žalovanou. K rozhodnutí
te,t.o ot~zky Je. soud ,a jen soud příslušným. Okolnost, že rozhodnutí po
pnpade zav!sl na ~redchozí otázce správního práva, nezakládá nepří
pu~tnost por~du ~r~va, J~k t~ zcela zřetelně vyplývá z ustanovení§u 190
c. r. s. Z predplsu sluzebm pragmatiky, která dle §u 25 zák. ze dne
17. prosil~ce 919,. čís. 16 sb. z. a n. z roku 1920 platí pro obě strany
a ze ~PIS~ mestskcho úřadu, týkajících se kárného řízení proti žalobci,
lze, ~JI~ÍIÍI, ,~da byl žalo~ce právoplatně propuštěn ze služby, a toto
ZjlS,t;r:1 stac~ k r?zhodnutl sporu, zejména k rozřešení otázky, zda pří
slusl zalobcl sluzne pro dobu před doručením propouštěcího dekretu.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

!

Důvody:

Bylo zaž~l~váno žal~bcem j~k? definitivním městs,kým. strážníkem
zadržené sluzue, na ktere on SI clm narok z tohoto sluzebmho poměru.
Ďle §u 25 zákon~,ze dne 17;prosince 1919, čís. ,16 sb. :' a n. na rok
1920 zůstanou znzencI, kten bylI ustanovem dnve, nez tento zákon
nabyl platnosti -':- js?u-li státním! obč~!,y :~p'ubliky -:;. i n~~áloe ve svém
dosavadním sluzebmm postaveU! a pnslusl Jlln do tn mcslCU ode dne
účinnosti zákona právo vysloviti se, má-li pro budoucnost jejich služební poměr býti posuzován nadále podle ustanovení tohoto zákona,
jinak platí jejich dosavad ni smlouva. Dle zjjštění nižších stolic žalobce
do tří měsíců onoho prohlášení neučinil, platí tedy pro něho služební
pragmatika žalované obce obecním výborem dne 9. prosince 1904 usnesená, dne 17. března 1905 schválena, které se v d·alším dostalo rozhodnutím moravského zemského výboru v Brně ze dne 30. září 1905 schválení. Die §u8 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. nelze
pochybovati o tom, že tato úředně schválená pragmatika služební je
také pro obě strany platným řádem služebním. Sluší tedy 'nejprve zkoumati, zdali služební pragmatika obsahuje v příčině sporů, týkajících
se nevyplaceného služného, nějaké ustanovení. Dle §u12 pragmatiky
,náleží zřízencům do kárných nálezů právní pořad ku zemskému výboru.
Tamže náleží dle §u 21 pragmatiky rozhodování o stížnostech do určení
odpočivného, vpočítatelnosti služebních let, do dání na odpočinek .
Z uvedeného plyne, že služební pragmatika v příčině sporů, týkajících
se nevyplaceného služného, nějakého ustanoveni nedosahuje. Naskytuje
se otázka, zdali tedy nemělo by na věc použito býti předpisu §u 24 zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920, podle
něhož spory o příjmy služebni a další tam uvedené vyřizují se u trvale
ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
po řad e m s o u dní m. Žalovaná obec v'stížnostních vývodech tomu
odpírá, tvrdíc, že žalobní nárok není nárokem práva soukromého, jak
druhá stolice míní, nýbrž vzhledem, k žalobcovu definitivnímu ustanovení, vzhledem ku veřejné ,povaze jeho služby ,--- a snad také vzhledem
k hořejším ustanovením služební pragmatiky, že je povahy veřejno
právní na rozdíl od provisorního zřízence, jehož .poměr k obci jest určo
ván smlouvou a je tedy soukromoprávní. Arci je definitivní zřízenec
jmenován, výše jeho příjmů jest určena pragmatikou, jeho povinnosti
a práce určeny jsou služebním řádem. Ale bylo uvážiti,že zákon ze dné
17. prosince 1919, č;s. 16 sb. z. a n. na rok 1920, jenž v §u 24 spory
o příjmy služební a výslužné zřízenců o zaopatřovací požitky vdov
, a sirotků i ostatní spory vzešlé ze služebních poměrů, odkazuje na
pořad soudní, ve ř e j n o p r á v n i povahy služebniho poměru takových definitivních, zřízenců obecních pranic nedbá, tedy že dle úmyslu
zákonodárcova, kterého při výkladu zákona dl€ §u 6 obč. zák. dbáno
býti musí, veřeínoprávní povaha služebniho poměru při posouzeni při
pustnosti právdho poř,:du .nepadá na váhu. JeCJi tomu tak, pak zajisté
bylo uznati dle §u 7 obc. zak, a §u 24 zákona ze dne 17. prosince 1919
čis; 16 ~b. ,:. ~ n. na rok 1920: že tato rozepře dle §u 1 j. n. na pořad
prava naleZl, ze tedy napadene usnesení rekursního soudu zákonu ne-
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odporuje. Není tomu na závadu ani okolnost, že dle zjištění nižších
stolic pro posouzení této rozepře je praejudicialita právoplatnosti disciplinárního nálezu, poněvadž běží pak o případ §u 190 odstavec prvý
c. ř. s.
Čís.

2222.

Prod~j sadu.z ~?Iné ruky ~ lé~ě 1919. Pokud lze soudu přezkoumati
schvalen, prodeje uradem spravmm. Byla-Ii smluvena přemrštěná cena
Iz.~.~mlouvu.z úřední m~~i ,prohlásiti za nkotnou, i když z jakékoli~
pncmy nedoslo k odsuzu)IClmu nálezu trestnímu. Volba ve smyslu od~tavce 5 ~u 20 <:iS. nař. ~e dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák., jest
I tu druhe strane ponechana. .
(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, Rv II 307/22.)
Žalovaný koupil od žalobce k dalšímu zpeněžení v červnu 1919
třešňové sady na »Zámečku« a »Kluče« z volné ruky za 25.000 Kč
celkem, na což zaplatil 20.000 Kč. Sady koupil žalovaný od žalobce
celkově za 25.000 Kč a sám si potom cenu tu rozdělil, .tak, že si na
sad »Kluče« .čítal 15.000 Kč.a na sad »Zámeček« 10.000 Kč; žalovaný
prodal pak Ihned sad »Kluce« Albertu B-ovi a spol. za 16.000 Kč'

žalobce vzhledem na nařízení vlády republiky Československé ze dn~
28. května 1919, čís. 270 sb. z. a n., zažádal u okresní politické správy
o dodatečné schválení onoho prodeje, čemuž vyhověno jejím rozhodnutlln ze. dne 5 .. ~~pn~ 1919', žalobě ~ zaplacení nedoplatku kupní ceny
bylo obema 11IZS111l1 soudy vyhoveno, o d vol a c í m s o ude m
z těchto d ů vod ů: Byť i dle práva, jež upravilo v červnu 1919 obchod
ov?ce'TI. (nú. ze dne 28. května 1919, čís. 270 sb. z. a n.), bylo r řcde psano, ze by plody' ze sadů (ovocných), u nichž v roce 1918 bylo docílen~ dražební ceny 1000 Kč převyšující, mají býti prodány veřejnou
drazbou (§ 1 B) nař. ze dne 28. května 1919, čís. 270 sb. z. a n.), nelze
přece přehlédnouti, že sporná kupní smlouva byla dodatečně právDplatně schválena příslušnou správou politickou. Zákon (§ 1 c) nař.
ze dne.•12. květ~a 1919, čís. 245. sb. z. a n.) výslovně zmocúuje politicky urad prvnl, stoohce ku. schvalení takových. prodejů. Vůči takovým
p:avoplatnym . n~lezum spravnlm nenl soud povolán přezkoumati jieh
zakomtost, zeJmena, zda cena kupní, za ovoce v jednotlivém případě
skutečně docílená, přesahuje »výši průměrné ceny dotyčného sadu v létech 1912 až 1916« (Pražák: Spory o příslušnost I. str. 148). Obsah
ná:ez.u spr~vního (vydaného příslušným úřadem), jest ovšem soudci
zv~detl,. avsak pouze za tím účelem, aby zkoumal, zdali, které a jaké
praVD te neb ?né straně z pěho vzešlo, 1!ikoIiv však za tím účelem, aby
zkoll1:nal,. z~ah obsah ten srovnává se se zákonem nebo vůbec právem
v obJe~tlvnlll1 slova smyslu. »Zkrácení přes polovici« nebylo v první
stohcl zalovanou stranou namítáno. Není proto přípustno, uplatňovati
tuto námitku v řízení odvolacím.
• N e j v y Š š í s o li d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
vec soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a rozhodl.

D
Nařízením

ů

v.o d y:

ze dne 12. května 1919, čís. 245 sb. z. a n., byl obchocl

OVO~€J11 prohlášen voln5!ll1 a nařízením ze dne 28. května 1919, čís. 270

sb. z. a n. v § 1 BaC předcpsáno, že dražby sadů, jichž dražební
cena loni docílená, převyšovala 1000 K, musí býti veřejně provedeny
pod ~!ozoreJ11 politického úřadu a cena nesmí přes~hov~.ti výši l?rŮn~l.ěrn~
ceny téhož sa9u v.letech, 1912-:-1916, a .~ale, ze pn ofertl1lm nzem
musi oferty predlozeny bytl pohtlckemu uradu ku schvalem a nutno
pak postupovati jako při dražbě, rozuměj zejména co se týče ceny. Na
to konečně až nařízením ze dne 18. května 1920, čís. 350 sb. z. a n.,
bylo předepsáno, že prodej ovocných sadů musí býti veřejný a bude
proveden dražbou neb oferlním řízením. Do té doby nebyl prodej z volné
ruky vyloučen a obě dřívější nařízení, shora citovaná, obsahovala jen
předpisy, jak jíti před se, když se prodává dražbou neb ofertním ří
zením. To se dá také vysvětliti, neboť jen při dražbě a ofertním řízení
súčastní se současně více koupěchtivých, kteří se v ceně vzájemně před
stihnouti hledí a jest tu tedy nebezpečí předražování zcela eminentní,
kdežto při prodeji z volné ruky není soutěž na snadě a tudíž ani vyhánění cen do výše tak hrozící, a proto jej nařízení ponechalo bez záruk.
Pakliže poslední z citovaných nařízení prodej z volné ruky vyloučilo a
pouze veřejnou dražbu neb ofertní řízení nařídilo, má to důvod v tom,
že obojí tento druh prodeje postaven byl pod dozor úřední (§ 4), coc
ovšem platilo již dříve dle druhého nařízení (§ 1 BaC), a bylo zároveú
učiněno opatření, by stanoveny byly směrné ceny (§ 5). I tu je důvod
změny na snadě: zase se nedůvěřovalo cenám pokoutně -umluveným
mEzi ·čtyřma očima, nýbrž jen smlouvám uzavřeným pod úřední patronancí. Stal-li se sporný prodej v červenci 1919, tedy v čase, kdy prodej
z volné ruky byl ještě přípustným, a nebyl ovšem podroben zárukám,
jež v druhém nařízení pod BaC předepsány pro prodej dražbou ~
ofertním řízením, nebylo ovšem třeba, by byl žalobce sporný prodej
předkládal politickému úřadu ku schválení. V tom mu tedy dlužno dát,
za pravdu. Ale právě pmto nemůže a v tom dlužno mu naopak zas"
odporovati - on ve svůj prospěch a na úkor žalovaného docela ničeho
odvozovati z toho, že politický. úřad schválení smlouvě udělil, neboť
schválení to bylo vůbec bezpředmětné. Co se týče významu jeho, jsou
žalohce a odvolací soud na omylu. Třeba je pravda, na což dovolávají .
se Pražáka Spory o příslušnost I. str. 148, že v případě, tvoří-Ii obsah
nálezu správního úřadu část skutkového děje, na jehož základě soudce
rozhoduje (str. 143), soudce musí ovšem obsah nálezu toho znáti, ale
jen za tím účelem, aby posoudil, zda a jaké právo té které straně z něho
vzešlo, nikoli ale že nepřísluší mu zkoumati, zdali obsah ten srovnává
se se zákonem nebo vůbec' právem v objektivním smyslu - tož přece
neprávem odvolací soud už tím má věc oním schválením správního
úřadu za rozhodnutu, jak si to žalobce také přeje. Neboť předně pře
hlížejí onen předpoklad, aby nález úřadu správního tvořil část rozhodného skutkového děje: když totiž schválení vůbec třeba uebylo, toto
tedy je zcela lhostejno - věc by zůstala táž, i kdyby schválení bývalo
odepřeno nepatří vůbec k rozhodným skutečnostem, soudce na zá-
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kladě něho vůbec nerozhoduje a může ho tedy ignorovati. Avšak i kdyby
nález ten pro něj rozhodným byl, přehlíží odvolací soud, že soudce
musí zkoumati, byl-Ii úřad správní k nálezu tomu příslušným a byl-Ii
nález doručen straně, proti níž se produkuje a nabyl-Ii proti ní moci
práva. (Pražák tamže str. 145, 146.) A tu, jak z hořejšího plyne, politický úřad nebyl ke schválení příslušným, protože prodej z volné ruky
vůbec schválení nepodléhal, a nebyl tedy vůbec žádný úřad určen k jeho
schválení, za druhé pak nebyl nález, jak z jeho konceptu a nařízení
o doručení plyne, žalovanému vůbec doručen, neb adresován jest jen

na žalobce. Jest však naprosto nemožno, by žalobce ze schválení, jehož
nebylo, dovozoval pro sebe práva vůbec, zejména pak proti osobě,
proti niž schválení nepůsobí. Tak zůstává jen otázka, zda smlouva samá
o sobě žalobní nárok zakládá. Třeba citovaná dvě první nařízení prodej
z 'volné ruky nezakázala a on dovolen byl, není tím ještě řečeno, že
nepodléhal žádnému omezení. Podléhalť předpisům ds. nař. ze dne
24. března 1917, čís. 131 ř. zák. o předražování cen za předměty potřeby, zejména tedy §u 20, jenž zakazoval a trestem stihal žádání cen
zřejmě přemrštěných, a na jehož místo později nastoupil shodný v podstatě § 7 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., který posud
platí. Příčila-Ii se smlouva co do své ceny tomuto předpisu, byla dle
§u 879 obč. zák. nicotná, a k této nicotnosti dlužno, poněvadž předpis
dán jest ve veřejném zájmu a tvoří právo nuticí, postavené dokonce
pod sankci trestni, přihlížeti nejen na námitku, nýbrž dokonce i z úřední
povinnosti. Názor prvního soudce, že neplatnosti lze se tu domáhati
jen, byl-Ii pachatel trestním soudcem odsouzen, jest mylný, toho se dle
§u 879 obč. zák. nikterak nevyžaduje. Předpisuje ovšem § 20 (5)
cit. cís. nař. pokud se týče § 17, cit. zák., že odsoudí-Ii se pachatel,
nechť je jednání podle volby poškozeného prohlášené bud' cele za nicotné c.ebo cena snížer:J. na příslušnou míru, avšak to se vztahuje na
trestní soud, který ovšem nemůže ·soukromoprávní nároky rozsouditi,
leč odsoudil-Ii pachatele, jinak musí poškozeného na pořad práva odkázati (§ 366 tr. ř.). Tím však není řečeno, že nedošlo-Ii k trestnímu
řízení, iežto snad oznámení podáno nebylo, nebo byl-Ii pachatel z jakýchkoli důvodlt sproštěn, je tim smlouva spravena. Smlouva jest
smlouvou příčíci s~ zákonu proto, že byla ujednána cena zřejmě pře
mrštěná, a níkoli proto, že pachatel byl odsouzen, i zltstává jí, pak-li jen
tak podmínka dopadá, tedy í tehdy, nebyl-Ii pachatel trestně vůbec
. stihán anebo trestním soudem osvobozen, neboť to civilnimu soudci nevadí (§ 268 c. ř. s.). Ovšem ale má předpis §u 20 (5) cit. ds. nař.
(§ 17 cit. zák.) i pro civilního soudce ten význam, že poškozenému
i v civilním řízení musí příslušeti volba mezi nárokem na nicotnost celé
smlouvy a nárokem na srážku částky, o kterou cena jest přemrštěna.
V tomto případě sluší obranu žalovaného, třeba j.e v dovolání mluvil
o neplatnosti jednání, chápati tak, že se brání jen vyšší ceně, ježto
uplatňoval, že zaplacením 20.000 Kč jest uhrazena »tarifní cena" tře~ní,
a žádá jen za zamítnutí žaloby, domáhající se zbytku kupní ceny
5000 Kč. A tu žalovaný uplatňoval, že umluvená cena 25.000 Kč pře
sahuje výši průměrných cen prodaných sadů v letech 1912-1916, že
tato průměrná cena jest splacením 20.000 ,Kč už kryta, že on rozdělil
třeba
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sady' na 2 dily, čítal jeden za 15.000 Kč a druhý za 10.000 Kč, onen
první že prodal R-ovi za 16.000 Kč, ten že na něm prodělal, nestrživ
ani tuto cenu, druhý díl pak že si žalovaný ponechal sám a stržil pouze
3200 Kč takže prodělává 5800 Kč a vedl o tom důkazy, jež nižší stolíce nepřipustily. Ačkolí nevyjadřuje to tak, jak by při správném pochopení stavu věci a pře~pislt zá~ot1a _s~ušelo, je nicmén~ p!.ece yatrno,
že úmyslem jeho Je uplatnovatI premrstenost ceny, a v te pnčme mohly
by ovšem průměrné ceny za leta 1~12-19:6 stržené za, tytéž. ~adr'
jak předepsány byly pro prodej drazbou a nzel11m ofertl11m, hy tl zakladem pro posouzení přemrštěnosti, leda by zvláštní příčiny, jež by
prokázány být~. nemo!,ly, odůvodň.ovaly ~chylku. _Bylo br., tedy tyto
objektivní a pnpustne ceny ZJIStItI, načez hy ovsem nepnslo na to,
zdali žalovaný z nahodilých příčin snad prodělal. Ačkoliv ten:o udánlivý prodělek, pro jehož nezjištění dovolatel uplatňuje neúplnost řízení.
sám: O sobě není tedy rozhodný, přece, poněvadž následkem nesprávného právního posouzení věc zltstala nevyčerpána i v otázce rozhodné,
bylo tak rozhodnouti, jak se stalo.
čís_

2223.

Nicotnost kupní smlouvy, jež byla řetězovým obchodem. K nicotnosti dlužilO přihlížeti z povinnosti úřední.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, Rv II 319/22.)
žclobě banky K. proti firmě T., komisionářský velkoobchod, o zaplacení kupní cc:oy za dodaný vagon rýže, pro c e s n i s o Ll d P r v é
stol i ce vyhověl, o d vol a c í s o u d ji za11lítl.
N e j vy Š š í s o u d. nevyhověl dovolání.
Důvody:

Obchod se' stal mezLžalující ba"kou K., prodávající, a firmou T.
vel ko o b c hod k o m i s i o n á ř s k ý, a předmětem jeho byl vagon
rýže v kupní ceně 121.049 Kč, 40 h. Již tak jest to řetězový obchod dle
§u Ir čís. 4 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. Neboť
koupila sice žalující banka K. zboží v cizině obdržela ho sama přes
H., takže její vlastní, prodatel v cizině se nepočítá a věc má se tak,
jakoby ona byla ,zboží koupila v tuzemsku u výrobce, který se také
nepočítá; i jest to tedy v pořádku, že ona sama se sprostředkování zboží
spotřebiteli ujala, neboť pro tento úkon, totiž pro převod zboží od výrobce nebo cizozemského dodavatele, jejž tuzemskému výrobci v otázce
řetězu na roveň klásti dlužno, do rukou spotřebitele dlužno po pravidle
uznati jed noh o vel k o o b c hod n í k a jako prostředníka mezi
výrobou a spotřebou za prostředníka (člena) ne neužitečného, protože
náš hospodářský život jest tak zařízen, že výmbce (cizozemský dodavatel) nevstupuje ve styk přímo se spotřebitelem. Avšak uznává-Ii
se tento jeden ne za neužitečného, tedy se také uznává, že jeden úplně
stačí a jest každý další při pravidelném běhu věcí zbytečným a neuži-
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(ečným

a zakládá řetěz trestní normou zapovězený: takový \"elkoobchodník, v tomto případě tedy žalující banka K., má, neprodává-Ii
přímo spotřebitelům, prodati nejvýše maloobchodníkům,
detaillistům,
u nichž se spotřebitelé už přímo zaopatřují, neboť prodá-Ii opět
velkoobchodníku, nedostalo se tím zboží spotřebiteli o nic blíže nýbrž pouze se o výdělek (provisi) tohoto dalšího člena zdražilo
a je tento článek nejen neprospěšným, nýbrž přímo škodlivým. V tomto
případě však vsunul se takový škodlivý člen: žalovaný velkoobchod
komisionářský. I kdyby ani toho nebylo, že přímo ve smlouvě uslano-·
veno, že žalující banka má zboží dodati nikoli žalovanému velkoobchodu, nýbrž přímo jeho komitentu, o němž se ukáže, že byl rovněž
velkoobchodníkem, stačilo by to úplně k řetězu a také k tomu, aby si
ho nejen žalovaný velkoobchod, ale také žalující banka K. byla dobře
vědoma: nejen že kupitel její byl velkoobchodníkem, nýerž on je docela velkoobchodem komisionářským, který podle povahy své vůbec
neprodává dále na svůj účet, a tedy také ne spotřebiteli, nýbrž provozuje obchod na účet kOlllitentů (čl. 360 obch. zák.), začež žádá provisi, o kterou se tedy zboží zdražuje zcela zbytečně. Smlouva přišla dle
korespondence takto k místu: žalující banka, uvědomujíc dopisem ze
dne 23. října 1920 žalovanou firmu, že její objednávku telegraficky při
jala, žádá o zprávu, k a m máz baž í dát i ode s I a t i, věděla
tedy dobře, jak už dle stavu žalované firmy předpokládati· musila, že
to půjde do třetích rukou, a nemohla býti v pochybnostech, že i tyto
budou velkoobchodnické, vždyť šlo o celý vagon. Na to jí žalovaná odepsala listem ze dne 25. října 1920, že tedy ten vagon pevně od ní kupuje, aby z baž í z a s I a I a dle při I o žen é d i s P o s i c e s p ou žit í m při 1o ž en é ho 11 á k I a d II í hol i s t ll, že se zasláním
zboží komitentu přímo z H. nesouhlasí, neboť tento že si přeje, aby mu
odesláno bylo z B. a podotýká dále žalovaná, že jako samozřejmá podmínka se předpokládá, že žalobkyně jejím přímým interesentům ani nabízeti ani prodávati nebude ani přímo ani nepřímo. Nemá tedy žalobkyni ani napadnouti, aby žalovanou jako zbytečného člena předešla
a přímo s jejími odběrateli se dorozuměla; co tedy zákon trestem stihá,
bylo přímo za podmínku stanoveno. Listem ze dne 29. října 1920 sdě
luje žalující, že vagon bude expedovati dle nákladního listu přes Mittelwalde. načež v následující, korespondenci pořád je řeč o tomto komi··
ten tu žalované, jež se objevuje jako »první slezské nákupní družstvo
k u p c ů (nebo»pro kupce«) v D.« To tedy opět velkokupec, ne malokupec nebo spotřebitel, ale jak řečeno stačí žalovaná sama. Smlouva,
jež jeST řetězovým obchodem, příčí se shora citovanému zákonu a jest
proto dle §u 879 n. zn. obč. zák. nic o t n a -- nicotna, praví zákon,
ne pouze neplatna. Nicotnost znamená, že smlouva povždy zůstane
ničím a že nižádným způsobem nččÍm se státi nemŮže. Neplatnost může
se zhojiti na př. uznáním, nikoli však nicotnost, neboť tak by bylo možno
učiniti zákaz zákona planým. Žalovaná arci. nicotnost nenamítala, ale
to nevadí. Jest v praxi již ustáleno, aspoň pokud jde o smlouvy proti
válečným zákazům, že k nicotnosti sluší přihlížeti z p o v i n n o s t i
Ú ře dní, i bez námitky. Neboť tu jde o zájmy veřejné, které nemohou
dány býti do disposice soukromníků vubec, a zejména ne těch, kteří se

proti nim prohřešili, přestoupivše zákonný. zákaz na ochranu jich vyI . _ toť by ochrana ta byla v nespolehlIvých rukách. Právní řád hyl
~~nL!11 v sobě rozdělen, kdyby soud měl poskytovati pon;ocné ;·uky
k uplatnění smlouvy, kterou zakon zakazuJe z duvodu ve rel n e h o
b I a h a a proto až i trestem stihá. Netřeba. se tedy?bir,a,ti otázkami
obchodního práva (čl 343, 356, 357 obch. zak.),. J11ll1Z OJZSI stohce se
zabývají, otázku nicotnosti porninuvše.
čís.

2224.

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís.
320 sb. z. a n.).
Soukromá výzva manžela k návratu nenahražuje soudní výzvy, piedepsané §em 13 písm. c) rozl. zák
. . . ..
.
»úklady« (§ 13 písm. d) rozl. zak.) rozuml se jednanr zaludne, mající za účel, způsobiti vážnější poruchu zdraví. Nespadá sem pouhé zlé
nakládání.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1923, Rv II 336/22.)
K žalobě manželky bylo manželství obě man i ž š í m i s o u d y
rozloučeno z viny obou stran. Odvolání žalobkyně nevyhověl odvolací
soud mimO jiné z těchto d ů vod 11: Na rozluku pro zlomyslné opuštění
nemohl první soud uznati, ježto žalovaný nebyl k návratu do společné
domácnosti soudně vyzván. Soudní výzva k návratu je však dle §u 13
písm. c) podmínkou rozluky pro zlomyslné opuštění. Výzva soukromá
nestačí. Pro úklady· O zdraví rovněž nebylo lze manželství rozloučiti.
Nebylo ukládáním o zdraví, nýbrž jen zlým nakládáním, když žalovaný
při hádce dne 1. listopadu 1920 popadl žalobkyni za krk a ji škrtil. Dle
lékařského vysvědčení z následujícího dne nebylo již na žalobkyni objektivně nic shledáno; nepatrná oděrka na lalůčku ucha pocházela ocl
škrábnutí náušnicí.
~e j v y š ši s o u dnevyhověl dovoláni žalobkyně mimo
jiné
z těchto
důvodů:

Výtka. nesprávného posouzení věci po stránce právní smeru]e proti
výroku, že .na rozluce .mají vinu oba manželé a s tím souvisi i výtka
další, že nebylo uznáno na rozlukové důvody zlomyslného opuštění
l§ 13 píS111. c) rozl. zák.) a ukládání o zdraví (§ 13 písm.
d) rozl. 'zák.), Že na rozluku z důvodu zlomyslného opuštění
nebylo možnO uznati, poněvadž tu není záležitosti soudní výzvy
. manžela k návratu, vyložil soud odvolací zcela správně, zákon v §u 13
písm.· c) klade jako- podmíriku práva, žalovati o rozluku, dvě náležitosti.
jednak zlomyslné opuštění, jednak soudní výzvu k návratu, takže jen
tehdy, když obě tyto náležitosti jsou splněny, povstává právo o rozluku
z tohoto duvodu žalovati. Žádá-li pak zákon výslovně soudní výzvu
k, návratu, nemůže tato soudní výzva býti nahražena výzvou soukro·mou.
Požadovaná iorma soudní výzvy má svuj význam, intervence soudu do, dává výzvě solenního rázu a zvláštního důrazu, jakých přirozeně výzva
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osobou soukromou míti muze. Ani ohledně rozlukového důvodu §u 13
pism. d) rozl. zák. nelze dáti za pravdu dovoláni, které ve výstupu ze
dne I. li'stopadu 1920 shledává ukládání o zdraví; zcela správně označil
soud odvolací chování se žalovaného jako pouhé zlé nakládání a stačí
poukázati na přiléhavé důvody rozsudku odvolacího. 'liž z toho, že zákon rozeznává mezi zlým nakládáním (§ 13 písm. e) a úklady o život
nebo zdraví (§ 13 písm. dl, plyne, že pojmy ty nejsou totožné. Slovní
význam výrazu »ukládání«, »úklady« poukazuje zřejmě na skutečné,
tajné, záludné nebo potměšilé jednání, a nelze proto ve zlém nakládání
projeveném přímým útokem vzhledem k otevřené zřejmé povaze takového útoku shledati úklady. Konečně poukazuje postavení ukládání o
život vedle ukládání o zdraví v §u 13 písm. d) k tomu, že se musí jednati o nějakou vážnější poruchu zdraví, o niž se ukládá,' než jest povrchní uškrábnutí nebo nepatrná oděrka ucha, jakou v tomto případě
mělo zlé nakládání vzápětí.
čís.

2225.

Opírá-li bývalý obecní úředník, jehož ustanovení za úředníka bylo
vyšším samosprávným úřadem zrušeno, nárok na náhradu za. nedodržení tříměsíční lhůty výpovědní o ustanovení §u 8 zákona ze dne 23.
července 1919, čís. 443 sb. z. a n., dlužno žalobu pro nepřípustWoSt pořadu práva odmltnouti.
(Rozh. ze dne 31. ledna 1923, R I 74/23.)
Žalobce domáhal se na žalované obci nároku na zaplacení služného,
opíraje žalobu o § 8 zákona ze dne 23. července 1919, čís. 443 sb. z. a
n. K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r V é s t o I i c e žalobu odmítl. DL' vod y: Jest zřejmo, ,že se zde jedná o spor z příjmů
služebních, o spor. ze služebního poměru žalobce jako bývalého úřed
níka žalované obce. Žaloba sama opírá se o zákon ze dne 23. července
1919, čís. 443 sb. z. a n., jímž byly upraveny služební požitky Úředníků
při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a, ježto dle výslovného
ustanovení §u 8 tohoto zákona se spory tohoto druhu rozhodují pořa
dem stolic samosprávných, bylo k návrhu strany žalované námitce nepřípustnosti pořadu práva dle §u 42 j. n., §§ 239, 240, 261 c. ř. s. vyhověti a žalobu odmítnouti. Rek u r sní s o u dzamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Je sice pravda, že žalobce odvozuje nárok na zaplacení náhrady za nedodržení 3měsíční lhůty výpovědní z předpisu §u 8 zákona ze dne 23. července 1919, čis. 443 sb. z.
a n. a že vycházi z předpokladu, že tu jde o. spor ze služebního poměru
žalobce jako bývalého obecniho úředníka. Soudce prvé stolice však
přehlédl, že právoplatným výměrem okresní správní komise ze dne 30.
srpna 1922 zrušena byla usneseni obecního zastupitelstva, pokud se
týče, obecní rady o systemisování místa obecního písaře, o přijetí žalobce zatímně za obecního písaře a konečně o jmenování jeho definitivnim. Tím bylo právoplatně vyřčeno, že nelze žalobce pokládati za
obecního úředníka po rozumu zákona ze dne 23. července 1919, čís.

443 sb. z. a n. Dle posledni věty §u 2 cit. zák. dlužno pokládati za úřed
níka veřejného (obecního) pouze úředníka ustanoveného ve smyslu tohoto zákoná. Na žalobce nelze proto použiti předpisů cit. zákona, najm0 předpisu §u 40, který vyhražuje pouze spory o služ:bní piíjmy
úředníka ve smyslu zakona tohoto poradu stohc samospravných. Nebylo-li žal?bce. pokl~dati za úřední~a veřejného, nezbývá: než pohlí~
žeti na sluzebm pomer pko na pomel' ryze soukromopravm a podrobItI
spor tento dle všeobecného předpisu §u I j. n. příslušnosti řádného
soudu. Tomu nevadí, že žalobce opirá žalobní nárok o ustanovení §u 8
citovaného zákona, neboť jest věcí soudu, rozhodnquti, zda hmotně žalobcův nárok obstojí před zákonem a o který zákonny předpis dlužno
jej opříti.
.
N e j v y Š š í s o II cl obY?c,;i1 usnesení prvého soudu.
D

Ů

vod y:

To je podstatou věci, z čeho bylo žalováno, z jakého právního dů
vodu, o který' se žalobní nárok opírá, a nikoliv, jak se právni nárok žalobní podle skutkových zjištění utváří. Žalobce opírá žalob ni nárok
o § 8 zákona ze dne 23. července 1919, čís. 443 sb. z. a n., zdůrazňuje
dokonce v žalobě, že mu byla udělena definitiva jako obecnímu tajemníku, nezamlčuje, že tato byla potom zrUŠena a považuje se dle žaloby
• za úředníka obecního. Nedovozuje tedy žalobníhonároku z ustanoveni
soukromého práva, a kdyby bylo lze druhé stolici přisvědčilt, bylo bv
souzeno o něčem, co ani tvrzeno, ani žádáno nebylo. Dle §u 40 cit. zák.
náležejí veškeré spory ze služebních poměrů úředníka na pořad stolic
samosprávných bez ohledu na to, zda služební poměr byl rozvázán či
nikoliv. Plyne z toho, že soud prvé stolice dle §u 42 j. n. i §§ 239, 240
a 261 c. ř. s. správně spornou věc posoudil, když uzn:rl opodstatněno"l
námitky nepřípustnosti právního pořadu a dle tohoto rozhodl.

(;ís. 2226.
Bylo-Ii zboží již dříve bez kupitelových námítek zasíláno jako ručni
zavazadlo a Iistek zavazadlový spolu s kličkem zasílán ve spěšném dopisu, jde nebezpečí pří opětném použití tohoto způsobu dopravy na
vrub kupitele. Lhostejno, že ztráta zboží nastala až po skončení do-·
pravy.
(Rozh. ze dne 31. ledna 1923, Rv I 783/22.)
.• žalující firma :asilala žalované firmě zboží v kufrech, jež podala
jakozavazadlQ a hstek zavazadlový spolu s klíčkem od kufru zasílala
jed.noduchým :xpresnfm dopisem. Při zaslání jednoho kufru byl dopis
s h~tkem :' khčkem, ~ykr~den a l.mf; '7zvednut: Proti ,žalobě o zapla~:~I .kupn!. cen~ n,amltla zalovan:" ze zalobkyne nepocinala si při za,t1am. zbozl s ~ale~ltou op~trnOSÍl: O b a niž š í s o u d Y vyhověly žalobě, neuznavse namltku. zalovane, o d vol a c í s o u d uvedl v tomto
smčru v dů~o.d~ch :, .. Odvolatel~a p.řizn,ává, že posavadní způsot' doprav!, .a P?sllam khcu a podaclch hstku posud nepozastavila. Proč to
~eučlmla, Je lhostejno, tolik jest jisto, že důvod k tomu měla poněvadž
sla doprava na její nebezpeči, a že tím podle §u 863 obč. ;ák. ~ 278
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obell. zák. tento zpúsob schválila; nemajíc však - jak praví - posud
příčitiy k výtce, nemůže důsledně vytýkati žalobkyni zanedbání péče
řádného kupce proto, že se nyní předpoklad obou neosvědčil. Námitka,
že zaslání klíčů a podacího lístku ve dvou dopisech doporučených by
bylo bývalo bezpečnějším, sama o sobě nepřesvědčuje, vždyť jde o krádež, Marně vytýká odvolatelka exten~ivní výklad článku 345 obch. zák"
poněvadž je zjištěno, že žalobkyně podala zásilku v místě plnění dráze
k dopravě na žalovanou, čímž své smluvní povinnosti plně dostála. Za
ztrátu kufru žalobkyně neručí proto, že jí vytýkané zavinění a nepeč1i
vost dokázány nebyly.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
D

ů

vod y:

Správné je stanovisko napadeného rozsudku, když spatřuje v tom,
že žalovaná při předcházejících zásilkách nevytýkala, že lístek od zboží'
zaslaného jako ruční zavazadlo, byl spolu s klíči od kufrů poslán jednoduchým spěšným dopisem, schválení tohoto způsobu dopravy také
u lístku a klíče od sporné zásilky. TvrzenLžalované, že mlčela-Ii k této
dopravě při předchozích zásilkách, tím ještě neschválila takovou do-'
pravu i pro spornou zásilku, případně je vyvráceno v napadeném roz e
sudku poukazem, že žalovaná, když doprava dála se na její nebezpečí
(čL 345 obch. zák,), byla povinna, nesouhlasila-li se způsobem dopravy, voleným žalobkyní, to vytknouti a že, když tak neučinila, nutno
. míti za to, že s posavadní dopravou i pro příŠ'lě souhlasila a ji schváIíla. Schválila-Ii však žalovaná zpúsob, jak jí žalobkyně spornou zásilku
zboží s lístkem a kliči od ní zaslala, nen/úze pak proti ~alobnímu nároku
namítati, že žalobkyně nároku- toho nemá, protože vypravila zásilku zejména lístek od ní a klíče neopatrně, že nedbala péče řádného obchodníka, jak měla (čl. 282 obch. zák,). Z téhož důvodu nemůže žalovaná
žádati od žalobkyně náhradu za ztracený kufr. Žalovaná nehledíc k tomu, že způsob dopravy schválila, nemůže žalobkyni neopatrnost ph dopravě zboží vytýkati již proto, že sama uvádí, že předchozí, stejné vypravené zásilky jí správně došly a že proto neměla příčiny proti způ
sobu odesílání zásilek něco namítati. Z téhož důvodu neměla ani ža ..
lobkyně příčiny jiný způsob dopnvy při sporné zásilce voliti. Námitka
žalované, pokud se týče její tvrzení, Že žalobkyně zavinila ztrátu zboží
a kufru, neobstála tedy v napadeném rozsudku právem. Rovněž nelie
přisvědčiti žalované, pokud spatřuje nesprávné právní posouzení věci
v tom, že nebyla žaloba zamítnuta z toho důvodu, I.e ztráta zboží nastala až·po skončení transportu a že ona nese nebezpečí jen během dopravy (čl. 345 obch. zák.), V tomto ohledu jest uvésti, že žalovaná,
když schválila způsob dopr:lVy zboží a když žalobkyně odes 1.áním
listku od zboží a klíčů od kufru vzdala se všelikého disposičního práva
se zbožím, nesla od okamžiku odevzdání zboží dráze vůbec n-ebezpečÍ,
které potom zboží postihlo. Je proto nerozhodno, zdali ztráta zboží nastala až po skončení dopravy.

čís.

2227.

Byla-li pohled*yk~ postoupena bance k inkasu, vznikl mezi bankou
a postupitelem poměr zmocnitelský, Banka nezachqvala se dle §u 1009
obč. zák. přijala-li placení v cizozemsku (v korunách rakouských), ,ač
dle záko~ných předpisů bylo platiti v tuzemsku,
(Rozh. ze dne 31. ledna 1923, Rv I 792/22.)
Dopisem ze dne 20. ledna 1919 ~ostoupil žalobce (tllzel~,'ská firma)
ža;uvané (tuzemské bance) pohledavku za f"'mou W. s pnkazem, by
zaslala účet firmě T. v Berlíně. Pohledávka byla dlužnicí uZDána a
spl~tna v Praze. Banka přík~zu vyhověla ~ firn,'a T. _z,aplatila pak; pohlerlávku ve srozumění se zalovanou) postOV11l sporhelnou ve Vldm,
v době kdy již vzhledem k nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb';·
z. i} n. 'nebylo možno vplat pře\'ésti do tuzemska. Žalobě, jíž se žalobce
mimo jiné domáhal, by mu žalovaná připsala k dobru postoupenou pohledávku v Kč, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, od ..
vol a c í s o u d žalobu zamítl.
,
N e j' vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. jest .opodstatněn. Odvolaci
soud neuznal žalobu za důvodnou proto,,,,že dle jeho názoru žalovaná
ba"ka své povinnosti, která prý pro ni vyplývala z postupu pohledávky
a z· příkazu postupitelova při postupu, by zaslala k inkasu postoupený
účet za firmou W. firmě T. v Berlíně, vyhověla úplně tím, že poslala
postoupený účet posléz jmenované firmě a že ji 'Vyzvala, by platila dlužnoli částku jen u ní. Pakliže firma T. zaplatila dlužný účet u Vídeňské
poštovní spořitelny, ačkoli ji žalovaná banka k tomu nevyzvala, a jí
složní lístek neposlala, a pa,kliže vede žalovaná pro žalobce následkem
zákazu převodu v koruilách splatných, soukromých pohledávek z cizozemska do Československa (nař. ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z.
an,) došlou úhradu za postoupenou pohledávku na účtě rakouských
kotun,,·není to dle názoru odvolacího soudu vinou žalované a proto ncmúže žalobce, jak činí v žalobě, žádati, by mu úhrada postoupené po". hledavky byla žalovanou účt'lVána v korunách československých. aby
jeh,o dluh byl uznán po právu neexistujícím a aby mu žalovaná vydala
krycí směnku na 40.000. Kč, Avšak toto .stanovisko napadeného rozsudku není správné, Ježtopohledávka za W. byla, pk je nesporno, postoupena žalované bance k inkasu, tedy na účet žalobců, nastal mezi
žalovanoU bankou a žalobcem ohledně věřitelských práv u. postoupené
pohledávky poměr mandátní. I byla žalovaná banka vůči žalobci ve
výkonu věřitelských práv, tedy také co se týče přijetí placení, povinna
zachovati přesnost a vynaložiti píli a poctivost, jak uložena je mandatáři v §u 1009 obč, zák. a dbáti pečlivosti řádného obchodníka, jak stanoví čJ, 282 obch. zák. škodlivé následky opomenutí těchto povinnosti
postihovaly žalovanou (§ 1012 obč. zák.). Je ledy otázka, zdali žaloCivl1nl rozhodnuti V.
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vaná banka ~ři výk.o,:u věřitelských pláv u postoupené pohledávky zachovala, se, pk prav; bylo uvedeno, V úvahu přichází přijetí placení
pohledavkr Tuto ?tazku nutno zodpověděti záporně, Je nesporno, žc
postoupena pohledavka vzhledem k doložce na účtě ,>zahlbar und klag. b~r [ l l Prag« byla splatna v Praze, Odpovídalo tedy přesnému a peč1í
vemu inkasu pohledavky, by placení Se stalo a bylo přijato v uvedeném
splníští. K této přesnosti a opatrností při přijetí placení byla žalovaná
pří,mo nu tkána, any valutové poměry v době placení pohledávky _
v unoru 1919 - byly neurovnané a nejisté, Zákaz převodu pohledávek
vydaný shora citovaným nařízením, nebyl placení postoupené pohle~
dávky ve splništi na překážku, neboť jak věřitelka, totiž žalovaná banka, tak i dlužnice W, měly sídlo v Československu, Jinde také než ve
splništi přijati placení žalovaná dle §u 1413 obč, zák. nemusila, Neod ..
povídalo tedy uvedené shora povinnosti žalované, peč1ívě dbáti toho,
by byl: postoup:ná pohl~dávka řádně zaplac:na, přijala-li placení jinde nez ve splnrsh, zejlnena v clzozemsku, zalobce z tohoto jednání
újmu míti nemůže, Ježto není pochybnosti, že při řádném přijetí placeni,
to Jest při placení v Praze, mě! by žalobce úhradu za postoupenou po- _.
hledávku nikoli " měně rakouské, nýbrž československé, byl. by jeho
d! uh u žalované banky, jak žalovaná připustila, zaplacen, Na kterém
účtě by byla úhrada u žalované banky pro žalobce vedena, zdali na účtě
běžném či na účtě postoupených pohledávek, je vedlejší, protože dle
bodu 4, odstavce posledního obchodních podmínek, platných u žalo··
vané, pokládají se veškeré účty komitentů jen za části jednotného účtu,
Čís.

2228.

Postižní právo solidárního dlužníka, jenž sám zaplatil celý dluh,
jest posuzovati nejprvé podle právního poměru jeho k solidárně spoluzavázaným, nikoliv pouze dle ustanovení §u 1358 obč, zák.
(Rozh, ze dne 31, ledna 1923, Rv 1829/22,)
Kupní smlouvcu ze dne 20, února 1919 koupil Jan L od Richarda
W -a mlýn, jejž pak dne 30, července 1919 plodal žalující s~olečnosti.
Z kupní smlouvy ze. dne 20, února 1919 byly vyměřeny Janu L-ovi a
Richardu W-ovi převodní poplatky a když jich nezaplatili, vedl erár
proti nim exekuci, jež zůstala bez výsledku, Poplatky byly potom pře
depsány žalobkyni, jež zaplatila je, upozornivší dříve Jana L-a a Richarda W -a, že poplatky zapraví, ale bude na nich žádati náhradu, a
domáhala se pak na obou náhrady rukou společnou a nerozdilnou. P r oe e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl. D ů vod y: Dle
§u 73 čís, 3 a) popL zákona ručí za poplatek rukou sp'olečnou a nerozdílnou ten, s něhož se poplatná věc převádí, předal-Ii věc nabyvateli
před zapravením poplatku, Tak jest tomu v tomto případě, a jsou tedy
oba žalovaní ohledně převodního poplatku z prvého převodu vůči eráru
solidárními dlužníky, Pakliže žalobkyně poplatek ten za ně zaplatila,
přechází na ni právo věřitelovo dle §u 1358 obč, zák. právě tak jako
příslušelo eráru, tudíž proti oběma solidárně,
O d vol a c í s o u d

rozsudek potvrdiL D lr v.o d y: Mylně vykládá ,odvolatel § 1358, obč,
zák., neboť předpls,t~n cla,v,a SIce tom~, kdo 5'171 dl~h zap~atll" ruce ~a
,,~. osobně l1eb urclty\111 castkaml sveho ]lnem, pravo, zadati od ve~li~~le všechny pomlrcky právI;í a prostředky, z~jišfovacíc ale tím onevy~
lučuje práva jeho, nastou~ltl zalo?ou na ,dluzm~a, 1 k~yz snad P~VO,d~1
věřitel měl titul exekučm, nebot mu vyslovne propuJčuJe opravnem,
, ,
žádati náhradu ocl dlužníka"
N e.i v y š š í s o u d nevyhovel dO'lOlanL
D

ů

vod y:

Dovola(ími dllvody žalovaného j sou čís, 2, 3, 4 §u 503 c, ř, s, Poslední z nich spatřuje dovolatel v tom, že, od~012,cí soud Jří ,pos,ouz:,ní
sporné věci nepoužil náležitě §u 1358, obc, zak., p~dl,;, ,~ehoz mela za~
lobkyně, jak to on ve sporu namítal, dah Sl od bernl?o madu postOUpIli
jim zaplacenou pohledávku se všemi právy, tedy JIZ s nabytym~ pra,:y
zástavními a exekučními, a měla prostě pokracovatI v exekUCI zaha-"
jené erárem proti dovolateli a nepůsobiti ~alších z?yt:čných prý útrat
žalobních, Miní dovolatel, že, zaplatrla-lr zalobkyne prevodnr poplatek
ze svého, jednala podle §u 1358 obč, zák. Nelze mu však přisvědčitio
Postižní nrávosolidárního dlužníka, jenž sám zaplatil celý dluh, řídí
se a musí býti posuzováno nejprve podle právního poměru plátcova ku
solidárně spoluzavázaným, Plátce m ů ž e dle §u 1358 obč, zák;,? ř e d
nebo při z a p I a cen í žádatí postup, ale s a m a seb o u ventelska
práva na plátcenepřecházeií, n~boť J'lá~ce může, be! nostup,u ~on:á
hati se náhrady na spoluzavázanych, 10 zalobkyne ucmlla, oplra]lc zalobní nárok o § 1042 obč, zák. žalobkyně neměla platové povinnosti
ze zákona přímo jako žalovaný, jenom dle §u 72 popL :á~" poněv~dž
nemovitost, jež byla předmětem smlouvy zpoplatnenc, presla do JeJlho
vlastnictví věcně ručila za týž poplatek a k odvrácení důsledkútohoto
ručení za 'oba žalované splnila jich zákonitou povinnost platební, arci,
jak bylo v nižších stolicích bezvadně zjištěno, kdy~ žalov,ané upozornila, že síce poplatek zaplatí, ale po mch bu~e z~da~ nahrad~? tedy
údelněv'úmyslu zavazóvaCÍm dle §u 1042 obc, zak, Ze nepouzr1a pn
tom postižního práva dle §u 1358 obč, zák., jak to bylo jejím právem,
nikoli však právní povinností, nemůže býti z této příčiny dovolatelem
. úspěšně uplatňováno, Proto nemá v zákoně opory dovolatelovo tvrzení,
že s ohledemna§ 1358 obč, zák., kdyžtě dle §u 1042 obč, zák. bylo žac
lováno, byla tato žaloba zbytečnou a že měla z toho důvod'l býti zamítnuta,
čís.

2229.

»Skrytou« jest pouze vada zboží, .jež při odborném zkoumánÍ' nemohla býti odhalena. Důkaz o tom, že odborné zkoumání nemohlo býti
ihned předsevzato, tíží kupitele.
.
(Rozh, ze dne 31. ledna 1923, Rv 1840/22,)
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žalobkyně dodala žalované ocelové cágle určité pevnosti a odpad~y,. jež kupitelka převzala d,ne 30. srpna 1921. Dne 7. října 1921
ozn~mIla, kupltelka prodatelce, ze dodané cagle nemaji smluvené pevnostI, a z~ odpadky JSou, ,:,éněcenné, čímž trpí škodu. žalobě
zapl aCC~' kupn~ ceny oba n I z s í S? u d y vyhověly, odvolací soud z těchto
d u vod~: Jde o obchod distanční, při němž je dle čl. 347 obeh. zák.
povlllllOSl! kup,tele, by, obdržev zboží, je, pokud jc to dle řádného
chodu Jeho obchodu možným, bez průtahu prozkoumal a ukáže-Ii se

°

ri,

II

liI;

že neodpovídá smlouvě nebo zákonu, prodávajícímu o to~ ihned ozná~
mení učinil. Promešká-li to, platí zboží za schválené, pokud nejde o
vady, jež při ncprodleném vyšetřeni nebyly poznatelny. Zákon žádá
tedy, by kupi!el zbo,ží zkou',"al, vyšetřil, a nestačí vždy jen nějaké zevni
Jeho ohle9~nI, Jak z~lovana strana za to má, neboť to řídí se dle povahy zboz!. žalqvana strana udala sama, že zboží došlo jí od žalobkyně dne 30. srpna 1921. Poněvadž žalovaná strana dle vlastního udání
zboží zkoušela teprve až koncem září 1921, nelze za to míti, že tak uči
nila hned po jeho dojití dle řádného chodu jejího obchodu, a dlužno
proto zboží pokládati se strany její za schválené. Že zkoušku; kterou
vykonala koncern záři 1921, nemohla vykonati (llled po dojití zboží sama ve sporu nikde ani netvrdila. Soud prvé stolice správně pouÚzal
k.!o:n~, že O skrytfch vadách nemůže zde býti řeči, poněvadž vady,
z]Istene koncern zan 1921, mohly býti zjištěny, spracováním cáglů a
odpadových kusů hned p.o dojiti zboží počátkem září 1921. Alei kdyby
se mohlo mluvIlI o vadach skrytých, jimiž, jak rovněž správně uvedl
soud prvý, rozuměti sluší vady, jež při ncprodleném řádném zkoumání
zjistiti nelze, náleželo žalované straně, by je hned po jich objevení žalobkyni oznámila, což se rovněž nestalo, poněvadž oznámení o nich
učinila dle vlastního tvrzení až teprve dopisem ze dne 7. října 1921,
tedy až nejméně za týden po jich objevení. Platilo by proto zboží i
v tomto případě se strany její za schválené.
Ne j v y Š š i, s o u cl nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
důvodů:

Právní účinky schválení dle čl. 347 obch. zák. jsou pozdějším oznámellln<,. ~ad tenor;, tehdy vyloučeny, když byly zjištěny vady, které při
okamzltel]1, rádnem, chodu obchodnímu vyhovujícím vyšetření ne-'
d, a ly, se p,oznati, tedy ~dyž zb?Ží na venek, bezvadné teprve při upotrebem ukaze se neupotrebltelnym. Není ovsem skrytou vadou každá
vada, která po dodáni nebyla objevena, nýbrž jenom ta, která při o db o r n é m zkoumání nemohla býti ddkryta. Ale i tu sluší uznati, že dů ..
kazní břímě o tom, proč odborně bedlivé přezkoumání zboží nem o h I o býti s ohledem na čl. 347 obch. zák. bez průtahu vykonáno
tíží kup~jkího, jenž je ~ v tomto případě povinen pod ztrátou prá~
z uplatnelll vad oznamelll o zpozorované vadě bez prl1tahu po jejím odkrytí prodávajícímu učiniti. Že by byl kupující oprávněn, s podrobnou
zkouškou tak dlouho otáleti, až bude dodaného zboží ve svém závodu
potře~ovati, jak je to d?v~latelkou tvrzeno, ~elze uznati, neboť postup
lakovy odporoval by pnkre čl. 347 obch. zak. Není také ve spisech

opory pro dovobtelčíno tvrzení,. že v.~(\y zjištěné spracováním cáglů a
odpadov~ch ku~"~ n e m ~ ,h I Y byt I z!,st~nJ hned ~o dojití zboží spr ac o v á nIm pocatkem zan 921, ],ehko~ slo o .vehky ,p~čct kusů. Když
tedy oclvolacl soucl uznal, ze Qznamem o vadach, ucmene dopisem ze
dne 7. října 1921, učiněno bylo pozdě, že tedy s hlediska čl. 347 obch.
zák. "časnost a tím i jeho právní účinlívost hotovosti učiněné smlouvy
nemohly se dotknouti, sluší uznati tento úsudek správným, poněvadž
ani tvrzeno ani dokázáno dovolatelkou v nižších ,stolicích nebylo, že
odborně bedlivé přezkoumání zboží nemohlo býti vykonáno dříve než
až koncem září 1921, tedy po uplynutí několika ·týdnůpo dodání a že
bylo zkoumání to skončeno až v řijnu 1922, pokud se týče dříve skončeno býti nemohlo. Poněvadž žalovaná toho, co jí náleželo, nedokázala, bylo uznati, že právní základ žalob ní jejím hájením nebyl otřesen,
ale že také jejími dovolacími vývody nebyly otřeseny správné věci a
zákonu vyhovující důvody odvolacího rozsudku.

!

čís.

2230.

procesní způsobilost veřejné obchodní společnosti nepomíjí jejím
zánikem, nýbrž teprve výmazem z rejstřiku.
(Rozh. ze dne 31. ledna 1923, Rv I 842/22.)
proti veřejné společnosti S. a J. v Bucazci ve východní Hana zaplaceni kupni ceny za dodávky z let 1913-1914 bylo obéman i ž š ím i s o u d y vyhověno, o d vol a c í s o u d uvedl v otázce,
o niž tu jde, v d ů v ode c h: Aby prokázal zmatečnost řízení, uvádí
odvolatel, že žalovaná firma zanikla v srpnu 1914,následkem vpádu
Rusů, že veškeré jmění firmy bylo zničeno, že společníci firmy David S.
a lsrael M. uprchli do Vidně, že likvidace společnosti uebyla provedena,
čehož ani nebylo třeba, poněvadž prý již žádného jmění nebylo.' vý'maz firmy v obchodním rejstříku v Stanislavově nebyl prý možným a
nebyl důsledkem toho aHi proveden, poněvadž obchodní rejstřík pří
vpádu Rusů ,shořel., Ve sporu uvedla žalovaná pouze, že finlla S. und J.
od vypuknutí války již neexistuje a že jeden společník a sice David S.
má své řádné bydliště. ve, Vidni.' Veškeré ostatní okolnosti jsou novoty.
Avšakprávě z vývodů odvolacích jest zřejmo, že podání žaloby proti
~alované bylo formálně odúvodněno. ,Mezi stranami bylo nesporno, že
zalovaná byla zapsána v obchodním rejstříku, když pohledávka vznikla.
,Odvolání však nyní výslovně uznává, že likvidace žaI9vané společenské
fmny se nekonala a že firma, v obchodním rejstříku krajského soudu ve
Stanislavově nebyla vymazána. Dle čl. 123 obch. zák. nemá faktické
r~zejítf s,:.společ~íků právniho významu. Dokud výmaz firmy v obchod1l,Im re]st;,ku nen! proveden, nelze jej dle čl. 129 obch. zák. proti tře
hm ,osob.am namltati. Že prý obchodní rejstřík shořel, není rozhodno,
po,:evadz hy soud v tomto případě musil založiti nový. Vzhledem
k tem to okolnostem domáhala se žalobkyně žalobou svých nároků dle
čL : 1 ~ obch. ~ák. právem na žalované firmě. Tím padá námitka, že ří
zem pred prvym soudem Jest zmatečným. Ježto ,žalovaná v p'rvní stolici'
Žalobě

liči
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uznala, že její firma byla protokolována, a vůbec ani nenamítala, že
byla po té vymazána, nebylo prvému soudu zapotřebí připustiti nabízený důkaz o tom dotazem u příslušného úřadu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

,

i

Čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. jsou uplatněny jako dovolací důvody. Prvý
v tom je spatřován, že nižšími stolicemi nebyl připuštěn důkaz o tom,
že žalované firmy v době podání žaloby jíž nebylo, druhý pak v tom,
že zákonitých norem na to se vztahujících nebylo použito náležitě. šlo
by tedy o procesní způsobilost, která i u prvni i u vyšší stolice dle
§u 7 c. ř. s. také z úřední povinnosti musí býti zkoumána; leč vytýkané
vady není. Dle čl. 110 obch. zák. může obchodní společnost, když srovnalá vůle všech společníků právně postačí k uzavření smluv, již před
zápisem do obchodního rejstříku smluvně se zavazovati a tudíž způ
sobilosti, býti stranou a procesorní zpllsobilosti nabýti. Jinak tomu
dle čl. 129 obch. zák., podle něhož je zánik společnosti vůči třetím
osobám jen tehdy právně účinným, kdy~ j; z.apsá,: do okhodníh? r:j~
stříku, jak také z čl. 25 obch. zák. vyplyva zretelne. Jehkoz dle zJlstenl
nižších stolic výmaz žalované firmy v obchodním rejstříku nebyl uskutečněn, nemá to, co žalovaná v opravném řízení llvádi, právního významu, poněvadž faktický zánik žalované, ač-li nastal, nebyv do obchod·
níhorejstříku zapsán, vůči žalobkyni jako třetí osobě nemá ÚČ1l1ku.
Toho se čl. III obch. zák. nedotýká, a rovněž ne čl. 123 obch. zák.
Ovšem přisvědčiti sluší dovolatelce,že způs?bilost, s5áti na so~dě, )e
pojem procesuální, jenž zápisu do obchodlllho reJstnku nepotrebuJe,
leč dle §u I c. ř; s. musí býti tato způsobilost)'osuzo.vánapo~le platných zákonných ustanovení, tedy v této rozepn dle tech, Jlchz se od·
volací soud případn,ě a výstižně dovolává.
čís.

2231.

Ku smlouvě schovací nestačí, že pn}stě poskytnuta prostora !{ uloženi věci, nýbrž jest též třeba, by převzata byla nad ní ochrana.

(1<02h. ze dne 31. ledna 1923, Rv I 851/22.)
žalobkyně

lázeňského pobytu u žalovaného po.koj
kanceláře, ptala se ho, zda by Sl m~hla u neho

najala za svého

a, vešedši jednou do jeho

uschovati lišči boa, a, když žalovaný k tomu svohl, polozlla boa na
kamna a odešla. Ježto se boa ztratilo, dOil1áhala se na žalovaném
3200 Kč náhrady škody. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal
dle žaloby, o d vol a c í s o u d přiznal žalobkyni 1600 Kč, rozděliv
~,kodu dle§u 1304 obč. zák.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně.

D li v od y:
Nižší soudové, opírajíce se o zjištění, že žalobkyně vešla do pokoje.
žalovanému náležejícího a jako »Byró«' označovaného, a tam se pří-

tomného žalovaného pta!a,. zdali by ve svém byró ".schoval její. A1asko
boa, že žalovaný zodpoved:l. tuto otazku slovy »pľOS}~, milostIva yalll«,
• ež žalobkyně boa polozrla na kamna a se vzdahla, odvolacl soud
na~ 'eště zvláště o další zjištění, že žalovaný na prvý pohled vzbuzuje
~;~'el(' 'starého, jeho vě~u p~iměřeně (78 rokli) velmi nahluc.hlého muže,
a ic žalobkyně nepolozrl.a zalo:,a~emu ~oa do rukou, nybrz 1e dala na;
kamna, usoudili, že poell1y temlto" dosl,? 112eZl..stranamI .k~ sCh?VaCI
mlouvě (§ 957 obč. zák.). Nelze vsak pnsvedčltr tomuto JejIch nazoru
s 'ávnímu. Dle §u 957 obč. zák. schovaci smlouva tehdy se stane, když
pl
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cízÍ věci také převzetI ochrany, v tom zalezeJ1cl, aby sverena vec byla
před škodou chráněna. Toto převzetí do opatrování jest hlavní náležitostí této smlouvy, ku které proto tehdy nedojde, když je někomu
poskytnuta prostora (místo) k uložení ~ěci, ale při tom nepř.ejfmá s.ch~
vatel ochrany nad věcí. Z toho plyne, ze to, co soudove 111ZS1 maJl ZJIštěno, platné smlouvy schovací dle ~u 957 obč. zák; neza!ožilo, poně
vadž k tomu postačitelná smluvlll vule stran anI vyslovne, alll s hlediska §u 863 obč. zák. nepřímo projádřena nebyla, a poněvadž právě
dle §u 863 obč. zák: s ~hledem na ~ýznam a účinky jedn.ání neb. o~o
menutí musí býti bran zretel na obyceJe a zvyklostr platne v poctrvych
stycích. Když -žalovaný činil dojem st~rého, v:lmi nah~lichlého ~1U,:e:
bylo zajisté příkazem poctrvostr styku, aby zalobkyne smluvlll vul!
s hlediska §u 957 obč. zák. jemu dostatečně objasnila, a srozumitelnou
učinila, ale také, aby se ubezpečila, že ji žalovaný slyšel a porozumél,
oi; jde, a jmenovitě, že jde nejenom o dovolení, aby boa na kamna
uložila, ale také o, to že jde, aby žalovaný boa opatroval a je před
škodou chránil. Že by se tak bylo .stalo, ani tvrzeno ani dokázáno nebylo, pročež to, k čemu mezi spornými stranami tenkráte došlo, za
schovací smlouvu nemůže býti považováno. Odvolací soud mylně usoudil, že povinnost žalovaného ze smlouvy schovací byla žalovaným zanedbána a že je žalovaný práv ze škody tímto zanedbáním vzniklé
v rozsahu §u 1304 obč. zák. 'Poněvadž však žalovaný tomuto rozsudku
odvolacího soudu opravným prostředkem neodporoval, je touto skutečností dovolací soud dle §u 504 c. ř. s. potud vázán, že nemůže změ
niti rozsudek odvolacího soudu, v neprospěch žalobkyně. Vzhledem na
hořejší úvahu nemůže. uplatněným důvodům dovolacím úspěch býti
přiznán z té příčiny, poněvadž dovolací návrh žalobkyně, když jedini;
~ ze' smlouvy sch.Gvací bylo žalováno, a když -se ui<ázal0, že ku smlOllv~
takové Ji1ézi stranami nedošlo, ani ve-zjištěních pižších stolic ani v zákoně opory nemá, pročež nylo bezdírvodnému dovolání nevyhověti.
čís.

2232.

Byla-Ii nabídka učiněna sprostředkovatelem, je jí navrhovatel tak
dlouho vázán, pokud neodvolá příkazu k sprostředkovateli a, tento dle
příkazu vyjednává.
(Rozh. ze dne 31. ledna 1923, Rv I 1389;22.)
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9bjed~ávka lihovin žalovanou u žalobce stala se tím způsobem,
že stěpán L. sešel se na trhu se synem žalované, kterýž za rozmluvy
mu řekl, že se dříve domluví se žalovanou, zda od žalobce koupí ně
jaké lihoviny a že L-ovi t~prve dopíší, zda od žalóbcé.něco objednaji
a teprve za několík dní došgl dopis na L-ovou, na jehož základě Josef
L., pokládaje, že jest to objednávka pro žalobce od žalované, žalobci
dopsal a objednal tímto svým dopísem pro žalovanou lihoviny. Když
pak žalobce žaiované lilrovíny zaslal, odmítla žalovaná zásilku jako
opozděnou. Zalobu o zaplacení kupní ceny pro c e sní s o udp r v Ó
s tol i c e zamítl. D ů vod y: Jde o nabídku mezi nepřítomnými a měl
tudíž žalobce zachovati se dle čl. 319 obch. zák. a chtěl-li, by žalovaná
jako navrhovatelka zůstala nabídkou vázána, měl jí odpověděti, že nabídku přijímá. Zachování tohoto zákonného předpisu bylo tím nutnějším
v tomto případě, ježto žalobce věděl, že objednávku nečíní přímo žalovahá sama, nýbrž za ni L-ová, tudíž osoba mimo smlouvu stojící a jen

jako prostředník v dopisování vystupující. Zalobce však takto se nezachoval a sám příznává, že zboží poslal jen na dopis L-ové a ani této,
ani žalované objednávku nepotvrdil a vůbec neodepsal. Následkem toho
vzhledem k této nedbalosti žalobce nebyla žalovaná nabídkou touto
vázána a smlouva nestala se hotovou. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil.
N e j vy Š š í s o II cl zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
D ů vod y:
Dovolatel uplatňuje jako dovolací důvody nesprávné ocenel1l dů
a nesprávné posouzení sporné věci po právní stránce. Prvé by ar ci
nebylo dovolacím důvodem, ale z obsahu dovolání a z jeho návrhu,
sice jenom na změnu vyznělého, ale zajisté také tím zrušení napadeného rozsudku se domáhajícího, plyne zřetelně a nepochybně, že ve
skutečnosti uplatňován je tím dovolací důvod podle čís. 2 §u 503 c. ř. s'.
Poněvadž prvý ve přičině opodstatněnosti své o druhý se opírá, slllšelo
nejprve přezkoumati, zda právní posouzení sporné věci, jehož se jí
v druhé stolicí dostalo, je správným a vyhovuje zákonu. Odvolací soud
zjišťuje, že se žalobcem i žalovanou jednali oba synové L-ové pouze
jako pro s tře d k o vat e 1 é, sdělí vše se žalobcem pouze nabídku
žalované a z toho dovozuje, že prvá stolice správně posuzovala věc dle
čl. 31 9 obeh. zák. jako nabídku mezi nepřítomnými skrze prostředníka
učiněnou, ke které, aby se stala hotovým obchodem, potřebí jest ještě
v č a sn é h o přijetí druhou stranou. Nelze ·tomuto právnímu názoru
nížších stolic přisvědčiti. Je-Ii návrh učiněn sprostředkovatelem, nelze
naň poui,íti čl. 319 obch. zák., navrhovatel je svou nabídkou tak dlouho
vázán, pókud neodvolá příkazu sprostředkovateli daného a prostředník-,
vykonávaje příkaz, vyjednává (srov. Staub-Pisko Com. z. HgB. 1910.
ll. sv. str. 177, Blaschke-Pitreich Erl. d. HOB 1896, str. 337). Nižší
soudové, pochybivše v této základní věci, což tedy za uplatňovaný dů
vod dovola.cí čís. 4 §u ~03c. ř. s. musí býti považováno, způsobili při
rozeně nedostatečnost řízení dle čís. 2 §u 503 c. ř. s., kteráž hyla způkazů

. sobilá, zall1eziti úplné vysvětlení a důkladné po~ouzení. rezepře. Sejde
na lom, zdali žalobce plml,.dokud nebyla objednavka, ac-Ii v"bec byla,
odvolána (čl. 320 obch. zak.), tedy zdalI plml včas a smluvně. Sejde
na posouzení, zdali se podle okolností třeba vadná smlouva přijetím
a nepozastavením ~aktu~y nestala h~tov.ou. Sejde na ~os~u~ení prodlení,
je-li nějak.' n~ nekt~re strane. Predcasnym. je pravm usudek o~ou
nižších stolíc, ze se zalobce nezachoval dle cl. 343 a 354 obch. zak.,
poněvadž prý vyjednával se žalovanou po delší dobu více měsíců, by
zboží oderrala, svoluje k slevě na nákupní ceně a pod., a posléze. že,
odvolav dobírku a dav zboží zaslati zpět do Ch., takto zbožím sám
disponoval. pokoušel-Ii se. žalob,ce o smírn.é u:ovná~í tozepře. a byl-li
ochoten, jak to jest ostatne dle SU 1380 obc. zak. kazdehc smnu predpokladem, od svých ze smlouvy zákonem mu zaručených práv ustoupíti, nemMe z toho býti odvozováno, že se práv těch vzdal, neboť projevy ville musí býti dle §u 863 a 876 obč. zák. tak vykládány, jak to
obyčeje a zvyklostí poctivého ·styku vyžadují. Nelze pochybovati, že
právní hledisko dovolacího soudu, dle §u 511 c. ř. s. pro soud prvé
stolice závazné, dává posuzování dalšímu této sporné věci novj základ
~ že by bylo jínak obmezením procesního vedení, kdyby tvárnost z tohoto základu dále se rozvíjeti majícího sporu měla býti určována i,ezměnitelnou direktivou dovolacího soudu, jenž proto v této úvaze na
hořejŠich 'nevyčerpaných a podle okolností i nevyčerpatelných eventualitách přestává.
čís.

2233.

Zákon ie dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., o soolečenstvech vý- .
dělkových a hospodářských.
Uveřejniti vyhlášku o rozpuštění společenstva
venstva, pokud se týče likvidatorů společenstva.

jest

věcí

před sta-

(Rozh. ze dne 31. ledna 1923, R II 478/22.)
Rej st ř í k o vý. s o u d nařídil společenstvu zaříditi dle §u 40
společenstevního zákona, by rozpuštění společenstva bylo třikráte vy.. hlášeno v Úředním listě v Brně. Rozklad společenstva proti tomuto pří
,~azutýžsoud zamít1z těchto d ů vod ů: Soud zaujímá stanovisko, že
v§u.40společe~stevního zákona jest představenstvu společenstva vý.. slovně uložena PQvínpost, by zařídilo, aby rozpuštění bylo v Úředním
. Jistě uveře.iněno, a· při tom současně' vyzvalo věřitele společenst\a. bl'
. své pohledávky u. společenstva ohlásili, jak vysvítá i jasného doslovu
tu11oto misla zákona. Tento soud zařídil sám od sebe, by zdejší usnescní ze dne 7. srpna 1922 bylo uveřejněno v Ústředním Oznamovateli
V Praze a v Úředním listě v Brně. Mimo toto uveřejnění .ukládá 'l 40
společenslevního zákona představenstvu společenstva povinnost, bv zařídilo ·tam uvedené další uveřejnění. Tento posledně uvedený §o jest
Ob(lobl~ým. čl. 243 obch. zák. o uveřej~ování rozpuštění akciové společnosh predstavenstvem. K tomuto. mlstu zákona poznamenává komentář k všeobecnému německému obchodnímu zákoníku Staub-Pisko
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výslovně: »Die Aufl6sung mu.ss durch die Gesellschaft publiziert werden

also neben der oberwahnten Puhlikation durch das Handelsgericht.:'
Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů vod y: Stížnost není odúvodněna:. §. 40, úkOI~a .o .s~olečen,s.tvech neustano.vuje Ovšem dosti jasně,
komu pnnalcZl uvere]nem vyhlasky, v tomto c1ánku uvedené' avšak
uváží-Ii se, že stejné ustanovení obsahuje čl. 243 obch, zák., kdež
citace čl. 209 čís, 11 obch, zák, jasně poukazuje k tomu, že povinnost
tato přináleži představenstvu, dále že zákon o společnostech s obmezeným ručením v §u 91 odstavec prvý Iikvidatorům ukládá tutéž poVInnost a že nelze seznati, proč by právě Zákon o společenstvech něco
jiného ustanovóval než jmenované dva zákony, dlužno názoru prvního
soudu, že povinnost k uveřejnění vyhlášky přísluší představenstvu, pokud se týče likvidatorům společenstva, při svědčiti a bylo proto stížnost zamítnouti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu,
Důvody:

Souhlasná rozhodnutí obou nižšich stolic bylo by lze podle ustanovení §u 16 nesp, řiz, jen tenkráte změniti, kdyby se jednalo o oči
vidnou protizákonost neb odpor se s'pisy nebo zmatečnost. Z těchto
dúvodů není však zde žádného, Cbě nižší stolice vyložily si ustanovení
§ll 40, zák o společenstvech správně a nejsou ani vývody stížnosti s to,
vyvrf!titi správnost onoho· výsledku.
čís.

2234.

Slovem »procesní soud« míní se v druhém odstavci §u 423 c. ř. s.
onen soud, kterékoliv stolice, jenž vynesl rozsudek, o jehož doplnění jde.
(Rozh, ze dne 6. února , 1923, R I 887/22.)
'
,
Návrh žalobce na doplnění rozsudku odvolacího soudu, jenž byl
navrhovateli doručen 31. května 1922, hyl podán u procesního soudu
prvé stolíce 9, června 1922 a došel 11. června 1922 na soud odvolací,
jenž jej odmítl pro opozděnost
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
D ů vod y:
. Slovem »procesní« soud v §u 423 odstavec druhý c. ř. s. rozuměti
Jest onen soud, jenž vynesl rozsudek, jehož opravy se navrhovatel do,máhá. Že slóvem procesní soud nevyrozumívá c. ř, s, vždy soud první
stolice, vidno z ustanovení §§ 465 a 505 c, ř. s" kdež se výslovně uvádí,
že odvoláni, pokud se týče dovolání podati jest u procesního soudu
p j' v é s t o I i c e, kterýžto dodatek byl by zbytečným, kdyby slovem
procesní soud vždy pouze soud prvé stolice rozuměti se musil. Poně
vadž stěžovatel učinil návrh na doplnění rozsudku odvolacího, nikoli
u soudu odvolacího, nýbrž u soudu prvé stolice a návrh ten došel soudu

.

1 I 'ho tel,rve 10. dne po doručení rozsudku odvolacího, odmítl
oe vo aCI
"
k
ď .
odvolací soucl právem navrh ten ]a o opoz eny.
čís.

2235.

Náklady sporu sdílejí pr~vní?sud jisti~y a nelze pro .,ně po~olit~
ekuci za řízení vyrovnavaclho, trebas vznIkly za tohoto nzem,. Jde-h
~x pohledávku 7. doby před zahájení~ ~yrovnávafího .!í~ení. Vyrovn~ac' řízení nelze Dovažovati za skoncene usnesenl111, JI111Z se schvaluJe
~ar~vnání nýbrž -pouze usnesením ve smyslu §u 55 vyr. ř. Za vyrovnávacihotíz.ení nelze ani převésti dří~e)iž povolenou exekuci zajišť~
vaci v exekuci uhražovací. Ustanovem ctvrteho odstavce §u 53 vyr. r.
nedotýká se zásady §u 10 vyr. ř.
(Rozh. ze dne 6. února 1923, R I 32/23,)
Vymáhajícímu věřiteli byla vykonatelná pohledáv~a, vzniknuvší v roce 1919, přiznána rozsudkem procesl1lho soudu prve ~tohce ze dne l.
ledna 192 la rozsudkem odvolacího soudu ze dne 4. unora 1922, DlIe
27. listopadu 1921 bylo o dlužníkově jmění zaháje~o řízení vyrovnávací.
Usnesením ze dne 14. dubna 1922 bylo vyrovnal1l potvrzeno. K vydobytí přisouzené pohledávky včetně útrat žádal vymáhající ~ěřitel dne
19. dubna 1922 za exekuci, již soud prvé stolice usnese111m ze dne
20.·dubna 1922 povolil. Rek u r sní s o u d usnesenim ze dne 28.
listopadu 1922' exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Povolení exekuce
stalo se. proti zákonu. Usnesením krajského soudu ze dne 27, listopadu
1921. zaháienobylo o dlužníkově jmění řízení vyrovnací a bylo vyrovnání dlužnikem navržené, dle něhož pohledávky veřitelů, práva
přednostního nepožívajících, mají býti zaplaceny plným obnosem včetně
příslušenství, čítaného dne 27. lístopadu 1921, nejdéle do 28. listopadu
1923, usnesením téhož krajskéno soudu ze dne 14. dubna 1922 potvrzeno. 'Tímto narovnáním j~ou všichni 'věřitelé, tedy i strana vymáhající, vázáni. Řízel1Í vyfoynávací posud za s~ončené prohlášeno nebylo (§,55 vyl'. ř,). účinek zahájení řízení vyrovnávacího je ten, že
dje §ul Ovyr. ř. po zavedení tohoto řízení ani zástavního, ani uspoko-jovacíh(), práva soudcovského na věcech, dlužníku náležejících, nabýti
.nelze ažedle §u )2(1) vyr. ř. práva odlučovací, v posledních 60 dnech
před,'i'avedenítrf říze'ní. vyrovnávacího exekucí uhražovací nebo úljišťo-'
:,ácí nabytá, zahájením řízení zanikají a ožívnou teprve sko'1čením ří
zenL Nep,ohla proto za řízení vyrovnávacího exekuce, návrhem ze dne
19. dubna 1922 žádaná, povolena býti a to ani přeměnou exekuce zajišťovací před zavedením řízení povolené a po té pak zaniklé v exekucí uhražovací.a měl. býti exekuční návrh zamítnut
, N e j v y Š š f S o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

v od y:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí názor druhé
stolice a poukazuje stěžovatelku na správné důvody rekursního soudu
s dodatkem, že pohledávka vymáhající strany nevznikla za vyrovná-
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. s t o I i c e vyhověl, rek u r s n i s o u d usnesení potvrdil. D ů
. p rVj~' Pokud stížnost neuznává vhodnost volených prostředků exp-

vadho řízení, zahájeného dne 27. listopadu 1921, nýbrž již v prosinci
1919 kupní smlouvou tvrzenou v žalobě, a byla rozsudkem procesního
soudu prvé stolice ze dne 7. ledna 1921 a odvolacího soudu ze dne

C

§ ~IJ" o vydáni dítěte, kterážto exeku'ce vede se dle ustanovení §n 353
ny 3~~ ex. ř. upravena jest však také ustanovením §u 19 cís. [lat. ze;

4. únor; 1922 pouze fOfmalisována a vymáhající straně přiřk'1,uh. fen

nárok vymáhající firmy vůči povinné straně na zaplaceni útrat odvolacího řízení 1290-90 Kč vzešel teprve za vyrovnávacího řízení, než tato
pohledávka není nárokem ve smyslu §u 10 (4) vyř. ř., jenž má na mysli
jen pohledávky z právních jedtiání dlužníka po případě vyrovnávacího
správce, k nimž jsou oprávněni dle vyrovnávacího řádu za účelem dalšího provozování obchodu, nikoliv procesní útraty, jež dlužník jest povine,n nahraditi straně v rozepři zvítězivší ve smyslu §u 41 a 50 c. ř. s.
Nehledíc k tomu, sdílejí náklady sporu jako příslušenství právní osud
kapitálu, jenž dle prvého odstavce §u 10 vyr. řádu nesměl býti zajištěn
zástavním právem. Správně proto rekursní soud nepovolil exekuci ani
k vydobytí hlavní pohledávky 24.226 Kč 60 h ani k vydobytí útrat odvolacího řízení 1290 Kč 90 h ani k vydobytí dalšího příslušenstvÍ.
Z ustanovení §u 12 vyr. ř. jest zřejmo, že odlučovací práva, jež zanikla zahájením vyrovnávacího

řízení,

oživnou pouze, zruší-Ii se vyroi.!-"

ve smyslu §u 56 vyr. ř., což se v tomto případě nestalo,
neboť narovnání bylo soudně schváleno a vyrovnávací řízení prohlášeno
, za ukončeno ye smyslu §u 55 vyr. ř. usnesením krajského soudu ze dne
8. prosince 1922. Dne 23. října 1922 nebylo tedy dle §u 10 vyr. ř. pří
pustno ani nabytí nového soudcovského práva zástavního ani přeměna
zajíšťovací exekuce, provedené dne 26. listopadu 1921 v uhražovací
exekllci. Z porovnání ustanovení §§ 49 a 52 vyr. ř. o soudním schváleni
narovnání a §u 55 o ukončení vyrovnávacího řízení jest zřejmo, že vyrovnávací řízení nelze považovati za ukončené usnesením, jímž se schvaluje narovnání, nýbrž pouze usnesením ve smyslu §u 55, jímž se vyrovnávací řízeni formálně prohlašuje za skončené. V době podání exekuční žádosti, t. j. dne 19. dubna 1922 a v době provedení exekuce,
t. j. dne 23. října 1922 vyrovnávací řízeni nebylo tedy ještě ukončeno.
Že vymáhající firmě přísluší po případě nárok vůči povinné straně na
zaplaceni celé pohledávky ve smyslu §u 53 (4) vyr. ř., jelikož dlužník
pominul v seznamu věřitelů pohledávku vymáhající firmy, nepadá na
váhu, neboť uvedeným předpisem nebyla změněna zásada vyslovená
v §u 10 vyr. ř., že po dobu vyrovnávacího řizení nelze nabývati ani zá c
stavního ani uspokojovacího práva soudcovského k věcem náležejícím
dlužníku.
návací

řízení

čís.

2236.

Ve věcech nesporných jest dáno soudu na vůli, které,!to vhodného
prostředku chce použiti k výnucení svého příkazu. JdEC-li o vynucení
nároku na vydání děcka, lze použiti obdobně "předpisu §u 34.6 ex. ř.
(Rozh. ze cine 6. února 1923, R I 43/23.)
Návrhu otcovu, by dle ujednání rodičů byla nezletilá dcera za při
výkonného orgánu odebrána 'matce a předána ,ravrhuvateli;·s 011 d

spěni

h

dlužno Zdllf3zniti, že nemůže se jednati o exekuci ve smyslu
v °Č •
I{U I11C ,
" d e o vy d'anI. pre
'd me't IIo h ma tnye
· h J nezlvýc
..
hJ
346 ex. ř., poněva d
zneJ

~ne ~9. srr,ja' 1854 čís. 208 ř. zák, dle kterého jest ~.~?O soudu n.a u,:áženi, kterého prostředku exekučl11ho pko nejVhodnejslho v tom Kterem
případě .iest ,užiti.
N e j v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:

Poněvadž vymáhajíci věřitel navr,~1 dne 22 .. srpna 1922 povolení "
provedení exekuce dle §u 19 nesp. nz. a mkoh dle z.a~ad exe~učmhn
řádu a rovněž ve vyjádření ze dne 9. hstopadu 1922 zdurazml, ze exek'uce ie vedena dle' §u 19 nesp. pat., a i rozhodnutí rekursního soudu
uvád( že exekuce se vede dle §u 19 nesp. pat., jest zde, byť I se jednalo ~ srovnalá rozhodnutí nižších soudú, dovolací rekurs pří~~stným,
ovšem jen ~apodminekJu 106 nesp. pat. Dle §u 19.nesp.)'at. muze s,~ud
plOtist!anam, klere p~lkaz~, .lIm danych, nedbaJl,pouzlŤl ,bez odalslho
řízení sám od sebe p r lm e r e n y C h donucovaclch prostredku. Toto
u~tanoveníbyld čl. Xlfl: odstavec třetí uv. zák. k ex. řádu zachováno
v platnosti. Jest tedy dáno ve věce,ch nespornýc~ s~udu ?a vůli, kterého Vhodného prostředku chce pouzlŤl k vynucem sveho pnkazu. Soud
není v tomto případě vázán předpisy exekučního řádu. I když tedy dle
§u 346 ex. ř. má býti způsobu, d.onucov~cího, tam. uvedeného, P?užlto
pouze pii odnětí a odevzdání vecI movltych a mkoh osob, nem zavady,
by nesporný soudce
obdobně pře~p!;u §u 34?,ex .. ř:.~.případě,
kdy se mu tento
zdá bJ:tl:,ejvhodnejsl11~. a n~jucl11hvejslm don~covadm
m (§ 145 obc. zak.). Pouzlly-h tedy v tomto pnpadě,
se. jedná o odnětí děcka matce a odev~dání jeho manželskému
srovnale obě nižší ·stolice obdoby §u 346 ex. ř., majíce za to,
prostředek jest dfe §u 19. nesp. pat. přiměřeným, aby se dopomn,hl,Y'n,lri k. o právu otcovsk.ému, vychovávati své dítě, ve srQvnadne 28. ledna 1921 soudem poručenským schvále(il~;;G~ ~~b'~:~~~vl::
nezákonnosti,
miéně
odporu
,
atf,čnosti řízení. Že by tento způsob exekuční ve prootcovské vůči máléml1 děcku příčil se základním právům
a~,:::,~!~O~; vytýká, nelze nahlédnouti. Má-li otec právo, dítě
;. pifilTlěř'eně I
má i právo si je přivésti do své domácnosti třebas
lIU'CC"eLd pomoCi soudu, jak výslovně stanoví § 145 obč. zák.

•.. ••

..

o

tím

však o

se .

. čís. 2237.
Zajištění půdy

drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
318 sb. z. a n.)
Požadovací nárok na rustikální pozemky, tvořící hospodářskou součÍlst statku deskového. Lhostejno, že rustikální pozemky náleže,ií pro-

čís.
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pachtovateli jako »vlastníku« a statek jako »držiteli svěřenství«. Otázka,
zda pozemek jest hospodářskou součástí statku, jest otázkou skutlmvou, podléhající preklusi §u 15 zákona. Rekursní soud neni povinen zabývatí se sám od sebe platností dohody vlastníka s požadovatelem o
převzetí požadovaných pozemků. Proti dohodnuté přejímací ceně nemůže sí vlastník stěžovatí.
(Rozh. ze dne 6. února 1923, R I 46/23.)

o

b a niž š í s o u d y přiznaly drobným pachtýřům požadovací
nárok na zpupné pozemky Jana T -z, majitele deskového statku. R ck u r sní s o u d uvedl v d ů vod ech: Dle vývodů stěžovatelových
má jeho zpupné jmění výměru jen 69 ha 27 arů 66 m', tudíž zdaleka
ne takovou, jaká jest dle §u 2 zák. ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 sb.
z. a n. podmínkou záboru. Stěžovatel poukazuje též k tomu, že Státní
pozemkový úřad v Praze zrušil zábor tohoto zpupného jmění, již v pozemkové knize poznamenaný. Avšak zákon o zajištění půdy drobným
pachtýřům ze dne 27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n. dle §u I (2) nezakládá požadov<\cí nárok jen na tom, že požadovaný pozemek jest
majetkem státním nebo státem zabraným, nýbrž vztahuje se mimo to
ještě 1. na pozemky, zapsané v deskách zemských, bez ohledu na to,
zda jsou předmětem záboru čili nic, 2. na pozemky zapsané v knihách
pozemkových, jsou-Ii hospodářskou součástí statku zapsaného v zemských deskách. Že vlastník požadovaných pozemků byl též majitelem
(držitelem) statku deskového, třebas svazkem svěřenským obtíženého,
jest nesporno. Ze spisů jest patrno, že ani vlastník velkostatku ani opatrovník svěřenství (čekatelů) ve lhůtě §u 15 pož. zák. neučinil námitek, že se požadovací zákon na tyto pozemky nevztahuje. Dle §u 15
téhož zákona má se v tomto případě za to, že vl!lstník svěřenství (dočasný držitel) a opatrovník svěřenství a čekatel souhlasí s údaji obsaženými v přihláškách. Požadovací zákon v §u 15, poslední odstavec,
použivá výrazu: »Údaje obsažené v přihlášce.« Z volby tohoto výrazll
jest patrno, že prekluse v §u 15 zákona vztahuje se jen na námitky, jež
mají podklad ve skutkových okolnostech, požadovateli uvedených,' a ,
nikoli na námitky právní. Kdyby byl měl zákonodárce na mysli, vyloučiti i veškeré námitky právní, na př. kdyby se mělo přihlášce věřiti, že ' ,
statek, vskutku v deskách zemských nezapsaný, jest statkem desko-'
výll1, zajisté by byl užil jiného výřazu, na př. toho, že, bude-li zmeškána lMta, bude se míti za to, že uplatňovaný nárok jest v zákoně
odůvodněn. Jest nyní zodpověděti otázku, zda zjištění okolnosti, je-Ii
požadovaný pozemek hospodářskou součástí statku v deskách zemských zapsaného, jest otázkou skutkového zjištění, či jen otázkou
právní. Zákon mluví o »hosppdářské« součásti deskového statku. Za
hospodářskou součást deskového statku dlužno považovati každý pozemek, jenž svým výnosem slouží k potřebám statku a jenž by byl spolu
se ,tatkem obhospodařován, kdyby nebyl propachtován. To vše jsou
okolnosti skutkové, a nikoliv otázky právní. Pozemek zpupný můLc býti
v tomto smyslu hospodářskou součástí také statku, který jest stížen
svazkem svěřenským, je-Ii tu jen onen zmíněný faktický stav hospo-

dářský. Takový s!av 111ŮŽ; tu býti, zejmén~ tehdy, je-I} dočasný držitel
. '.ěřenství zároven vlastmkem pozadovanych pozemku, pk tomu bylo
''tomto případě, kde Jan T., dočasný držitel svěřenství byl vlastníkem
~ozemkÚ požadovaných od roku 1885 až do dne působnosti zákona o
zajištění púdy drobným pachtýř~:n. Pr? posouz~ní tohoto fakti.ckého
tavu jest též nerozhodno, zda pnpustnym jest zabor zpupneho jměni,
~oněvadž zákon o záboru a zákon o zajištění půdy drobným pachtý}úm nevzešly z téhož účelu a neřídí se t}Tmiž zásadami. Rovněž nevadí
pojmu »hospodářské so~částky, d;skového ,statku« ta okolnost, .že
právní, zejména kmhovm slouc.~m .pozemku zpupnych, s deskovy~n
statkem. svěřenským svazkem shzenym Jest nemQzno a ze soud sv~
řenský po úámí Jana ,:-a dne 5. čer:na 1921 pro,vést! musí separ:,ci
jmění zpupného a sverens~;h? PlaÍI !edy ohledne otazky, zda pozadOl'ilné pozemky JSou soucasÍI deskoveho statku, prekluse ve smyslu
§u 15 pož. zákona a ~roto soud nem,u.sí se obírati ~tázkou, zda. Skll:
tečně byly požadovane pozemky soucastkou deskoveho statku, jehoz
držitelem byl vlastník požadovaných pozemků.
'
Ne j v y š·š i s o u d nevyhověl dovolací stížnosti.
J

D

ů

vod y:

DJe spisů vztahují se požadovací nároky drobných pachtýřů, o něž
jde, na r"ustiká1ní pozemky, tvořící hospodářskou součást statku, zapsaného,· v zemských deskách. Stěžovatel opíraje se o rozhodnutí tohoto
nejvyššího soudu ze dne 24. srpna 1920 (čís. 632 sbírky) vytýká rekursnimu soudu, že nevzal zřetel na základní předpoklad zákona, že
vlastníkem požadovaných pozemků i statku deskového musí býti táž
osoba, čemuŽ zde tak není, poněvadž požadované pozemky jako zpupný
majetek jsou vlastnictvím Jana T-a, nyní již zemřelého; kdežto deskový
statek, jehož hospodářskou součástkou prý jsou požadované pozemky,
jest statkem svěřenským, jenž vlastniCky patří rodině, pro Ueroubylo
svěřenstvi zřízeno jakonezcizitelný statek. Tento právnÍ" názor stěžo
vatelův jest nesprávným, _ jelikož nevystihl smyslu, ve kterém byio
zdejším usnés~nf užito výrazu »téhož vlastníka«. Tu nejde o
»vlastník« jako protikladu »držitele svěřenského statku«
;;;lei~~?s";rl<,d~'~~~ďi~e~~n zákona, takovéto rozeznávání jest naprosto lho•.
a·ze dne 21. května 1919 čís. 318 sb. z. a n., jímž
i' vlastníci, i držitelé, pokud se týče užívatelé veli statků církevních nebo nadačních, jak blíže o nich
nn,ho", odstavci §u 1 zákona, pokud se týče V zákoně ze
1920.Čís. 3.11 sb. z. a n. Ovšem právo, hospodařiti na
statcích, tedy' na deskovém statku i na pozemcích, které; nejsouce zapsány v zemských deskách, jsou jeho hospodářskou součástí,
musí náležeti téže osobě, ať už jako vlastníku, nebo držiteli svěřenství,
.,nebo na základě jiného práva požívacího. V tom ohledu zákon čís.
318/19 sb, z. a
nerozeznává, a jest to také přirozeno dle účelu jím
sledovaného. Kdyby stěžovatelův názor byl správným, byli by držitelé
velkých statků svěřenských deskových, kteří jsou zároveň vlastníky rustikálních pozemků, proti vlastníkům nesvěřenský.ch statků deskových
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ve výhodě, jelikož by rustikální pozemky on ě c h, přes to, že jsou hospodářskou součásti velkého statku, nepodléhaly zákonu čís. 318/19
sb. z. a n., kdežto by na rustikální pozemky těchto (vlastníků nesvěřen
ských statků deskových) se ustanovení uvedeného zákona vztahovalo.
Jest zřejmo, že aní znění zákona takovéhoto výkladu nepřipouští, z če
hož vyplývá také neudržitelnost názoru ve stížnosti zastávaného. Rekursní soud vyložil správně i ustanovení §u 15 zákona ze dne 27. května
1919 čís. 318 sb. z. a n., a sluší souhlasiti s ním, že zjištění okolností,
zdali požadovaný pozemek jest hospodářskou součástí statku v zem_
ských deskách zapsaného, jest otázkou skutkovou, a nikoli právní. Mohl
proto rekursní soud dospěti právem k názoru, že vlastník požadovaných pozemků, který dohodnuv se s požadovateli ve lhůtě mu poskytnuté nepopřel oněch údajů, jest s námitkou tou dle posledního odstavce
§u 15 cit. zák. vyloučen, a nemůže na tom ničeho změniti okolnost,opomenul-Ii se vlastník požadovaných pozemků vyjádřiti v čas proto, 2e
byv prý sveden nesprávným poznamenáním záboru také pozemkl' rJlstikálních, se domníval, že i tyto pozemky byly ve prospěch státu zabrány. Ve stížnosti do usnesení prvého soudu, kterým byly jednotlivé
požadované pozemky přikázány jich pachtýřům dle dohody s vlastníkem za dohodnuté ceny, nevytýkal vlastník, že prvý soud dohodu schválil aniž by ji byl vůbec přezkoumal, tedy ani co se týče cen, na nichž
se účastníci dohodli. Již proto dlužno za to míti, že vlastník sám vzdal
se práva dohodě vůbec v jakémkoliv směru odporovati, a nemůže nyní
teprve v dovolací stížnosti uplatňovati dodatečně proti usnesení p·rvého
soudu námitky, které včas vznésti opomenul. Poněvadž rekursní soud
nebyl povinen z moci úřední zabývati se otázkou platnosti dohody, jest
výtka zmatečnosti řízení neodůvodněna, obzvláště když vlastní důvod,
ze kterého dodatečně odporuje dohodě, záleží v tom, že požadované
pozemky nepodléhají záboru, a nejsou hospodářskou součástí svěřen
ského statku zemsko_deskového. Ostatně stěžovatel, jako jedna ie stran
dohodu uzavřevších, jest jí oprotí druhé straně smluvní vázán, a příslu
šeio, by oproii přejímací ceně dohodou stanovené právo rekursu jen vě
řitelúm knihovním, nikoli však propachtovateli jako smluvníKu.
čis.
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Rozhodovati o tom, zda a jakých donucovacích prostředků lze použiti, by dítě rozvedených (rozloučených) manželů dle dohody neb
soudního opatření navštěvovalo toho z rodičů, u něhož nežije, jest po.
volán soud opatrovnický.
(Rozh. ze dne 6. února 1923, R I 54/23.)
Dle soudního smíru, k němUž došlo v rozvodovém 'sporu u zemského civilního soudu v Praze, zavázala se manželka, že se postará
o to, by ditě v určitých dnech navštěvovalo otce. Ježto závazku neplnila, domáhal se otec u zemského civilního soudu v Praze povolení
exekuce k vynucení onoho závazku, Zem s k Ý c i v i I n í s o u d exekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl, ježto prý se
nekryje s exekučním titulem.

N . v y Š š í s o II II zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil
. . e J soudu by postoupil spisy okresnímu soudu pro Dolní Nové
!vemu,
. . k·
k" I ' .
,
P
město v Praze jako soudu opatrovntc emu
pns USnemu rozhodnutI.
Důvody:

podle §u I čís. 5 ex. ř. tvoIí je,; ty smb")' ex~kllční titul, j~~ byly
, 'cny o s o u k r o mop r a vn, c hna r oe, c h hospodarskeho
UZ<lvr
, . V t 0111 t o pnpac
"
j'e lleJe
. cl na. se
,
před soucl)' civilními nebo trestmml.
r dZll
,
d'
t'·
b .
,
.
však o takovýto nárok, nýbr,z ~. sou 111 opa r~n? v oso !lllTI _!?omeru r;tezl
, j·č· a dítětem tedy o zalez,tost, pramen,c, vos o b n 'm p r a v II
roClcl ." II II é 111 na niž se nehodí exekuce dl e rae
.. j II exe k UCTIl
' ·h 0, ze]mena
..
rt :; c' žáda,~'; exekuce dle §u 354 ex. ř., jakž dokazuje právě tento příezn že dítě návštěvu, jež Je~t pr~
'd
'
·'t
pad,
l1:eJem
exe k uce, od
pIra·pres
0, 'z~
matka mu ji nejen nezbral1llje,?ybrz d~kon~e ~ama, dobr?volne - ,
bez exekuce - je k ní pohnouh se snaz', nybrz mozno vesh exekuc,
jen dle.předpisů nesporného řízení·ve s!nyslu §,ll 19 cis. pat. ze,dne9.
srpna 1854, čís. 208 ř. zák. . A tu dl~z,:o uv~z,h toto:, . Dle pr~dplsu
§u 142 obč. zák. v novém znční ].est ~n up~ave styk~. det! s r~d,~, rozvedenými nebo rozloučenýn.'i db~~l ,:zdy predem z a) m ude t" a. to
i tehdy, když· rodiče se v teto p.nc,n~ d?~odh. Pouhym. opa~~ovmckym
schválením dotyčného dohodnutI n,em pece soudu o ]e],ch za];m ,~k?::~
'čena.Při· změněných poměrec]', mu.ž,: .soud ,bez o~ledu na, sve dnve]s;
nařízení nebo na dohodu rodicu UČll1,h nova opatrem, ktera se mu ]eVl
by ti pro blaho dětí nejvhodnější, což mů~e učiniti po případě i tak; že
exekuční vymožení návštěv nepovolí, amz by}a.t,m dohodu" na 11l~ s,:
žádost zakládá rušil. RozhodovatI o exekucnrlll provedem opatrem
opatrovnického' soudu po rozumu §u 142 obč. zák. n?v. ~n. byl však
příslušným v· první stolici okresní soud pro Dohll Nove mesto v Praze
jakožto soud opatrovnický, a nikoliv zemský civilní soud v Praze a tu~
díž. také ne.vrchní zemský soud v Praze, který rozhodoval o rekursu
do usnesení zemského Civilního soudu v Praze. V řízení nesporném platí
. však zásada .zkoumání příslušnosti z moci úřední (§ 2 čís. 1 nesp. pat.)
bez,'
'co do
adu i' co do času, a s'oud není obmezen ve
svoti nepříslušnost, tím, že řízení bylo už zahá'·i"""hA "UlUlIe došlo. Nebof platí tu zásada, že jakmile soud senel}ří~;lu:šnost, musí - třeba bez návrhu - v kterémkoh ob"';~',J~:~;t;ď
mipříslušnost (§ 44 j. n.). Bylo proto k dovolacímu
v

:g~~i;~i!ir~~Y:~i1;~'~~í~n.~ižšíCh
stolic
a prvému
uložiti,
bý
soudu
pro zrušiti
Dolní Nové
městosoudu
v Praze
jakožto

:

k

příslušnému
čis.

jednání a rozhodnutí.

2239.

Na služebnost bytu nelze povoliti exekuci.
(Rozh. ze dne 6. února 1923, R I 76/23.)

s o udp r v r: s t o I i c e povolil pro peněžitou pohledávku exekuci 1. knihovním vkladem zástavního práva na služebnost bytu, vázCívi\n( rozhodnlltl V.
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ff? p~v~nnéh~1 2. knihovní poznámkou vnucené správy ráva
byd.lel11 pkoz 1 3. zakazem povinnému by nenakládal niJ'ak . ~
byh" Rek
.
u rs n 1. s o u d exe k'"
ucm návrh. zamítl. D ů vod sY'pravell1
p.'
bytu dl~§~521.obč. zák. jest služebnosti užívánÍ. Dle §u 507 obč. ~~vko
~elze pn~~I~a?1 am ~r~vo samo ani výkon jeho jinému postoupiti. Slu~
zebnost ,uzlva':l. z~ocnuJe pouze oprávněného, by sám věci užíval, jest.
te,dy pravem clste osobním. Jest proto exekuce na takové právo ,_
pnpustnou.
ne
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu.
noucí

D II vod y:
Právní p~souzenJ ':,ěd s?udem rekursním jest správné. Služebnost
bytu jest sluzebnoslr UZIVal11 ve smyslu první a druhé věty §u 521 b"
zak., ?Ikol!p~ávem P?žívacím ve smyslu třetí věty téhož paragrafu: Je~i
t~ pravo clste _osobm (§ 504 obč. zák. J, které nemůže b)ti na jiného
preneseno (§ ",07 obč. zak.). Následkem toho nemůže býti také zpenl'.
zeno ve p:ospec? .vymáhané pohledávky, a to ani vnucenou správou.
Okolno~t, z~ dl.uzmce bytu dočasně nepoužívá, nemění ničeho na shora
uvedene pravm .pova~e služebn?sti. Exekuce na tuto služebnost jest
tedy nepnpu.stna a navrh na jeJl povolení byl proto soudem rekursním
pravem zamltnut.
čís.

2240.

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n
V řízení o výpovědi jest pOřad stolic t~nto: okresní soud' krajský
(zemský) soud a Nejvyšší soud.
'
, P,ouz: otá~ky. zd~ jde? za,braný majetek a jak dlouhá jest výpovedn~ .!huta, JSou otazka.nu pra~a h.n'0tné~o. Všechny ostatní otázky
Spanajl do prava formelmho a PUSObl tu zpetně novela ze dne 13 července 1922, čís. 220 sb. z. a n.
.
. '
(Rozh. ze dne 6. února 1923, R I 84/23.)
R e, k u r sní s o u d nevyhověl stížnosti vlastníka do usnesení
o~res~~ho soudu, jimž. mu byla doručena výpověď Státního pozemkoveho .uradu ze zabraneho majetku. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacl:lI U r~kursu a uložil okresnímu soudu, by vrátil po dateli rekursní
spis, nzeny na vrchl1l zemský soud.
D tl vod y:

Poně~adž k předloženýn; spis,tlm~~ipojen jest také rekurs řízen}'
na ,vrchl1l zemsky soud, dluzno pred;vslm rozhodnouti otázku, jaký je
pora~ stolrc,. z~~. okresm ~ krajSky - nejvyšší soud, či krajský _
vrchm --:- nejvyssl s~ud, ,neboť v tomto případě musil by napřed 'rozho.:~noutr soud vrchm, nez by to k dovolací stížnosti a rozhodnutí o n;
dOJIlI mohlo (§ 3 a 4 j. n.). Pořad stolic musil si Nejvyšší soud arci

'.'Iomiti hned při první dovolací stížnosti dle §u 20 náhr. zák. i shle• k t
t I' .
' t ' dl UZll?
,
dal, prozkOlllllav ?taz
II ~,z~ za prvou ~ O ,lel ~ov~~,ova 1
okreSv~l
I druhou že :(f'st krajsky soud a tretl neJvyssl soud, takze o pnSOUl,
I . k
I
k
'h
I 'ť ' '" DO
slušnosti vrchního souc II P ?d'SOpUC ll. re, urs~ldo II,entlll}e :Y' I brecl. uI .y příslu
vody JSOU tyto: Jde o výpove. rotr vyp~ve lvas ne me:ž
'. ti nám i t k y, o nichz by rozhodl v prve StOlrCI soud, jenz ]1 doručrl,
~:dY okresní so~9' Avšak zákonodárci záleželo n~ tom; aby řizení bylo
urychleno a tucllz zkracel1o. Proto omezIl ok!e.snI o soud
n~ u~ol
stolice doručovaCÍ, o::.lňal mu 'pravomoc, ve veCl vubec a. tU~IZ Zejl;le~a
také o námitkách rozhodovalr (§ 18 zakona) a ustanovrl, ze o namltkách rozhoclnouti má přímo krajský (zemský) soud - tento totiž jest
dle §u 3 j. n. soudem okresnimu soudu nadřízeným, O němž § 18 mluvia to. , konečnou platností. Měla tedy rozhodovati stolice toliko jedna,
a to k vůli zkrácení přimo hned druhá. Že tak to zákon myslil, a že
pořad stolic neměl býti zl~lěněn, nýbrž toli~o p;vní st?li~e býti vypuštěna z činnosti rozhodova111, dokaZUje to, ze zakan nal11!tky nenazval
námitkami, nýbrž s tíž n o stí, což má za následek, že krajský (zemský) soud musi rozhodnouti. ja~.? soud 1: e k II !. s ~ í (ll. stolice), !,ače.ž
možna je už jen d o vol a c I slrz~ost, lez naleZl pred s t o II CIt ret I,
kterou je vždy jen ne j v y Š š í s o u d (§ 3 j. n.). Že zákonodárce
anL nenapadlo, by vsunovati chtěl ještě vrchní zemský soud, plyne
také z úvahy,. že by to zřejmě odporovalo jeho úmyslu, pořad stolic
.krátiti. MClsi! totiž sice pllvodni ustanovení, že krajský (zemský) soud
rozhodne s konečnou platností k vtrli jednotnosti praxe a důležitosti věci
škrtpouti, ale télO změněné situaci dalo se vyhověti nejlépe a nejkratčeji,. když se všecko rozhodování soustředí přímo v rukách jediných:
u nejvyššího soudu. Že by byl chtěl počet stolic z p.ůvodní jedné roz··
šířiti hned na tři a takto svůj vlastní úmysl, poříditi řízení co nejkratší,
sám mařiti,. nedá se soudně mysliti.
_
Druhou otázkou jést otázk,a zpětné působnosti novely Le dne 13. čer
vence 1922, čís. 220 sb. Z. a n. Stěžovatel uznává, že § 50bč, zák., dle
něhož
nepůsobí zpět, vztahuje se jen na ustanovení· práva hmotvšak i na předpisy ořízení; netřeba totédy teprve doka-jest otázkou, co se 'má v předpisech §u 12-25 náhr. zák.
za., ustanov'ení práv.a hmotného a co za ustanovení práva
fOtm6l!~:~~'stA.v:tonlje stěžovatel na omylu, že až na otázku přípust"
tl
třetís.tólici a pořad stolic prohlašuje šmáhem téměř vše
ráva hmotného: Při výpovědi jsou dvě otázky otázhrno1tňěprávllimi ;zdatu je takový .poměr, u něhož zákon výpověď
. tedy poměr nájemní nebo námezdní, a pak jaká jest
VYIJO\'ědní.Skutečně zákon občanský obě tyto. otázky pojal mezi
své
(§ '1116 obč, zák.), jež ovšem jsou naveskrz normami
práva hmotného .. A ony dvě otázky ovšem jimi zůstaly, i když civilní
řád soudní pojai je v sebe, sloučiv je v jedno s předpisy o řízení (§ 560
n. n. c. ř. s.). Při výpovědi z hospodaření dle §u 12-25náhr. zák. jsou
obdobně otázkami práva hmo·tného také jen ty dvě, zda jde o poměr
výpovědi podléhající, tedy o za b ran Ý majetek (§ 12), a jak dlouhá
jest. v Ý p o v ě d.n i I h II t a (§ 12, 13). Vše ostatní upravuje pouze
řízení a stačí tedy i u případů, již z dřívějška zahájených, vyhověno-Ii
UVcl

o ,
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aspoll novým předpisllm. To platí zejména i o §u 23, jenž stanoví formální podmínky přípustnosti výpovědi, a to tak, že starý doslov žádal .
aby poznámk~ zá~o:u nebo. zamýšleného převzetí byla již vykonán~
aneb. současne se dela, novy doslov pak pouze vyžaduje, aby se· Za
poznamku tu neb onu současně s výpovědí aspoň žádalo. Rovněž to
platí i o předpísu §u 20, dle jehož původního doslovu příslušela stížnost jen z důvodu, že nebylo šetřeno ustanovení »tohoto zákona«
kdežto dle nového doslovu přísluší jen z důvodu, že nešetřeno ustano:.
vení I. c), t. j. §§ 12-25 tohoto zákona. Ale ovšem dlužno tu podotknouti: že už za. starého doslo,vu mohly pod výrazem »předpisy toh?to ;;,kona« ill!11eny byÍI Jen pre.dplsy jeho o výpovědi, ježto jen u tu
pn sÍIznosŤl jde, tedy prave jen predplsy §u 12-25, jako v zákoně novém, jehož motivy to také samy výslovně uznávají. To souvisí s tím
žek řízení dle ostatnich předpisů, najmě dle §u 1-11, jež stěžovaieÍ
ve starém zněni zákona pojímá také mezi předpisy, jichž při výpovědi
P?d následky stížnosti dlužno šetřiti, povolány jsou jiné soudy neb
urady, než soudy k vyřizení stížnosti přislušné. Jest tedy pouze zkoumaÍI, zda1r porušeny byly při výpovědi předpisy §u 12-25 náhr. zák.
ve znění cit. novely, neboť materielni podmínky výpovědi - zabranost
m.ajet~u a v~povědní lhůta zůstaly i v novele tytéž jako v původním
zakone a otazka nesouhlasu mezi oběma se jich nedotýká.
čís.

2241.

Obnova drobných zemědělských pachtů (zákon ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n.).
'
Lhostejno, že nový pachtýř v době vydání zákona na pachtovaném
pozemku dosud nehospodařil, jen když sám nebo se svou rodinou na
pozemku .hospodařiti chce a může.
(Rozh. ze dne 6. února 1923, R I 96/23.)
Emilie F-ová propachtovala smlouvou ze dne 7. května 1922 pozemky, jež měl dosud v pachtu Vinéenc K., na šest let Jaroslavu S-ovi.
Vincenc K. domáhal se obnovy pachtu dle zákona ze dne 13. července
1922, čís. 213 sb. z. a n.; Jaroslav S. v době vydání tohoto zákona se
dosud pachtu pozemkú neujal. S o udp r v é s t o I i c e obnovy pachtu
nepovolil. D ů vod y: Zákon ze dne 13. července 1922, čis. 213 sb.
z. a n. nedotýká se oněch pachtovních smluv, které byly od 1. ledna
1922 do vydání tohoto zákona uzavřeny dobrovolnou úmluvou na dobu
nejméně 6 let, jestliže nový pachtýř na pachtovaném pozemku sám
nadále hospodařiti chce a nemá svých i pachtovaných pozemkú více
než 8 ha. Tento předpoklad zde je, neboť jest prOkázáno, že Emilie
F-ová pozemky, o něž jde, smlouvou ze dne 7. května 1922 propachtovala na šgst let Jaroslavu S-ovi,. a tvrzeno ani nebylo, že Jaroslav
S. na pozemcích hospodařiti nemůže nebo nechce, nebo že má svých
i pachtovaných pozemků více než 8 ha. Rek u rs n i s ou d obnovu
pachtu povolil. D ů vod y:Napadené usnesení přehlíží, že se podle
čl. VI. zákona vedle dobrovolné úmluvy s novým pachtýřem na dobu

. _' ..; 6 let uéiněné, vyžaduje, by nový pachtýř na pachtovaném ponejll!ene
.
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e dne 13. červencc 1922, čís. 213 sb. z. a n. doplnen. Poncvadz
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h
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konem z
nov' pachtýř Jaroslav S. na pozemclch j~ste ne o~po an, a n; ~ euy
Y, předpoklad za kterého by se zakon nove dobrovolne umluvy
lnen
sr
.,
...... b
't'
pel 'kal bylo podle čl. I. pacht dnvejsl o nOVl1.
.
. Y 'e 'j v y.š š í s o u d zrušil- usnesení rekursního soudu a vrátil mu
N
věc k novému rozhodnutí.

D

ů

vO d y:

'Ne}vyšší soud _ nesdílí ná~oí·u. :e~ursllího so~~iu, že tím, vže I1"OVý
pachtýř Jaroslav S. na pozemc,ch jeste nehospodan, nebyl splnel~ pred. .poklad, za kterého by se zákon ;e dne B; července 1922, ČlS. 213
sb. z. ano netýkal smlouvy s novym pachtyrem Jaroslavem S-em. Jak
zřejmO z dějin vzniku tohoto zákona (výv?dy ~pravodaje:. P?slance
Koudelky ve. sc!Jůzi poslanecké sněmovny N~rodJ1Jh? shromazd~11l dne
27. června 1922, tisk 3770) jest zásadou zakc:na, ze: byl-hp;ed vy~
dáním zákona založen řádný pachtovni pomer s nekym Jlnym, nez
s dosavadním pachtýřem, r,-,usi tent~ ustoupiti, no~ému. pach!J'ři; }e-li
tento sám drobným pachtýrem. NeJ1J tedy spravnym nazor, ze zakon
.
. prospěcH dřívějších pachtýřů, dl,lžno spiše uznati,
.
tohoto zákona má býti chráněn nový pachtýř, a proto
, v podobných při pad ech vykládati ve prJspěch no.p"crltyrui T do zásadě' neodpovídá výklad, že v tem to článku
) LlVY, p,~ctltý;ře, kteří na pachtovaných pozemCích v době vy··
PJk~1f.'i~k~~·~~i>,
7. srpna 1922, sami nebo se SVOll rodinou již hospoc

;CI{NDi:~~'61í:f~.~;:'~~'ť~~,~~d:,a~·-tl'·:~~s~e~'-

stačÍ,_

- názoru, že
byla-li smlouva s novým
.;~od 1. ledna do 17. srpna 1922 a že nesejde
v době vydání zákona byl již ve skutečném

pozemku, nýbrž pouze na tom., chce-li a může-li
svou rodinou na něm hospodařiti. To tím více, když horok p.ravidelně se počíná 1. říjnem, tak, že nový pachtýř
zpravidla dne 17. srprta1922 nemohl .ani ještě hospodařiti na pachtovaném pozemku, a starý pachtýř byl by mohl snadno mařiti zákonodárc.ův .úmysl tím, že se bezdúvodně a bezprávně zdráhal, odevzdati
pozemek novému pachtýři a takto mu umožniti hospodaření. Rekursní

sOlld se nezabýval se svého právniho stanoviska otázkou, zda nový
pachtýř Jaroslav S: na pachtovaném pozemku sám nebo se svou ro-

lsa
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dinoe; hospodařiti muze, jak to předpokládá Vl. článek zákona ze dne
13. červ('!1ce 1922, čís. 213 sb. z. a n.) pročež nejvyšší soud pro nedostatek skutkových zjištění není s to, by rozhodl ve věci samé.
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2242.

N

"pustnoet dovolacího rekursu v otázce útrat řízení o odhadu

(Rozh. ze due 6. února 1923, R I 105/23.)

pozůstalosti po Václavu M-ovi přihlásil se Bohuslav M. ze záMarie Š-ová, Adela V-ová a Václav J. ze zákona. P o z ů st aI " s tni s o u cl poukázal dědice přihlásivší se ze zákona, na pořad
práva, rek u r sní s o u d odmítl dědickou přihlášku Bohuslava V-a,
čímž poukázání dědiců ze zákona na pořad práva se stalo bezpřed"
mětným, maje za to, že zůstavitelovo poslední pořízení bylo pouhým

,

1920 nikomu
pozllstalosti,
nýbrZ pořídil jen o jednotlivých věcech, které nevyčerpávají celé zů
stalé jměnÍ. Ole §§ 532, 535, 553 obč."zák. jest toto poslední pořízení
dovětkem,

nikoli

závětí.

Tomu není na závadu, že
pořízení

o

. l)ovolacÍ rekurs, podaný městským úřad~m do u.s.~ese~í rek~rsního
s&udutésf nepřípustným, ať se v tomto smeru pouz1Je pr~dplsu clVlI'níhofadtl soudniho, neb exekučního řádu neb,o nesporneho patentu:
jel:io dle§ 528 c. ř. s., 78 e~. ř., 14 ~esp. pat. reku;s do :ozhodnut~
soudu druhé' stolice o poplatclch znalcu vubec se nepnpoustl. To plat.
nejen, jdecli o výši poplatkli, nýbrž i teh?y, Je-Ii.. s'p0rnou pOV111~oSt
platební. Jeť účelem dotčených ustanovem, vyl~ucltl" naprosto pra~m
pořad k třetí stolici v otázce poplatků znaleckYv~h (a ,utrat) Jako:to
'ot3zce podružné. Je-Ii však dovolací rekurs nepnpustnym, nelze l)fe:
zkoUln~ti správnost d.ů v od ů, z kterých rekursni soud uznal plateblll
. povinnost stěžovatelky, nýbrž nutno jej odmítnouti.

Zůstavitel v písemné poslední vůli ze dne 12. února
nezůs(avil celou pozůstalost neb určitou poměrnou. část

pouhým

,

y

Olívody:

dovolacímu rekursu.

v o ci y:

Bohuslava M-a, jemuž v posledním

V řízení o odl,adu n~l11ovitosti za účelem vymčř~~l,í dávky z pnrůstku hodnoty dle §u 17 nařízení vlády ze dne 23. zafl 1920" CIS. 545
· u ··uložily o b a nižší soudy navrhovateli, westskemu
s IJ. z. a .,
I
30 KV
.
úhdu v P., by složil k soudu poplatek zna ce
c.
N ,ej
š í so u d odmítl dovolací rekurs navrhovateluv.

<vš

ů

2243.

V

K

o

v

nemovl
.
. " h 'h d
o výši útrat a určení povinnostr k JIC u ra e.

věti,

nevyhověl

v,

v

o

e~tl~stí za 6čelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty, pokud jde

(Rozh. ze dne 6. února 1923, R I 103/23.)

Ne j vy š š í s o u d

•

čís.

Uědickou přihlášku z posledního pořízení, Jez svým obsahem je
pouhým dOtVětkem, nutno odmítnouti. V otázce, zda jde o závěť či o dovětek, nezáleží na tom, jak· zůstavitel obmyšlenou osobu pojmenoval,
nýbrž na tom, zda povolal jí k celé pozůstalosti neb aspoň k poměrnb
její části.

dovětkem, nikoliv závětí.

"

V'

v

zůstavitel
č. p. 5

o d k a z u j e statek

ve V. se všemi poli, lesem, se, všemi stavbami, dobytkem) se všemi
stroji, j"ak stojí a ležÍ, na jiných 'místech nazývá děd i. ce m, neboť,
stanově, že »Bohuslav M. jest povinen vyplatiti Václavu J-ovi d č
d i č n Ý díl,« po případě »doplatitid ě cl i Č. n Ý díl Marie Š-ové«, jimž
oběma zlJstavitel odkázal po 135.000 Kč, vyhrazuje SI »právo, změniti
r oslední pořízení co do odkazů nebo v celém jeho zn"ní, totiž i co do
ustanovení děd i c ů«, a žádaje, by poslední vůle od jeho »d ě cl i c ů
a ostatních odkazovníků byla přesně vyplněna«, mluví zůstavitel také
o jiných účastnících jako o dědicích, a dává na jevo, že jako osoha
právnicky nevzdělaná nezná rozdílu mezi dědicem a odkazovníkem.
Taktéž nevadí, že ·zLIstavitel ukládá Bohuslavu M-OVI, by vyplattl po
případě doplatil odkazy, učiněné ve prospěch Václava J-a a Marie Š-ové,
poněvadž odkazem může býti obtížen nejen dědic, nýb~ž
odk,,:z~vník
(§ 649 obč. zák.). Kdyby měl Bohuslav M. byh pokladan z~ dedlc~
ze závěti, musil by ovšem převzíti také veškeré dluhy pozustalostl
(§ 53: obč. zák.). Že to bylo zůstavitelovým úmyslem, z posledního
pofízení nikterak nevysvítá, a také Bohuslav M. sotva by byl s t1l11
srozuměn. Poslední pořízení neobsahuje dle svého znění a obsahu výroku, jímž se Bohuslav M. u s t a n o v U j e dědicem, t. j. nástupcem č

!

čín.

.

·.···~~~l~~:1!~ft~1~~i~:(!t(t:šť'ovny

2244.
jest

pasivně

legitimováno ku spom .

tii.;;!~~~~!;!j~~I;~~~~~~~Zal!ta'venla,že bez intervence
a spolukvitovaní
z pojistky
nevyplatí, jesttoho,
záníč!!ho

žallov'ati spolu s

pojištěncem

o vyplacení pov

,vyplatiti v Kč, byla-li ·smlouva uzavřena s tu·.•.••• ~,~~I:~i~:y,(I)ra:žsk:ýt11I> vrchním jednatelstvím .. cizozemské (Terstské)
.'. ..pojištěnec byl po té odstěhoval do cizíny (NěI!1I~c:::~,dl~IŽ~~
Premií bylo převedeno na tamní vrchní jednatelství.
· . p o j i s t k y , svědčíc( pojistníkovi nebo jeho zákonným dě
není materielně právní podmínkou výplaty pojistky.
(Rozh. ze dne 6. února 1923, Rv I 435/22.)
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Na základě přihlášky prvého žalobce Františka M-a v Ústí n. L. ze
(I~~ 28. prosince 1898 u.. v!·chního jednatelství žalované terstské 1'0jlstov.ny v ,Praze hl pO]lstenr, vydala mu žalovaná společnost svým
centrall1lm nrlrtelstvllll v Terstu pOjistku ze dne 19. ledna 1899, kterou
'e zavázala. že za podmínek v pojistce obsažených vyplatí pojištěných·
40.0~O. K při úmrtí pojištěného jeho zákon~ým dědicům anebo nejpozdeJI dne 1. ledna 1919 Jemu samemu, kdyz tohoto dne se dožiie, za
roční prcmii 1904·1 <I K, splatnou půl1etně předem, dne 1. ledna a I.čer
vence každého roku, později změněnou na 1866·80 K, splatnou dne
1. ledna kaž,:ého roku. Tato pojistka byla dle dodatku ze dne 21. ledna
1901 dána prvým žalobcem v zástavu Karlu B-ovi, a dle dodatku ze
dne 26. března 1909 nabyl k ni druhý žalobce, Rudolf P .. práva nadzástavního. Dodatkem ze dne 14. ledna 1910 vzala žalovaná strana na
vědomí, že všechna práva z pojistky byla usnesením úředního sou"du
v Drážďanech. ze c!ne 22. prosince 1909 zabavena ve prospěch druhého
žalobce Rudolfa P-a, a prohlásila, že nebude konati žádné platy na
základě této pojistky bez intervence a spolukvitování druhého žalobce
Fudo!fa P-a. žalcbce František M. oznámil dopisem ze dne 22. listopadu 1906 centrálnímu ředitelství žalované společnosti v Terstu, že se
odstěhoval do Drážďan, a žádal, aby společnost dala inkasování premií
k jeho životní pojistce obstarávati svým hlavním jedl11telstvím v Drážd'anech. Následkem toho bylo v pojistce dodatkem vyznačeno, že pojistka se převádí na Lipsko od 1. ledna 1907. František M. platil premie
z pojistky v době od 19. ledna 1899 až do 31. prosince 1906 u zastupitelství vrchního jednatelství žalované společnosti pro Čechy v Praze·
v Ústí n. L. a od 1. ledna 1907 až do 31. prosince 1908 úhlavního
jednatelství v Lipsku. Od 1. ledna 1909 premie již dále nebyly placeny,
ježto Josef M. byl této povinnosti definitivně sproštěn na základě usnesení úředního soudu v Drážďanech ze dne 26. listopadu 1909, jímž byl
zbaven svéprávnosti. Po dostaveni se pojistné příhody chtěla pojišťovm
vyplatiti pojistný peníz ve starých rakouských korunách. Žalov.ali proto
František M. a Rudolf P. vrchní jednatelstvi pojišťovny v Praze o za~
placení v Kč. Žalovaná pojišťovna namítla nedostatek aktivní a pasivní legitimace, v otázce měnové trvala no plnění v korunách starorakouských a uplatňovala též předčasnost žaloby. Pro c e s n i s o II d
P r v é s t o I i c e žalobě vyhověl a uvedl ohledně předčasnosti žalob,,·
v cl ů vod o. c,h: Ve věci samé odpirá žalovaná společnost zaplatiti pojištěnou sumu vůbec, dokud ji nebude předložena pojistka v prvopise,
a v československé měně zvlášť, leč neprávem. Dle doslovu pojistky
jest pojištěná suma 40.000 K splatna nejpozději dne 1. ledna 19 19
.pojištěnci samému, když tohoto dne se dožije. žalobc.e Rudolf P. oznámil tento případ žalované společnosti přímo do Terstu dopisem ze dne
.8. ledna 1919 a zaslal pak jejimu hlavnimu jednatelství v Lipsku do··
klady, jež mu toto dopisem ze dne 13. ledna 1919 označilo, dle potvrzení
tohoto jednatelstvi ze dne 21. května 1919. Tím vyhověl ustanovení
óiu 7 všeobecn)'ch pojišťovacích podmínek a bylo nyni na žalované spo·lečnosti, by dle práva, v tomto paragrafu ji vyhrazeného, do měsíce si
vyžádala další vysvětlivky a doklady, pak-Ii dodané jí listiny snad nepostačovaly. Toho žalovaná společnost neučinila, požadovala pouze,
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·jestě zaslána byla pOJIstka v prvopis~ .. Dle §u .12 všeobecných

by J J k POJlstovaclch vyplatí se pOJlstene jlStllly pn splatnosli popodl11lne
' dozene,
l ' · pro hl·aSI·1 a za
..
·h n d jakmile společnost do kl a d y, JI.. pre
pstkY IČ ; 'llroti vrácení pojistky s poslední prolol'lgační pojistkou a
dosta t e ne,
... , .
.. t
)roti kvitanci částky, která bud~ přlla§ta§, 70pravl.2nene~!'t; v POjhlS cedn~l
osuzUJ·í-li se ustanoveni
a
POJIS ovac:c po 1111zna Č cn é mu. P
,.
b
' .
,
d· k
.
.
. souvislosti J·est nade VSI pochy nost zreJmo, ze po mill ou
nek ve sve
"
"
.
kl '
§. 7
~. I
. I t
o·l·stného J·est pouze predlozenr do adu v u
uveuenyc.I a
vvp
a y p J I ' t· ·k I·
' k pOjls
.. t·KY,
J
• • • • h správnosti se strany spo ecnos I, nr o IV vsa
~zn~nlk Jt~C to dokladům nenáleži, j·ak žalovaná společnost mylně za to
Ktera
cm.
.
, . , I t'
I
I·' ,
, .·'b' n1á by· ti prostě vracena pn vyp a e spo U s pro ongacl1l poma, n) IZ
.
. k··
I
,. tk
.. tkou při čemž jest zároveň odevzdali vltancl na vyp acen.ou cas ,u.
~~Iova'ná společnost nebyla tu~íž opráv~ěna.~o!a?ovali pOjistku predem. I\ýbrž teprve současně pn vypla~e pO]1st~ne sumy »z ;uky do
rllky~, jak to vysloveno jest v §§ 8, 42 ČIS. 4 ex. r. ~ d vol a c I s o.u cl
i"Ozsudek potvrdil. D ů vod y: Stěžejni spornou otazko,u Jest: kd.e Jest
splništč závazku ku placenJ pojištěné s~my ze sporrl~ ZIVOtl1l P'?J,rstky;
Jak již prvý .soud správne ,uvedl, nem v tomto ~me:ll. v. PO,JIStOV:CI
shllouvě žádného ustanovel1l. Proto soud odvolacl sdr1~ nazo" prveh~
soudu, že splnišlěm pro pojiště~í jest !'raha, :,ebof, I~k soud prvl1l
stolice. b·ezvadně zjistil, žalovana spolecnost mela .a ma v Pra:e odštěpný závod, který jakožto generálni, jednatelstv} pro zemI .ce?kou
v Praze hlavního závodu v Praze dle navrhu Franliska M-a dto Usli 28.
prosince 1898 a vydané pak pojistky smlouv~,poji~ťovaci v okrsku. své
obchodní působnosti obstaral, a spadala pO]1sto,va.cl smlou,,:ata do J:ho
okrsku .. Tomu nasvědčují nadpISy v obou zmrnenych Irstmach poznamkai11i:. "General-Agentschaft in Prag«resp. »Agentur Prag«, avsak I p,o·:
tvrzenky na placení premie pojistné za r. 1901-1906. V tomto stavu vecl
nastala částečná změna tím, že"František M. dopisem ze dne 22. Irsto,radu 1906 vyžádal si po svém přesídlení do Drážďan, aby bylo přene
".
inkaso dó Drážd'an v ·okrsku gen. jednatelství V Lipsku. Po. rozpadi)'utí" se mocnářství rak uher .. a vzniku Čsl. .republiky trvá ono gene)ec~:~;~~;;;~I;v~e~praze dále, což žalovaná, doznává. Z dopisu gene.••. ·•.·.I·ál.nÍ<:thL
společnosti ve Vidni ze dne l.. prosince 19 t 9 a
ď;Yďl~.r"i.z.e. ze
5. prosince 1919 jde na jevo, že jednotlivá generál ni zaatéž.onnv Terstu vedou rejstříky o' jim přináležejících po:: jJs!tlýc:hsullouv,ácll. Třebas tedy police sama byla vystavena ústřed··
,rganem V Terstu, patřila pojistní smlouva do obvodu Pražského
genel·al11iho Jednatelstvi,'výslovně pro Čechy určeného, a byla tedy dle
ztěchtouvedených okolností na jevo jdouci (č1.324 ódstaobch;zák.) v ob\'oc' J tom (v sídle jednatelství toho) t. j.
v
splátna. Na tomto původním plništi jakožto právu pojištěncem
nabytém nemění ničeho jeho potomní žádost o přenesení inkasa do Drážďan, tedy.do obvodu generálníh9. zastupitelství v Lipsku, aniž okolnost,'že pak toto zastupitelstvo fakticky běžné záležitosti, pojistky se
týkající, a zejména též. korespondenCi v tom směru vedh Ustanovení·
§u 13 všeob. podminek o rozhodování sporů u obch. a nám. soudů
v Terstu nezahrnuje v sobě ustanovení o místě plnění. Následkem shora
zmíliěného splniště v Čechách (v Praze) jest i pojištěná suma splatna
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v čsl. korunách. Dohoda na jiném zpťisobu placeni Se dle předloženi
korespondence mezi stranami nestala. Ani námitka nedostatku .pasivní
legitimace není odůvodněna; vždyť v pravdě žalována jest pojišťující
společnost, ovšem pod firmou, pod kterou jest v Praze protokolována
(čl. 21 obch. zák.). Co se dále týče námitky nedostatku aktivnilegitimace, jest ovšem správné, že spoLuž-alujici Rudolf P. jest věřitelem
s exekučním právem zástavnim ku vybráni ohledně 16.348 M 21 Pf
s přisl. dle usneseni kr. úř. soudu v Drážďanech ze dne 22. prosince 1909
11 ohledně zbytku zástavnim věřitelem, tak že v těchto směrech právo
pojištěncovo z pojistky jest obmezeno; ježto však žalovaná společnost
dle doložky ze dnel-4. ledna 1910 prohlásila, že bez intervence a spolukvitance Rudolfa P-a žádných platů z police konati nebude, jest tím
odůvodněno, že oba žalobci společně žalobou proti žalované vystupuIÍ.
Konečně - ani námitka předčasnosti žaloby není odůvodněna a stáči
v tom směru poukázati na správné a stavu věci odpovldajicí důvody
soudu prvé sfolice.
, N e j v y Š š í s o Ll ci nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nesprávné právní posouzení věci shledává dovolatelka v několika
v první řadě- pokud se týče rozřešení otázky měny, dále pak
otázky aktivní a Ilasi:ní ,legitimace jakož i předčasnosti žaloby. [,')kucl
se tý{;e námitek nedá.statku aktivní a pasivní legitimace, posoudili oba
nižší soudové věc zcela správně. Aktivní legitimace obou žalobců jest
z důvodu §§ 889 a 893 obč. zák. nepochybně dána. žalobce Rudolf P.
jest k žalobě oprávilěnjako smluvni zástavní věřitel ohledně všech práv
z pojistky pro druhého žalobce Františka M-a plynoucích, oprávněni
Františka M-a k žaLobě plyne pak ze smlouvy samé. Poněvadž žitlo~
vaná prohlásila, že bez. intervence a spolukvitování žalobce Rudolta
P-a Františku M-ovi z pojistky ničeho nevyplati, jest společná žaloba
obou odůvodněna, aniž by záleželo na tom, že ohledně určité částky
pojistného vymohl si Rudolf P. také exekuční právo zástavní a přiká
zání pohledávky k vybrání, které by mohl uplatňovati i samostatně bez
ohledu na druhél\o žalobce. Žalobce Rudolf P. není se svým smluvním
právem zástavním omezen pouze na tuto přikázanou částku, nýbrž pří
sluší mu í nad toto exekuční právo zástavní další zástavní právo pro
jiné připadné pohledávky. Není proto úkolem 'tohoto sporu řešiti otázku.
pokud ze zažalovaného obnosu připadne ta která částka jednoÍ11Unebo
druhému žalobci; poněvadž je mezi nimi shodá (§ 890 obč. zák.), jsou
vůči žalované-jednotnou stranou žalující, zastoupenou společným právnim zástupcem. Výtka nesprávného rozřešeni otázky pasivní legitimace
jest rovněž bezpodstatnou; Jde v pravdě jen O pojišťovací obchocl, uzavřený s pražskou odbočkou, a .nikoliv s Terstským hlavním závodem,
Okolnost, že pojistka byla vyhotovena v Terstu, není tak rozhodnou, že
by proto již musel býti zavázán jen hlavní závod v Terstu, nikoliv však
Pražská jeho odbočka. Okolnost ta byla jen důsledkem vnitřní organisace tohoto pojišťovacího ústavu, na jejíž zařízení byla jakákoliv ingl~
rence pojistníka vyloučena. Také nelze souhlasiti s míněním dovolasměrech,
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nes t ,« k rome' t o h o pa k raZI'tk cm a J1l1,Cpnv. a;enta Gustava U-a, který návrh ten, jim vyplněný a žalobcem
~~:111 podepsaný, přijal a do Prahy ~desl~l, kdež b~l ~ak zapsán. Nelli .
proto správným výklad d?vo~ate!ky, ze navrh _byl ucmen ]e.~o protokolované a tudíž samostatl~e oc,bocce v Praze. Zal obce . Frantrs~vk .M. Jednal jen s Pra2skou odbockou pko sp~lusomluvkyn~ a Jest t:,d~~ Jen ona,
převzavši jeho návrh v ob,or~ vl~stm ~usobnOSÍl, a dorucl~sl m,u pak
pojistku agentem U-em v, Ustr n. L., erava ze sveh~ vl~stmho. z:,vazku

a jest proto také pravou z:liovanou. Pn. tom nelze prehle9noull, ze take
pojistka, doručená žalobc, M-OVl v Usll n. L., byla opatrena dodatkem
firmy »Aaentur Prag«, což také poukazuje na žalovanou odbočku jako
smllívkvni. Za tohoto stavu věci mohl býti žalobce M, přesvědčen, že
'ednánt uzavírá s nim toliko Pražská odbočka a nikoliv hlavní závod
\'erstský. Pasivní legitimace žalovaného Pražského vrchního jédnateJství jest tudíž clima a výtka nesprávného právního posouzení v. té při
či!1~ -I1eopoclstatJ1(~IJa. Státním převráh~íl1 nestala se ve s ni I Ll V Jl Í.m
postavení ;alo\'ané pojišťovny vll.či žaiobci žŘ~n.:í. zml~na. ~~ otázk0U
pasivní Jeiritimé\CE' souvisí úzct: o~,;1zka měny, kterou obě. nL2~;í stolile
rovněž ,s'p;:"tvné rozřešily. Vývody dovolání nejsou nikterak s to, by vyvrátily i vtom směru správné dťivody napadeného'rozsudku.Není sporu
atom, že výplata zažalovaného' obnosu v korunách československých
jest Odllvodnena, pakli závazek žalované mél býti splněn v Praze (na
nynějším území československé republiky). Bylo již v povaze uzavře
ného pojištění na případ úmrtí a dožití, by účinnost jeho nastala tam,
kde pojistník, chtěje zabezpečiti v budoucnosti úsporami sebe a své
zirkonné dědice, v době uzavření _pojištěni trvale bydlil,!. j. v ústí, n. L.
a tedy v čechách. Kromě toho bylo lze i z vůle stran, patrné z okolností
shora uvedených, zcela beZPečně usouditi, že plništěm _závazku žalované mělabýťi Praha (čl. 278 obch.zák. a§ 914 obč .. zák.), a nikoliv
Terst, ted)' rovněž město- v čechách. Nesprávným jest názor dovolatelk)', že místo. vystavení pojistky, !. j. Terst, je také proto místem
plně.ní.}ebylomístemžalobním: Správně uvedli v té příčině nižší soudové,že,úsudek ten nepodává se ani z §u [3 všeobec. poj. podmínek,
tí)1JTríéněpakz ustanoveni §§7 a 12 těchto podmínek, dle kterých do-·
... ~lady,kte.r~nárok na pojištěný kapitál odůvod.ňuji, dlužno předložiti
pojišťov~ě.. vmístě jejího hlávního závodu v Terstu. Povinnost žalo-yané,plnitLv měně československé, jest tudíž podle čl. 324 obch. zák.
odstavec prvý,. clruhý, jakož i dle čl. 336-obch.. zák. a dle §u 6 zákona
ze .dne 10.dubnél}919, čís. 187 sb. z. a n. plně odůvodněna. 'Že přeno
sem. dočasného. inkassap(emiído Lipska nebyla nikterak pozměněna
původní vůle stran ohledně.,splniště Prahy, již správně uvedl soud odvolací. Nesprávné právní 'pos()uzenf věci nelz-e ,ko'nečně spatřiti ani
~ tom; že oba niž,ší -,'~,oud~~)Vé,neuznali žalobu _~za' p~edčasnou proto, že
llebyla d~su(!!alující ~tra~ou předložena pojistka .• Že .předložení poJlstky, svedčlcl pOj1stmkovl nebo Jeho zakonnym dedlcum, není )l1a!e-rielně právní podmínkou výplaty pojistky, plyne i z návrhu na pojištění
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odst~ve~ čís. 6, jakož í z povahy pojistky jakožto papíru důkazního o
uzav,:em a o~s,:hu, smlouvy .. Pouze v tom případě, jedná-li se o pojistku.
d?,rucI~eil ,svedclcl: ma pOJIstka povahu papíru legitimačního. V tomto
pnpade v~ak ,staČl, jak správně uznali oba nižší soudové, předloženi
pOJIstky pn vyplate.
čís.

2245.

.
I rozsudek potvrdil v podstatě z těchto d ů vod ů: Právo vlastSOkU' ('est v zásadě neobmezené (§ 354, 362 obč. zák.). Lze je obme!1IC e J
' " pl:avy
,
b
hl dO' . . h (§ 365 0,b'c.
ziti
auze cizími vecnyn;!
~e 0", z o e v~1 :rereJnyc _ '.
Zák.j. Žalobkyní tvrzena klllh?vl1l dr"ba, sp~clva v to;n, ze,lest prava
knihovně připsáno pro pravl1l ,podmel. Zaplsy takov~ 111a)'. pouze ,:a
účel,. spolehlivě vyznačo,vat! pravnl stav kn,lhovmho predmetu a umozaH změnu nebo zrusel1! kmhovDlch prav na nemovltostech. Ustan~~ení §u 431 a. 436 obč. zák. a §u 4 knih. zák., že vlastnictví na ne::lOvítostech nabývá se jedině zápisem do ,p()ze,m~ové k?ihy, nelze pojímati v tomto všeobecnélll doslo~u. Jestl! ~ela rada pnpadu, ~dy olze
vlastnictví na nemovitostech nabylI I bez zaplsu do pozemkove kmhy
(sr. § 407, 410, 386, 387, 365 (zák. ze dne 18. února 1878, ,čís. 30 ř.
zák.) 417-419, § 201 1Il.,ddČI nov. 1468-,1477,1500 ok zak., ~ 237
ex. ř.). Rovněž nelze pOUZltl §~ 431 ~bč. zak pronemovltoslI, lez ~o~
sud nejsou v knize pozemkove zapsany, ač JSou ve vlastmetvl urelte
osoby. Jest tedy dle obč. zák. možno vlastnické právo k nemovitostem
bez knihovního vkladu. V případech takových jest rozeznávati mezi
vlastníkem knihovním a přirozeným a možno přiznati vlastnictví tomu
právnímu podmětu, u něhož se skutečně všechny znaky pojmu vlastrtidvIvyskytují. Má-li býti knihovní vlastnictví neodporovatelllým,
musí býti· knihovní vlastník zároveň vlastníkem přirozeným. Jel1toho
lzepovažóvati za vlastníka nemovitosti, kdo obsah vlastnického práva
clle §u 354 a 362 obč. zák. skutečně vykonává. Ze zjištění vyplývá, že
znaky práva vlastnického vyskytují se u žalovaného, pročež pouhí'
knihovní zápis neprospívá žalobkyni. Ohledně opomenuté námitky.dle
§n 6: zákona ze dne 25. července 1871, čís". 96 ř. zák. se podotýká, že
opomenutí to .mělo by účinek pouze vůči třetím osobálll, nikoliv však
vůči žalobkyni, jež jest dědičkou (§ 547 obč. zák.) tehdejší vlastnice
domu č. p. 489. Jinak poukazuje se na důvody prvého soudu, pokud'
připuštěna možnost samostatného vlastnického práva ku sklepu pod cizímpozemkem. Tuzemskému právu není pojem' »sklepního práva
Kellerrecht)« cizím a jest 'je považovati buď za právo vlastnické nebo
s.Iužebnost. V
. nakládá se s ním jako se samostatným knihovním
tomto
. 'jest věcným břemenem nemovitosti. Není
v

Sklep pod cizím· pozemkem. jest samostatným předmětem právního
a knihovního obchodu.
.
(Rozh. ze dne 6. února 1923, Rv I 813/22.)
Pod dome,m Č. p. ~89 a zahrado~ náležejícími vlastnicky žalobkyni,
byl sklep, jenz vystaven byl davno pred tím, než dům č.p. 489. Přistup
ke sklepu ~yl z uhce a sklepu bylo vždy používáno vlastníky .domu Č.
p. 5,75" kten dovolovah tu a tam z ochoty vlastníkům domu Č. p. 489
pouzlvam sklepa. P?sleze stal se vla~tníkem domu Č. p. 575 žalovaný,
nabyv ho .0devzdacI .h~tll1oU po s~,em ; otci, jemuž byl dům přiznán
v r,oce 1866 adj~dlkacll] hstll10U v nzem, dražebním se vším příslušen
stvlm, n;ezllllmz uveden I onen sklep. Sklep netvořil samostatného
klllhovmho těle~a: ~.ři zakládání pozemkové knihy pro dům Č. p. 489
nebJ:ly prolI ZJISklll v protokolu, že na. nemovitosti nevázne ani služeb!lOslI am práv, vzneseny námitky. Žalobou domáhala se vlastnice domu Č. p. 489 proti vlastníku dOJpu Č. p. 575, že jí přisluší ku epornén)U
sklepu .práv?,~la:tnic;~é, že jest oprávněna sklepa spolupoužívati a dáti
SI k, nemu zndllI. khc~ Pro c e s n I S o udp r v é s t o I ; c e žalobu
z3!~ltl ·v podstate ,z techto d Ů vod ů: Ze zjištění plyne, že žalovan\'
m,m se bYÍ!vl~stll1kem sporného sklepa. Jde nyní o to, zda jest mož'~ym vbstnlctvl ku sklepu P?d cizí;" pozemkem a, je-li tomu tak, zda
zalovany n,epozbyl vlastmck,eho prava, neuplatniv ho v ediktální Ihť!tě
§~, 6 a 7 zako~a ze dne25. cervence 1871 čís. 96 ř. zák. O tom, že jest
pnpustno nabytI ~ vyb~dovati skl~p v cizím pozemku, nelze pochybovatI, n,eboť to vyslovne dovohl JIZ dvorský dekret ze dne 2. července
1~32, ČIS. 1.5 1 ,~b. z. p. An! zákon ze dne 30., srpna 1870, čís. 50 ř. zák.,
treba~ vzt<;l!llt!\:... :e dle sveho ,úo~lovu pouze na budovy, tomu nebrání,
neb~t dle §u 2 z,ak. mohou pravnI poměry, jež byly založeny před účin
nostI zakona delbou, I n,adále tvořiti předmět zápisu do pozemkové
kmhy. Z t5'ho plyne, ze. de,lba l~eZ1 vlastnictvím pozelllku a vlastnictvim
s~lepa, jezto tu byla JIz pred zakonem právě zmíněným, jest po zákonu
pnpustna. Vz~~ege~ k tomu bylo ·též zbytečno, by žalovaný podal náI11I~ky protI zjls~em protokolu" že k pozemku (domu) Č. p. 489 nepří
slu,S1 mkolllu sluzebnost am pravo, Jezto jeho právo ku sklepu byl . I
Eravem ,sa.mosta~ným, jež bylo možno vtěliti do knih jako samo~t~~I~~
I11hovm tele;;? ~: se tak ne~talo, jest pro tento spor bez významu. Ž~
lobkym nep!lsIUSI ~Iastm.cke právo ku s,klepu, pročež bylo žalobu
v tomto ,,~n:er,u Z~ll11:nouÍ!. Ostatní žádání žalobníukázálo se bezdúvodno ZJI~te~lm, ze zalovaný vždy sám používal sklepa a pouze tu a
tam dovohl zalobkym, by SI ve sklepě to neb ono uložila. O d vol a c í
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Oba nižšÍ,soUclyposoudlly věc správně po stránce p·rávní. Též dovolací soud jest toho mínění, že sporný sklep. jenž leží z největší části
podp.ozem.~en"p.~ č. 4312/2 a je~ož krk, ~asahujedo staveqní parcely,
.na mz stOJI dum č. p, 489, nem s o u c a s t k o u těchto nemovitostí
patřících žalobkyni, nýbrž že jest věc í s a m o s t a t n o u a že ted;
vlastnictví k tomuto sklepu není prokázáno tím; že shora zmíněné nemovitosti jsou knihovně připsány žalobkyni. Dovolatelka odkazuje se
na podstatně správné důvody rozsudků nižších stolic a podotýká se
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k dotyčným vyvodům dovolacím, které jsou vlastně jen opakováním
toho, co již v odvolacím spisu bylo uvedeno, že min. výnos ze dne 27.
prosince 1856, čís. 1 ř. zák. pro rok 1857 obsahuje v bodu 4. touž výjimku, jako zákon ze dne 30. března 1879, čís. 50 ř. zák., V §~I 2, nižšími soudy citovaném. žc však sporný sklep před rokem 1857 nebyl
předmětem sa11lostltného vlastnictví, nebylo ani tvrzeno, a r.2svčdčujc
opaku toho. skutečnost, prvním soudem zjištěná, že otec ž,:dovaného
dům čís. 489 aj, nyní 575, vydražil již v roce 1867, zároveú s oním spor, ným sklepem a že mu adjudíkační listinou ze dne 18. prosince 1867
zejména také onen sporný sklep do vlastnictví byl odevzdán. Netřeba
proto aní poukázati k tomu, že toké mínisterstvo spravedlnosti opětně
projevilo své mínění v ten rozum, že sklepy, postav2né pod cizím povrchem, mohou bSrti předmětem' samostatného vlastnictvÍ; tak výnosem ze dne 15. května 1875, čís. 5111, kde se vyslovilo pro udržení dosavadního právního stavu, a odmítlo sklepní právo při zakládání pozemkových knih posuzovati jako právo lEl věci cizí, a výnosem ze' dne
20. prosince 1893, čís. 21725, kGe vyslovilo, že není zásadních závad,
by sklepy zřízené pod cizími nemovitostmi, nebyly uznány za samostatné reality a předměty plného vlastnického práva. K tomu přistu
puje, že ve starých pozemkových knihách sklepy pod cizím povrchem
zapsány jsou v přcvážICé většině případů jako samostatné reality a ni:
koli jako služebnosti, že praxe posuzuje zpravidla sklepy uvedeného
druhu jako samostatné předměty vlastnictví i tenkráte, byly-Ii novč zří
z:~y a že, c,ož nemŮ"žc zůstati bez povšimnutí, občanský ~ákonník, jenž
pn vypočtení služebností zřejmě se, snaží býti co možná úplnym, právě
O těchto velmi důležilýc11 'sklepních právech se nezmiňuje, COž dovoluje závěr" že je sám za služebnosti nepokládá. Není závady, by jak
právo vlastnické k pozemku, pod kterým sklep byl postaven, tak právo
vlastnické ku sklepu ne b y,l o ..v e dle seb e j a k o pln é v I a s ln i ,c k -é P r á.v o ,:,ykonáváno, což opět nasvědčuje tomu, že tato sklepní
prava z pravIdla jsou právy vlastnickymi. Jecli však sporný skl cp samostatnou věcí, samostatným hospodářským statkem a následkem
toho, jak dolíčeno, samostatným předmětem vlastnického práva a v dtlsledku toho i samostatným tělesem pozemkové knihy, dosud ovšem je.
ště nevtěleným, nemůže se dovolávati žalobkyně vlastnictví k spornému
sklepu proto, že je knihovní vlastnicí domu Č. 489 a zahrady p. č.
4312/2, nýbrž musela by dokázati důvod a právní nabytí (§ 380 obč.
:ák.), oč se však ani nepokusila. Může proto zůstati nepovšimnutým,
ze sporný sklep dle vlastního přednesu žalující strany ve spisu odvolacím leží dokonce z části, byť i menšÍ, pod domem .čÍs. 575, patřícím
žalovanému. Naproti tomu jest však zjištěno, že dům čís. 575 i se sporným sklepem vydražil právní předchůdce žalovaného v roce 1867 a že
tento a od roku 1889 jeho syn, nynější žalovaný, drželi sporný sklep
nepřetržiiě a drží jej dosud, z čehož s ohledem na další skutečnost,
shor~ zmÍ:1ěnou, že sporný sklep dosud do _pozemkové knihy zapsán
nebyl, vypiývé, že žalovaný práva vlastnického k spornému sklepu, neilyl-li vlastníkem jeho již dříve, nabyl alespoň vydržením v roce 1897
(§S 1460, 1461 a 1468 obč. zák.) a jest proto závěr prvního soudu, že
'i"lonn}' je vlastníkem sporného sklepu, právě tak správným, jako zá-

. věr od\'olacího soudu, že žalobkyně jeho vlastnicí nenÍ.
tedy zamítnuta nižšími s~olicemi bez právního omylu.
čís.

Žaloba byla

2246.

Podnikl-Ii ten, komu dán automobil k opravě, jízdu na zkoušku, jest
on a nikoliv vlastník automobilu »1)odnika!elem vazby« (§ 1 odstavec
třetí zákona ze dns 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák.).
(f~o;:i1.

ze dne 6. února 1923, Rv I 822/22.)

Vojtěch 'E. cic.! svůj auto1i10bildo správky mechaniku Otokaru O-ovi,
jenž prováděl opravu v garáži firmY Václav R. v Č. Opraviv automobil
podnikl s ním Otokar O. bez vědomí vlastnika Vojtěcha O-a jízdu na
zkoušku, při níž se srazil s povo}cm žalobcovým. žaloba na náhradu
škody pro po'škození povozu a spřežení řízena byla proti Vojtěchu E-ovi
a Otokaru O-ovl. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e odsoudil oba
žalované rukou společnou a nedílnou k náhradě škody, a uvedl ohledně
prvžalovaného v d li vod ech: Jde o to, zda i vlastník automobilu, ža_
lovaný Vojtěch E. ručí za škodu. Dle §u I odstavce třetí autoinob. zák.
,neručí vlastník za škodu, když silo stroj byl přeneChán v čase nehodv
jiné osbběna její účet a nebezpečí, takže podnikatelem jízdy nebyl
vlastník, nýbrž osoba jiná. Soud je toho náhledu, ,že vzhledem k zjištění, že automobil byl tehdy dán do správy Otokaru O-ovi a že tento
podnikl S ním jízdu na zkoušku, nepřestal byt i vlastník podnikatelem
jízdy, neboť oprava prováděla se pro- vlastníka v jeho_ zájmu, a spolutalovaný O. nestal se ještě tím, že opravu prováděl, podnikatelem jízdy
na vlastní účet a nebezpečí, kdyžtě se jednalo o zkoušení vozu pr;)
"Iastníka. Na' tom nemění ničeho okolnost, že Otokar O. má samostaté
podnik na správu motorových vozidel: Jede jen tehdy, když jízdu v/volala potřeba vlastníka, který má zájem na tom', aby byla oprava prove(jena" a bez vlastníkovy ,potřeby by se zajisté nehoda nebyla staÍJ.
Z těchto úvah nelze :mluviti o vyloučení závazku vlastníka k náhradě
škody z bkové jízdy, vzešlé. Od.v ó I a c í s o II d· rozsudek potvrdil a
uvedl v. otaz~e; o
t~ rde, v d u v o cl e, c h: Je sice správné, že když
v časeskocHlve udalosÍlsilostroj byl někomu k provozu na, jeho účet a
nebezpečí přenechán, ručí, tento narriíslě vlastníka (odstavec třetí §u 1
aut?m(~b. zák.), a:e tom~v tomto případě tak nenÍ. Soud prvé stolice
spravn<; dovo.dIl, zekdyz autol)lobil byl dán spolužalovanému Otakaru
Sl-OVl d? sf;ravy. a tento .podnikl s ním jízdu na zkoušku, nepřestal prvzalov~ny bytlsam P?dmkatelem j.Izdy, pOl1ěv.adž správka prováděla se
plO .neh~ pko vlashllka,v Jeho zajmu. Spoluzalovaný Otakar O. nestal
se hm, ze, se spraveným aut?l~~bilem podnik!. zkušební vyjížd'ku, ještě
podo!ka!elem j1zdy,na vlast~: ucet a ?ebezpecI,c neboť jednalo se o vyzkolls~m automobIlu, zda ,muze vlastmku Jeho k další jeho potřebě jako
vlastmmu podmkate1ijízdy býti již odveden.
. N ': j v y. Š š í . s ~ u d . pot:lfctn ;ozsudek ohledně Otakara O-a, zamltl vsak zalobm narok proh VOJtechu E-ovi a uvedl v tomto směru v
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dllvodech:
Uplatňuje dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., trvá první žalovaný
Vojtěch E. v dovolání'IB námitce, že v době škodlivé události byl silostroj přenechán druhému žalovanému Otakaru O-ov.i k provozu na jeho
vlastní účet a nebezpečí, že tedy Otokar O. byl podnikatelem vozby,
proto dle §u 1 odstavec třetí autom. zák. r.uči na místě vlastníka, a tento
jest prost všelikého ručení. Doslov zákona, ne dosti jasný a přesný,
dopouští zajisté pochybnosti o tom, kdo má v tomto případě býti po"
kládan za podnikatele vozby. Lze to však bezpečně dovoditi z dějin
vzniku dotčeného ustanovení zakona, z nichž jde zcela zřejmě na jev:o,
jaký význam zákonodárce přikládal slovům »provoz« a »podnikatel
vozby«. V první vládní předloze (čís. 2068 příloh k těsnopisným protokolům poslanecké sněmovny, XVII. sese 1904) nebyla obsažena slova
»na jeho vlastní účet a nebezpečí (podnikatel vozby)« a příslušná věta
§u J odstavec druhý zněla prostě: »Bylo-li v době škodlivé události
VJzidlo přenecháno někomu jinému k.provozu, ručí tento na místě vlastníka vedle řídiče.« V důvodové zprávě bylo k tomu připomenuto, že by
nebylo spravedlivo, činiti vlastníka zodpovědným tehdy, ne n í - I i
provoz v kritické době určován jeho disposic e m i, j e - 1 i o 11 S i cep r á v 11 i c k Y P á II e m voz i ti 1 aj a I e
nikoli pánem vozby, jinými slovy, přísluší-li
skutečná dísposice nad provozem někomu jiném u, . než v I a s t n í k o v i. S provozem přejde při takových transakcích na třetího p1'irozeně také odpovědnost, spojená s provozem. Pří
pady, kde se provoz dějé bez určení vlastníka, mají příčinu bud' v tom,
že byl provoz dobrovolně přenechán, neb v tom, že byl svémocně usurpován. Jako příklady onoho druhu uvedeny jsou v motivech případ, že

si pro datel až do zaplacení kupní ceny vyhradil vlastnictví k silostroji,
přenechal jej však kupiteli k volnému užíváni; dále případ, že provoz
byl přenechán pouze výprosou na odvolání, před pokládajíc, že silostroj
byl skutečně někomu odevzdán k samostatnému provozu; konečně pří
pad, že vlastník pronajme automobil někomu k výlučnému užívání, snad
na sezonu nebo na jiliou delší dobu, a to tak, že nájemce určuje, kdy,
kam a jak má býti jezděno. NaprQti tomu bylo zdůrazněno, že příleží
tostné použití automobilu hostem a poměry automobilového povoznictví nespadají pod tato výjimečná ustanovenÍ. »Právní poměr mezi
vlastníkem a tím, kdo skutečně užívá vozu, nelze na venek zpravidla poznati; proto má poškozený míti 'právo, dožadovati se náhrady vždy
především na vlastníkoví, ...... jemuž se pak vyhrazuje, by námitkou
prokázal poměr, dle něhož jest prost zásadního ručenÍ.« Ve zprávě justičního výboru poslanecké sněmovny o první vládní předloze
(čís.
2805 přiloh k těsnopisným protokolům poslanecké sněmovny XVII. sese
1907) bylo k tomu podotčeno, že »přenecháním k provozu není j'íž jakékoliv propůjčení od případu ku případu; tu nastává ručení vypůjčitelc
jen potud; pokud snad řídí vozidlo jako amatér; přenechání k provozu
však předpokládá, že byl s i los t roj bu d' t o n a u r čit o u
dob u n e baž nad a I š í o pat ř e n í pře ve d en cl o d i s P o s i c e ně koho jiného, jenž pak sním nakládá,

.cI o k u d t r v á pře n ech á n í k pro voz u. Výbor měl za to, že
tento poměr jest dostatečně ~yznačen slovy
»p ř (' II ech á n í k P, r o voz ,u« a, .»p.o cl 111 k a tel voz b y« a
žen e 11 í tře b a z a k o n 11 e d e t 1 II 1 C e.« Ve smyslu zprávy ju-stičniho výboru usnesla se pak poslanecká sněmovna na tomto doslovu
třetího odstavce §u 1: »Byl-li v době škodlivé události silo stroj přene
chán někomu k provozu (podnikatel vozby), ručí tento na místě vlastníka« (čís. 454 příloh k těsnopisným protokolům panské sněmovny
XVII. sese 1907). V druhé předloze (čís. 2 příloh k těsnopisným protokol[1111 .paI1ské sněmovny XVII. sese. 19?7) vyskytují"se v třetím_ oclstavci §u 1 již slova »na leho vlastO! ucet a nebezpecl.« Ve vysvethvkách k této osnově zákona se uvádí, že »tímto doplňkem jest na jisto
postaveno, že, byl-li automobil)e~l výprosou k užívání J'ř~nechán, pře
cházi ručení na toho, kdo ho UZlva, len tehdy, vede-Ir prewnatel provoz
samostatně, na vlastní účet a nebezpečí, t e d y ní k o I i ten krá t.
z lt stá v á - I i v I a s t n í k nad á len e jen pán e m voz i d I a,
n Ý b r ž i pán e m voz b y. Nová formulace omezuje proli dřívěj
šímu znění poněkud případy, ve kterých povinné ručení přechází z vlastníka na podnikatele vozby.« V tomto znění byla osnova zákona přijata
komisí panské sněmovny (čís. 21 příloh k těsnopisným protokolům panské sněmovny XVIII. sese 1907), a stala se zákonem usnesením jak panskésněnrovny (8. zasedání XVIII. sese, těsnopisné protokoly str. 103
až 135; čís. 709 příloh k těsnopisným protokolům poslanecké sněmovny
XVIII. sese 1907), tak i poslanecké sněmovny (107. zasedání XVIII. sese,
těsnopisné protokoly str. 7360-7381), když bylo ve zprávě justičního
výboru poslanecké sněmovny o usnesení panské sněmovny poukázáno
k tomu, že »nová formulace §u 1 odstavec třetí má pouze ten účel, přes
něji vysvětliti pojem přenechání k provozu, čímž se vyslovuje, že pouhé
propůjčení nestačí, by ručení bylo s vlastníka svaleno na vypůjčitele,
nýbrž žes e k "t o m u vy ž a'd u j e p ev n Ý p o měr s m I u v n i,
dle něh o ž pod n i.k a tel voz byv s tup u jev nebe z peč í
a u žit e k«. Z toho, co uvedeno, plyne, že provoz silostroie na vlastní
ličet a nebezpečí jest přenechán, když vlastník o'devzdal silo stroj smlouVOl! někomu jinému na určitou nebo neurčitou dobu k disposici tak, že
po tuto dobu vlastník přestává býti pánem voz by, pozbývaj e možnosti,
s ním nakládati. Že ten, komu byl provoz takto přenechán, po ž i vn.o st e n s k u jej provádí, bude sice snad pravidlem, ale není toho.
třeba, pročěž také Randa (Schadenersatzpflicht 2. vydání 1908 str. 221
a 239 pozn, 15) vhodně vytýká, že místo o »podnikateli vozby« mělo
by správněji býti mluveno' o »pánu vozby«, neboli o »dočasném chovateli«,poněvadž slova »podnikatel vozby« předpokládají vozbu po' živnostensku. VešI.eré předpoklady, jak výše byly uvedeny, jsou splněny,
dal-li vlastník silo stroj do správky továrníkovi nebo mechanikovi. Tím
se zakládá poměr smluvní, jímž se silostroj s vědomím a s vůlí vlastníka až. do. provedení opravy a vrácení opraveného sirostroje dostává
do volne dispOSice toho, kdo opravou byl pověřen, jenž tedy také vše' ,
co ve svém zájmu podniká se silostrojem, činí'" na vlastní účet a nebez~
pečL Zejména platí to o jízdě na zkoušku, které jest třeba, by se ten,
kdoz převzal provedení opravy, přesvědčilo tom, že oprava byla řádně
Civjlnl rozhodnuti. V.
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provedena a silostroj jde bezvadně. Provoz vazby silostrojem zahrnuje
v sobě nejen vozbu, nýbrž i veškeré úkony: jichž jest potřebí, by silostroj byl uveden v pohyb a udržován ve stavu způsobilém k vozbě.
Převzetí silostroje k opravě spadá tedy také pod pojem provozu, poněvadž v takovémto případě vlastník přenechá tomu, komu odevzdal
silostroj k opravě, veškeré úkony, jichž jest třeba, by silo stroj byl zase
uveden ve stav způsobilý k vozbě, a zejména jízdu na zkoušku po provedené opravě, by zjištěno bylo, zda silostroj pracuje bezvadně. Pokud
nižší soudy tvrdí, že jízda na zkoušku byla podniknuta v zájmu vlastníka, dlužno odvětí ti, že tento zájem byl pouze podružný; první a
hlavní zájem měl žalovaný Otakar O. na tom, by automobil po oprav~
byl vyzkoušeu, a tím zjištěno, že oprava byla bezvadně provedeua,
neboť jen za této podmínky příslušel mu nárok na mzdu. Žalobce sám
uvádí, že bylo Otokaru O-ovi zaplaceno za jízdu na zkoušku - samozřejmě za zdařenou jízdu - , plat ten byl částí mzdy za opravu, a nasvědčuje právě i tato okolnost tomu, že jizda na zkoušku se děla hlavně
v hospodářském zájmu druhého žalovaného Otokara O-a. Dle toho,
co vyloženo, byl v tomto případě podnikatelem vozby ve smyslu zá. kona, t. j. pánem vozby nikoli vlastník - první žalovaný Vojtěch E. nýbrž mechanik Otokar O. - druhý žalovaný. Nevadí, že smě r jízdy
na zkoušku byl určen nikoli druhým žalovaným, nýbrž jinými osobami,
o nichž žalobce tvrdí, že jsou příbuzní prvního žalovaného; po pří
padě že účelem jízdy bylo v e dle vyzkoušení opraveného automobilu
též vyřízení obchodní záležitosti firmy Václav R., u které automobil
v Č. stál, - jakmile jest zjištěno, že vlastník - první žalovaný -o jízdě nevěděl a tudíž ji nenařídil. Poukazuje-li posléze žalobce na
motivy k automobilovému zákonu a na judikaturu, stačí připomenouti,
že z motivu, jak svrchu podstatným obsahem sVým byly uvedeny, pro
jeho názor ničeho nelze odvoditi, a že judikatura stojí na stanovisku
opačném (rozhodnutí ze dne 27. března 1913, Rv II 6/23, Ol. U. N. F.
6370, - ze dne 5. února 1915, Rv I 994/14, Oer. I-I. 1915/27, Z. BL
1916/58; ~ ze dne 3. února 1915, Rv I 36/15 Jur. Bl. 1915/16, Z. Bl.
1915/256) .
Čís.
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Nařízení ze dne 6. Íínora 1919, čís. 57 sb. z. a n. vztahuje se též na
vklady a požadavky tuzemců u vídeňské poštovní spořitelny.
(Rozh. ze dne 6. Února 1923, Rv I 827/22.)
Žalující střadatelské družstvo v K. bylo se žalovanou spořitelnou v E.
od roku 1916 v obchodním spojení, činíc u ní vklady jednak přímým
vpl~tem, Jednak prostřednictvím vídeňské poštovní spořitelny. Žalující
druzstvo vplatIlo pro žalovanou spořitelnu u poštovního úřadu v K.
dne 29. 'ledna 1919 15.000 K, dne 6. února 1919 40.000 K a dne 15.
února 191928.000 K, jež byly žalované dne 5., 10 .. a 19. února 1919 vídeňs~ou poštov. spořitelnou připsány k dobru. Dne 28. března 1919 zpraVIla. zalovaná spořitelna žalující družstvo, že ony vklady byly vzhledem
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a2~ b I styk s poštovní spontelnou ve Vlclm prerusen eprve vyno!~m- řereného ministerstva ze' cine 6. března 1919'1 ČíSt 7906 ~nem 7.
března 1919, a od té doby byly vyřizovány onY}1 ate bl1l kPtou , azy tV,Ideňské poštovní spořitelny, které do té doby dos Y ,ne o
ere se, ykaly pensí. Že se nařízení ze dne 6. unora 1919 netyk~lo tOh?,to z,ako:
nem upraveného styku poštovní spořitelny" plyne 1 zucelu nanzel1l, Jel
chtělo zameziti, aby částky v korunach, Jez byly placeny v clzozemsku,
nebyly převedeny do tuzemska, kdežto peníze: vplacené 'Je styku pošlovní spořitelny, bylyvplaceny v,tu;;msku,. ,-us,taly v t~.ZCl:,sku a byl)'
pouze zúčtovány ve Vídni. NechavsI castky, Jez Jl byly pnpsany ~ dobrL!
na jejím účtu u poštovní spořiteln~ ve Vídni',!ak,dlouho,t~mlezetI, a~
již nebylo možro, je převésti do cech, neI;111ze za:ovana skodu, ktera
jí vzešla, přesunouti' dle §u 1311 obc. zak. na zalobkyOl . .les! SIce
správné, že se žalobkyně ohradila teprve po, 11(2 roku prolI.. prepI~u
pohledávky na konto W. Avšak z děje plyne, ze zalobkyne uvenla sdelení žalované. že její pohledávka podléhá nařízení ze dne 6. února 1919,
čís. 57 sb. z.' a n., a že proto, právě tak jako žalovaná, byla v právním
omylu. Poněvadž dosud není jisto, kdy a v j~ké n;ěně bud: možno vypláceti pohledávky, zapsané na kontu W., Jest zalobkyne, ve smyslu
§u 1431 obč. zák. oprávněna žáda!i, by j~jí vklady byly p:;vede~y na
vkladní účet, který svého času u zalovane byl k tomuto ucelu znzen,
a aby přepsány byly též do její vkladní. knížky a ab~ přiměřeně ,!"yly
zúrokovány, to tím spíše, ježto výplata těchto vklad;" dle ~rohlas~m:
žalovanou ku spisům přiložených, jest obmezena. SponteJny JSou prave
tak, jako každý obchodník dle zákona povinny, vésti obchodní knihy
a při tom postupovati s pečliv~stí, řádného obchodníka. Způsob, kterak
zapsati jednotlivé vklady, nem prenechan JeJIch hbovuh, a Jest proto
žalobkyně oprávněna žádati, by jí byly připsány k dobru její vklady
. na jejím vkladním účtu, a tudíž též v její vkladní knížce, poněvadž
vkladní knížka má býti důkazem o. výši vkladatelovy pohledávky.
N e j v y.š š í ~ o u d žalobu zamítL
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Dovolání nelze upříti oprávněnosti. NenÍ. sporu o tom, že žalující
spolek byl se žalovanou spořitelnou od roku 1916 v obchodním spojení
tak, že činil u .žalované spořitelny vklady buďto přímo nebo prostře'd
nictvím v,ideňské poštovní spořítelny, jejíž složenky dala mu žalovaná
]3"
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k použiti, že vklady byly žalovanou spořitelnou zúrokovány a žalujíclnll~ spolku bylo z nIch na požádání vypláceno. Právní povaha tohoto
pomeru mezI strana;nJ Jest v theorii sporná. Někteří (Stubenrauch § 983,

o~st. 9. Krasn,opolsKI OblrgatlOnenrecht § 67 IV) pokládají právní porner, mezI .sp,or!telnou a vkladateli za zápůjčku, po případě za zvláštní
Mrudu zapuJcky, t. zv. smlouvu střadatelskou (Sparvertrag); jiní
(Ehrenzwelg 1920 ll. sv. § 358, str. 356, Schey Obligationsverhaltllísse
s,tr. 367 ~. nás!.) ,za nepl:avídelné depositum (depositum irreg-ulare).
V tomto pr.'p~de vsak nel~,a t~to ;ozllsování praktického významu, neboť
tu, I tam n~lezl. k. podsta!e pravnrho poměru, že ten, kdo přijímá vklady,
s~ava ~e sIce JejIch vlastnrkem, ale - - nebylo-Ii nic jiného ujednáno.
(S'.s za~ona ze dne14. ~e:vná 1868, čís. 62 ř. zák.) povinen jest, vrátiti
sveh? casu Jen tolrk vecI téhož druhu a téže jakosti, kolik skutečně
?bdrzel (~§ 983, 961 obč. zák.), a není povinen, vrátiti více nebo něco
['neho, I,'ez d?sta!. S tohoto právního hlediska nesejde na tom, kdy se
zalova~,a ,sporttelna stala vlastnicí složených peněz, nýbrž jak se jí stala.
lest .:Jl.steno, ze byly vklady, učiněné dne 29. ledna, 4. a 15. února 191 9
zalull~lm s.?olk~nr n~ .~Ioženky vídeňské poštovní spořítelny, touto žalovane spontelne na lejlm kontě k dobru účtovány dne 5., 10. a 19. února
1919, a nebylo vyvráceno tvrzení žalované, že byla o tom vyrozuměna
d~e R,,13.:,. 22 .. un~ra 1919 z~slanjnrí výpisy z úČtu. V této době platilo
vsak lIZ nanzenl vlady republiky Ceskoslovenské ze dne 6. února 1919
čís. ~7 sb. z. a. n., jím)' ?yI zakázán převod soukromých peněžních po~
1~ledavek a )akychkolrv uhrad do území republiky Československé, pol,ud pohledavka byl~, splatna v kOPlnách, a převody, učiněné proti tomuto, zakaz~, prohlaseny z~ neplatné. O tom, že tímto nařízením byly
p,ostrzeny tez vklady a pozadavky tuzemclr u vídeňské poštovní sponteln)!, nelze ,':.~hledem k doslovu a úmyslu dotčeného nařízení pochyb?vat,; neJvyssl soudvov to;n smyslu důsledně také rozhoduje, a nemá
p;lčrny, by v tomto pnpade se' odchýlil od svého stanoviska. Byť i pel;l.ze byly vy~lac:ny v. tuze!TIsku, přece úhrada za ně byla utvořena ve
"ldn.1 u tam111 postovnl sporltelny, a kdyby byla žalovaná chtěla do své
moc.1 d,ostati složené peníze, byla by musila úhrada převedena býti
z, Vldl~ev, do tuzemska, čemuž právě luělo býti zabráněno oním naříze
IlIl11. Ucel nařízení byl zcela přiléhavě naznačen v rozsudku prvého
soudu, jenž ,vytkl, že jim měl býti zamezen přílišný příliv korun do
tuzemsk~ p:~d ,okolkovac! ~kci; a správně poukazuje dovolatelk<,
k tomu" ze pnslusnym opatrem,m byly a musily býti postiženy též vklady
t~z~nrcu, neboť, .kdyby byl prevod z vídeňské poštovní spořitelny po
6 .. u~oru. 191 9bpal dovolen, byl by volným býval ne jen tuzemctllll,
nybrz 1 clzozemcum, a byl by mohl kdokoliv - tuzemec i cizozemec _~
vk~~de!'.' u vídeň~kého nebo jiného rakouského poštovního úřadu nej;,yssl ca~tky starych korun poukázati k dobropisu do tuzemska; na p·ř.
mzems,ke ~auce, a takto si zde utvořiti požadavek, který by se byl poTOlll, pr~:TI:nrl na kor~l:y československé. Žalovaná spořitelna dostala
od z~luJlclho spolku castky korunové, které se sice staly jejím vlast;'lctvlm, ale tak,. že byly stiženy zákazem převodu do tuzemska, jimiž
tedy nemohla Vlce dlsponovatr v tuzemsku, a jež nemohla přeměniti
na koruny československé, jež spíše sdílejí osud tisíců .a tisíců jíných
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nynějšíhO stavu,

u vídeňské poštovní spořitelny, které až do úpravy
o níž se vyjednává, zatím .se vyplácejí jen v Rakousku
. starých rakousko-uherských korunách (neokolkovaných bankovkách).
~:ž žalovaná nemůže tudíž vyplatiti a proto také ne k dobru vyúčtovati
Jt 'úrokovati v korunách československých. K tomu byla by žalovaná
~pořítelna snad povin!,a te~~y, kdyby byla z ~ v.i n i I a nynějš~ stav,
a proto dle zásad o nah~a~e skody;byly by zavazana"obnovltr P'-:,VO:llll
stav. O takovémto zaVl11em nelze vsak mluvItI. By]o JIZ uvedeno, ze zalovaná spořítelna nemohla již do tuzemska převéstr vklady u vídeňské
poštovní spořítelny. Ministerstvo pošt a telegrafů dopisel~1 ze dne 12.
dubna 1922 sice sdělilo odvolacímu soudu na Jeho dotaz, ze styk s poštovní spořitelnou ve Vídni byl přerušen formálně dnem 7. března 1919
tamním výnosem ze dne 6. března 1919, čís. 7906/IV z roku 1919; že
. v dohodě s ministerstvem financí byla učiněna výjimka v příčině výplaly platebních poukázek v té době již ,došl~c~,a platebníchy~ukáz~k
na pense, jež měly ještě dojíti; a že pos!OV11l ura.;! v K. neerejlmal lIZ
březnem 1919 počínajíc vkladu pro vldenskou postOV11l spontelnu, vy. plácel však později ještě na její účet různé n;enší částky: které, s?udíc
dle nepatrnosti, byly asi jen požitky prOVIS11lml a pensllnrml. Nez nehledíc k otázce, zda minísterstvo pošt a telegrafú, byť i v dohodě s ministerstvem financí, bylo oprávněno stanoviti výjimky z nařízení vlády
- musila přece žalovaná spořitelna, která nebyla povinna zi1áti tato
vnitřní, nikde nevyhlášená opatření, podtati s nebezpečím, že jí n~bude
již možno, dísponovati v tuzemsku s příslušnými vklady, po případě,
Že převod do tuzemska přes to snad provedený, bude neplatným. Rovněž
nelze žalované spořitelně přičítati za vinu, že dala dříve -- kdy, nebylo
zjištěno žalujícímu spolku k disposicí složenky vídeňské poštovní
spořítelny. Tím poskytla mu jen možnost, ale neuložila mu povinnosti,
použiti těchto složenek, a nelze shledávati nedopatření dle §u 1297 obč.
zák. v tom, že' neodvolala v lednu a únoru 1919 souhlas s tím, by složenek bylo použito, po případě nevyžádala si jich zpět, zvláště když
sotva asi věděla, kdo kde ještě má takové složenky. Konečně nelze si
nepovšímnouti toho, že žarovaná spořitelna dopisem ze dne 28. března
1919, odvolávajíc se na

nařízení

ze dne 6. února -1919,

vyrozuměla

ža-

lující spolek, že jej zatížila vkladem 83.000 K va!. 12/2 .na dosavadním
úČtu a zároveň uznala stejným penízem na nově zřízeném účtu »Deutschiisterreich W«, a na dotaz žalujícího spolku ze dne 2. dubna 1919. zda·
mu tím vzejde ztráta kursu nižší hodnotou vídeňské koruny, odpověd01a
dopisem ze dne 4. dubna 19 I 9, že disagio vídeňské korunové měny jele
na vrub spolku, což tento vzal bez výhrady na vědomí; že žalovaná
spořitelna dopisem ze dne 30. dubna 1919 upozornila žalující spolek
na prováděcí nařízení rakouské vlády ze dne 27. března 1919 s tím, že
požadavek spolku·, vedený dosud u ní na kontě Deutschosterreich, jenž
nyní poveden bude na kontě ,>Deutschosterrcich alte Kronenrechnung«,
spadá pod toto nařízení, a ani tu žalující spolek nevznesl nějaké ríámitky; naopak dopísem ze dne 23. srpna 1920, vraceje se k pololetní
uzávěrce ze dne 1. července 1920 připomenul, že mu spořítelna na kontě
D. ČJ. nahrazuje vždy jen 2% úroků; poněvadž však spořitelna v Š. na
stejném kontě mu počítá 4%, se dotazuje, proč žalovaná spořiteina ne-

mŮže činiti též t-ak. Tímto svým chovaním dal žalujíCÍ spolek zřejmě na
jevo, že uznává za správné stanovisko žalované spořitelny, kteréž
ostatně, jak vyloženo, odpovídá též zákonu, a nesrovnává se tudíž
s obchodnickou slušností a poctivostí, když žalující spolek - a to jak
v dovolací odpovědi sám uvádí, jen vzhledem k ojedinělému soudnímu
rozhodnutí v jiné věci s jinou stranou, o němž není ani jisto, zda jello
správnost byla přezkoumána vyššími soudy, zaujal stanovisko opačné.
Z toho, co uvedeno, plyne, že rozsudky nižších soudů, jež uznaly dle
žaloby, s právního hlediska nemohou obstátI.

čís.

2248.

Zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., o zaopatřovacích
požitcích bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
Ten, kdo jest dle §u 11 zákona povinen platiti zaopatřovací požitky,
nemůže si srážeti drahotní přídavky, příslušejícl pensistům dle zákoná
ze dne 12. srpna 1921, čís. 299 sb. z. a n., pokud se týče dle zákona
7e dne 21. prosince 1921, čís. 486 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 6. ··mora 1923, Rv I 839/22.)
žalobce nastoupil 15. ledna 1877 do služby na velkostatku jehož

nynějším majitelem jest žalovaný, jako lesní adjunkt, později od l,'května
1892 byl účetním v parní pile ve V., patřící k velkostatku žalovaného
až d~ ko;,ce roku 1921 nepřetržitě a na to koncem roku 1921 vstoupil
do vysluzby po 451eté službě. Na žalobcovu žádost o vyměřeni pense
zařadilo ředitelství velkostatku žalovaného dle vyřízení ze dne 30. ledna
1922 do skupiny 7 tabulky k zákonu čís. 130/1921 (účetní) a přiznalo
mu pensi 6.000 K ročně. Při tom srazilo pokud se týče včetlo žalobci
do pense částky pensijních požitktl, vyplácených žalobci pensijním
londemS-ských úředníků a služebníkú ve V. 3000 Kč ročně a invalidní renty vyplácené všeobecným pensijním ústavem v Praze 1.080 K,
také 300% drahotní přídavek ročních 3.240 Kč, k této rentě Všeobecný?, pen~ijním ústavem v Praze vyplácených. Žalobě, by bylo uznáno
prav~m, ze žalovaný _~ení oprávněn z pensijních požitků žalobce, při
zna?ych mu dle ,skupmy 7 l~bulky zaopatřovacích požitků připojené
k zakonu z 18. brezna 1921 ČlS. 130 sb. z. a n. srážeti drahotní přída~
,;,ek 300% v roční výši 3.240 Kč vyplácený mu všeobecným pensiínÍm
ustavem v Praze, o b a niž š í s o II d Y vyhověly, o d vol a c í s Ď II cl
z těchto. d ú vod ů: Především dlužno uvésti, že tato žaloba je žalobou
určovaCl ve smyslu §u 228 c. ř. s., a že odvolací soud souhlasí s n;lzorem so~du pr;,ého, ~e j.sou ~de po~mínky pro tuto žalobu, poněvadž je
tato o~uvodn;na .pravl1nTI zajlllem zalobce, by co nejdříve bylo určeno,
zda ma dostavatr pensI o. drahotní přídavek zmenšenou čili nic. Co se
t5r če otázky nedostatku pasivní legitimace na straně žalovaného není
tato námitka se zřetelem na ustanovení §u II zákona ze dne 18. března
1921 čís. 130 sb. z. a n. odůvodněna. Nerozhoduje, zda byl nynější velkostatek Sch-ský o majetek pozústalosti W-ovské větší, právě tak jako
nerozhodným je, že byl tehdy, když bylo panství Sch-ovské ještě neroz-

založen společný pensijní fond pr,o úře~n~ky .a že ~ fondu. toho
<:;.
'ak úředníci slouživší na majetku recefle pozustalostl, t~k
vyplac,
J
'I
.
J t'
. o ze
. '':
'ci.. C slollživší
na majetku pat'"
nC11n za. ova~e111u·v.v: nespOlll, .
: lllednl t pil do služby na velkostatku, Jehoz nyneJslm maJItelem Je
;;alobce ,vs 10U TI 15. ledna 1877 jako lesní adjunkt, že pak od 1. května
za10vany, 5~elán byl jako účetní na parní pile ve V., patřící k témuž
1892 za~~es ,n lovaného až do konce roku 1921, kdy po 451eté nepievelk~stfuž~ě Z~stoupil d~ výslužby. Sloužil tedy žalobce I:a velkostatkn
HZlte s '1
.
'náleží dle §u II povinnost plmtr pozltky v tomto
ž~lova!,e lO'd Jel;'upz oněvadž u n'ěho povinnost ta počala. Dle §u 13 zázakone
)tve ene,
'"
.. , .. se sl'ce závazkv podle tohoto '§u II o d'uc h o d , na neJz
l("l1a zmensuJl
't
I
, ",
. . , osoba nárok oproti Všeobecnému pensl]mmu us avu, a e
ma opravnena
t
dúchodem tím nelze rozuměti drahotní přídavky ltmto ,pen~IJ~I~' us a'alobci vyplácené a činící, pk nesporno, 3240 Kc roene. fo 'yve~nt' ~-O',e' Z nařízení ze dne 13. května 1921 čís.
189 sb. z. a n., kteO
SVl Ci lel..:> I
,
v' k
b' ľ h
"stnanců
,. se z' kon o úpravě zaopatřovaClch pOZlt u yva yc zame
rym 'Ik' a
aJ' etku pozemkovém provádí a kde výslovně uvedeno, že
na ve ern m
'h
' "d k
osky'tované
závazky podle §u II nezmenšují se o dra 0!l11 pn av ~ p ,- c'
nositelem pensijního pojištění bud' dobrovolne nebo ~a :~klade zakOl;a
b nařízení. V tomto případě jde právě o drahotm pndavek, ~ypla:
~~n? žalobci jako důchodci Všeqbecného pensijního ústavu, na zaklade
zák~na ze dne 12. srpna 1921 čis. 299 sb. z. a n. a ze dn~ 21. p;oslllce
1921 čís. 486 sb. z. a n. Žalovaný nepráve~ dovola,va se p~edplsu
::lu 69 nař. ze dne 25. června 1914 čís. 138 ř. zak ..' ktery :omu mkterak
. odporuje neboť odčítá již žalovaný od pense mvahdm rentu place~~u žalobci Všeobecným pensijním ústavem v částce 1080 Kč.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
,
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vod y:

Dovolání, brojícímu proti rozsudku odvolacího, s.oudu toliko ~?vo
lacím dllvodem nesprávného právního posouzem ve~l dle §u 503 CIS. ,4
C. ř. S., nelze přiznati opl~ávněnosti, neboť ,odyolacl sov~d pO,,~o.u~ll vec
s právníhb hlediska bez-právního ~my1u. Dlužn~ mu ~nsvedcl~l, ze ~o
volatcl jest v tomto sporu pravym zalovanym.a ze nen,l opravnel1- z pen-;
siíních požitkú žalobci přiznaných dle skupmy 7. zakona ze dne 18.
března 1921 čís. 130 csb. z. a n. srážeti přídavek 300%, vyplacený mu
Všeobecným p~nsijním ústavem v Praze. Jelikož dovolání j~~t v podstatě jen opakováním toho, 'co v tomto směru, uved:no bJlo JIZ v odvo~
lání, ocjkazuje se dovolatel s vývody dovolacllTIl p~edevslm na"SpraV!'~
důvody rozsudku odvolacího. Na vývody dovolam se podoty,{a Jesle
toto: Že panství J. a K. patřila kdysi témuž vlastníku a že byla spolu
spravována, a že se z pensíjního fondu Sch-ských úředníků a služebníků vyplácejí pense Medníkům a dlužníkúm na obou panstvích i nyní,
kdy panství ta přešla do různých rukou, jest okolností zcela vedlejší,
neboť zákon ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n., pokud se týče
ze dne 13. července 1922 čís. 215 sb. z. a n. zná z pravidla, vysloveného v §u II (1), že požitky, uvedené v tointo zákoně, plniti povinen
jest zaměstnavatel, u něhož počala nebo v případě §u 1 lit. b) má 1'0-
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čiti výplata zaopatřovacích požitků, toliko jedinou výjimku §u 1 (2),
totiž, užívá-li zaměstnanec nebo jeho pozůstalí požitkll zaopatřovacích
od několika zaměstnavatelů, že by tu byl takový případ, dovolatel ani
sám netvrdí. Pokud jde o výklad §u 13 zákona jest na omylu jen žalovaný sám, Jest pravdou, že dle toho místa zákona zmenšují se závazky
podle §§ I I a 12 tohoto zákona o důchod, na nějž má oprávněná osoba
nárok oproti V.~eobecl1ému pensijnímu ústavu nebo náhradnímu ústavu
nebo náhradnímu zařízení a není pochybnosti, že také drahotní přídavky
k důchodům podle zákona o pensijním pojištění jsou příjmem zaměst
nance v. v., avšak právě proto, že jsou přídavky k důchodům, majícimi
zvláštn' hospodářské příčiny a zvláštní účel a podléhajícími proto také
zvláštním normám, nejsou důchodem samým, ani jeho částkami. Z tohc
vyplývá, že drahotní přídavky, poskytované nositelem pensijního pojištění buď dobrovolně nebo na základě zákona nebo nařízení, již dle'
ustanovení §u 13 zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n.
z důchodů podle §§ 1 I a 12 tohoto zákona srážeti nelze a 1e právě
proto ani prováděci nařizení ze dne 13. kvěÍlla 1921 čis. 189 sb. z. a n.,
vydané na základč §u 17 zákona není nijak v odporu se zákonem, vytýkájíc zvlášť toliko, co se při správném a §u 6 obč. zák. odpovídajícím
výkladu zákona již z něho samého podává. Poukazuje-Ii dovolatol k tomu, že také v tabulce zaopatřovacích požitků, připojené k zákonu ze
dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. se požitky přesnč rozdělují na
požitek základní, přídavek drahotní a příspěvek vybavov~cí, nelze ani
z toho ničeho pro něho vyvozovati, neboť, je-Ii ve skupině sedmé při
znán také drahotní přídavek 1800 Kč, neplyne z toho přece ještě, že
by si zaměstnavatel k plnění požitků dle §u I I vícecit. zákona povinn}'
mohl srážeti drahotní přídavky pensistům dle zákona ze dne 12. srpna
192 I čís. 299 sb. z. a n., pokud se týče zák. ze dne 21. prosince 1921
čis. 486 sb. z. a n. příslušejíci a po případě, jako. zde, shora uvedení'
obnos převyšující, čímž by výhoda propůjčená dle uvedeného zákona
pojištěncllm Všeobecného pensijního ústavu připadla majiteli velkostatku, jenž požitky dle zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z.
a n. platiti má, což zákonodárce jistě na mysli neměl.
čís.

2249.'

Důvody bezúčinnosti rozhodčího výroku dle §u 595 c. ř. s.
čís. 2: Nález rozhodčího soudu není zmatečným pro to, že strana
volána byla na soud ústně, ač dle smlouvy o rozhodčím soudě mělo se
tak státi písemně.
čís. 3: Není třeba, by rozhodčí, jenž zvolen byl pro případ, že by
se rozhodčí, v prvé řadě zvolení, nedohodli, volbu přijal a podepsal
prvopis a vyhotovení rozhodčího výroku, nenastal-li případ, v němž
měl býti povolán.
čís. 8: Strana nemůže tento důvod opodstatňovati skutečnostmi,
jež jí byly známy.v době řízení rozhodčího. Výtka kusosti řízení nespadá pod žádný z důvodů zmatečnosti dle §u 595 c. ř. s.

(Rozll. ze dne 6. února 1923, Rv I 848/22.)

.

' I " . frma byla pojištěna u žalované pojišťovny proti požáru.

zauJl~9 I na 30. duben 1921 vypukl v obchodních místnostech ža-·
V nocl/

,'"

'emuž padlo za obět značné množství textilního zboží.

lobk~ne I ~ozališfovacich podmínek byl za účelem vyšetřeni škody usta-

Dle ~u ~I POjIC'I' soud do něhož každá ze stran jmenovala jednoho roznoven roz
(,
p. J O
,. ad
že by se neshodli, ustanovl'1'I o b·a roz h o d CI. t're t'h
I
hodce.! JO PIlIPsed~) Čeňka H--a. Prohlášení o přijetí rozhodčího úkolu
rozho( ce (prec.
, . -r D lize dva, rozhodci původně ustanovel1l.. P"fl u:.cem
vyse
pod~ps~
se .oba rozhodci na 345.325 Kč, takže k při vzetí ceň~a H:a
skO ~Is °z-allobkynl' napadla rozhodčí výrok jednak v tom smeru, ze
j,e d os o . '
k I
.
. tO ťho '0'1
hodci sl)ršena dále že' proto o o ustanovel1l re I
I zne b ya roz
"O
'dol o
d
Oděla napo
hodce nebyl jím podepsán a konečneouva . ~ a'oze s~ . .,ozve . ro hO'I'tomně nové okolnosti, jež jsou s to, pnvo Itl pf1~11lVeJsl pro 111
Z,
.
o .
. O b a niž ší s o u d y zamltly zalobu o bezucll1nutI. ve veCI same.
o
o
1':\° d
'ost vvroku o d vol a c í s o u d z těchto d u vod u: Odvo aCI C uv~
~'~esprilvnéh~ právního posouzení věci. spatřouje ?dvol~t~lka v. tOTIl, ze
prvý soud neuznal žádný z uplatňovaných du~o~u ?ez\lčJnnosÍl za p~~l
statný. Dle mínění odvolatelky jest tu v prve r~de duvod §u 595 c.s.
3 c. ř. S., poněvadž jednak při obsazení rozhodcIilO s.oudu bylo porušeno smluvní ustanovení, jednak prvopis a vyhotovcm vyroku rozl1?dčího nebyly podepsány předsedou rozhodčiho ~oudu. Tento naz?r le~t
mylným. Dle §u 12 pojišťovací. po:ice zV,~II vecl znalI w;,h?dcl, kler!
byli oběma stranami ustanovenI, pred zacatkem odhadu tretlho znalce
jako' předsedu. Tomuto ustanovení odp~vídá též proto,kol ze dne 6.
května 1921, jenž byl sepsán o. ustanovenr s~udu rozhodcI ho. Z prohlaše!1ioběma stranami ustanovených rozhodcu v tomto protokole plyne,
že skutečně dostáli své povinnosti, zvoliti třetího rozhodce za před
sedu. Povinnost že by protokol o ustanovení rozhodců měl býti podepsán
rozhodci vůbec' a, zejména přeús~dou, není stanovena ani v zákoně ani
ve srnluvlllch ustanoveni ch. Podpis prvopisu rozhorlčího výroku predsedou mohl z'<.ie odpadnouti, poněvadž rozhodcové ob~m2. stranami
ust:tnov8ni "e shodli ve zii~tění náhradní částky. t"k"c výlOk rozhoclčf
byl vysloven toliko jimi CI z ustanovení odstavce 7. norem pro ořizení
rczhodčí (otištěno v přídavku k protokolu o ustanovení rozhudcu) lze
usuzov3ti, že protokol soudu rozhodčího musí pc depsati předseda
pouze tehdy, bylo-li se ho dovoláno jako rozhodce. Právem měl prvý
soud nu úkladě předsevzatých důkazů za to, že žalujíci strana v ří:
zení rozhodčím byla slyšena,. ,akže tu není dlfvodu odporo\'atelllosti· ve
smyslu §u 587 c. ř. s. S hlediska nesprávného posouzení dúkazll brojí
odvolatelka proti názoru prvého soudu. Než neprávem. žalobkyně byh
opětovně rozhodcivyzválla, by podala vysvětlení a prohlášení, a byla
tudíž s to, vyjádřiti se o celém souhrnu otázek, které pro rozhodčí ří
zení byly důiežitY: Řízení před soudem rozhodčím l1Iělo býti dle smluvených norem pro řízení před soudem tím vedeno podle volného uvážení' rozhodců. Zvláštního vybídnutí té neb oné strany, by se prohlásila, tudíž zapotřebí nebylo, ústní vyzvání, by se strany k soudu rozhodčímu dostavily a se vyjádřily, poskytovalo stranám s dostatek možnosti, by hájily své stanovisko. Odvolatelka an.inetvrdí, že jí rozhodci
vzali možnost, aby se vyjádřila, a byla proto s to, záležitost přednésti.
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lJrávem měl prvý soud též za to, že tu není důvodu odporovatelnosti dle
§u 595 čís. 8 c. ř. s. Předpokladem jest, že strana nabude, vědomosti
o nových skutkových okolnostech, nebo obj,eví důkazy, nebo nabude
teprve možnosti použití takových důkazů, jichž přednesení nebo použití v řízení dřivějším bylo by způsobilo příznivější pro ni rozhodnutí
ve ve CI samé. Žalobkyně musila vzhledem ku svým knihám obchodnim
a seznal1~ům o t?I11 věděti, kt~r~,zbo~ží~ měla v, čas:, kdy oheň vypukl.
I:a sklade a. ktere se stalo bu? castecne nebo upl ne oběti požáru. Byly
JI proto znamy ony okolnosti, které měly býti podkladem výroku rozhodců, a měla možnost, když byla žádána o vysvětlení, sděliti vše rOzh?dcúm. Neučinila-Ii tak, nemŮže svých vědomostí v tomto směru po ..
UZIÍ! nym k tomu, aby napadala žalobou o obnovu nebo uplatňujic dllvod §u 595 čís. 8 c. ř. s. podklad odhadu, jeií vlastní vinou snad nes~rávný, a tir;1 i výro,k ro~hodčí, )ako.žto bezúčinný. Žalobkyně byla s to
d~tl rozhodcum potrebna vysvetlenr, mohla se zúčastniti skutkOVÝch
z)!š!tní roz~lOd~~" jejf ?~vní dělník František P. byl dle své výpo~ědi
pntuII1en p~1 zjlst.?':.am skoc7 a nem tu tedy předpokladu pro žalobu
o O~li10VU" ze tot~z zalobkyn:. bez Jake~okoliv zavinění teprve po rozh:.~I~1t:Íl veCI sou~e,m r?ZhO?Cl~~l :.:,dovedčla o okolnostech, jichž před
ll~~enl nebo pouzItI v nzel11' dnveJsllTI bylo ,by způsobHo' p'říznivějšÍ pro
nt ruzhodnutI ve věci hlavní.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

tou íti svůj úřad jako rozhodce jen tenkráte, kdyby se rozhodci O.
nab obledně vÝše škody neshodli a tento případ nenastal, nebylo ani
~a ~třebí, aby také čeněk tI: vol~u přijal a prvopis ro~~odčího výroku,
p "llŽ přirozeně nijak zucastncn nebyl, pokud se tyce Jeho vyhotona ~ep' odepsal. že odpůrčí důvod nedostávajícího se podpisu byl uplat. nzelll,
-. t II d"
....venl'1 teprve v odvolaclDl
IZ s o hl e d em na us t anovem. § u 48~...
no~aId se týče 483 odstavec třeti c. ř. s., zřejmě opozděně, budiž jen
~~n~ochodeI11 vytčeno. Ohledně o~půr~ího dů,:odt~ §uo 595 Čís.,~. c. ř. s.
stačí poukázati dovolatelku. na, pnslusne ,spr~v?e duvody I1Iz~lC;h sto~
· k nimž se toliko dodava, ze to, co zalu]!cl. straua. tu uvadl, uem
II
C,.
'd' .
h d--h
. k
k usos t
lastně ničím jiným nez napa al1lm roz o Cl o vyro u pro
~ízení že však tento důvod odpůrčí zákonem v §u 595 c. ř. s., kde se
~tlvOdy odpůrčí vypočítávají taxativně, vytčen není, pročež netřeba se
s -ním obírati. Dle toho jest dovolání v každém směru neodůvodněno.
čís.

2250.

Přerušeni valutových sporů (nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís.
173 sb. z. a n.).
Přerušiti jest jakékoliv rozepře, v nichž za ostatních podmínek
_ jest spornou měna, nikoliv pouze spory o peněžité nár<ll<y.

Dúvody:

(Rozll. ze dne 6. února 1923, Rv I 945/22.)

Odvoiací" soud posoudil věc správně po stránce ft! á\ ni. Pukud jde
o důvod §u 595 čís. 2 c. ř. s., odkazuje se dovolatelka na správné dů
vody nižších stolic. Rozhodným jest toliko, zda byla žalobkyni POSkYl'nuta m o ž n o s t na rozhodčím soudě pojednávati, a tuto možnost Hiěla
žolující firma dle skutkových zjištění nižších stolic v hojne míře. Odpúrčí důvod §u 595 čís. 2 c. ř. s. byl tedy právem odmítnut a nemění
na tom ničeho, že žalobkyně k jednání před rozhodčími soudci "cbyla
předvoJána pí sem ně, ·jak se arciť dle norem, ujednaných stranami
P!'o rozhodčí řízení státi mělo (odstavec třetí těchto nore'm, přitiskn u tyc~ protokolu O řízení rozhodčího soudu ze dne 6. kV,ětna 1921), nebot, aby nebyla strana v y I o uče n a z e s o u dní h o I í č e n i.
stači zajisté ta~é předvolání ústni. N~máť každý poklesek řízení před
roz~od~l v z~peÍI neplatnost JejIch vyroku, nýbrž jen poklesky v zákone vyslovne uvedené. Možnosti, donutiti strany, by se k soudu do,
stavI!y" r~zhodčí soud nemá a jest důsledkém toho, že se strana do
Jed?anr pred, ro:,hodčím s?udem nepustí, dle §u 587 odstavec druhý
c .. r. s. pr~ste, ze se Jedna tohko se stranou druhou. Právem byl odmltn,ut ta ke odpůrčí důvod §u 595 čís. 3 c. ř. s. Rozhodci Bernhard. G.
a Va~lav D. pnJah a v plném souladu se smluvními ustanoveními zve"
I!h,pred započe!í~ odhadu P,: ot e n pří pad, že by se nedohodli,
Cenka tI:a za tr~ÍIho rozhodcIho (vrchního rozhodčího), jenž však cHc
§u 12 vseobecny?h podmínek teprve p o u k o n č e n í od had u a
Jen P, r.o ten p r I pad vstupuje do své funkce, kdyby se oni dva úvodne Jmenovaní rozhodci při odhadu nedohodli. Měl-Ii však čeněkP H.

Notářským spisem. ze dne 6. září 1912, sepsaným v českých Budě
Jovicích, zavázal se Oustav M. platiti 100 K měsíčně na výživu své
rozvedené manželce, jež bydlela v Badenu u Vídně.' Po měnové rozluce platil manžel na výživu 100 K rakouských a když II1anželka vedla
proti němu exekuci pro nedoplatek výživného, odpovídajícího 100 Kč
měsíčně, podal na ni žalobu o nepřípustnost exekuce, tvrdě mimo jiné,
že jest povinen platiti na výživné pouze 100 K rak měsíčně. O b a
niž š í s o u d y rozhodly o žalobě ve věci. Ne j vy Š š í s o u d pře-
ruší! řízení podle §§ 2, r c) nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173
sb. z.a n. (§ 2 nař. ie dne 22. prosince 1922, čís. 377 sb. z. a n.).
Důvody:

Vládní nařízení ze dne 21. dubna 1921 CIS. 173 sb. z. a n., jež dobylo nařízením ze dne 19. prosince 1921 čís. 472 sb. z. a n. a
prodlouženo nařízením vlády republiky čsl. ze dne 22. prosiuce 1922
čís. 377 sb. z. a n. do 31. prosince 1923, zakazuje v odstavci prvém
§u I soudní. vymáhání peněžitých závazků, v předpisu tom blíže vytčených, za podmínek tamže uvedených, a ustanovuje v §u 2 jako dů ..
sledek zákazu toho přerušení zahájených řízení soudních. Dle doslovu
nařízení mají sice přerušeny býti spóry, kterými se vymáhají peněžité
závazky, znějící na rakousko-uherské koruny, než celý účel vládního
nařízení svědčí tomu, že má na mysli případy, kde vzejde spor mezi
stranami o tom, v jaké měně má se plniti závazek, že chce tomu zabrá-

plněno
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niti, by tato otázka nebyla soudem řešena a proto předepisuje, že až
do jednotné úpravy této věci jest spory takové přerušiti. V tomto sporu
nejde o vymáháni pohledávky ve starých korunách, avšak spornou jest
otázka, zda žalobce závazek na se vzatý notářským spisem dne 6. září
1912 ohledně placení výživného rozvedené své manželce v dočasném
bydliští jejim nebo místě pobytu plniti má v korunách českosloven
ských či v měně rakouské. Dlužno proto zminěné nařízení dle jeho intence vztahovati i na tento případ. Nesporno jest, že žalovaná bydlí a
měla též dne 26. února 1919 fádné své bydliště v Badenu u Vídně a
že žalobce měl 26. února 1919 řádné bydliště na území státu Česko
slovenského. Nárok plyne ze smlouvy vtělené ve výše uvedený notář
ský spís, zřízený rovněž před 26. únorem 1919. Jsou splněny veškeré
podmínky §u 1 c) a §u 2 nařízení vlády republiky Československé ze
(;ne 21. dubna 1921 čís. 173 sb. z. a n., podle nichž soudní řízení z moci
{Iřeclní musí býti přerušeno.
čís.

2251.

Uveřejnění všeobecně znějícího insertu, neobsahujícíhp určitých
nepravdivých skutečností, nespadá pod ustanovení §u 1330 obč. zák.

(Rozh. ze dne 6. února 1923, Hv I 1538/22.)
V několika. časopisech byly uveřejněny. inseráty: »Dříve nežli se
dáte pojistití u pojišťovací společností »X«, obraťte se na Ústřední svaz
zaměstnanců pojišťoven o informaci, týkající se poměrů, jež panují
u této společnosti.« Pojíšťovacl společnost X. domáhala se na Ústřed
ním svazu zaměstnanců pojišťoven žalobou, by žalovaný svaz byl uznán
povínným ustatí v uveřejúování inserátů, plakátů nebo jiných tiskopísů
s výstrahou, jak ví'še jest uvedena, nebo podobnou. Ku zajištění tohoto nároku vymohla si žalujíci proti žalovanému prozatímní opatření
do doby, kdy bude možno nárok uplatňovati exekucí. O b a niž š i
s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Žaloba opírá se o ustanovení §§ 1295 a 1330 obč. zák. Inserovati v novin~ch je každému dovoleno. Práva toho však nesmí vykonávati ve zjevnem úmyslu, jinému zúmyslně škodíti, jinak dle § 1295 obč. zák. (nov.)
lest poškozený oprávněn, domáhati se náhrady škody způsobené tímto
,k~dhvý~ uveřejňováním. Že rozšiřovatel těchto ínsertů měl úmysl hIUJICI poskodlh, nelze pochybovati. Měla by tudiž žalující dle tohoto
l:stanovení nárok na náhradu škody, té se však nedomáhá. Ustanoveni'
§u 1330 obč. zák. (nov.) se dovolávati nemůže, poněvadž dle tohoto
~IS!anov.en! jde o rozšiřování skutečností, jež. jsou způsobilé ohrozití
~':.er, vydelek nebo hospodářský zdar jiného a jichž nepravdivost roz~
slrovatelI byla známa neb známa býti musela. Jde tedy o rozšiřování
~epr~v.dlvych skutečnost!. Takových ~kutečností však inseráty, třeba by
La!~J1c: stra~u, ho.s~odarsky poskozovaly, neobsahují. Proto také nemuze zalobm zadam v ustanovem tomto míti opory.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.

Důvody:

. Při povolení prozayJ111;ého opatření ne~eší se VěCvllá stránka nároku,
'e llUŽ se dostává zatnnne ochrany. To Jest vyhrazeno sporu. Nelze
j .1
"11? .naro
. k II d ~vo~ova t'1 z p~voI
' .~?r?zatl1n.
roto oprávněnost. L~P Iva t r:ell:
vent
p 'ho opatření. PřI rese111 VOCl jest vychazeh z toho, ze ZalUjlCl vyvo~~je svůj nárok z L1ve~ej.~ov~ní, i.llsertq obs~~uJ jí tvrzenéh~~ žal~v.an5fll1.
Není pochyby, že uvereJnova~m 111sert~ ur~lteho obsahu muze byh p0ct.kladem nároku na náhradu skocly. Vzdyt § 1
odstavec druhy obc;
. zák. poskytuje ochranu proh zl~~oIl1I:mu. zneuzlh p,rava, proje~lh vo!ne
své míněnI. O to však v tomto pnpade nejde, plyne! z,obs,ahu zalob~lh?
, . dání že se žalující náhrady škody dle §u 1295 obc. zak. nedomaha.
~~kuď by přícházel v úvahu § 1330 obč. z~~'.' je. nepochY,b~o, ~e naladený muže žádati náhradu škody, odvolal11 a jeho uverejne111.· Jest
lJřipustiti, že dlužno přiznatí napadenému nárok, aby odpůrce ustal o~
opakování nebo dalšího rozšířování nepravdivých tvrzenI (§ 1330 ob~.
zák.). Předpis ten v~žaduje však r~:,šířo,vá~í nepravdivých sku~ečnostJ.
Znění insertu jest vsak v tomto pnpade :azu .zcel~ vseobecneho, 1;0strádá vší konkretností, neobsahUje skutecnosh, lez § 1330 O?č'. zak,
předpokládá. Nelze z něho a~i ~yčístí, že bylo zam~šl.eno, sdeh!l n~~
pravdívé skutečnosti. Nespravne posuzoval11 pravd lVy ch s~utecno~tl
nespadá. však pod § 1330 obč. zák. Právem VYSlOVIl odvolac] soud,. ze
žalobní žádání nemá v řečeném ustanovení opory. Posouzve~l veCI s pravního hleljiska jest správné, odpovídá zákonu a stavu veCl.

?9?

čís.

2252.

Jako prozatimních opatřeni lze použiti pouze takových· prostředků,
kterými se nepředstihuje konečné rozhodnutí o nároku.
(Rozh. ze dne 6. února 1923, R II 17/23.)
Smlouvou z roku 1899 -závázal se odpLIrce ohrožené firmě pro výrobu leZLI, že se zdrží činnosti ve lezových podnících. Ježto roku 1922
závazek porušil, žalovala ho ohrožená firma, »by se zdržel ,činnosti spojené, se, zakládáním, zařizováním a řízením továrny na fezy« a navrhla
povolení prozatimného opatření v tom směru, »že se odpůrCi zakazuje
na dále činnost, směřující k založení a zařízení továrny na lezy a spoj"ná s vedením továrny nebo s jínou účastí v ní.« S o udp r v é s t ol i c e proZatimní opatření povolil, I' e k u r sní s o u d návrh zamítl.
D LI vod y: Dopisem ze dne 8. října 1922 lze míti za osvědčeno, že
žalovaný zahájil činnost, příčící se smlouvě/jíž se v roce 1899 straně
žalující zavázal, zdržeti se púsobení ve fezových podnicích, že tedy
straně žalující snad vzníkl zažalovaný nárok, a dále, že pokud jde o peněžité pohledávky proti žalovanému, budou z valné části nedobytné.
Ale navržené prozatimní opatření se netýká peněžitých pohledávek,
llýbrž domáhá se zákazu činnosti žalovaného vlovárně na výrobu lezů
a v tomto směru neosvědčila strana navrhující anÍ, že by jinak vymáhání neb uskutečněni jejího nároku bylo zmařeno nebo stiženo, ani, že
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je třeba, by bylo zabráněno hrozícímu násílí neb aby byla odvrácena
nenahraditelná škoda (§§ 381 čís. 1 a 2, a 389 ex. ř.). Mimo to je navržené prozatimní opatření takového rázu, že by jeho výkonem bylo
uavrhovateli již předem poskytnuto, čeho má dosíci teprve rozsudkem,
bylo by tedy výsledku sporu př~dbíháno ..To.,však vy~očuje .z meZÍ za~
jišťovacího nrostředku, jehož Llcelem nel11, JIZ uskutecmtl narok, Jehoz
se navrhov~tel domáhá, nýbrž jen zabezpečiti zachováním nynějšího
stavu možnost, aby mohla svého času býti provedena ona právní jeho
změna, o kterou v žalobě jde.
.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
účelem prozatímního opatření, za něž jest žádáno před zahájen!m
sporu nebo za sporu, jest zabezpečiti sporný nárok dotud, dokud o ncm
neni právoplatně rozhodnuto, a pokud nelze vymáhati jej proti odpůrci
exekucí. Z toho plyne, že lze jako prozatimních opatřeni použíti len
takových prostředkú, kterými se nepředstihuje konečné rozhodnutí o nároku, a zejména, že nesmí prozatimním opatřením býti povoleno to,
čehož mohla by ohrožená strana docíliti teprve svého času exekucí na
základě rozsudku jí příznivého. V tomto případě směřuje ohrožený nárok k tomu by žalovanému byla. zakázána veškerá činnost, příčící se
smlouvě, jíŽ se v roce 1899 straně žalující zavázal zdržeti se působení
ve lezových podnicích; o tomto nároku bude jednáno a rozhodnuto ~e
sporu., a teprve potom, bude-Ii žalobě vyho\íěno, bude lze splnění naroku toho vymáhati exekučními prostředky, které v podstatě stěžova:
telka již nyní jako prostředek pouhého právního z~tištění k platn~sh
přivésii hledí. Od této zásady. tkvící v pOjiTIU a ucelu prozat",!l11ho
opatřeni, že nároku nově uplatněnému, tudíž dosud pochybnému a nejistému přiznati lze při jinak splněných zák,onných předpok~ad~c~.pouze
zajištěni, nikoliv však již plný pravn; pr~c!lO.d, ktery p;avm rad poskytuje jedině nárokům již prá,:,opl!.tn~ zJI~tenym, ~"uchyhiI .nelze, n,~
dovoluje-li to zákon jako na pr. pn naroclch na VyZIVU ze zakona jJfIslušejíci (§ 382 čís. 8 ex. ř.). Zamítavé rozho.dn~tí rek~rsního soudu
iest tudiž schváliti již s tohoto hledIska a nem treba dusledkem toho
obírati se otázkou, zda jsou splněny i předpoklady, které § 381 ex. ř.
pro povoleni prozatimního opaHení vyhledává.
čís.

2253 •.

Odškodnění podle §u 1328 obč. zák.
Ku přečinu dle §u 506 tr. zák. se vyžaduje, by svedená osoba nepřipustila před tím dobrovolné soulože. K poj~u »lsti:vého sv~dení(:.
Bylo dostatečným důvodem svůdci, by ~odstoupIl od,~hbt! man~elst~"
dospěl-Ii k poznání, že by mu svedena zena nevedla radne domacnout.

(Rozh. ze dne 6. února 1923, Rv II 203/22.)
ialovaný přijal žalobkyni za hos~odyni a souložil ;; ní, slibiv jí. manželství. Po nějaké době ji, nejsa s m spokoJen, ze sve domacnosÍ1 pro-

r.~Ih',til.ady'a škody
ježto zdráhal se vejíti s ní ve
domáhala se
dle §u 1328 obč. zák. žaloba byla zamítnuta s o u
sňatek,

na
všeI, c h

tří

s tol i

C,

N·
e J v Y s, ,S I. m s o

II

d e m z t'ec ht o

žalobkyně
cl)'

důvodů:

Dovolací dúvod čis. 4 §u 503 c. L s. spatřuje dovolání hlavně v tom,
že odvolací soud, ač prý měl za to, že tu jde o přestupek §u 506 tr. zák.,
nesprávně vyložil § 1328,obč .. zák: Jest zjištěno',že žalova~ý, ,dříve ne~
mezi nimi došlo k soul OZl, shbJi zalobkym manzelstvI, a ze zalobkyne
tehda měla nemanželské dítě s jedním ruským zajatcem, o čemž žalovaný věděl. Okolnost, že žalovaný byl ?dobžaloby pr~ přestupek §u 506
tr. zák. pritvoplatně osvobozen, nevadl mkterak clVllnunu soudcI (§ 268
c. ř. s:), by nezabýval se otázkou, zda žalovaný s v e d I a z n. e u c t,l I
žalobkyni pod nesplněným slibem,ma?želstvi a že takto ?opust~1 se prestupku §u 506 tr. zák., za Jehoz nasledky Jest clVllnepravne zodpověden. Jelikož ke skutkové podstatě přestupku §u 506 tr. zák. se vyžaduje nejen svedení, nýbrž také zneuctění osoby ,svedené,. jest zk~~I
mati, jaký význam má -,>zneuctěni« a, kdy lze o,nem mlu~ltl. Po teTO
stránce nejvyšší soud Jako sond zrusovaCI v nekohka svych rozho,dnutích tak zejména v rozhodnutí ze dne 20. srpna 1921, Kr I 736/21
uveřej~ěném ve sbírce rozhodnutí neL~yššího soudu českos!?:ven~~é
republiky ve věcech t r e s t n í c h pod CIS. 524 a ze dne 15. zan 192L,
Kr I 1055/22 vydaných. o zmatečních stížnostech generální prokuratllry
na iáštitu zákona vyslovil názor, že při »zneuctěnÍ« ve smyslu §u 505
tr. zák·. jest panenství ósoby svedené nezbytným předpokladem a že jen
v případech vyjimečných lze upustiti od požadavku. pohlavní neposkvrněnosti osoby svedené. Zalobkyně, která sama doznává, že z 11111110manželské soulože s ruským zajatcem má nemanželské dítě, pozbyla
již své panenské neporušenosti, a poněvadž k manželství s oním Ru.sem,
jímž jeií čest pohlavní mohla býti rehabilitována, nedošlo, nelze přI pozdější mimomanželské souloži s jiným svůdcem inluviti opětně o jejím
pohlavním zneuctění, které již dříve bylo provedeno. Dle toho není tu
náležitosti, vyžadovaných po zákonu ke skutkové podstatě přestupku
&u 5.06 tr. zák., žalobkyně nemůže svůj žalobní nárok opříti o tento
í,ředpis zákonný, a stávají .se vývody jejího dovolání V' tomto směru
bezpředmětnými. Další tvrzení dovolatelky, že žalovaný zneužil při sve··
dení jejího poměru závislosti na něm, a že jednání jeho oproti ní zakládá
skutkovou' podstatu. zloČinu dle §u 132 tr. zák., nelze podrobiti vážné
úvaze, jelikož žalobkyně v říiení před prvým soudem neuvedla ničeho.
z čeho by oprávněnost tohoto tvrzení v tom neb onom směru vyplývati
mohla. Zbývá tedy jedině otázka, zdali žalovaný lstivě (záludně) svedl
žalobkvni k mimomanželské souloži, a zdali takto kvalifikované svedení
činí jednání mravné zavržitelným, a ho zodpovědným dle. §u 1328 obé.
zák. Po této stránce padají na váhu tyto skutkové okolnosti dílem žalobkyní doznané, dílem· na základe provedených důkazů zjištěné: žaiovaný, když žalobkyně přišla s ním do jeho bytu, nechtěl ji pustiti, aby
se vrátila domů, že ji potřebuje, aby se starala o jeho hospodářství, a
o jeho nedospělé děti, že nikoho nemá, kdo by mu vedl hospodářství.

20~

Při tom ji ujišťoval, že si ji vezme za manželku, následkem čehož došlo
mezi riimi k souloži. Pak oba se odebrali na farní úřad v R., požádali
o ohlášky, z nichž dvě byly vykonány, než však došlo ke třetí ohlášce,
~:alovaný poslal ji domů, a se sňatku sešlo, poněvadž žalovaný seznal,
že žalobkyně v jeho domácnosti neudržovala pořádek a o ctěti se nestarala. Dospěl-li odvolací soud, jenž podrobně doličil okolnosti posléze
uvedené, k úsudku, že žalovaný měl úmysl vzíti si žalobkyni za manželku, a že od úmyslu toho ustoupil jen proto, že ji pokládal dle zkušenosti s ní za' 12 dní nabyté za neschopnou, aby mu řádně vedla domácnost a se o jeho děti starala, sluší s ním souhlasiti a nelze rovně~
pokládati za právně mylný další jeho názor, když stoje na podklallč
skutkové podstaty přestupku §u 506 tr. zák., jest toho náhledu, že žalovaný měl důvodnou příčinu od uzavření sňatku se žalobkyní ustoupiti.
Z t0l10 plyne, že žalovaný nejednal oproti žalobkyni lstivě a že neslibov31
ji záludně a věda dobře, že slib svůj nesplní, jen proto manželství, aby ji
k mimomanželské souloži pohnul. Naopak sluší míti za to, že žalovaný
myslil to se svým slibem, vzíti si žalobkyni za manželku, poctivě, a že
pozdější jeho odstoupení od sňatku stalo se z důvodů věcných, čímž
nárok žabbni ztratil podklad zákonný.
čís.

2254.

Kupite! není povinen, dáti přezkoumati zboží chemickým rozborem,
by byly zjištěny případné skryté vady. Tím, že kupitel neodporoval reklamační lhůtě ve faktuře, nepodrobil se. jí.
(Rozh. ze dne 6. února 1923, Rv Jl 377/22.)
žalobce objednal od žalované strojový olej, jejž žalovaná dodala
v měsíci dubnu a květnu 1920. Faktury obsahovaly doložku, že na reklamaCe se bude hleděti jen tenkráte, byly-ly učiněny tři dny po dodání
zboží. Dozvěděv se od svých odběratelů, jimž byl olej přimo zaslal, že
olej jest špatný, dal jej žalobce znalecky přezkoumati a, když posudek
vyzněl v ten smysl, žé jde o výtažek méně cenného dehtu, dal počátkem
června· 1920 zboží žalované k disposici. žalobě o vrácení předem zaplacené kUjlní ceny pro c e sní s o udp r v é s to I i c e vyhověl mimo
jiné z těchto d ů vod ů: Právní otázkou jest, zda se výtka vad stala ve
lhůtě zákonem předepsané a zda jest směrodatným v tom ohledu obsah
taktury, která předpisuje, že na reklamace se bude hleděti jcn tenkráte,
byly-li učiněny tři dny po dodání zboží. Soud není toho názoru, že tato
dolOžka ve faktuře v tomto případě žalobce vázala, poněvadž jde o vadu,
kterou lze zjistiti pouze znalcům, tudíž o vadu tajnou ve smyslu .čl. 347
odstavec druhý obeh. zák., kterou jest oznámiti dodavateli bez prodleni
po jejím objevení, to tím více, že žalobce jest obchodníkem, nikoliv
spotřebovatelem oleje, zboží v původní nádobě dále prodal a proto ve
svém obchodě olej přezkoumati podle obchodního zvyku ani nemohl. Jest
prokázáno, že žalobce se dověděl o vadách dodaného zboží dne 1. června
1920; dal-li zboží žalované straně k disposici listem ze dne 2. června
1920, musí se mu přiznati, že se zachoval úplně podle předpisů odstavce
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t'ho čl. 347 obch. zák. i tenkráte, když třídenní lhůta po dodání zboží
a že opačné ustanovení faktury, příčící se zákonité lhutě,
1'z t ,'platny' m. O d vol a c i s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: OdvoJes
n.
.
d' d'
Od VDI
' sou d s d'I"
aCl
I I nazor o d ',/()I::. ' žalované strany Jest .o•uvo neno.
. , lh'II t y, ve k
'
1dm
t lk' že nelze neuznatI zavaznos t'1 3d enm' re kl amacm
tere
ť ~ p~dle doložky na faktuře kupitel povinen oZ~1ámiti p,:odavateli s~le
d~né snad vady zboží. Roz~udek prve stolIce ma za to, ze t~to. ~olozka
žalobce nevázala, poněvadz Jde o vad;" kterou bylo lze zJ.1sÍlÍl tolIko
znalcem, tedy o tajnou v~d~ ve s~yslu cl. 3~7 o~stav".c .druhy ~bch. zak.
Odvolací soud jest opacneho na~~ru. Po!,ev.ad; .roz,rese,m otazkl" zda
jde o tajnou vadu, jest rozhod~Jlclm, tak; pn res:,m otaz~y.. dalsl, .zd~
hy ly vady oznámeny v čas, dluzno predne tyto otazky rozreslÍl v ramel
odvolacích výtek nesprávného ?cenění důkazů. a .nesprávn,ého .práv!lÍho
posouzeni věci. Dlužno ve shode s p.r,vou stolIcI mlh za }O, ,z,; predrr::te~11
obiednávky byl olej značky »V.«, bhze stranaml poznaceny Jako »tezky«
st/oini olej. Podle tvrzení žalující strany nebyl jí však dodán olej, nýbrž
výrobek, který se neho,dil an! za mazadlo, .smůla. Soudní zn~lec, který
zkoumal jakost dodaneho vyrobku, vzal Sl vzorkem sklemcl oleje ze
sudu, žalovanou firmou dodaného, a uznal, že dodaný výrobek nelze pokládati za »V.«, neboť nedosáhl jeho vlastností co do hořlavosti - 120
oproti 150--180 - konsistence atd. Tyto vnitřní vlastnosti koupeného
zboží bylo lze arciť zjistiti toliko znalcem a chemickým rozborem a
mohlo ty se tudíž mluviti o skrytosti vad, jichž odhalení vyžaduje více
méně delší lhůty, která se stejně jako při vadách zjevných řídí »řádným
postupem obchodním« ve smyslu čl. 347 odstavec prvý a druhý obch.
zák. Avšak důkazní břemeno o tom, že tento řádný, pravidelný postup
v ob;hodě zabránil kupiteli prozkoumati zbOží ihned tak, jak odstavec
prvý téhož článku předpisuje, náleží kupiteli zboží, tedy žalobcI. O tento
důkaz se žalobce nepokusil, ba netvrdil ani vůbec, že mu pravidelní'
chod" jeho obchodě prozkoumání ono znemožnil; tvrdil pouze v žalobě,
ze neeněl příležitosti prozkoumati zboží, poněvadž je zaslal přímo svým
odběratelům, od kterých se pak dozvěděl, že žalovaná nedodala olej,
nýbrž smůlu; zákazníci žalobcovi dali žalobci prý zboží k disposici, oznámivše prý zjištěné vady. -Jest nesporpo, že objednané zboži bylo žalovanou firmou zasláno na adresu žalobce v U., a že tam bylo žalobcem
. odebráno, neboť žalobce vážil jednotlivé zásilky a oznamoval žalované
SChodek. na váze.; teprve odtamtud mohlo býti žalobcem odesíláno na
jeho zákazníky. Z okolnosti, že žalobce zboží sám přijal a odebral, než.
,e svým. zákazníkům dále zaslal, plynula pro něho povinnost, zachovali
se oP;':'U svému smluvníkovi tak, jak se snad jeho zákazníci zachovali
neb zachovati měli a mohli opro1i němu. Poněvadž žalobce část vadného
zboží .iiž dne 19. května 1920 v rukou měl, je vážil a ze sudu vytéci
nechal, stalo se oznámeni vad dopisem ze dne 2. června 1920 rozhodn~
opozděně i tenkráte,. kdyby se jednalo o vnitřní vady zboží, při první
prohlídce ne snad docela zjevné. Oznámení vad nestalo se ihned po
jejich odkrytí a nestalo se ani během 3denn! reklama.ční lhůty, která
~~ byb končila nejpozději dnem 27. května. Qdvolací soud nesdílí, jak
J1Z uve~l,. názoru pr,v.ého soudu, že 3denní rekl~1~\1i~1l'4 při onom
stavu veCI byla bezucmnou; neboť dle náhled!jl4l'tvQila-qíhp~::S0udu stala
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se zřelelem k dispositivnímu rázu ustanovení čl. 347 odstavec prvý obch.
zák. součástkou úmluvy mezi stranami tím, že žalobce jako kupitel zboží
proti této poznáince, natištěné čitelným písmem právě tak jako doložka
»zahlbar und klagbar in B.« na objednacím lístku a na všech fakturách
n~čeho nenamítal, s n~ tedy souhlasil. Okolnost, že žalobce jest obchodIlIkem a m~~hv spotreblt~le~l, na kterou první soud poukazuje, ztrácí
vyznamu VUCI okolnoslI, ze zalobce jeden sud sám otevřel a vypustil,
tedy pravděpodobně ve svém obchodě, v drobném rozprodal. Tím jest
vyvrácena také důležitost dobrozdání znalce, na kterou soud první stohce rovněž poukazuje, že se totiž olej v původní nádobě dále prodává
takže prý žalobce olej ten podle obchodniho zvyku ani nemohl ve svél~
obchodě přezkoumati. Žalobce mohl tak učiniti a učinil tak a netřeba
proto opětně poukázati k tomu, ;te žalobce netvrdil, tim méně dokázal
ž~ proJává olej jen ve velkém a rozesílá jej jen v původních nádobácl;
dale; jako obchodník může býti i detailistou, takže na původním obale
zboží vůbec nezáleží. Z toho podává se i další závěr že žalobce zboži
m.u zaslané. schválil tak, jak 7'u b!lo z,:~láno, tedy i 's veškerými zjev-'
nyml I tajnyml vadamI" nebot vIdei zbozl, vážil je a zkoumal a rozeslal
pak, jak sám tvrdi, na své komitenty.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D

ů

vod y:

" Dovolání nelze upříti oprávněnosti, pokud uplatňuje dovolací důvod
CI,~' 4 §u 503 c. ř. s. Jak jest zřejmo ze znaleckého posudku, jde v tomto
p~lpade o s,~rytou vadu, kte;ou lze zjistiti jen zvláštním odborným ohledamm zbozl a to chemlckym rozborem. Dle třetího odstavce čl. 347
~bch. zák; nutno oznámiti prodateli skryté vady ihned po dodáni zboží.
Zalob~yne ~:byla tedy povi,nna,. dáti přezkoumati chemickým rozborem
spo!ne ZbOZl, Jak nespravne ma, za to odvolaci soud., Dopisem ze dne
2. ce~vna ! 920 vytýkala žalobkyně VČas zboží, jí dodanému, vady, a
1e]lko,: tomuto dopisu přiložíla znalecký posudek, byla tato 'výtka dosti
presna a dostatečná. K třídenni reklama'ční lhůtě uved.ené ve fakturách
př~hližeti nelze, neboť § 88 j. n. pouze s nepozastavením fakturní dolozk! o sudiš,tispojuje ú~inek, že. dolo~ka nabývá právní platnosti,
kd~zt~ ohledne J1nych dolozek takoveho predpisu není. Tu pak nezbývá
n.~z zasada §u 863 obč. zák., která v tomto případě nepřicházi v úvahu
JIZ proto, že žalovaná se v !dopisu ze dne 12. a 19. dubna 1920 kde
zevrubně uvádí podmínky dodávací smlouvy, o třídenní reklamačni 'lhůtě
nezl11ÍlÍuje. Nehledíc k tomu odporoval by výklad doložky o třídenní
reklamační lhůtě v te~ ro.zum, že tato lhůta platí i pro skryté vady, jež
lze ZJIstIlI pouze chemlekym rozborem, zásadám čl. 278 a 279 obch. zák.
čís.

2255.

D? usnesení, jímž nařízeno zaplatiti poplatky za převod cenných
z uschovy vídeňské poštovní spořitelny do úschocvy pražské
postovní spořitelny, jest vyloučena stížnost pořadem soudních stolic.
pa~1ru

(Rozh. ze dne 7. února 1923, R I 1492/23).
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D u vod y:
Ze spistl lze seznati, že k žád~sti stěžov~tele jako opatrovníka Adolfa
J-a byla převedena' 4% rakouska koruno,va renta ~OIn. K 15;700 ~ deosita vídeňské poštovní spořitelny a ulozena u postovmho uradu seko- \
. ' prevo
,
d u uc
"t ova I pop Ia tk y
.' p 'ho v Praze kterýžto úřad za obstaranr
~~ í 33,50 a jeho žádosti předepsal okresní s~ud .~ T. dne ~4: srpna
1922 opatrovníku zaplacení této částky. Vymaham. p~platku jest ve
smyslu §u 105 a 106 j. ř. jen opatřením admlmstralIvmm. P~OlI takovému opatření rázu administrativního jest vša~. ~ylouče!,a strznost pořadem soudních stolic, poněvadž nelze tu pOUZlt~ am ~red~ls~ nesporného patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zak., am ClVllmho soudního řádu, nýbrž platí zde ustanovenr §u 74 org. zak.
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. Zákon ze dne 23. července t 919, čís. 440 sb. z. a n., jímž se nařizu.ie
příročí a přerušení sporů pro pohledávky za bývalým c. k. erárem, c. a k.
erárem a král. uherským erárem.
zalován-li čs. erár, nelze žalobu odmítnouti z důvodu, že v pravdě
jde o závazek bývalého c. k. eráru. Tato otázka jest otázkou pasivní
legitimace žalovaného a dojde vyřešení v rozsudku.
Zákon za žádných okolností netýká se nároku proti soudci, jenž jest
spolužalován ve sporu syndikátním.
.
(Rozh. ze dne 7. února 1923, R J 78/23.)
. Při prvém roku v řízení o syndikátni žalobě· proti československému
eráru a radovi vrchního zeinského soudu L-ovi na"rhli žalovaní, by žaloba byla odmítnuta dle zákona. ze dne 23. července 1919, čis. 440 sb.
z .. a n. V r c h n í zem s k Ý s o II d návrh zamítl. D II vod y: Zákonem. ze dne 23. červerice 1919, čís. 440 sb. z. a n., bylo ovšem stano-.
veno. příročí pro pohledávky, jež vznikly před 28. říjnem 1918 proti
c. k. eráru, c. a k. eráru 'a uherskému eráru, a. mají proto dle §u 2 cit.
. zák. nové takovéto žaloby pro tey čas býti odmítnuty. Avšak žaloba
. uplatňuje pohledávku proti československému eráru. Otázka, zda ze
, skutečností, z nichž se pohledávka odvozuje a které ovšem nastaly před
státním převratem, mohl vzejíti závazek československého eráru, tedy
zdali tento žalovaný podmět jest k žqlobě pasivně legitimován, jest
otázka, kterou bude zodpověděti na základě sporného jednání u věcném
vyřízení sporu, právě tak jako ostatní námitky, které byly dále vzneseny, zdali mllže býti spolužalován druhý žalovaný a je-li tu přípust
ným vym:\háni tvrzené škody žalobou syndikátní, když nebyl vyčerpán
pořad stolic. Po.něvadž nejde o námitky práva formelního" nýbrž o ná>1litky věcné, k nimž patří i námitka nedostatku pasivni legitimace na
l4'
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straně

žalovaného čsl. eráru, ohledné jehož tvrzených závazků pnrocI
qsloveno nebylo, slušelo návrh žalovaných na odmítnutí žaloby za-

mítnouti.

N e j vy

Š

ší soud

nevyhověl

D

ů

stížnostem žalovaných.

vod y:

Co se t5rče stížnosti čsl. eráru, jest n~padellé usnesel1l, ze se návrhu na odmítnutí žaloby po rozumu §u 2 (3) zákona ze dne 23. čer
vence 1919, čís. 440 sb. z. a n. nevyhovuje, případně octl!vodněno k ně
mu připojenými, stavu věci a zákonu odpovídajícími důvody a, proto se
k vyvrácení vývodů ve stížnosti odkazuje na tyto důvody napadeného
usnesení. Dodává se, že mínění stěžovatele, že jen omylem žalován je
čsl. erár místo c. k. eráru, nemá v žalobě a ve spisech opory. Pokud si
také spolužalovaný Emil L. stěžuje, že nebyla žaloba odmítnuta, jest
uvésti, že stalo se tak, co se jeho týče, zajisté právem, protože neni totožnou 0sobou se spolužalovaným čsl. erárem ani také s c. k. erárem a
dle shora citovaného mista zákona mají býti odmítnuty toliko žaloby
proti c. k. eráru, c. a k. eráru nebo král. uherskému eráru, nikoli proti
soukromé osobě, a dále není mezi ním a čsl. erárem jednotného společenstvi v rozepři, aniž jest vedlejším intervenientem, aby z těchto dů
vodů (§ 14 c. ř. s., § 15 zákona ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř.
zák. a § 19 a 21 c. ř. s.) byl snad oprávněn si stěžovati .. Z uvedeného'
plyne, že i kdyby žaloba proti čsl. eráru měla býti odmítnuta, nebylo
by důvodu, aby také odmítnuta byla ohledně Emila L-a.
čís.

2257.

Bylo-li při dodávce zboží smluveno placení: »gegen prompte Nettokassa« s přepočítacím kursem 1 Kč : 6 Krak. v Krak., dlužno na tomto
kursu trvati, třebas placeno bylo drahnou dobu po splatnosti, kdy kurs
se pro proctatele podstatně zhoršil (1 : 88). Prodatel může se ovšem
pro škodu hojiti na prodlevšún kupiteli.
(Rozh. ze dne 7. února 1923, Rv I 932/22.)
Žalovaná linecká firma objednala od žalující tuzemské firmy větší
. množství textilního zboží, jež žalující dodala y době od 15. února 1921
do 13. května 1921. Faktury obsahovaly pod cenou, účtovanou v Kč
doložku: »Umrechnungskurs 1 : 6. Zahlbar gegen prompte nelto Kass~
beim Wiener Bankverein«. Ježto žalovaná nezaplatila včas kupní ceny,
oznámila jí žalobkyně dopisem ze dne 25. července 1921, nezaplatícli '
do 31. července 1921, že bude žádati po ní placení v Kč. Žalovaná složila dne 25. listopadu 1921 u» Wiener Bankvereinu« ve Vídni kupní
cenu v kursu 1 : 6 v Krak., kteréhožto placení žalobkyně neuznala a
domáhala se zaplacení kupní ceny v Kč. O b a niž š í s o u d y žalobě
vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Řešení sporu závisí
jedině" na výkladu doložky na fakturách, týkajících se zboží, jehož kupní
ceny zalobkyně sjJorem se domáhá. Jde o výklad smlouvy. Rozhodným

)ro vystiženi ú:C1yslu stran jest základ ni ustanovení "čl. 278 obch. zák.
nutno brat~
. ah" v celém jeJlm rozsahu I obsahu a nem pnpustno, by jednothve
vvěty
uv se ze souvislosti vytr,h oval
. d tl' . h "t
y ab
. y. se '
~yznam Je no tvye v~, vykládal o sobě, jak žalovana o to uSII~]e. Vsechny faktury obsahu]1 doložku pod' účtovanou cenou »Umrecdnungskurs 1 :,0 ~ahlbar gegen
)r0mpte nelto KassQ belm Wlen<;r Ban~.verel~.« Z tech"z~ fakt~r ]~e a
. ~, !/"é není mezi stranami sporno, ze zbozI zaslano bylo zal.ovane v case
'\ 15. února do 13. května 1921, že však žalovaná teprve 25. Iistoo~dU 1921 poukázala na kupni cenu 101.101 Krak., tedy teprve po půl ,
l~t, a ieš1i' později, než jak byla zboži od žalobkyně bez zándy při
jala. Obsah faktur, zejména doložka o p!aeeni opravň~.ie vzhl~dem na
čl. 278 obch. zák. úsudek, že kurs 1 : 6 mel platItI Jen pn placem promtnim vzhledem na kolisající valutu rakouskou. Prvý soud zjistil, že poměr hodnoty koruny československé k rakouské byl 15. února 1921
1 Kč=9'174 Krak., a 25. listopadu 1921 1 Kč=88495 Krak. Jesl
tedy úsudek prvého soudu, že žalobkyně stanovila kurs přepočítací ve
prospěch žalované, správným (čl. 334 obch; zák.). Prvý soud správně
dovodil, že výhodu žalované ku placení v poměru 1 Kč: 6 Krak. nelze připustiti jinak, než platilo-li by se ihned po obdržení zboží, a že
tato výhoda dle dohody stran ve fakturách jasně a srozumitelně vyslovená odpadá, jakmile žalovaná nevyhoví smluvenému promptnímu
placení. Byla-li žalovaná v prodlení s placením půl, ba tři čtvrti roku,
nenložno dospěti důvodně k názoru, že výhoda poměru 1 : 6 zůstávala
k dobru žalované, kdyžtě neplatila kupní eeny dle smlouvy ihned a když
zatim poměr Kč ku Krak. stoupl z 9 na 88, tedy skorem desetkráte výše
v čase od první dodávky zboží do složení peněz žalovanou u »Wiener
Bankvereinu«. Tu by prostě žalovaná za to, že neplnila smlouvy v čas
a byla v prodleni, měla ještě značnou finanční výhodu, což by nevyhovělo poctivému obchodování. Z úvahy té také plyne, že závazek žalované, by platila kupní cenu v korunách čs., nebude-Ii platiti ihned po
obdržení zboží, plynul již z faktur, a tedy jest správným názor prvého
suudu, že nebyla žalobkyně povinna, aby žalovanou, když tato tak
dlouho, proti smlouvě byla s placením kupní ceny v prodlení, upozorňovala, že bude žádati placení v Kč, nezaplatí-Ii žalovaná ihned. Sprav!:ým jest názor odvolatelky, že ujednání o placení přepóčitacího kursu
1.: 6 jest podstatnou částí kupní smlouvy; ale právě tak podstatnou
byla smluvená podminka, že kupní cenu platiti dlužno ihned; z toho
musí vyplynouti .úsudek, že, nevyhověla-li žalovaná smluvené podmínce
placení okamžitého, tim samým pozbyla nároktl na výhodu placení
v poměru 6 Krak. na místě 1 Kč, a že tedy posoudil prvý soud věc
právně správně, uznav dle žalubního nároku. Byl-Ii žalovaný s placením pohledávky samy v prodlení, nemůže se dovolávati s účinkem toho,
že zaplatil úrok z prodlení, poněvadž ustanovení §u 1333 obč. zák. platí
jen tehda, když jde o pravidelný případ, že jistina sama podržuje stále
svou hodnotu a že škoda záleži jen v t0111, že věřiteli ujde úrok. Žaloc
vaná svým prodlením zavinila znehodnoceni jistiny, musí tedy nésti dů
sledky tohoto znehodnocení a vyrovnati rozdíl lim povstalý.
N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.

~ísemnou dohodu stran, jak jest ve fakturach o"bsazena,
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Dúvody:
Podle zjištění odvolacího soudu žalovaná objednala a dodáno obdržela fakturované zboží za fakturních podmínek »gegen prompte
Nettokassa« s přepočítacím kurse~, 1: 6 spla~no u >~\Niener !3ankverein« ve Vídni, a, byvši s placenll1l v prodlel11, vyzvana byla zal ob "
kyní dne 25. července 1921, nezaplatí-li do 31. července 1921, že bude
žádáno po ní placení v Kč, že žalovaná složila dne 2::. listopadu 1921
u »Wiener Bankverein« ve Vídni dle kursu 1 : 6 - 1O1.1 O1 Krak., kte-.
réžto placení žalobkyně, požadující zaplacení v Kč, neuznala. Dle dalších zjištění bylo zboží zasláno žalované v čase od 24. února do 13.
května 1921, tedy placení 25. listopadu 1921 učiněno bylo po půl létě
a ještě později, než jak žalovaná zboží od žalobkyně bezzávadně při
iala a poměr hodnoty Kč ku Krak. byl 15. února 1921 - 1 Kč=9'174
Krak. a 25. listopadu 1921 - I Kč = 81-495 Krak. Mezi stranami byl
spor jenom O to, a toho také jenom dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný
důvod dovolací se dotýká, jak sluší rozuměti smluvnímu ustanovení na
všech žalovanou nepoiastaveně přijatých fakturách obsaženél11u a zně
jícímu doslovně: »Umrechni1l1gskurs 6 : 1. Zahlbar gegen prompte NettoKassa beim Wiener Bankverein Wien.« Odvolací soud srovnale se soudem první stolice, opíraje se o vykládací pravidlo čl. 278 obch. zák.,
a maje na zřeteli, že žalobkyně stanovila pře počítací kurs ve prospěch
žalovaného (čl. 334 obch. zák.), u s o u cl i I, že výhody ku placení v po[Mru 1 Kč ku 6 Krak.nelze žalované připustiti jinak, než platilo-Ii by
se ihned po obdržení zboží, a že výhoda tato dle cl )hody stran, ve takturách jasně a srozumitelně vyslovená, odpadá, jakmile žalovaná n~
vyhoví smluvenému placení promptnímu, neboť, byla-li žalovaná
v pro dle n í s placením půl, ba tři čtvrti roku, nemožno dospěti dů
vodně k názoru, že by výhoda poměru 1 : 6 zůstávala k dobru žalované,
když neplatila kupní ceny dle smlouvy ihned, a když zatím poměr Kč
ku Krak. stoupl z 9 na 82, tedy skorem desetkráte výše v čase od první
dodávky zboží do složení peněz žalovanou u »Wiener Bankverein<<: tu
že by prostě žalovaná za to, že sama nesplnila smlouvu včas a byla
v průtahu, měla z toho ještě značnou výhodu finanční, což by nevyhovělo poctivému obchodování. Leč tomuto právnímu nazírání přisvědčiti
nelze. Zmíněná doložka fakturová je ovšem velmi jasná a srozumitelná;
ne však v tom smyslu, jak ji soudové nižší vykládají. Že by při protismluvním, totiž tuto značně opozděném a za podstatně změněného rozpětí kursovního učiněném~placení mělo nastati plnění jiné v Kč totiž, jak ho žalobkyně požaduje - nedá se nikterak z oné doložky dovoditi. čl. 278 obch. zák., vyslovující, že při výkladu smluv nemá býti
Ipěno na litere zákona, nýbrž má vůle stran býti vyzkoumána, neobsahuje pravidel o náležitostech projevů vůle, platí tedy v této příčině dle
§§ 7 a 876 obč. zák. pravidla §§ 869-875 obč. zák. Dle §u 863 Odstavec druhý obč. zák. musí býti vzhledem ku významu a účinkům jednání
a opomenutí brán zřetel na obyčeje a zvyklosti poctivého styku. Podle
těchto pravidel bylo by nezbytno bývalo, aby, když strany zamýšlely,
obmeziti smluvené rozpětí kursovní 6 : 1 pouze při promptním placeni
hotovém, tuto vůli ve fakturní doložce z ř e tel n ě a. s r o z u m i -
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Neopatrnost nebo nepozornost v jednotlivém ~říp~dě nedokazují
nezdatnosti zjednané osoby (§ 1315 obc. zak.).

ještě nutně

(Rozh. ze dne 7. února 1923, Rv I 933,122.)
žalobkyně byla zasažen,a kočár,kem !alov~ného, tejž řídil kočí josef
K., povalena a těžce poranena: K zal.obe o ,na~radu skody uznalo pro e e s n i s o udp r v é s t o I I e e nahradm narok z polOVIce duvodem
po právu a uvedl ohledně ručení žalovaného v d ů vod e ,e~: josefK.
nezachoval při jízdě takové opatrnostJ, Jakou nutno. u kazdeho kočlho
předpokládati. jakmile sez~al; ~e žalobkyně, ~te:á, jdouc sehnu,t,~' .kočáru si zřejmě nevšimla, precnazela sIlmcI, mel zalobkym na bhzlCI .s~
kočár ihned zavol1ním 'upozorniti, po případě rychlost jízdy zmírmtJ,
by mohl v případě potřeby ihned zastaviti; toho však rieučin~l, nýbrž
teprve když žalobkyně byla již pouze asi 5 kroků od koní vzdalena, na
ni zvo'lal" avsak koně včas zaraziti a nehodě zabrániti nemohl a také
žalobkvně se nemohla více uhnouti, jelikož byla po ražena v tom okamžiku °kdyK. na ni zvolal. Třebas byl josef K. dosud spolehlivým kočím a' nehoda se mu jako kočímu nikdy nepřihodila, osvědčil v tomto
případě takovy stupeň neprozíravosti, že o jeho nevhodnosti nelze pochybovati. Dle §u 1315 obč. zák v novém doslovu ručí žalovaný za
ěkodu, kterou jeho kočí způsobil, neboť dle tohoto ustanovení zákonného nemusila mu býti nezdatnostkočího ználn~a a sta~í pro ručení ža e
lovaného, když jeho kočí v rozhodném okamžiku nezdatnost skutkem
prozradil. O d vol a c í s o II d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š i s o u d žalobu zcela zamítl.

ZI7

ZI6
Důvody:

Z uplatněných dovolacích důvodů (čís. 2 a 3 §u 503 c. ř. s.) lOelze
tomuto upříti opodstatněnosti. Právním základem žalobním jest ručení
dle §u 1315 obč. zák., podle kterého ten, kdo používá nezdatné osoby
k obstarávání svých záležitostí, ručí za škodu, kterou tato v této své
vlastnosti způsobí třetím osobám, i když neví, že osoba ta je nezdatna.
josef K. byl dosud spolehlivým kočím a nehoda se mu jako kočímu níkdy nestala. Pouze v případě, o nějž tu jde - tedy ojediněle - osvěd
čil dle odvolacího soudu takový stupeň neprozíravosti, že o jeho nev hod n o s t i těžko lze' pochybovati. Dle odvolacího soudu stačí, když
Kočí žalovaného v kritickém okamžik'.: svou nes c hop n o s t skutkem
prozradil, nezachoval totiž při jízdě takové o pat r n o s t i, jakou nutn\,
u každého kočího předpokládati, neboť, jakmile seznal, že žalobkyně,
která, jdouc sehnuta, kočáru si zřejmě nevšimla, přecházela silnici, měl
žalobkyni na blížící se kočár ihned zavoláním upozorniti, po případě
rychlost jízdy zmírniti, aby mohl v případě potřeby ihned zastaviti, neučinil však toho, nýbrž teprve, když byla žalobkyně již asi pouze 5
kroků vzdálena od koní, ač měl volný rozhled a musil viděti, že jde žalobkyně sehnuta, na ni zvolal, avšak koně včas zaraziti nemohl, a také
:ialobkyně už se nemohla uhnouti, jelikož byla v tom okamžiku poražena, kdy K. na ni zvolal. Výklad, jakého se v nižších stolicích §u 1315
obč. zák. dostalo, neobstojí. Nezdatností dle §u 1315 obč. zák. sluší
rozuměti trvalou vlastnost nebo stav zřízencův, jenž ho činí nezpůso
bilým, by obstarával bezvadně práci, k níž byl zjednán. Neopatrnost
nebo nepozornost v jednotlivém případě nedokazují ještě nezdatnosti
zjedna"é osoby. Byl-Ii Josef K. až dosud spolehlivým kočím, jemuž se
nehooa jako kočímu nikdy nepřihodila, nelze z ojedinělého případu, na
němž podle nižších stolic žalobkyně s t e j n o u v i n u nese, usuzovati,
že šlo u K. o trvalou vlastnost, záležející buď v nedostatku potřebných
znalostí praktických, nebo ve vadnosti povahy, následkem kteréžto
vlastnosti byl by K. neschopen obstarávati práce, k nimž byl ustanoven. Z toho dlužno usuzovati, že u žalovaného v příčině jeho ručení za
kočího K-a §u 1315 obč. zák. použiti nelze a že když jedině z tohoto
právního základu žalobního bylo žalováno, žalobní nárok není po právu.
čís.

2259.

Zvýšení správního příspěvku banky. V tom, že banka zvýšila změ
nou stanov správní příspěvek, nelze spatřovati vykořisťování ve smyslu
§u 879 čís. 4 obč. zák., pakliže dlužník předem se podrobil všem změnám stanov.
.
(Rozh. ze dne 7. února 1923, Rv I 937/22.)
Dne 9.

září

1904

uzavřela

obcc B. s zemskou bankou komunální zális % jistiny (Jejího zbytku) jakožto správní příspěvek. V udstavci 7 dlužního
úpisu prohlásila žalovaná, že jí stanovy žalující banky úplně jsou znápůjčku a zavázala se v odstavci druhém dlužního úpisu platiti

)odrobuje se výslovně stanovám těmto a jich pozdějším změnám
my oa ,I orO'anickvm ustanovením banky této. Dle vyhlášky presidenta
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'v.
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uvereplene o
· správy politické v Praze ze dne 10. e na
7
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.
7ems k ekóm. zákoníku ze dne 17. ledna 1920"
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ya usneselllm v a d y
v zemsrky československé ze dne 30 . proslllce
.
1919 povo Iena na za.
Repu b I
o
1919"
271
b
.
.
.
.
Jrladě § 14 zákona ze dne 23. kvetna
CIS.
s . z. a n. mImo pne
'. I IUJ'ící změna stanov Zemské banky: »4 odst. § 10 stanov se zrunas
, M"!l110 uro k y Jes
. t Z em.
' ee na J'eho místo nastupuje toto ustanovenI:»
sUJe a
dl o 'k'
kt o.
dl o.
..
ská banka oprávněna vybírati od uznt ll,
e;l ~~ ,v uzm111, U'plS,U
bili pozděJ'ším změnám stanov, po celou zbyvaJIcI dobu trvam zapocI rO
k . o' .
. •. ok 1
d
• ,oky zvláštní správní příspěvek, tery ClilI pro zapuJc Y '0SU vy~:'l~ené Y2 % a to i tehdy, když v dlužním úpisu ~tanovena jest míra
nižší nebo když tento příspěvek stanov.en .by:. naourCltOU doSu.« Za r~k
1920 vyměřila banka obci zvýšeny spra~!,I pr.lspevek a'"kdyz obec ,:vl:_
čení neuznala, domáhala se banka zvysku z~lobou, pz o b ~ n I z ~ I
S o u d Y vyhověly, o d vol a c í s o,u ~ z te.chto d.u ~ o d u: .p:ovadějíc odvolací důvod nesprávnéh,o prav11lho posouzem ve.cI, vytyk~o odvolatelka že k podmínkám zápujčky, stranamI smluvenym a tudlz do
clluhopiS~ pojatým patří též ustanovení, spr~vním, pří,spě,vku (lis % ),
k jehož placení se žalovaná obec zavazala, .z.e ~ravlll d,:sledek toho
může býti jen ten, že bez nové smlouvy nemuze zalobkyne na obsahu
závazků žalované obce ničeho změniti, nemůže jednostranně ani úrok
ani správní příspěvek zvýšit~) ,že t~.k~vou j~dllostrall~Ou změ,llU ~em?ž~
provésti ani banka sama, alll kdo JIny za m, tedy am zemsky am statm
dohlédací úřad a že všechno takové zasahování do smlouvy jedno,tranně nezměnitelné je soukromoprávně bez púsobono~ti. Tento, náz?~
odvolatelky byl by zajisté správným, kdyby prohlaselll strany zaluJIcI
o zvýšení správního příspěvku pokládáno býti moblo z,a jedn~stranný
její projev. A v tomto případě byl by tento projev skute?ne take Jedno:
stranným, kdyby dlužní úpis ze dne 9 .. září 1904 postradal ustan?~en!
odstavce 7. Avšak dlužní úpis obsahuje toto ustanovenI: "V pneme
této zápůjčky podrobuje se obec B. těmto ustanovením a béře na se
tyto závazky: 7. Městská .obec B. prohlašuje, že jí stanovy Zemské
banky 'království Českého úplně jsou známy a podrobuje se výslovně
stanovám těmto a jich pozdějším změnám i všem ocganickým ustanovením banky této.« Odvolatelka o tomto dlužním úpisu sama uvádí, že
byl sepsán na úplný důkaz smlouvy o zápůjčku a že je formálně i věcně
hezzávadným. Jsou tedy veškerá ustanovení d)užníhoúpisu výrazem
pravé a srovnalé vůle obou stran. To platí tedy i o ustanovení .odstavce
7. V něm prohlásila žalovaná, že stanovy Zemské 'banky jsou jí známy
a že se jim podrobuie. Znám jí tedy býti 'musil § 10 stanov, dle něhož
zemský vS'bor po návrhu řiditelstva mÍ1Že ustanoviti, aby se od dlužníků
vybíral zvláštní příspěvek správní a § 64 e), dle něhož zemský výbor
j1ko orgán rozhodující usnáší se k návrhům řiditelstva banky, když jde
o ustanovení příspěvku správního ze zápůjček komunálních, meliorač'
ních a železničních. A o úvěr komunální šlo .. Ve stanovách výše správního príspěvku nikde není stanovena, nikde není vyřknuto, že správní
l'říspěvek musí vždy zůstati stejným, nezměnitelným, naopak z ustanovení § 64 e) plyne zřejmě, že zemský výbor oprávněn je stanoviti tento
v
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rříspěv.ek, tedy výši jeho určiti. Žalovaná prohlášením svým odst. 7
P?d~oblla se výslovně i všem pozdě!Ší~l1 změ~ám ~tanov. Žaiovaná tedy
",:dela, ,ze, stanovy moho;1 bylt zmeneny a ze dusledkem toho mohou
hJ;t~ zn:evnel~a I, ~st~novem o příspěvku správním, že zejména stanovena
hylt ~u,ze I, vyse jeho ?, to, měro~ třeba vyšší, než činila výše jeho
v dluzmm UplSU, Prohlasenll11 Omm v odst. 7 byla žalovaná změnou
stanov vázána, ar. zn:ěna ,t,ak~vá v jej~prospěch či neprospěch nastala.
Usta~ovem o, sprav~l1~ pnspevku tvonlo součást stanov a mohlo tedy
nodlehalt zmene prave tak jako ostatm ustanovení stanov, Kdyby starovy změněny byly v ten rozum, že § 10 stanov by byl zrušen a důsled
ke~ toho pl~cení sI;~ávního ,příspěv~u odpadlo, zajisté že by žalovaná
7meny :~ko,ve ve SVUj prospech vyuzlla. Vždyť žalobkyně právo své na
bram pnspevku správního a jeho výši jen ze zmíněných ustanovení sta~ov dovoditi může a proto právem ono ustanovení odst. 7 do dlužního
UplSU pOjala, Není tedy správným názor, že zvýšení správního příspěvku
le P?~ze jednostrannym proje~em žalobkyně, který žalovanou vázati
nemuze, Proje;, ten lest len dus~ed~e~ souhlasného ujednání stran
v odst. 7 dluzmho UpISU, dle nehoz zalovaná převzala všechny dů
,Ie,dky změ~y ,stanov ~ následkem toho i důsledky budoucí změny pří
;pe~ku spravlllho, Povinnost lelí k placení vyššího správního příspěvku
Kdyz tento cestou příslušnou vyšším obnosem byl stanoven zakládá s~
tedy ~a ,úmluvě obv~ust,ranné: obsažené v dlužním úpisu
není proto
?apotrebl, k tomu ~eJ"ke ,noove smlouvy, Jaké pohnutky vedly žalovanou
k tomu, ze sm~ouvu o zapulčce se žalobkyní uzavřela, nemá významu
(~, 901, ?bč, zak.), Že strany mohou se i pro budoucnost zavazovati,
pnpous~l odvolatelka, len vytýká, že nemohou se zavazovati něčím, nač
v okamzlku ;'I~lou ify nemohly při největši prozíravosti připadnouti, že
by bylo ,mozne. Ž~lovaná však mohla při uzavírání smlouvy před pokladalt, ze stanov)' mohou býti změněny a že důsledkem toho mohou
nastati i změny v příčině příspěvku správního. Chce-Ii žalovaná ko~ečně tvrd~ti, že to, co se vydává žalobkyní za změnu stanov, jest vším
Jen ne, zmel:ou stonov, stačí prostě poukázati na vyhlášku presidenta
zcmske spravy politické uveřejněné pod Č, 7 zákonníku zemského ze
dne 17, ledna 1920 částka II.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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~elze uz~aÚ: že odvolací soud spornou věc po právní stránce posoudIl nespravne. Tento dovolací důvod spatřuje dovolatelka v tom že
odvol.a cí SOU? neoceni~ správně poměr stanov žalující banky ku dl;hoplSU ~alovane obc" a ze ustanovení ods!. 7 tohoto dluhopisu, že se žalova~a obec, podv- >luje ~šem příštím změnám stanov žalující banky,
\T~Tloz!l tak, zve J~s~ pro zalo~anoll obec závazná též změna správního,
p,nspevku, urc;neh: ,v dluhOPISU Ys %' Dle právního názoru dovolatelky
J~ o~v st~nov~ zal~lr,C'l banky Jenom rámcem dispositivnÍm, nevylučujíce,
Zllastmho ujednam stran, yebas i od stanov úchylného, Dovolatelka,
:,rvapc na pevnost,la nezmemtelnostr smlouvy o zápůjčce, dovozuje, že
, e JI Jako smluvl1l strany pkakoh, byť I legáhi' změna stanov žalující
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e příčině jejích smluvních povinností nemůže dotknouti.
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Právě s hlediska pocltve o s y u pravm o musl
~~I;I přip~d posuzován a také s ~Iedis,ka, zdali .žalov,~ná, podro?!vší ,se
do budoucna ustanovení stano,v, ze vyse spra~l1Iho pnspev~u ,muze by tl
, , a Ieuvalila na sebe zavazku svou ne]lstotou pravne skodhveho
zmenenc, I
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a také svou smluvní povinnost, znala a P,ouz,:, ]lna, SI ]I, vy, a ~."' , o
této stránce případně odvolacl soud zduraznuJe, ze urcem zvlastn!ho
příspěvku správníl]o děje se orgány podle stanov k tomu po;,o!any~n~
za kautel stanovani napřed urč;ných, ~~ t,:,dy nejde, ?a st:~ne :aluj:~1
banky o akt jednostranne hbovule. SI USl pn tom jesk uvazllt" z: p.nspěvek správní má u žal~jící b~!,ky jako ba?~y ~ll1ISn! podle jejl vse~
obecně známých a každemu pnstupnych zanzem, coz JSou okolnos!1
dle §u 269 c, ř, s důkazu nepot!ebUjíc~ s~ou osobitou povahu, ž~ le
skutečným hraženlm bankovn~ r~zle, ,c~z pn emlSnt bance; s bez~yde
lečným poskytováním komunal~lh~ uve~~ ~odstatne pad~ na v~hu a
pružnost ustan?ven~ ? výši spravmh?, p~lspevku ho,~po?arsky ,oduvod~
ňuje. Může-Ií zalujlcl bank~ ku zvysem tohoto pr~?pe~k~ pn~toupllt
ienom za určitých organisacmch kautel, tedy po pnslusncm prezkou;nání, že je zvýšeni t? hospodářsky odůvodněno, že toji! rdie s,e skutečně zvýšila, o čemz nelze mkomu, kdo je s hospodarskym vyvolem
bankovnictví i jen povrchně obeznámen, rozumně pochybovati, pak
nemůže býti řeči o tOI11, že 'ustanovení o zvýšitelnosti správhího pří
spěvku' odporovalo dobrým mraVŮm nebo zvyklostem poctivých styků,
tedy že by bylo dle §u 879 čís. 4 obč.zák. nedóvoleným. Není ostatně
,oto ustanovení tak všeobecným, jak dovolatelka naznačuje, že by se
mohlo za ,to mítí; že se ,iím dala dovolatelka, vůli druhého spolusmluvníka úplně se podrobujíc, jemu hospodářsky na pospaso Tvrdí-Ii při
tom.dovolatelka, že pohnutkou smluvní byla .ií jistota, že nemůže žalujícíbanka vyhrůžkou výpovědi úroků' a správního příspěvku zvýšiti,
je' to; jak-odvolací soud správně poznamenává, s ohledem na § 901
.obč. zák. právně bezcenné. Dovolací soud tedy shledal; že právnímu
výkladu smluvní vůle dostalo se u odvolacíh.o soudu posouzení správného, že náležitý zřetel vzat byl zejména také na celou smluvní situaci,
a na základní' smě-nice uzavřené záPlljčky, se kterými žalovaná obec,
jak ostatně ani nepopírá, byla dokonale obeznámena, což u obce významu žalované obce, která zajisté nekontrolovala ledabyle, musí býti
předpokládáno, Pokud béře dovolatelka v odpor poukaz odvolacího
soudu na vyhlášku presidenta zemské správy politické ze dne 17. ledna
1920 částka II. zem. zák" uvádějíc rozsáhle, že to, co se žalobkyní vydává za změnu stanov, jest všim, jenom ne změnou stanov, nelze ani
Y
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po této stránce její výiodům přisvčdčiti. Je zajisté změnou i každé zrušení nějakého ushnovenÍ, a podstatou věci zůstává, že tato změna
(zrušení) byla mezi stranami smluvně vymíněna. Ostatně nelze nepoznamenati, že žalovanou obcí ani tvrzeno, ani dokázáno nebylo, že
zvýšení správního příspěvku; proti němuž jako smluvnímu porušení
brojí, nebylo úměrné s faktickým zvýšením nákladů správních, tedy
že by bylo zvýšením s hlediska smluvní stability, za něhož změna pře
stává hýti změnou. takže by toto zvýšení za změnu organických ustanovení odst. 7 dluhopisu nemohlo býti považováno.
čís.

. Obchodní

zmocněnec

2260.

ve stánku na veletrhu.

(Rozh. ze dl1e 7. února 1923, Rv I 989/22.)
Žalobce učinil na podzimním Pražském veletrhu ve stánku žalované
finny větší objednávku řemenů. Prodavač žalované Bohumír S. upoze-rnH žalobce, že není oprávněn smlouvu uzavříti, načež 111U žalobce
odvětil, by jen objednávku napsal, že bude jistě přijata. Žalovaná oznámila pn té žalobci, že objednávkL\. neschválila. Žalobu o náhradu škody
nedodáním pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl mimo jiné
z těchto d ů vod ll: Bohumír S. nebyl žalovanou firmou zmocněn, aby
platně obchody uzavíral, žalovaná si vyhradila schválení objednávek
S-cm pfijatých, což žalobci bylo známo (čl. 55 obch. zák.). Ježto žalovan;. firma nabídku žalobcovu zamítla, nebyla platná smlouva dojednána a žaloba je bezdůvodná. O d vol a c í s o u d' rozsudek potvrdil. D II vod y: Nebyl-li Bohumír S. zmocněn, obchody samostatně
uzavírati, nemohla jeho jednáním býti firma zavázána, ani dle předpisů
o',č. zók. (§ 1017) ani dle zákona obchodního. Článek 50 obch. zák.
J1ehodi se na tento případ, poněvadž z celé jeho souvislosti, hlavně ze
spojení slov»prod;ívat zboží a přijímat peníze«, jakož i logické úvahy
o účelu ustanovení toho plyne, že zákon má tu na mysli toliko obchodní
:nístnosti (krámy a skladiště) určené ke přímému obchodování z ruky
do ruky v drobném a nikoli výstavní stánky veletržní, kde se uskuteč
ňují obchody ve velkém. Zejnléna nelze předpokládané zmocnění článku
toho vztahovati na právo, uzavírati obchody takového rozsahu', jako
ohchod tvořící přednlět tohoto sporu, kde jde o tisícovou dodávku, jaké
se obyčejně v krámech a skladištích neuskutečňují. V tomto případě
bvlo věd kupujícího, zda ten, kdo s ním jedná, jest zmocněn k takovému jednání I kdyby bylo pravdou, že Bohumír S. neřekl, že nemůže
s1mostatně smlouvu' uzavříti, ač prvý soud zjišťuje z jeho výpovědi
up:tk, nemohlo by to miti vlivu na poměr mezi žalobcem a žalovanou,
nýbr7 nejvýše na poměr mezi S-em a žalobcem (čI: 55 obch. zák.).
Žalobce může tím méně uplatňovati nárok ze smlouvy oproti žalované,
když Lyl telegramem ze dne 23. září 1920 a pak dopisem vyrozuměn,
že žalovaná snilouvy neuznává, takže nemohl se ani domnívati že
obcho,: byl fin:nou schválen a že by tu tedy byl případ §u 1016 obč. 'zák.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Ob elle čís 3 a 4 §u 503 c. ř. s. uplatněné dovolací důvody provádí
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veletrh. musil pře,1~okl~dah. z.e tam pod uredn; ochranou pro~ed~na Je
eimcnších d""ledku zásaaa pravdlvosh a ze osoby ve stanclch za
I
(on,
"'''hktč''l
vystavovctele
jednající isou tez
JeJlc SI u e nydml p lno n;oc111'k y a zml ?c~
, . žalobce z toho vyvozuje, že de zása y p a t ne mezI ree I11ml
nencl.
" ,
.'
I" . I k I
t'
hl
obchouníky o cti n víře zvlas!e z.a p:a~e vy lceny~ 1 o ~ nos I 1,1€f!10
býti v pochybnostech o tom, ze, kdyzJedna. ve stanku' zalova~e fIrmy
se zletilým zástupcem, není jeho povmposh, by zkoumal zpusobllost
zástupce k uzavírání obchodů, naoPilk !e bylo povinn0.stí tohoto z~
stupce aby ho upozorni! na svou nezpusobllost k UZaVlfa11l obchodu.
Zcela 'bezdůvodny jsou tyto výtky, poněvadž odvolací soud nezavrhl
zjištění prvé stolice, že Bohumír S. zdůraznil žalobci, že ne~í ?právněn
"bchody uzavírat;, že ž110bce mll říkal, Jen aby to napsal, ze Jeho z ak á z k a bu dej i stě při jat a, že druhý den přišel žalobce zase
a ptal se, co je.s tím, a že ~u S. řekl, že)eště nemá zprávu. Pak dlužno
nřísvědčiti úsudku odvolaclho soudu, ze, JakmIle Bohumlr S. nebyl
~l11ocněn samostatně uzavírati obchody, nemohla -jeho jednáním tirma '
býti zavázána. Presumptivní plné moci čL 50 obell. zák., arci generické
a místně obmezené, které by snad jinak veletržní řád jako zvyklost pro
veletržní stánek svědčil, nemůže se žalobce s úspěchem dovolávati, poněvadž účinnost takové presumptivní plné moci byla zrušena výslovným prohlášením' S-ovým, že neni zmocněn, čemuž žalobce porozuměl,
poněvadž se druhého dne po tom pídil, zdali byla jeho nabídka firmou
5chválena. Nelze při tomuznati,že by tím zásada o cti a víře byla
porušena.
čís.

2261.

Zavázala-li se' obec, dátí singularistovi
dodala-Ji ho v~ák méně, než bylo potřeba,
máhati náhrady za nedodanou část.
(Rozh.

j,e

dříví, potřebné ku stavbě,
nemůže se singularista do-

dne 7. února 1923, Rv II 386/22.)

Obec R. (na Moravě) vydala bezplatně v roce 1914 a 1915 Janu
z obecních lesů dříví,' potřebné na stavbu stodoly. Následkem
válečných událostí Jan fl. stodoly nestavěl, dříví se jinak upotřebilo a
Jan H. pak zemřel. V roce 1918 umluvil žalO\Taný Josef H., syn Jana
H-a, se zástupci obce R., že mu obec dá z obecních lesů poznovu dřevo
na stavbu stodoly a že žalovaný za to dřevo, které otec již dříve na
stavbu stodoly dostal, zaplatí obci 750 K. žalovaný dříví na stavbu stoH~ovi
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duly dostal, ale 7bO K zdr4ha! se obci zaplatiti a namítal, že obec nepřidf:lila mU

všecko žádané a

potřebné dřevo

na stavbu stodoly, a U9á-

val, že obci předložil žádost o příděl dřeva s plánem a rozpočtem stavby
. stodoly, dle kterých žádal příděl 45 Ol" dřeva. Dále tvrdil, že na stavbu
stodoly skutocně spotřeboval 38·12
ale od obce že ho dostal jen
31·255 m', tedy 06·876 m" méně, které sí sám musel zaopatřiti, a počítal
cenu lm" za 110 Kč, takže za toto dřevo přísluší mLI proti obci vzájemná
pohledávka 756 Kč 36 h, kterou namítal započtením na zažalovanou
[ohlcr'ávku 750 Kč. Pro c e sní s o udp r v é st" I i c e uznal za~aJl v2.ný nárok i vzájemnou pohledávku po právu, vz::1\ .Lvrzení 7alov;uléli,,) za prokázáno. O d vol a (' í s o II d uznal, že 'aamítaná vzájemnd pohledávka není po právu. D ů vod y: Odvolání nelze upi'Hí
opravnění. Dle žalovaného ujednal s obcí, že mu vydá potřebné dříví
na opravu stodoly a že žalovaný jí zase zaplatí ono dří/í, jež ,svého čelsn
jehO otci Janu H-ovi na stavbu odevzdala. Avšak žalobkyně mu prý!
dUví vydala méně, nežli potřeboval, a Zpllsobila mu takto nedodáním·
poUebného. stavebního dříví škodu 756·36 Kč, které navzájem uplathuje. Ježto žalovaný odvozuje svůj vzájemný nárok ze smlouvy s obcí
R.J jest soud procesní k rozhodování o tom, zda uplatněná náhrada
škody jest po právu, příslušným, třebaže se mu bude při tom obírati
otázkou předběžnou, spadající do pravomoci úřadů správních (§ 190
c. ř. s.). Nelze proto říci, že rozsudek již z tohoto důvodu je dle §u 477
čís. 6 c. ř. s. zmatečným, i když soud procesní řešil otázku, zda žádaná
náhrada škody žalovanému vznikla čili níc. Naproti tomu sluší ve věci
samé odvolatelce přisvědčiti. Dle rozhodnutí zemského výboru moravského ze dne 4. března 1911 pozůstává užívání obecního lesa v nároku
na pobírání stavebního dříví s tím obmezením, že. nikdo nesmí. více pobírati, než jest k uhražení domácí potřeby nevyhnutelně zapotřebí 2
obecní výbor množství tohoto dříví stanoví. Dle tohoto má žalovaný
nárok na naturální požitky z obecního lesa podle' míry své domácí potřeby a potřeby statku a nemůže za újmy, z jakékoliv příčiny nastalé,
žádati náhradu z obecních důchodů (rozhodnutí ze dne 10. unora i 888,
čís. 448 Budw. Č. 3925). Není tedy jíž z tohoto důvodu žádaná náhrada
škody opodstatněna. žalovaný odvolává se ovšem také na zvláštní
úmluvu s obcí 0hledně dodání stavebního dříví a tvořila by smlouva
taková zvláštní právní důvod podle §u 63, odstavec prvý obecního zří
zení pro Moravu. Než ve skutečnosti takového důvodu zde není. výjimka, v citovaném §u stanovená, má totiž na mysli, že mělo býti dle
zvláštní úmluvy žalovanému dodáno dříví stavební přes skutečnou potřebu jeho usedlosti. Na takovou smlouvu se však žalovaný neodvolává, tvrdě pouze, že se mu obec smlouvou zavázala, potřebné dříví mu
dodati; to žalovanému však již podle zákona a podle rozhodnutí zemského výboru moravského při náleželo a není tedy obsah žalovaným
tvrzené úmluvy ničím jiným, nežli opakováním zákonného ustanovenÍ.
Není tu proto zvláštního důvodu ve smyslu §u 63 odstavec prvý obec.
zřízení a nemůže žalovaný ze smlouvy takové ~ičeho pro sebe odvozo. vati; obzvláště nelze o nějakém protismluvnim jednání mluviti, nedodala-Ii obec to, co měla žalovanému podle zákona a rozhodnutí zem"
ského výboru dodati. Tím padá nárok na náhradu škody a jest věcí ža-

m"

'h by cestou správní si vymohl dodč1ní přináležejícího 111U dříví,
. Iov}we o, lleškal-li lhůtu k podání stížnosti do usnesení, jímž mu bylo
ovsem,. nezl
.. , pn
"d'l
'
t'! pa t"l
ho mínění mém:, dnv!
e eno, nez' I11U ve s k u tecnos
n o.
pOlIINC eJej vy Š š í s o u d nevy hove'I ci ovo I"am .
Důvody:

Dovolací soud, přezkoumav spisy, neshledřl:!. pře(~e~ší~l, žer by t~
',ostÍ dle §u 477 čis. 6 c. ř. s., neboť jde zrejme o nahradnl
bvlo zma t e CI
,
t'
k' t'
: ' , (§ 1338 obč, .zák.) a stačí proto v tomto smeru pros e pou aza I
ndlUK
.... h S t I"
DI"
b .,
na dotyčné v podstatě správné důvody n~~slcb I o IC. dOVl? ~n! I r?jl
. suclku odvolacího soudu'pokud
jun y na
o vov am
pro t I' 10Z
y ,
'
v
I za UjlCI
. sudek prvého soudu zm~~n'.:n a uznano pravem, ze za ovanou
strany 10Z
56 K'c, 36 h
'
'd
stranou navzájem namítaná pohledávka,?
n,en,1 po pra~u o~
' I. clu" vocly §u 503 čís • 3 a - 4 c : .
r s.; lec dovolal1l nelze I pnznatl
va IaC1111
oprávněnosti. Odvolací, soud p.oso,udrI vec bez pr~vl1!ho Ol11! u a ze:
jména posoudil správne pr~vm vyznam, doh.od~: ~e obec d~, vlastne
'řictělí žalovanému z obecmho lesa potlebne dnvI ku stavbe. st?d.o,ly,
~aplatí-Ii 750 Kč Z<l dříví, jež bylo přiděleno s~,ého času za tyn;" ucelo'n jc~o otci Janu H-ovi, jehož ~šak k,~O:"UtO llSCI>.~ ncbylC' upotrebel:~);
I když žalující obec hlovanemu dn~1 pro stavbu stodoly zvlast
řislibila nejde o kupní nebo dodacl smlouvu ve smyslu soukro;'léhO p:áva) jejíž porušení činilo by" ,nevěrnéh? smluvníka zodpovědným za škodu druhé smluvní strane takt? zpusobe~?u ,(§§ 9:8 a
násl. .obč. zák.), nýbrž o příděl dříví z obecmho le"a, pnslusejlcl za10vané111u jako singularistovi za jistýc~ Z~111S~y!l1 vyboľen~ ~tanovenych
podmínek, z čehož plyne, že žalovany m~ narok ".y~radne jen ?a ,~atu~
rální požitky, že nemůže za újmy z jakekolrv.. pn::ny nastale. zada!1
z obecních důchodů náhradu a že, nebyl-Ir s vysl pnddu spokojen, mel
na vůli, žádati zvýšení přídělu aJlo příp~dě podati ,stížnost na. úř~d:
obci nadřízený, zde zemský výbor, nebyl vsak ~pr,avne~, zakoupItI dn~:
dle jeho mínění se mu nedostávající u osoby tretI na učet a nebezpecI
obce, majetek singularistů toliko spravující. Učinil-!i tak, jed~al, ž~lo~
vaný na vlastní nebezpečí <I, utrpěl-Ii tím, jak tvrdl, skodu, musI jl nesl! .
sám. Tento .právní poměr byl ostatně j 7alovanému znám, neboť sám
v žalob ní odpovědi nemluví o cl od á n í, nýbrž správně o pří děl u
diívl na opravu stodoly potřebného.
v

čís.

Upsání

"

2262.

valečné půjčky

singularisty..
(Rozh. ze dne 7. února 1923, Rv II 496/22.)

Za 62 sínaulaiistťr v N. (na Moravě) upsali dne 20. listopadu 1917
Š. jako člen výboru a Antonín Ch.) sedmou válečnou půjčku, byvše vyzváni úředníky, vyslanýmí
k tomu účelu okresní politickou správou. Přihláškou uložili žalujícímu
bankovnímu úřad.!, by za ně a pro .ně zakoupil sedmou válečnou půjčku
v nomil111ní hod"otě 30.000 K a zavázali se, že zaplatí žalujícímu ústavu
hotovo«t, vybývající. na přihlášku. 2.alující ústav zakoupil VII. váleč
nou půjčku a vedl ve svýCh knihách a koresrG~denci jako své komi-

tři z nich (Mirtin D. jako předseda, Josef

Z25
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tenty singularisty v N. žalobu bankovního ústavu proti zmíněným třem
singularistům o zaplacení hotovosti za upsanou válečnou půjčku p r 0ce sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. O ů vod y: Na základě zjištěných okolností dospívá soud k závěru, že podpisem žalovaných na
upisovací přihlášce uzavřena byla mez; žalujícím úSŤ1vem a žalovanými smlouva o komisi dle čl. 360 obch. zák., tedy právní jednání, které
na straně žalující bankovního ústavu bylo obchodem z komise dle čl.
360 obch. zák. Dle čl. 278 obch. zák. jest při posuzování a výkladu obchodniho jednání pátrati po vlJli smluvníků a nedržeti se písemného
smyslu výrazů. Z provedených listinných a svědeckých důkazů však
jest zjevna vůle stran jednajících, že žalovaní, podepisujíce přihlášku,
nezavazovati se k osobnímu ručení za zaplacení 1. válečné půjčky, nýbrž zavazovali singularisty v N. Zda žalovaní měli právo, za ostatní
singularisty, kteří nejsou právnickou osobou, jednati, nebo zda výslovně nebo mlčky konkludentními činy singularisté schválili jednání
žalovaných, neřeší se tímto sporem. Jsou-Ii žalováni upisovatelé jmé- ..
nem vlastním, a nikoliv všichni singularisté v N., za něž upisujícími
bylo jednáno, jest námitka nedostatku pasivní legitimace, žalovanými
vznesená, odůvodněna, a jeví se proto žaloba proti nim podaná bezdůvodnou. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. OŮ vod y: Pokud
jde o právní posouzení věci nemůže býti pochybnosti, že majetek singulární jest společným majetkem všech singularistů té které obce a že
tndíž ohledně singulárního majetku všickni singularisté jsou spoluvlastníky ve smyslu předpisů o spoluvlastnictví, v občanském z<i.koně
uvedených. Majetek singulární, jak soudu odvolacímu jest známo, -jest
zapisován jako samostatné jmění ve zvláštních knihovních vložkách a
může jako takový samostatně býti zavczován, ovšem za souhlasu všech
spoluvlastníků.
Okolnost, že správu singulárního majetku pravidelně
provádí singulární výbor, nemůže ničeho změniti na tom, že singulární
majetek jest ve spoluvlastnictví všech singularistů a dle stavu věci nemůže býti pochyby o tom, že sillgulární výbor nemůže bet souhlasu
všech .spoluvlastníků po případě bez jejich spolupodpisu majetek singulární jako takový zavázati. Tento stav věci měl a musel žalujícímu
j3ankovnímu ústavu býti znám a byl,) tudíž jeho věcí, by obdržev při
hlášku ze dne 20. "1istopadu 1917, zkoumal, zdali žalovaní, kteří tuto
při'lIášku podepsali, a dle svých podpisů na ní osobně zavázáni býti
nechtěli, jsou oprávněni přihlášku tuto jaké> plnomocníci všech singularistů v N. podepsati a tím singulární majetek zavázati.
Když bankovní ústav této opatrnosti nedbal a přihlášku tuto přijal, nemuze
z této přihlášky vyvozovati, že žalovaní osobně mu jako upisovatelé
Vll. válečné půjčky jsou zavázáni. Následkem toho soud prvé stolice
správně věc posoudil, uznav, že pasivní legitimace žalovaných tu
v tomto případě není, a žalobu z toho důvodu zamítl.
N e j vy Š š' 3 o u d nevyhověl dovoláni.
Důvod}:

Dovolání dovozuje, že žalovaní zavázali se podpisy na přihlášce
že jednali na vlastní zodpovědnost, a·že každý z nich ručí aspoň

osobně,

. za sviij podíl na. singulá~ním majetkl~. Ostatr;í, právní v~v?dy d?vola~
.ho spisu nehodl se k veCI, a nem treba zvlasť ]e vyvralIlI, coz plal!
CI. éna o nepřípadném srovnání singulárního majetku s obchodní sQof:6~~stí a o závěrech z toho. vl70,:~ných. Dovolání opírá prá;,ní náhl:,d
h a uvedený o plsemnou pnhlaskll podepsanou zalovanyml. Pn~I ?!ka sama o sobě není však rozhodující pro výklad, k čemu se nesla
sr~~nalá vůle stran. Tuto j~ p,?suzovati ve smxslu tu ,91.4 obč. zák. ne.·en podle této přihlášky, nybrz I pod]~ ostatmch z]Iste.nyc.h .sk~tečnoslI,
]. , odvolací soud převzal od procesmho soudu. Ze z]Istene vule stran
"
Od
· sou d spravne
. , vyvo d·1
..
..jez činiti další právní dusledky.
. vaIaCI
I ze Z]It~ěných skutečností, že s~luv~ím, s:ran~l:' nešl? o t?,. by s.e žaloyaní
zavázali osobně, nýbrž, ze v~lecna. pu]cka mela byli ~~sa~a v~eml
sooluvlastníky singulárního majetku Jako celku, a mel byli predmetem
závazku, směrodatným pro vál~č~ou půjčk~c pouze, tent? s~?I~čný a jetek jako majetkový celek. Jedl~e tohoto ,~c~l,e a zad!,,:ho ]~neh~ me~o
býti dosaženo podpisy žalovanych :13 pnhlasce. Z]Isteno Je dale, ze
všech spoluvlastníků singulárního majetku je mnohem více než žalovaných a že tito nebyli ostatními spoluvlastníky zmocněni· k uvedenému
práv~ímu jednání. Nebyli tudíž žalovaní oprávněni jednati za ostatní,
tím méně za všecky spoluvlastníky jako smluvní stranu, sami však pro
svou osobu nebyli smluvní stranou, ježto neměli úmyslu osobně se zavázati. Také žalující strana nejednala s nimi jako se smluvní stranoll,
nýbrž jen jako se zástupci, ač ve skutečnosti' zástupci nebyli.. Účelem
smlouvy bylo zavázati všecky spoluvlastníky singulárního majetku
jako jednotnou smlu.vní str";nu,.t. j. jako vl~st?íky majetkové~o, celk~.
Nedošlo proto podpisem nekohka nezmocnenych spoluvlastl1lku, I. J.
žalovaných k platné smlouvě, a nemůže strana žalující z přihlášky dovozovati pro sebe nižádných smluvních práv. Ježto žalovaní jednali jako
zástupci. všech vlastníků majetkového celku a pouze tento měl býti
smlouvou zavázán, nedošlo ani k závazku ohledně jednotlivců, tím
méně pak ohledně jednotlivých podílů společného majetku singularistů.
Nezáleží proto na tom, zda žalovaní skutečně jednali na vlastní zodpovědnost, ježto žalující strana domáhá se zažalované částky pouze jako
plnění smluvního závazku převzatého písemní přihláškou, ne však z jiného právního důvodu.

n:

čis.2263.
Přislušným zrušiti prozatimni opatřeni jest v Ý I u č n ě soud, u ně
hož se projednává spor v prvé stolici" byť i prozatimni opatřeni bylo
povoleno jiným soudem.
'

(Rozh. ze dne 13. února 1923, R I 65/23.)
Okresní soud pro Horní Nové. město v Praze povolil prozatimní
Iia dobu nejdéle do konce září 1922.0patření nebylo však vykonáno, ježto odpůrce ohroženého složil do soudní úschovy vkladní
knížku. Spor ve věci hlavní byl veden v prvé stolici u zemského soudu
v Praze. Po uplynutí lhůty navrhl odpůrce u okresního soudu pro Horní
opatření

Civilnl rozbodnuti. V.
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Nové město v Praze, by prozatimni opatřeni bylo zrušeno a knížka byla
mu vydána. S o udp r v é s t o I i c e návrh zamítl, rek u r sní s o ud
mu vyhověl.
.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usneseni obou nižších soudů pro zmatečnost a poukázal soud prvé stolice, by návrh odpůrce ohrožené stra"y
postoupil ku vyřízení zemského soudu v Praze.
D ů vod y:
Dle §u 399 poslední odstavec ex. ř. jest příslušným rozhodovati
o návrhu na zrušení prozatimního opatření, byť i jiným soudem dle
odstavce druhého §u 387 ex. ř. povoleného, soud, před kterým se projednává spor ve věci hlavní v první stolici, t. j. v tomto případě dle
souhlasného udání obou stran zemský soud v Praze, IC příslušnosti
v Uzení o prozatimním opatření dlužno přihlížeti dle ustanove"i SU 41
odstavec třetí j. n. z moci úřední a bylo proto dle §u 44 j. n. zaříditi,
by návrh byl postoupen soudu, jehož příslušnost jest výlučná (§ 51
a § 402 ex. ř.). Usnesení, vydaná soudy nepříslušnými jsou zmatečné.
(§ 477 čís. 3 c. ř. s., § 78, 402 ex. L) a bylo je proto zrušiti.
čís.
Změněna-Ii
opověděti nové

2264.

vereJna společnost ve firmu kupce jednotlivce, dlužno
znamenání firmy,

(Rozh. ze dne 13. února 1923, R I 83/23.)
Pro vystoupeni Františka Z-a z firmy J., veřejné společnosti františek a Anna Z-ovi, žádala firma J. (Anna Z-ovál za změnu zápisu
'Emy. Rej st ř í k o v Ý s o u d vrátil jí žádost, by vykázáno bylon0vé,
soudně nebo notářsky ověřené znamenání firmy, neboť po vystoLl_perá
veřejného společníka Františka Z-a jde o firmu kupce jednotlivce, která,
jak plyne z čl. 15 a 19 obch. zák., majitelem výlučně se znamená vlastnoručním vypsáním plného jejího znění bez předchozího 'napsání osobou
třetí a bez užívánÍ- razítka, čemuž navržené znamenáni firmy odporuje,
pročež je pří pustiti nelze a novým, předpisům čl. 15 a 19 obch. zák.
odpovídajícím znamenáním nahraditi sluší. Rek II r sní s o II d usnesení
potvrdil. D ů vod y: Rekurenti přehlížejí, že napadeným usnesením,
žádá rejstříkový soud, aby Anna Z-ová, která po vystoupení Františka,
Z-a jest jedinou majitelkou firl1)y, předložila nové znamenání firmy,
a že tedy není dotčeno tím nikterak její právo, původní firmu dále vésti;
proto také jsou vratkými veškeré závěry, které rekurenti odvozují
z ustanovení čl. 24 obch. zák., zřejmě směsujíce vedení další staré firmy
a znamenání firmy, což arciť jsou pojmy naprosto se různící" které
ztotožňovati nelze. Po vystoupeni Františka Z-a z firmy jest Anna Z-ová
ovšem kupcem jednotlivcem a jako taková nemůže jinak firmu znamenati, leč vlastnoručním vypsáním celého znění firmy (čl. 19 obch. zák.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, poukázav k dů
vodům napadeného usnesení, jež neodporují čl. 15, 16, 17, 19 a 24

obch. zák., takže tu není předpokladu pro
kursu ve smyslu §u 16 nesp. řízení.
čís.

přípustnost

dovolacího re-

2265.

Jak stanoviti odhadní cenu nemovitostí
středni velikosti
čechy). Lze se

při posloupnosti ve statek
(§ 8 zákona ze dne 7. srpna 1908, čÍs. 68 z. zák. pro
vzdáti práva nápadnictví ve prospěch nejbližšího pak

nápadníka.
'(Rozh. ze dne 13. únoro 1923, R I 113/23.)
P o z ů s t a los t n í s o u d stanovil přejímací cenu statku střední
velikosti na 159.000 Kč a přejímatelem třetího syna zůstavitelova Emila
S-a, ježto nejstarší syn, Allred zůstavitele předemřel a druhý syn Rudolf
se vzdal nápadníckého práva ve prospěch bratra Emila, jenž co do stáří
přímo po něm následoval. Návrh zástupce dětí předemřelého syna
Alheda, by přejímatelem bylo stanoveno nejstarši z' těchto dětí, byl
s poukazem na § 6 zák. zamítnut. Při odhadu statku připojil se soudce
k posudku znalců, vyloučiv použití odhadního řádu ze dne 25. července
1897, čís. 175 ř. zák. Rek u r s n i s o u d usnesení potvrdil.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Jelikož rekursní soud rozhodnutí prvého soudu potvrdil, jest dovolacístížnost dle §u 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák.
přípustna jen v případě zřejmé nezákonností, rozporu se spisy nebo
zmatečnosti. Žádného z těchto případů tu není. Na: vývody dovolací
stížnosti se především podotýká, že § 8 zákona ze dne 7. srpna 1908,
čís. 68 z. zák." pro čechy nepředpisuje výslech představeného obce
za přítomnosti účastníků a že není zákonného ustanovení, dle něhož by
zjištění hodnoty statku ve smyslu §v 8 zákona provésti se mělo dle
předpisů min. nařizení ze dne 25. července 1897, čís. 175L zák. Naopak stanoví zákon ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. v právě uvedeném paragrafu sám, jak dlužno hodnotu statku zjistiti, a jak jest při
tom znalcům postupovati. Těmto předpisům bylo vyhověno. První soud
tedy nepochybil, když' s poukazem na § 33 odhadního řádu nemovitostí
z~mítl,návrh stěžovatelky, by odhad byl dle tohoto řádu proveden. Že
,pn zjl~!ěn.í h.odnóty statku. byl přiměřený zřetel vzat na hospodářský
IOventar; jenz dle 'posledl1l~o odstavce §u 8 zákona ze dne 7. srpna
1!JOS,ČIS. 68 z. zak. pro Cechy al1l nemá býti samostatně odhadnut
vytýčil správně již soud rekursní. Avšak také přejímatel statku byl
ustanoven dle zákonných předpisů správně. Přejímatele statku ustan~vuje. soud dle §u ~ zákona ~le práva a pořadu zákonné posloupnosti
dedlcke .a JSou z nekohka zaroveií nastupujících děd i c ů povoláni
je.dno!hvl, pokud se ned?hod,;ou: tak, ž~ z, pravidla přísluší mužským
lkdl~um e;edn,:st před ~~nskY,?1 a meZI nekolika děd i c i téhož pohla~1 s,tarslI'; pr~d,;mla~slml: pn čemž však příbuzní dle stupně bližší
ma]1 vzdy predne]sl pravo pred vzdálenějšími. Josef S. jest však nejen
J5'
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starší, než ne zl. syn stěžovatelky, Vojtě~h S., nýbrž jest také syn e m

zůstavitelovým, kdežto nezl. VOjtech ~. test tohko Jeho vn~kem. f':0kud

v této souvislosti stěžovatelka. vytýka, ze vzhledem na zaJmy napadníka a spoludědiců, vzájemně si odporující .bylo dle, §u 6 odsta~ec čtvrtý
zákona postarati se o oddělené zastoupem alespon nezL VOJtecha S-a,
lze připustiti, že by bylo tomuto zákonnému předpisu sp~še vyhovo.valo,
kdyby stěžovatelka J?sefina S-?vá ~ebyla ~astupovala, vsec~ny sve n:zletilé děti, jakmile Jedno z 1;lch .čm!lo ~arok~ na prevz~h st~tk~,. ze
však ani tu nelze mluvlÍ1 o neJake zreJme nezakomtosÍ1, ]ehkoz za]my
nezl. Vojtěcha S-a odporovaly v prvé řadě zájmům n~p~dník~ ~mi!a
S-a a vůči němu dostatečně chráněr;y byly a JSou. Konecne vytyka stežovatelka, že při ustanovení přejím~tele statku nem~ly nižší s?~dy d~áti
toho, že se syn RudOlf S. sv~ho prava v ~ pro s p e c~ mlad~lho sveho
bratra Emila S-a vzdal, nez am tato vytka neobsto]1, nebot Jest sIce
pravdou, že nápadník dle zákona povolaný nemůže p~ávem jemu ja~.o
nápadniku zákonem propůjčeným volně nakláda~l.' avs~k v tomto pr::
padě to na váhu nepadá, jelikož Emil S. byl pro pnpad, ze se Jeho starsl
bratr nil~adliictví zřekne, povolán již dle zákona.
čís.

2266.

Přípustnost dovolacího rekursu v otázce út~at, bylo-li usnesení Pn:~
stolice; obsahující též výrok o ůtra!ách, rekurs~~m sou.ctem v, c~lku, !udlZ
i ve výroku o ůtratách, v tomto vsak bez da1st~? oduvodn~m, z~~sen~.
Po vyhlášení vyrovnacího řízení dlužno odstramtt pouze prava zaJemm,uhrllŽovací a zadržovací, nabytá proti předpisu §u 10 vYE' ř., ~ikoliv
však i přísudky exekučních ůtrat, jež vzešly vymáháním onech prav.

(Rozh. ze dne 13. února 1923, R I 115/23.)
Dne 6. prosince 1922 vykonán byl zájem ve prospěch vYn,ráhajícího
věřite1e'a usnesením prvého soudu ze dne 7. prosmce.1922
byly stanoveny útraty účasti při výkonu exekuce a poplatky výkonného orgánu. Do provedení ~ájmu a usnesení ze dne? pr~smce 1~22,
• jímž byly stanoveny útraty rntervence a poplatek vykonneho organ~,
stěžoval si vyrovnávací správce, ježto dne 6. prosmce 1922 byla vyvešena na desce vyhláška o zahájení vyrovnání ohledně dlužníkovy firmy.
l( e k u r sní s o u d' zrušil napadený zájem i usnesení s ním souvisejíCí, ježto dle §u 10 vyf. ř. nebylo lze dne 6. prosince 1922 nabýti zástavního práva na věcech dlužníkových.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého s?udu, ve výroku
o útratách účasti při výkonu exekuce a o poplatku vykonneho orgánu.
D ů vod y:
Napadeným usnesením rekursního soudu by!y mimo Jiné. z.ruš,~ny zájem, vykonaný dne 6. prosince 1922 ve pros pech vymaha]1;1 ventelky,
a usnesení ze dne 7. prosince 1922, jímž byly stanoveny.utraty mter-

vence a poplatek výkonného orgánu, jímž byla zároveň exekuce dle
§u II vyf. ř. na 60 dní odložena. Stížnost brojí proti tomu, že se zrušením usnesení ze dne 7. prosince 1922 byl zrušen také výrok o útratách exekučních. DO,volac,í stížn~st jest připus~na, jeljkož. rekursní soud;
zrušiv ono usnesem take ve vy roku o ulratach, ne]akeho rozhodnuÍ1
v tomto směru neučinil (§ 528 c. ř. s., § 78 ex. ř.). Stížnost jest odů
vodněna. Lze stranou ponechati, zda bylo vůbec třeba, zrušiti usnesení
ze dne 7. prosince 1922, pokud se jím odkládá exekuce, když se v tomto
bodě zrušením zájemního práva stalo bezpředmětným. Zrušiti však,
zároveň také výrok o útratách exekuční~h, ~oliko náh?dou s t~mto usnesením spojený, nebyl rekursní soud o?ravne~ a. zejm~na nema toto zru:
šení opory v ustanovení §u
vyf. f., ktere~aka,~u]e ,pouze n ,a byt I
tam uvedených práv po vyhlasem vyrovn~vaclho nzem; z ~ehoz. plyn~,
že. odstraniti dlužno toliko proti tomuto predplsu nabyta prava zajemm,
uhražovací, pokud se týče zadržovací, nikoliv však také přisudky exekučních útrat.

I?

čís.

2267.

V kolektivní smlouvě zemědělských dělníků v čechách na rok 19.21
je ustanoven rozhodčí soud a jest pro strany závazným.
(Rozh. ze dne 13. února 1923, R I 121/23.)
Pro úpravu pracovních a námezdních poměrů čeledi a dělnictva zev .čechách byly na rok 1921 dne 25. a 26. ledna 1921 schváleny a splnomocněnými zástupci zaměstn~va,telů i dělníků P?d.epsán~
směrnice, je'" v § 5 obsahovaly ustanovenr, ze pro' rozhodovam sporu
zásadního rázu a většího významu zřizuje se při zemském poradním
sbóru zemská paritní komise pro práci zemědělskou, jejímuž rozhodnutí
obě strany musí se podrobiti. Řízení o žalobě, jíž domáhal se země
dělský dělník na' zaměstnavateli zaplacení .[eluta za brambory, s o u d
p r v é s tol i c e pro nepřípustnost pořadu práva zastavil. D ů vod y:
Pro spor, o nějž, jde; zemská paritní komise učinila ve schůzi dne 20.
října 1921 zásadní rozhodnutí ve věci kompensačních zemáků v rozhodčím výroku, dle něhož' zaměstnavatel množství zemáků, které vůbec
jé oprávněn relutova!i; může relutovati 42 Kč za 1 q. Za toho stavu věCi
žaloba nehodí se ku jednání v řádném pořadu práva, neboť zásadní
rozhodnuti zemské paritní komise pro obě strany j.est závazné (§ 5
poslední odstavec směrnic). Rek u r sní s o u d zrušil napadané usne.sení prvého soudu a uložil mu, by dále po zákonu jednal a rozhodl.
D ů vod y:. Právnímu názoru prvého soudu nelze přisvědčiti. Nejprve
sluší vytknouti, že zjištění soudu prvé stolice, že »rozhodčí výrok« uči
něn byl pro tento spor, odporuje obsahu řečeného výroku zemské paritní komise. Z obsahu tchoto výroku plyne, že zemská paritní komise
nezabývala se touto rozepří, nýbrž vyslovila se způsobem' dobrozdání
(arbitrází) a to ještě všeobecně, bez ohledu na strany této rozepře, jak
sluší řešiti otázku kompensačních zeináků, uvádějíc v řečeném »rozhodčím výroku«' doslovně: »Pokud není rodina dělníkova zemáky jinak
mědělského
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zásobena (deputátníci z vlastních, najmutých anebo při?ělenych pozemků), je zaměstnavatel povinen poskytnouÍl ze s~11~vmch zemaku m
natura aspof! tolik, aby 11)ěla, rod!~a p? 1 Y2 q z.emaku na osobu.« Teprve případný zbytek zemáku mu ze by tl reluovan, a to, ~oku~ by nerozhodl zemský paritní sbor jmak, cenou u~edenou
sm:r~lclch (t. J.
stará maximální cena 42 Kč za 1 q). Stanovl-lI zemsky pantm sbor cenu
vyšší, doplatí se rozdíL Zemská pari,tní komise uvádí dál~, .že. je také,
shodnou-li se obě strany na tom, mozno nahradItI ~edostacuJIq zemaky
jinou potravinou, na př. ušlechtilým obilí~ v pomeru 1 : 5. N;Jde tedy
<) rozhodčí rozhodnutí mezi stranamI, nybrz Jde Jen o doblozda111, o autoritativní výklad, proto předpisu §u 577 c. ř. s. ~ násL na tut~ věc n_emúže býti použito. Ale je také uznati, že dle »smernIC«, vydanych ,ze,I"ským ústředním úřadem práce pro rok 1921, neJsou stla.ny. VylUCIH; a,
obligatorně zavázány, by veškeré sp?ry mezI 111ml ze sluz~Dl1lho poment
vzniklé předkládaly. o~resní p~nt~I, kom~sl k rozhod~~Íl:Na?pa,k J:st
zřejmo z ustanovem vSťobecne častl Smerme A. 5, Ze nzelll OKleSTIl
paritní komise jest lilkultativnf (lze) a že i tak pr?ti straně: klerá bl'
se nepodJObila rozhodnutí pant.nt konll~e~.vlze, naSLOupltl ,ce::;tL~. p!aVřl.
Ostatně nezjistil soud prvé stolIce, kdyz jlZ vyrok zemske . ra1ltm komise pokládá za rozhodčí výrok, zda tento spor byl projednan, a strany
dříve slyšeny (§ 587 c. ř. s.),zda soud rozhod~í byl řádně ob~az:n, nalez všemi rozhodčími podepsán a zda neporusuje donucovacl predplsy
práva (§ 595 c. ř. s.).
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého s,oudu s tou opravo~,
že má zniti, že se vyslovuje nepříslušnost dO,volaneho soudu. ~ zrna tecnost řízení a žaloba se pro nepřípustnost poradu prava odmlta.

v;

Důvody:

Rekurs jest přípustným, .rrotož,~ jednání, je~ rekurs.ní sOl~d ~oudu

prvému nařídil, netýče se otazky pnpustnostr por,adu prava, nJ:'br: jed~
nání ve věci samé, na kterýž případ se § 527 c. r. s. nevztahuje, I nen!
tu výhrady právní moci potřebí, ,ba n~ní ani t.aková ,přípustna: Vla,stne
je výrok rekursního soudu zmenovaCI (v otazce pnpustnostr po:adl;
práva) a ne zrušovacÍ. Směrnice, jichž platnost p:o rok 192 J, z nehoz
zažalovaný nárok datuje, i žalující strana výslov.ne uznala, JSou kol~k
tivni smlouvou, jejíž platnost jako smlouvy mezI st;anaml. konkret;uho
služebního neb pracovního poměru uzavřené jest zakonodarcem jlZ od
let uznána - poprvé asi v §u 6 odstavec druhý zákona o obch. pom:--:
předpokládajíc ovšem, že obě str".~y n~ležejí organisacím, jež k?lektl;,m
smlouvu uzavřely, což v tomto pnpade nem nijak sporno. Platr-h vsa~
kolektivní smlouva za smlouvu mezi stranami uzavřenou, pak, Je-lI v nt
pro spornou záležitost zřízen soud rozhodčí, jest vyhověno předpj,su
§u 577 odstavec třetí c. ř. s., jenž žádá k platnostI smlouvy. o rozhodclm:

aby byla písemně zřízena, a jen o tuto smlou,:~ zde za:lm J?~, mkoh
o to, jak rekurs ní soud mylně míní, zda rozhodcI soud ,:yr~k JIz vYI~es!
čili nic a zdali tento výrok jest napadnut žalobou o zrusem dle §u ,,~b
c. ř. s. Za takovou se 'žaloba sama nevydává, nýbrž uplatňuje p,ořodem
práva nárok. () němž je mezi str~nami sporno, zda náleží na pořad pfava

či výlučně před soud rozhodčí,
čen, a jde tedy o otázku §u 42

takže pořad práva byl by proň vyl'JUj. n. Pravda ovšem, že usnesení zemské
paritní komise ze dn~ 20. října 1923, které žalovaný za výrok r~zh~cl
čího soudu vydáva, Jll11 nem, protoze nebylo vyneseno ve spame Vl'Cl,
o niž jde, a vůbec v žádné konkretní věci, nýbrž je, jak samo o sobě
praví, »zásadním rozho?nutím« v otázce kon;p~nsačních zen;áků, tedy
čistě řešením právní otazky 111 abstracto. Zbyv a tedy jen otazka, zdah
směrniCe obsahují ustanovení rozhodčího soudu a zda je tento soud
k řešení sporů toho druhu, o jaký jde, výlučně povolán, Na obě otázky \
dlužno potakati, Již v §u 1 praví se, že směrnicemi upravují se pro celé
období 1921 jednotným způsobem vzájemné poměry mezi zemědělci a
jich dělnictvem, mimo jiné též pokud se týče otázky r o z hod o v á n í
ves por ech, což jistě se vztahuje na vyřizování sporných nároků
mezi dělníkem a jeho zaměstnavatelem, kdežto předpis §u 3 odstavec
druhý, že pro rozhodování v otázkách sporných »zvolí si obě smluvní
strany důvěrníky«, vztahuje se dle celého ·kontextu patniě na orgamsace, nikoli na strany konkretního pracovního poměru. V§u 5 pak jest
toto v §u 1 zmíněné »rozhodování ve sporech« skutečně upraveno, a to
tak, že se tu stanoví trojí druh rozhodčího soudu, a to: 1. pro vyřizo
vání m e n š í c h s por ů ustanovi si obě strany po jednom důvěrníku,
kteří si zvolí předsedu; 2. ve sporech vět š í h o v Ý z n a m u lze žá, dati rozhodnutí příslušné okresní paritní komise, jejíž rozhodnutí jest
pro obě strany závazné, než přece lze proti straně, jež by se rozhodnutí
komise nepodrobila, nastoupiti pořad práva, i jest příslušným okresní
soud pracovního místa; 3. pro rozhodování sporů z á s a dní hor á z u
a v,ě t š í ho, v Ýz n a m u zřizuje se zem'ská paritní komise, pro jejíž
řízení budou bliŽŠÍ ustanovení vydána a jejímuž rozhodnutí musí se obě
strany podrobiti. Ovšem jest hranice mezi těmi třemi druhy rozhodčího
soudu rozplývavá, protože vytčené rozhraničující znaky jsou mlhavé,
postrádajíce vykrystalisovaných OblySŮ, avšak to zde docela nevadí,
neboť nejde o urče'ní příslušnosti' mezi nimi navzájem, nýbrž mezi souborem jich a řádným soudem. A tu nemůže býti pochybnosti, že jmenovaným rozhodčím soudúm přikázány jsou všecky majetkové spory
L pracovního poměru, protože se nečiní rozdíl mezi jednotlivými nároky
a prostě se mluví o sporech, takže ve smyslu §u 1 musí se rozuměti
každý spor ze »vzájemného poměru mezi zemědělcem a jeho dělníkem«.
Ale rozhodčí soudy tyto dlužno pokládati také za obl i g a t o r n í, t. j:
že nárok na ně vznesen býti musí, chce-li býti uplatňován, a že strana
nemá práva volby mezi soudem rozhodčím a řádným soudem. To je
účelem »Směrnic« vůbec, aby obě strany, zemědělci a dělnictvo, svůj
vzájemný poměr samy si, upravily podle svých potřeb, které samy nejlépe znají, a aby se tato úprava týkala nejen práva hmotného, nýbrž
právě i formálního, otázek soudu a řízení. Rozhodovati majíp ř i s I u šn í c i str a 11 s a m Ý c h - ovšem v rovném zastoupení - protože
to má býti soud odborný, znalecký, sestavený z osob, jimž poměry a
potřeby obou stran jsou z vlastní zkušenostipovědomy, takže žádného
znalce nepotřebují. Tento úmysl kolektivní smlouvy však byl by zmalen, kdyby potom, když spor skutečně nastane, strana měla míti dovoleno s pominutím rozhodčího soudu obrátiti se na řádný soud, kterému
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chybí ta znalecká kvalifikace, jež tvoří právě důvod ú mluvy o rozsudím.
Proto chybně vykládá rekursní soud se žalobkyní, které snad v tomto
případě by se lépe zamlouval řádný soud,
slůvko »lze« v předpisu
ad 2., že ve sporech většího významu lze žádati rozhodnutí okresní
paritní komise v ten rozum, že rozhodčí soud je tu předepsán pouze
I a k u 1 t a t i vně. Už to, že v předpisech ad 1. a 3. takového výrazu
není, nýbrž smlouva mluví tu kategorícky (»ustanoví sí« a »zřizuje se«),
dává na ruku že nelze na to slůvko důraz klásti, neboť nebude přece
smlouva jede~ soud z řady ustanovovatí za fakultativní a druhé dva za
obligatorní. Ale vůbec má slůvko to jiný předmět a tudíž docela jiný
význam, než jaký mu rekursní soud přikládá; nechce říci, že možno žádati rozhodnutí okresní komise, ale že to není nutno, tedy že možno se
obrátíti i na řádný soud, nýbrž prostě praví, že možno žádati rozhod- .
nutí anebo také nežádati, t. j. že, jak přirozeno, strana není k žalobě
nucena, pakli však ji podati chce, musí ji o.všem podati u okresní komíse. Ovšem se nemusí strana výroku komise ad 2. podrobiti, a pak
»lze« proti ní nastoupiti pořad práva u okresního soudu - i toto »lze«
má týž význam, jak právě vyložen, a nemůže ani jiný míti í dokazuje
proto nejlépe, jak ono prvé »lze« chápati dlužno.
čís.

2268.

Zajištění půdy

drobrtým pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
318 sb. z. a n.).
Při poriechání pozemku v pachtu (§ 29 zák,) může vlastník do pachtovného započísti, oč byly daně a jiné veřejné dávky z pozemku zvýšeny.
(Rozh. ze dne 13. února 1923, R ] 134/23.)
čís.

O ba· niž š í s o u d y přiznaly pachtýři zpachtovaný pozemek
do dalšího pachtu (§ 29 zák.), nevyhověly však návrhu vlastníka. by
pachtovné bylo zvýšeno vzhledem k zvýšeným břemenům daňovým.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a přikázal prvému soudu, by znovu jednal a rozhodlo propachtovatelově návrhu na
zvýšení pa·chtovného.
Důvody:

Dle §u 29 zákona ze drre 27. května 1919, elS. 318 sb. z. a n. má
právo žádatí, by mu vlastník ponechal pozemek na místě pře
vodu do vlastnictví dále v pachtu z a st e j n Ý c h pod m í n e k, jako
dosud, a to nejméně po dobu šesti let. Má-li vlastník ponechati poze-·
mek dále v pachtu z a st e j n Ý ch pod m í n e k, povinen jest zajisté také, ponechati pachtýři pozemek z a d·o s a vad n í p.a c h t o v n é, t: j. za pachtovné, placené do 27. května 1919, a není oprávněn, žádati na pachtýři zVýšení pachtovného. Ustanovení §u 29 zákona
nemůže tudíž zavdati příčiny k pochybnostem tehdy, když pachtýř do
vydání zákona platil vlastníku určitý peníz jako pachtovné a ve dle
10 h o sám ze svého hradil daně a jinaké veřejné dávky, vypadající na
pachtýř

pachtovaný pozemek; tu platí pachtýř i nadále smluvené pachtovné a
nese daně a ostatní veřejné dávky, byť í zvýšené. Jinak má se věc,
hradí-li vlastník ze svého daně a ostatní veřejné dávky. V tom případě
záleží peníz, jejž pachtýř odvádí propachtovateli, vlastně ze dvou části,
totiž z kvoty daní a jinakých veřejných dávek, vypadající na pachtovaný pozemek, a ze zbytku, představujícího teprve č i sté pachtovné.
V takových případech nelze slovům »za stejných podmínek« rozuměti
tak, že by vlastník i po dobu prodlouženého pachtu mohl od pachtýře
požadovati cel k e m jen tolik, kolik pachtýř dosud odváděl, přes to, že
daně a jinaké veřejné dávky značně stouply, neboť to by vedlo k nemožnému důsledku, že by vlastník po případě doplácel. Tu mohou tedy.
slova »za stejných podmínek« míti jen ten význam, že pachtýř jest povinen, po dobu prodlouženého pachtu odváděti vlastníkovi takový peníz, aby vlastníkovi po srážce kvoty, připadající na zvýšené daně a jinaké veřejné dávky z pozemku, zbývalo p r á vět o 1 i k č i sté h o
pac h t o v n é h o, kolik dosud mu zbývalo. Tomu nevadí ustanovení
§u 3 opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, čís. 580 sb. z. a n.,
že ustanovení §u 2, tudíž i §u 2 (5) netýkají se půdy, zájištčné drobným pachtýřům podle zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a
n., ježto opatření mělo na mysli patrně půdu, která má drobným l'8chtýřům za určitou přejímací cenu do vlastnictví býti postoupena, a při
které do té doby, dokud se tak nestalo, nemá míti místa zvýšení pachtovného nižádným způsobem, poněvadž pachtýř ode dne vydání zákona
má již nárok vlastnický, a každý vyšší plat znamenal by vlastně nepří
pustné zvýšení cenypřejímacL. Opačný názor .nižších soudů tedy neobstojí, i bylo proto podle §u 16 nesp. patentu ze dne 9. srpna 1854,
čis. 208 ř. zák, mimořádnému dovolacímu rekursu vyhověno.
čís.

2269.

Akciová společnost cizozemská může býti s!lo]ečníkem tuzemské
společnosti s r. o. jen, vykáže-Ii, že byla připqštěna k provozování obchodů v tuzemsku.
(Rozh. ze dne 13: února 1923, R I 146/23.)
Návrh společnosti "Slavonia, výroba dýh, spol. s r. 0.« V Praze, bý
jako její společník ··zapsána byla »Slavonia, akc. spol. ve Vídni«, rej s tří k o vý s ou d navrhovatelce vrátil k doplnění v tom směru, by
vykázáno bylo, že Slavonia, akc. spol. ve Vídni· připuštěna byla ku provozování obchodů ve smyslu cís. nař. ze dne 29. listopadu 1865 čís. 127
ř. zák. jako spol~čnice společnosti, »Slavonia, společnost s L O. v Praze« (sdělení min. vnítra ze dne 4. března 1919, č. 6618, uveř. ve věst.
sprav. 1919 str. 38). Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů v od y: Cizozemská akciová společnost, zúčastněná kmenovým vkladem
na tuzemské společnosti s ručením obmezepýni, neprovozuje ovšem
v tuzemsku obchody pod svou fírmou, nicméně jest však zúčastněna
svým kapitálem na obchodováni dotyčné společnosti a tak v pravdě
provozuje svým kapitálem obchody pod firniou této společnosti. Již
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s tohoto hlediska nutno požadovati od takové cizozemské akciové společnosti výkaz o tom, že byla k provozováni obchodů v tuzemsku při
puštěna, vždyť by jinak cizozemská společnost akciová takovým zpusobem provozovala v tuzemsku obchody, aniž splnila podmínky cis.
nař. z~ dne 29. listopadu 1865 čís. 127 ř. zák. (nařízení vlády repubhky Ceskoslovenské ze dne 13. záři 1920 čís. 532 sb. z. a n.) a takové
účastenství cizozemské akciové společnosti na tuzemské společnosti
s r. o. neznamenalo by nic jiného nežli obcházení právě uvedených zákonných předpisů, což přece za přípustno pokládati nelze. I nemOžno
proto pochybovati o tom, že právě uvedených zákonných předpisů použíti dlužno i tehdy, když dotyčná cizozemská akciová společnost
účastní se jako společnice na tuzemské společnosti s r. o. anebo jako
zakladatelka takové společnosti.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvod

y:

Není tu podmínek §u 16 pat. o nesp. říz., zejmena ne patrné nezákonnosti, naopak je napadené usnesení ve shodě s cís. nařízením z roku
1865. Postupem několika společenských podílů má na místo dosavadních několika společníků vstoupiti rakouská, tudíž cizozemská akciová,
společnost, m.ající ve firmě jako hlavní označení jméno "Slavonia« a
provozující průmysl dřevařský. Společnost tato má s jihoslovanskou
akciovou společností, zvanou taktéž »Slavonia«, provozovati pod firmo,u
zdejší společností s obrn. ruč., v níž na prvním místě je taktéž jméno
»Slavonia«, výrobu dýh, tudíž odvětví dřevařského průmyslu. Vzhledem
k tornu je zde aspoň v podstatě táž firma a týž obchod, a nezáleží na
tom, že stěžovatelka chce právně vystupovati pouze jako společník
zdejší společnosti s obrn. ruč. Správný je proto názor rekursního soudu,
že vstup cizozemské akciové společnosti, jež není dosud připuštěna
k provozu obchodu v tomto státě podle cis. nař. z roku 1865, byl by
pouze obcházením tohoto zákonného předpisu.
čís.

2270.

Potvrzení ve smyslu §u 178 nesl'. říz. lze vydati teprve pn odevzdání pozůstalosti a jde-li o substituční odkaz, teprve yři odevzdání
pozůstalosti odkazem zatíženého.
(Rozh. ze dne 13. února 1923, R I 147/22.)
V poz!1stalosti po Karlu Sch-ovi, odevzd.llné universálnímu dědici
Václavu P-ovi, byl též deskový statek Sch., stížený substitucí pro Hanuše Sch-a. Po smrti Václava P-a, ale dříve, než pozůstalost jeho byla
odevzdána, zažádal Hanuš Sch. o potvrzení dle §u 178 nesp. říz. za
účelem vkladu práva vlastnického ku statku Sch. S o udp r v é s 1, o I i c e zamítl návrh jako předčasný. D ů vod y: V rozhodnutí ze dne
21. března 1922 R I 284/22 vyslovil Nejvyšší soud právní názor, že od. kazem, přešedším úplně do vla~tnictví universálního dědice Václava

p-a jehož smrtí nabyl žadatel nároku na odkaz dle §u 684 obč. zák.,
nebyla zatí~en,a poz,ů~talost Ka!'la SC,h-a, která přešla bez h~otné újmy
na universalmho dedlce, nybrz pozustalost tohot?, t. j. Vaclava P-a,
jež má dle §u ?84 obč ..zák. odkaz v'ydati o~k~zovníku. Na tento právni
názor jest pozustalostm soud dle zakona vazan a jest proto o odkazu
com jednati při projednání pozůstalosti po Václavu P-ovi. O vydáni
~otvrzení po~le §u 78 ve spojeni ~ §e~n .1 ~7, ~esp. říz,:ní nelze vš~k
před skonč~Hlm P,~:~stalostmho pr,ojednav~m z~datJ; takz~ ,soud p()ZllstaJostní pn nynejSlm stavu pozustalostmho nzem nemuze se toho \
času pouštěti do věcného rozhodnuti o pozústalosti. Dle §u 688 a 812
obč. zák. múže odkazovník, když byl právní důvod k odkazu řádně vykázal, před odevzdáním pozůstalosti pouze žádati odluku dědictví od
jmění dědicova a zajištění odkazu, nemLlže však navrhnouti, aby ve
veřejných knihách pozemkových ještě před tím byl zapsán. Rek u r sní
s o u d usneseni potvrdil.
Ne j vy š ší s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

!

D

ů

va dy:

Není tu rozporu 'se spisy, naopak vyhovuje napadené usnesení pozůstalostním spisům, dle nichž projednává se pozůstalost po Václavu
P. jako c.e1ek tím způsobem, že velkostatek Sch. pokládá se za část
této pozůstalosti. Stěžovatel odporuje právnímu názoru, vyslovenému

Nejvyšším soudem, pouze tvrzením, že nižší soudy nejsou jím vázány,
ve skutečnosti však uznává sám, že projednání celé pozůstalosti po jmenovaném, počítaje v to i velkostatek Sch., má se státi jednotně, jak pozůstalostni soud skutečně činí. Pravní důsledky, jež stěžovatel z toho
vyvozuje, jsou mylné. Návrh jeho na vydání potvrzení podle §u 178 pat.
o nesp, říz. byl správně posuzován jedině podle tohoto zákonného
předpisu, nikoli však podle d!1vodů vhodnosti, stěžovatelem předpoklá
daných. § ten sice neobsahuje výslovného ustanovení o době, kdy odkazovník může žádati o stvrzení tam určené, avšak je zařaděn spolu
S §em 177 pod nadpis »Eintragung der Einantwortungsverordnung in
die 6ffentlichen Biicher«a slučuje v druhé větě, jednající o zvláštních
případech, v jedno. předpisy §§ 177 a 178, z čehož je souditi, že potvrzeni §u 178 může býti vydáno teprve při odevzdání pozůstalosti,
k čel11už v tomto případě ještě nedošlo.
čís.

2271.

Ve vnitřním poměru mezisolidárnimi spoludlužníky neplatí ohledně
vzájemné náhrady zásada §u 1302 obč. zák. K pojmu zvláštního poměru
ve s'nyslu §u 896 obč. zák.
Soud civilní jest vázán odsuzujídm rozsudkem trestniho soudu,
pof,{Ud jím zjištěna byiapříčinná souvislost mezi trestným činem á poškozením.
Tříleté promlčecí lhůtě §u 1489 obč. zák. nepodléhá postižní nárok
dle §u 896 obč. zák., třebas vznikl ze solidárního závazku k náhradě
škody osobě třetí.
(Rozh .. ze dne 13. února 1923, Rv, 1759/22.)
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Dne 30. června 1907 houpal se hoch Jan Sch. na vratech u domu
Václava Sch-a, vyvrátil vrata, padající vrata zasáhla nezl. Viléma ~-a
a těžce ho poranila. Trestni'řízení zahájené pro přestupek §u 335 tr; zak.
proti Václavu Sch-ovi, majiteli domu a J?selu O~OV1:. mlstruzam~č
nickému, jenž vrata zasazoval, skončll0 prav~pbtny:" ]l~h. odsouzemm.
Václav Sch. byl pojištěn proti povinnemu rucem u zalU]lcl spo~ečnosh,
lež zaplatila za něho Vilému D-ovi celkem 46.000 Kč a d?n;ahala s,:
náhrady jich na Josefu O-ovi. Ve sporu nechaly strany ]ednam .ohledne
27.000 Kč v klidu, co do zbytku přisoudil pak pro c e snl s o ~ ~
p r v é s t o I i c e pojišťovně polovinu. O ~ vol a C,í s o u d ~ odvolan!
obou stran rozsudek potvrdil. D ů vod y: zalobkyne netvrdl, ze ohledne
náhrady zaplacené Václavem Sch-em mezi ním a žalov~ným ,uzavřena
byla nějaká dohoda. žalobkyně snaží se takovýto. smluvl1l pom,:r (~. 896
obč. zák.) dovoditi z toho, že žalovaný dopushl se chyby pn znzem
vrat a že, ač byl 28. června 1907 upozorněn, že háky u ~ratse UVOl~lly,
opravy ihned neprovedl, takže by byl úraz nezl:. Vllema D-a vube~
přivoděn nebyl, že žalovaný dopustil se chyby v zlvnos!l a ]edn~l pry
proti smluvnímu poměru s Václ~vem Sc~-em. V,pom,eru k y~clavu
Sch-ovi jest prý po"inen celou nahradu nes!l, poneva~z zavl11e,l1l ];h?
vinu Václava Sch-a daleko převyšuje. Odvola11l vlastne samo pnznava,
že pro poměr náhrady obou solidárních spol~dlužníků Vác~ava Sch-a
a žalovaného jest směrodatným,. jak ten k.te;y z l1l5'h, na ur~zu nezl.
Viléma D-a nese vinu. PoukazuJe-Ir odvolam k vme zalovaneho, ]e~t
vina Václava.. Sch-a zase v tom, že již v zimě 1907 přJpushl znovuzavešení vypadlých vrat a ač se 25. č·e.rvna 19,07 dověděl, že ~rata 23. čer~na
opět vypadla, ničeho jakovlast11lk nezandll a take spravu vrat na zalovaném přímo nežádal, tím méně ho na nutnost,opravy upOZO!,11l1. Nelz~
proto při svědčiti právnímu názoru odvolatelky, ze tu byl ~ome; smluvm
po rozumu §u 896 obč. zák., který by žalovaného k, r:~hrade <;el;ho .dluhu
zavazoval a že vina žalovaného byb daleko vetsl zavmem Vaclava
Sch-a. P~kud se tkne odvolání žalovaného, uplatňuje sice odvolatel
odvolací důvody nesprávného právního posouzení věci a nesp;áv?ého
ocenění důkazů ve skutečnosti provádí také jen onen odvolaC1 duvod
prvý. Nesprávně prý posoudil soud pro~e~ní vě~ sporn.ou" vychá~eje
z názoru, že uplatj\ovar;ý nár?k nep~dleh.a 31etemu c nybrz 30~etemu
promlčenÍ. Odvolání nem v pravu. Ne]edna se tu o zalo?u ~ n,ahrady
škody jejíž promlčení § 1489 obč. zák. ve 3 letech stanovl, nybrz o nahradní nárok dle §§ 896 a 1302 obč. zák., který Václavu Sch-ovi pří
slušel proti žalovanému jako. s?lidární;nu spOl~~lu~níku., Zažalovar;ý
nárok vznikl sice ze zaplacem nahrady skody, nezada se vsak pko nahrada škody, nýbrž jako nárok náhradní ze zákona, tudíž z jiného, pr~v
ního důvodu. Nárok tento opírá se o ustanovení §§ 896 a 1302 obc. zak.,
a soud odvolací sdílí právní názor soudu prvého, že pro nárok ten platí
30leté promlčenÍ. Tvrdí-li odvolání dále, že by žalovaný mohl proti
žalobkyni vznésti všechny námítky, které by mohl proti Vilému D-oví,
uplatňovati, tedy i námitkU promlčení, přehlíží, že se tu nejedná
po~
stup nároku nezl. Viléma Dca na žalobkyni, nýbrž o postup s Vaclava
Sch-a, který dle §u 896 obč. zák. bez postupu práva věřitelem nezl. Vilémem D-em k požadování náhrady na žaloyaném byl oprávněn, na

.o

. žalobkyni. Odvolání vytýká dále, že není příčinné souvislosti mezi jednáním žalovaného a událostí škodu způsobivší, jelikož trestním rozsudkem okresního soudu jest toliko zjištěno, že se žalovaný dopustil
přestupku dle §u 335 tr. zák. Než neprávem. Neboť výrokem rozsudku
trestního jest zjištěno, že opominutí obou obžalovaných (Sch-a a O-a)
přivodilo uškození na těle chlapce Viléma D-a. Ostatně škoda, která
sice musí pojíti z bezprávného činu (§ 1295 obč. zák.) nemusí býti
činem tím bezprostředně způsobena. Stačí, že přivoděna byla prostředně,
jako v tomto případě, kde k ,opom~nutí žalovaného jako od~orníka" aby
učinil nutná opatřelll bezpecnostlll protJ vypadnutJ vrat vubec, ac na
uvolnění háků byl upozorněn, přistoupila činnost chlapce Jana Sch-a,
který se na kolejnici, na níž se vrata posunovala, houpal a tím vypadnutí
nedostatečně upevněných vrat a úraz přivoděn byl. Tím padá i odvolací
dÍlvod neúplnosti a vadnosti řízení, že soud nepřipustil dukazu inaleckého, jímž by prý bylo dokázáno, že tu příčin~é s?uvislosti ne!'Í. Výše
zavinění Václava Sch-a a žalovaného neda se presne Z]lStJtJ, dluzno tedy
míti za to, že jest poměrně stejná a právem proto soud prvé stolice dle
§u 896 obč. zák. náhradu jim rovným dílem uložil.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.
Důvody:

K d o vol á níž a lob k y ně: Co do právního posouzení' sdílí do. volací. soud názor soudu druhé stolice a poukazuje žalobkyni na důvody
!ozsudku odvolacího soudu, jež jsou v podstatě správné a nebyly vyvráceny dovolacím spisem. K jeho vývodům se podotýká, že zde jde
o spor mezi dvěma solidárními ·spoludlužníky ve smyslu §u 896 obč.
zák., pročež přicházejí v úvahu ustanovení tohoto §u a závěrečná slova
§u 1302 obč. zák., kdežto ostatní předpisy tohoto §u se vztahují na poměr vůči třetí poškozené ,osobě. Pro vnitřní poměr mezi spoludlužníky
jest rozhodným ustanovení §u 896 obč. zák., že spoludlužník, jenž zapravil celý solidární dluh, jest oprávněn, žádati na ostatních spoludlužnících náhradu rovným dílem, není-li mezi nimi zvláštního poměru. Zde
platí tedy jíná zásada než v poměru vůči poškozené osobě dle §u 1302.
obč. zák., kde jerozhodno, zdali účastenství všech spoludlužníků na poškození třetí. osoby se dá.děliti čili nic. Při posouzení postižního nároku
dle §u 8<'J6 obč. zák. jest směrodatným v prvé řadě zvláštní poměr mezi
spoludlužníky a není-li takového poměru, ručí spoludlužníci navzájem
rovným dílem. Jelikož v tomto případě se jedná o trestná opomenutí žalovaného a Václa"a Sch-ana škodu Viléma D-a, nelze mluviti o tom,
že meZI spoludlužníky byl smluvní poměr anebo zvláštní poměr ve smyslu
§u 896 obč. zák. proto, že Václav Seh. pověřil žalovaného zřízením a
opravou vrat. Zvláštní poměr ve smyslu uvedeného §u mohl by záležeti
pouze v to,:;" že__ :~vínění žalov,aného ~ V ác!ava Sch-a není stejným.
V tomto smeru mZS! soudydospely na zaklade trestních spisů k závěru
že zavinění obou spoludlužnlků co do velikosti v podstatě není rozdíl~
ným. Dovolací soud připojuje se k tomu názoru s dodatkem, že opome-
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nutí, jež se kladou za vinu žalova':ý~l a Václa~u S:h-ovi, neos.~ra~edlňují
k závěru že co do velikosti zavmem spoludluzml<u Je zde zvlastm pomer
ve smys'lu §u 896 obč; zák. c který by přip~ušt.ěl rozmení postižníh~
nároku žalobkyně na vice nez polovIcI sporne častky. Vaclav Sch. ruCI
v prvé řadě dle §u 1319 obč. zák, a věděl dle zjištění trestního rozsudku
již v roce 1907 o nebezpečné vadnosti svých vrat Přes !o se nepostaral
o řádnou opravu čímž se stalo, že vrata vypadla po druhe dne 23. Cervna
1907. O tom se' dověděl Václav Sch. dle zjištění odvolacího soudu již
25. června 1907 a přes to omezil se na příkaz žalovanému; by vrata
opravíl, aniž žalovaného upozornil na nutnost tét~ opravy. Liknav~st
žalovaného nikterak neomlouvá Václava Sch-a, ktery dle §u 335 jr, zak.
a dle §u 1319 obč. zák. měl povinnost, pověřiti opravou vrat íhned druhého zámečníka, byl-Ií žalovaný v prodlení. Až do ukončené opravy měl
Václav Sch. dle uvedených zákonných předpisů zaříditi vše možné, by
se nehoda nestala, bez ohledu k tomu, byla-li tato zařízení po případě
spojena i s větším nákladem. Pro posouzení velikosti z~vinění Václava
Sch-a jest 'důležitá též okolnost, na kterou poukazu]! duvody rozsudku
krajského jako odvolacího soudu ze dne 7, února 1908 v trestní věcí,
že Sch. dobře byl si vědom nebezpečné vlastnosti vrat, jelikož, sám s~
přiznal, že častěji zpozoroval, jak děti na vratech se houpaly, že je vždy
zaháněl a svým pomocníkům dal příkaz, by rovněž tak učinili. Za tohoto
stavu věcí nižší soudy neměly příčiny, uchýliti se od pravidla §u 896
obč. zák" že spoludlužníci ručí tomu z nich, jenž zapravil solidární dluh,
rovným dílem, není-Ii zde zvláštního poměru, jenž by vyžadoval jiné p?souzení postižního nároku.
Ž a lov a ný vytýká vadu odvolacího l'ízení proto, že nebyl proveden důkaz znalci o tom, že opomenutí žalovaného nejsou v příčinné souvislostí s úrazem Viléma D-a a proto, že odvolací soud nepřihlížel ke
všem zvláštním okolnostem, za kterých k úrazu došlo, Než neprávem.
Dle §u 268 c. ř. s. byly nižší soudy vázány obsahem trestního rozsudku.
který vyslovuje, že opomenutí žalovaného měla v zápětí těž~é zranění
Viléma D-a. Jelikož toto zranění tvoří část objektivní skutkove podstaty
přestupku ve smyslu §u 335 tr. zák" byl~ nižší soudy i, co qo ?tázk.y
Dříčinné souvislosti vázány výrokem trestmho soudu. Ponevadz dale ZjiŠtění nižších soudů o opomenutích žalovaného úplně stačí k závěru) že
jeho zavinění je v podstat~ tak ~elkým, jako"z~vi.nění ,Václava ~ch-a:
i1ebylo potřebí ani znaleckeho dukazu, anI z]lstem d"lslch skutecnosŤl
z trestních spisů. Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvoru ve VídnI ze dne
20. listopadu 1900, čís. 15.372, jehož se dovolává žalovaný, má jin~
skutkový podklad a vztahuje se na trestní rozsudek,. jímž obhlo~aní ,bylI
uznání vinnými přestupkem ve smyslu§u 459 tr. zak; Po pravl1l, s!rance
poukazuje se žalovaný na důvody rozsudku odvolaclho soudu, jez JSou
v podstatě správné, při čemž se podotýká, že tříroční promlč.ecí Ihů,t.ě
§u 1489 obč. zák. nepodléhají nároky. ze zákonný~~ ~stanoven;, ~a pnklad z ustanovení §§ 1041 a 1042 obc. zák., a zvlaste ne posŤlzm narok
dle §u 896 obě. zák. Tento nárok nesouvisí s nárokem poškozen~ho v~či
spoludlužníku, naopak zakládá se jako sa~ost~t~y nar~k n,:,z~konnem
ustanovení a podléhá všeobecné promlčecl Ihute, ktera pocrna zapravením solidárního dluhu.

čís.
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Obchody splátkové (zákon ze dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák.).
Odevzdání s výhradou prodatelova vlastnického práva až do zaplacení kupní ceny přechází v tradíci vlastnickou, jakmile kupite! zaplatil kupní cenu, nebo jakmile prodatel se rozhodl požadovati zaplacení
kupní ceny. Podav žalobu o zaplacení kupní ceny, vzdal se prodatel
práva ustoupiti od s~!ouvy. Zá~~da,~u. 906. obč. zák. ~ ,~eo~volatelnosti
vykonané volby plah 1 tehda, prrsluSl-h pravo volby verrteh.
Byl-li předmět splátkové kOUlJě odevzdán kupiteli, nepřísluší mu již
vůči prodateli nárok na odevzdání věci, třebas si byl prodatel vyhradil
\'Iastiiictví, a nelze proto kupitelův nárok na odevzdání věci zabaviti.
Umluveno-Ii, že prodatel jest povinen po zaplacení kupní ceny dopraviti prodaný předmět kupiteli, nabývá kupitel zaplacením kupní ceny
vlastnictví.
(Rozh. ze dne 13. února 1923, Rv 1881/22.)
Dne 16. ledna 1921 koupil Rudolf Z. od Lva S-a pianino za 14.000 Kč,
z nichž zaplatil 4.000 Kč ihned, zbytek pak bylo zapraviti v měsíčních
splátkách po 1.000 Kč, počínajíc 15, únorem 1921, pod ztrátou platebních lhůt; kromě toho umluvena výhrada vlastnictví až do úplného zaplacení kuppí ceny. Manželka Rudolfa Z-a přistoupila ku smlouvě jako
rukojmí. Manželé Z-ovi zapravili splátky řádně až do června 1921. Žalobou, zadanou dne 2. prosince 1921, domáhal se Lev S. na manžeHch
Z-ových zapjaceni nedoplatku kupní ceny, jejž Rudolf, Z. dne 30, prosince 1921 zapravil. Na insert Rudolfa Z-a koupil od něho dne ll. prosince 1921 pianino žalobce za 10.000 Kč, a, zaplativ předem 1.000 Kč,
převzal je s tím, by mu je Rudolf Z, po zapravení zbytku kupní ceny,
jež se stalo dne 12. prosince 1921, dopravil do bytu. Dne 12. prosince
1921 zabavila u Rudolfa Z-a pial1ino žalovaná firma 8., vymáhajíc na
něm pohledávku. Žalobě o nepřípustnost exekuce pro c e sní s o u d
pr v é s t o I i c e vyhověl a uvedl v podstatě v d ů vod ech: Žalobou,
zadanou dne 2. prosince 19-21 a doručenou Z-ovým dne 5. prosince, 1921
vykonal Lev S. právo volby ve smyslu §u 906 obč. zák. a Rudolf Z. stal
se neobmezeným vlastníkem pi'll1ina, třebas bylo pouze částečně zaplaceno (rozh. ze dne 27. září 1893. OL U. čís. 14.837, ze dne 9. května
1906 Ol. U. n. ř. 3412). Byl proto Rudolf Z. oprávněn prodati pianino··
žalobci-Smlouvou ze dne ll. prosince 1921 stal se žalobce vlastníkem
pianina, ježto odevzdání stalo se dle §u 428 obč. zák. tim, že Rudolf Z.
se zavázal po zaplacení kupní ceny dopraviti nástroj do žalobcova bytu
(rozh. ze dne 7. května 1900, OL U. n. ř. čís. 1037, rozh. ze dne 17.
června 1913, OL U. 6491). V dalším vyvrátil ze skutkových zjištění
soud námitku žalovaného, že jednání jest odporovatelné, ježto žalobce
musel věděti, že Rudolf Z. prodává' pianino na úkor věřitelů, O d v oI a c ís o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Spisy, jež vyžádány byly po
skončení jednání dle §u 193 c. ř. s" jest zjištěnO, že dne 2. září 1921
došla prvého soudu žádost firmy E., domáhajicí se zabavení práva, pří
slušejícího Rudolfu Z-ovi proti Lvu S-ovi z kupní smlouvy o pianině
se zachováním práv, nabytých třetími osobami, jmenovitě zab,avení ná-
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roku Z-ova, by mu pianino by:o přenec~á~o do vlastn~ctví
úťlném
zaplacení kupní ceny. žádostI teto exekucn~ soud vyhovel, vynzem bylo
doručeno iak Lvu S-ovi tak Rudolfu Z-OVl, exekuce nebyla dosud zastavena a 'byla zde tudíž ještě V době smlouvy mezi ,žalobcen.l .a Rudolfem Z-em, Z toho vyplývá, že vzhledem k pov?le~e exekUCI jellna~
Lev S. nebyl oprávněn přenech~ti Rudolfu Z-OVl plam.no do, vlast11IC~VI,
jednak Rudolf Z. neměl práva, trebas byl zapla!ll S-OVl kup.m cenu, p.~e
vádě ti neobmezené vlastnictví k píaninu na zalobce.
Pn nejmenSlm
bylo pianino obtíženo povolenou exekucí a právo, příslušející z exekuce
na pianinu firmě E., nezaniklo kr:pní sl;rlouvou mezi Z-e,:: a, žalobc~m.
Nemohl-li však Z. pianinem volne nakladatI, nemohl je prevestI na zalobce bez exekučních práv firmy E" a nemůže býti tímto' převodem
zkráceno nebo zrušeno právo příslušející věřitelům na pianinu. Vzhle-.
dem k tomu nemá žalobce 'Práva, jež by opodstatňovalo žalobu dle
§u 37 ex, ř. Až do zaplilcení kupní ceny S-ovi, byl tento vlastníkem pianina. Po zaplacení kupní ceny Z-em byl nárok na vydání pianina zabaven, Mohl jím tedy Z. nakládati pouze bez újmy exekučních práv,
jichž nabyly jiné osoby.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu,

o ů vod y:
S názorem odvolacího soudu, že Rudolf Z, neměl následkem exekuce firmě E, proti němu usnesenim ze dne L září 1921 povolené, práva
volné disposice se sporným pianinem a že L.ev S. neměl práva, přen,e
chati je Z-ovi do vlastnictví, nelze souhlaSIt!, l!ved.eny!~, u.sn;sem;n
byla firmě E. povolena exekuce zabavemm n~r~ku, jez pnSlUS~jl dluzniku proti Lvu S-ovi ze smlouvy, kterou dluzn!k od S-a koupIl p~ano
za kupní cenu 14.000 Kč, s výhradou vlastmckeho prava. pro prodava. jicího, až do úplného zaplacení celé kup~í ceny,. z~j':1éna zabavenín;
nároku na přenechání piana toho do vlastmctví dluzmkova po zaplacem
celé kupní ceny, po případě nárok~ na vydání ~ásti složené kupní .ceny
v případě zrušení koupě. Lvu S-OVl bylo zakazano, aby ~a ,zaklade, za~
bavených nároků dlužníku ~ic neplnil, tomuto bylo zak,aza,no jakeko.h
. nakládání se zabavenými naroky, Jest tedy .otazka, jake .~afl).ky dlll~
ní ku Rudolfu Z-ovi z této kupní smlouvy protI Lvu S-OVl pnslusely. Narok na odevzdání pianina Z-ovi byl Lvem S-e~n již spl~ěn, napře.d p ř5
uzavření kupní smlouvy. Ovšem nebyla to tradIce vlast11Icka, ponevadz
si Lev S. vyhradil své vlastnic~ví až do ú~lného zapl~cen,í kUI:ní ceny,
kdežto Z. měl nabýtivlastmctvl pod podmrnkou odkladacl. Avsak odevzdání již napřed provedené přešlo i p s o jur e v tradíci vlastnickou,
jakmile Z. kupní cenu zaPlatil, tedy podmínku splnil, anebo JakmIle se
Lev S, rozhodl že nebude požadovati zrušení smlouvy, nýbrž zaplacení
kupní ceny. Le~ S, tedy se své strany smlouvu. úp l.n ě s p.l n i 1 a, Z-ovi
nepříslušel již nárok na odevzdání věcí, nýbrz vzesla ml! jen povmnost,
vyplývající z kupní smlouvy, zaplatíti kupní cenu, chtěl-li se státi vlastníkem věel,. Lvu S-oví nemohlo býti tedy platně zakázáno, aby dlužníkovi nároku na odevzdání věci nesplnil, když již byl tento nárok splněn
a dlužníku nemohlo býti platně zakázáno nakládání s nárokem, který

mU byl již dříve splněn a konsumován. Jediný nárok, který Rudol!u
Z-ovi z této smlouvy příslušel, byl nárok na vrácení splacených částí
kupní ceny v případě zrušení smlouvy, který se stal bezpředmětným
tím že Lev S. podal žalobu proti Rudolfu Z-ovi na zaplacení kupní
cen'y, čímž vykonal ve smyslu ·§u 906 obč. zák. volbu z obou jemu ze
smlouvy příslušejících práv na zaplacení kupní ceny nebo na zrušení
smlouvy, rozhodnuv se pro právo prvé. Z toho plyne, ;e byl shora uvedeným usnesením zabaven nárok již splněný, tedy v době zabavení neexistující, a že tedy toto zabavení nemohlo býti překážkou smlouvě,
kterou Rudolf Z. prodal sporné pianino žalobci. Mezi Lvem S-em a Rudolfem Z-em bvl uzavřen obchod splátkový ve smyslu zákona ze dne
27. dubna 1896", čís, 70 ř. zák. Lev S, vyhradil si až do úplného zaplacení kupní ceny právo vlastnické a příslušelo mu vedle nároku na zaplacení kupní ceny též podle §u 2 tohoto zákona právo ustoupiti od
smlouvy, Obě tato práva nemůže prodavatel vykonávati současně, nýbrž přísluší mu právo volby, které prodatel, jak již uvedeno, podáním
žaloby na zaplacení zbytku kupní ceny vykonal. Tato volba je podle
§u 906 obč. zák .. konečná a nezměnitelná. § 906 zák. mluví sice jen ú
případu, přísluší-li volba dlužníku, avšak téže zásady musí býti použito
i na případ, kdy volba podle smlouvy přísluší, jako v tomto případě,
věřiteli, Lev S. vykonal tuto volbu podáním žaloby dne 2, prosince
1921, takže Rudol! Z. v době prodeje pianina na žalobce, t. j. dne 11.
prosince byl jeho vlastníkem. Správně usoudil také prvý soud, že žalobce. nabyl koupí a zaplacením kupní ceny Rudolfu Z-ov i vlastnictví
k spornému pianinu. Podle zjištění prvého soudu, které nebylo vzato
.odvoláním v odpor, koupil žalobce dne 11. prosince 1921 pianino za
10.000 Kč, splatil hned částku 1.000 Kč, a pianino ri'cvzal, při čemž
bylo umluveno, že zbytek zaplatí druhý den a že Z. pak pianino na své
útraty žalobci do bytu dopravL žalobce zbytek kupní ceny 9.000 Kč
dne 12, prosince skutečně zaplatil. Touto úmluvou daly.tedy obě strany
prokazatelným způsobem na jevo, že zaplacením zbytku kupní ceny má
přejíti vlastnictví na žalobce a že Rudolf Z. tímto okamžikem přestane
držeti pianino svým jménem, že bude od té doby pouhým detentorem
jménem žalobcovým s povinností dopraviti pianino do bytu žalobcova,
Tento výklad hořejší úmluvy odpovídá obyčejům a zvykům platným
v poctivém obchodu (§ 863 obě. zák.) a sluší proto za to míti, že tím
bylo vyhověno též předpisu §u 42i:l obč. zák.
čís.
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Pekařský mistr, zaměstnaný II konsumního družstva, jest obchod·
ním pomocníkem ve smyslu zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř.
zák" třebas kromě vyšších konal též služby nižší,

(Rozh, ze dne 13. února 1923, Rv 1908/22.)
žalobce byl ve službě žalovaného družstva jako správce pekárny a,
dostav 14denní výpověď, domáhal se mzdy za dobú, vybývající do výCivlllll rozhodnuti V.
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povědní lhůty

dle zákona o obchodních pomocnících. O b a n I z s I
S o u d y žalobu zamítly, nepříznavše žalobci vlastnost obchodního p')-

mocníka.
věc

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nížších soudů a vrátil
prvému soudu, by o ní dále jednal a jí znovu rozhodl.
D

ů

vod y:

uplatňujícímu dovolací důvody §u 503 čís. 2 a 4 c. ř. S.,
upříti oprávnění. Není sporu o tom, že služební smlouvou ze dne
1. března 1921, kterou žalobce příjat byl do služeb žalovaného společenstva jako správce pekárny, založen byl proň služební poměr vyššího
řádu, pro nějž platí předpisy zákona o obchodních pomocnicich. Dle

Dovolání,

nelze,

smlouvy ze dne 1. listopadu 1921 nastala v tomto služebním ponú'ru
potud, že žalobci byla uložena spolupráce »u díže« s jednou
směnou; přes to však byla žalobci ponechána služebni vlastnost mistra
a tím i představeného dělníků v pekárně zaměstnaných s těmito služcbními oprávněními, pokud se týče povinnostmi: žalobce měl nadále
ručiti za výrobu u své směny, měl však právo i povinnost kontrolovati
též práci a výrobky u směny druhé, vykonávati kázeň nad výkonem
práce dělnictvem a vésti dohled na čistotu a pořádek v pekárně a pečovati o nutné opravy po schválení ředitelem. Výprava chleba a pečiva
do prodejen a výdej uhli uložen jinému zřízenci podniku pod jeho zodpovědností, žalobce měl mu však při tom býti radou a pokyny nápomocen. Služební požitky žalobce zůstaly nezkráceny a změna nastala
potud, že žalobce dostával mzdu nyní týdně. Z přednesu žalovaného
společenstva vysvítá zřetelně jednak, že dosavadní pracovní síla žalobcova zdála se společenstvu drahou a že z tohoto důvodu uložena mu
byl? práce »při díži«, jednak, že ve služebním postavení žalobce neměla nastati »nápadná změna«, z kteréhožto důvodu jemu ponechána
byla služební vlastnost mistra jako představeného ostatního dělnictva
s právy a povinnostmi shora dotčenými a že byly mu i dosavadní služební požitky zachovány. Tvrdí-li žalované družstvo ve sporn, že žalobci byl vlastně propůjčen pouze název mistra, jest tvrzeni toto vyvráceno obsahem smlouvy ze dne 1. listopadu 1921, v níž se vS'slovně
uvádí: »Jste mistrem v pekárně a tudíž představeným dě!níkúm tam
zaměstnaným,« dále i obsahem dopisu, ze dne 25, února 1922. v. němž
se praví: »zbavujete se funkce mistra v pekárně a nastoupíte jako děl
ník s platem stejným jako ostatní dělníci. Práci vykonávati budete takovou, jaká bude Vám n o v Ý m m i str e m přikázána« a dodatkem
tohoto dopisu: »Ustanovení, jímž byl Váš poměr v podniku co mistra
upravován, vraťte.« Z uvedeného dlužno nutně usuzovati, že i novou
služební smlouvou ze dne L listopadu 1921 byl žalobce zachován ve
své prvotní »vyššÍ« služební vlastnosti tím, že mu i touto smlouvou nadále ponechán pokud
týče svěřen byl výkon vyšších nekup,ckých
služeb (§ 1 zák, O obch. pomocnících), třebas i snad v užším rozsahu,
než tomu bylo dříve a nevadí úsudku tomu okolnost, že mu při tom uložena byla i spolupráce »u díže«, tedy práce, kterou i ostatní dělníci vyKonávali, a že tato práce zabírala i větší část jeho celkové pracovní
změna
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ponechán jako mistr s vyšším služebním oborem a ze ,mu, dn~eJsI sl~
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stupně či prostého dělníka živnostenskeho; stalo-II se vsak ,usta~ov;11l
služebni smlouvou, jest především směrodatna smlouva sluzeb~1 (~ 1
zákona o obch. pom. slova: »ustanoveny jsou«) a vlastnost slU7~eb.llIh~
ustanovení v ní vytčeného. V té příčině nel~e proti žalobCI v11ozlt, am
odstavec smlouvy z 1. listopadu 1922, v nemz se prav!: »Jmak vztahuje se na Vás ve všech ostatních zde uvedených případec!, s,mlou,va~
(míněna smlouva kolektivní), v níž stanovena Jest 14denl1l vYI;0vedlll
lhůta
neboť dlužno-Ii ve smlouvě té spatřovati ustanovel1l zalobce
k »vyšším« službám nekupeckým, nelze na n~ho vztahovati ona ustanovení kolektivní smlouvy, která se pro zamestnance dle zakona ? obchod. pomocnících nehodí a ani dohodou str~n za pla,tně, smluv,~na plaliti nemohou (§ 20 zák. o obch. pomoc. a cl. llL vladl1lho nanzem ze
dne 24. června 1920, čís. 395 sb .. z. a n,), šlo-Ii žalovanému společen
stvu o to, žalobce tohoto vyššíbo služebního postavení zbaviti a ho l!a~
dále zaměstnati jen jako pouhého živnostenského dělníka, mělo to VUČI
němu jasně a. zřetelně vyjádřiti, jak to učinilo později v dopise ze dne
25. února 1922, který zároveň sloužiti může za závažný doklad, že až
do té doby žalobce sama pokládalo za »vyššího« zaměstnance. Neučinilo-li tak, dlužnO jemu přiznati vlastnost služebníka vyššího stupně
a služební poměr s ním mohl býti rozvázán jen dle předpisů zákona
o obchodních pomocnících (§ 20 cit. zák.). Ve smyslu §u 29 cit. zák.
přísluší pak žalobci nárok na služební požitky za celou dobu náležité
výpovědní lhůty.
16'
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čís.

2274.

Dráha má nárok na dopravné dle sazbové položky na zboží deklarované. Vyloučen jest důkaz, že šlo v pravdě o zboží, podrobené nižší
sa~?ové po.l,?žce. Prod~tel, .o~na~iv v ná~~ad?ím li~tu !,boží tak, že vymereno vyssl dopravne, nez jakemu zbozl prt spravnem označení bylo
hy podléhalo, jest povinen kupitele odškodniti. Lhostejno, že na správně
, deklarované zboží nebylo lze obdržeti dovozní povalení.
(Rozh. ze dne 13. února 1923, Rv 1 930/22,)
• Žalovaná firma zaslala žalobkyni plynový olej, v nákladním listu
vsak uvedla zboži jako minerální olej, prý vzhledem k tomu, že dovozní
povolení bylo lze obdržel! pouze na minerální olej. Ježto žalobkyni
bylo dráhou vyměřeno dovozné za minerální olej, tarifující výše než
olej plynový, domáhala se náhrady rozdílu na žalované. Žalobě bylo
vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

Již ve svém rozhodnutí ze dne 13, dubna 1920 Rv I 156/20 uve-

řejněném v úřední sbírce pod čís. 483, vyslovil Nejvyšší souá zásadu
že dráha, nepoužije-li oprávnění §u 58 (I) žel. dopr. ř., má nárok n~

dopravné dle sazbové položky na zboží deklarované, byť šlo ve skutecnosl! o zboží, podrobené nižši sazbové položce. Rozhodnýl1l jest obsahnákladního listu, pojmenování zboží v něm. Důkaz, že zásilka neobsahovala ve skutečnosti zboží deklarovaného, nýbrž zboží, podléhaJICI I1IZ.~1 sazbové položce,. jest vyloučen v tom případě, o nějž tu jde,
lim spise, ana se zalovana nemůže ani toho dovolávati, že zboží bylo
0:"y1em. ne.správně deklarováno. Označila zboží jako minerální olej, ač
~;dela,. ze Jest to olej plynový a že dopravné za minerální olej jest vyšslm nez za olej plynový. Mínění žalované, že žalobkyně se mohla bráníti proti požadavku dráhy na doplatek dovozného důkazem že zboží
"ylo n.esp,rávně dekla;ováno, není tudíž správným a tím se stávají vrat~yml I ?usledky.z ne ho vyvorované. Rovněž zcela neoprávnčně brojí
zal ovana prah naZOru odvolacího soudu, že porušila péči řádného obchodníka, označívši zboží nesprávně jako minerální olej. Musela-Ii
zboží, by obdržela dopravní osvědčení, označiti v nákladním listě tak
jak bylo Označeno v dovozním povolení, bylo její věcí, by se postaral~
o to, by dovozní povolení bylo uděleno na plynový olej. Nebylo-li to
možno, bylo její povinností, upozorniti žalobkyni před odesláním, že
musí zboží býti deklarováno jako minerální olej a že žalobkyně musí
proto počítati s tím, že po případě bude jí dráhou účtováno vyšší dopravné dle deklarace. Jelikož tak neučinila, jest práva ze škody žalobkyni vzešlé.
čís.

2275.

Sprostředkovatel má nárok na provisi, došlo-li sice jeho přičiněnún
k uzavření smlouvy nikoliv však za cenu určenou, nýbrž za cenu, na

niž prodatel sestoupil. Provisí není pak provise, umluvená pro případ
'prodeje za určenou cenu, nýbrž pouze provise přiměřená.
úmluva, že písemná kupní smlouva bude vyhotovena, až kupující
pojistí nedoplatek kupní ceny na své nemovitosti a zaplatí část kupní
ceny, jest pouhým určením času.
Nelze žádati na kupiteH, by při smlouvě setrval, dozvěděl-li se napotom, že knihOvní věřitel hodlá vypověděti dluh, jejž byl na srážku
kupní ceny převzal.
(Rozh. ze dne 13. února 1923, Rv I 941/22.)
Žalovaní obrátili se v březnu 1921 na žalobce, by jim do 5. dubna
1921 sprostředkoval prodej jich nemovitosti za 1,500.000 Kč. a slíbili
mu provisí 20.000 Kč. Žalobce přivedl 21. března 1921 Františka K-a,
s nímž žalovaní téhož dne uzavřeli předběžnou smlouvu o prodeji !ie-·
movitosti, za 1,175.000 Kč. Na srážku kupní ceny měl František K. pře
vzíti knihovní pohledávku spořitelny 500.000 Kč. Písemná kupní
smlouva měla býti sepsána, jakmile František K. zajistí nedoplatek
kupní ceny na své nemovitosti a slOží hotově 250.000 Kč. Zatím František K. se dozvěděl, že spořitelna hodlá pro případ prodeje svou pohledávku vypověděti, pročež dne 4. srpna 1921 s kupu sešlo. Žalobu
o zaplaceni províse 20.000 Kč pro c e sní s o udp r v é s t o I i c c
zamítl. D ů vod y: Soud vzal za prokázáno, že provise 20.000 Kč žalobci nepřís'luší, poněvadž koupě nebyla umluvena za 1,500.000 Kč,
nýbrž pouze za 1,175.000 Kč, tak že obdobným použitím §u 1152 obč.
zák. bylo by výši provise stanoviti soudem. Dále. vzal soudní dvůr za
prokázáno, že "trhová smlouva nebyla mezi žalovanými a K-ern uskutečněna ve smyslu provisní úmluvy. Ovšem obsahuje prozatimní smlouva
ze dne 21. března 1921 nejhlavnější podmínky hotové koupě a dohodli
se žalovaní s K-em teprve dne 4. srpna 1921, že upouští od kupní
smlouvy, takže se zdá, jakoby byla bývala koupě pevně ujednána a že
pouze dodatečně s ní sešlo. Jest prokázáno, že nebylo souhlasu vůle
ž~lovar:ých a Františka Kca.o tom. že má býti trhová smlouva ujedná,na
zav3;zne, a to ?n.1 dne 2,1. hrezna, ani dne 6. dubna 1921 a že teprve za
dalslch proJednal1I doslo 14. dubna 1921 ku konečnému sjednocení
mezi žalovanými a K-em, při čemž uložili kupující i prodatelé wuhlasně
. zástupci. žalovaných, aby písemné vyhotovení trhové smlouvy připravil,
ujednavse .Jako podmínku pro zhotovení smlouvy písemní Že nežli
bude pod~psána, 12'Wíí býtí vymožena k účelu zajištění zbytku' kupní
c.~ny pozna~ka poradu pro onu část kupní ceny na hospodářství Frantisku K~ovI ]'atř!cím, jež má býti k účelu zajištění zbytku kupní
ceny kI1Iho~ne vtel;n;, a ~e musí býti dalších 250.000 Kč K-Clil zaplaceno. Jest ,lim d.okazano, ze. stra~y Ujednaly jed!,a~ písemnost smlouvy
a jedn;,k, ze ,jeY,Platr:ost mela za"lsetr na dodrzem uvedené pudmínky.
Jest dale prokazano, ze kupl tel splatil pouze 50.000 Kč že však dne 4
srpna 1921, ač mu bylo složiti na kupní cenu dalších 250.000 Kč Č· ;
měla b'y ťIrova
t h . sn; I ouva ~ b
l ' by i knihovní pojíštění provedeno
, Imz
y o-Ií
~ teprve lls~ute?nena; tento obnos s vůlí a vědomím žalovaných nezaplatIl,. pon~vadz E~II Sch: s nín: sdělil, že spořitelna vyhrožuje, že
svou kmhovm pohledavku aSI y:, mllíonu korun vypoví, bude-Ii smlouva
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provedena, a poněvadž K. měl tuto pohledávku dle smlouvy převzíti a
bez ní statek koupiti nemohl. Tím jest dokázáno, že trhová smlouva
ježto se nesplnila podmínka, jest ve smyslu §§ 897, 699 obč. zák. ne~
účinnou. K témuž výsledku dlužno dospěti i s toho stanoviska, že strany se sjednotily na písemnost trhové smlouvy a že smlouva písemně
vyhotovena nebyla (§ 884, 886 obč. zák.). Tím odpadá zároveň každý
nárok žalobcův na provisi, jež měla se platiti podle pisemného prohlášeni ze dne 7. března pouze za uskutečněný prodej. Žalobci nepřísluší
ani dle §u 1155 obč. zák. odměna jeho přičinění přiměřená, poněvadž
pro případ, že by darmo vynaložil námahu, písemným prohlášením nebyla ujednána a poněvadž žalobce jako sprostředkovatel není zaměst
nancem, za mzdu zjednaným, jenž by se mohl na toto ustanovení odvolati, nýbrž má postavení sarnostatného podnikatele, takže nese získ
svých prací a nákladů, jsa odměňován pouze podle výsledku a nikoliv
podle svého snaženÍ. Jinak nelze úmluvu o provisi vyložiti, výklad tuto
uvedený jest všeobe,ně obvyklým, pakli neodporují tomu zvláštní
úmluvy mezi stranami. Smlouva taková má ráz smlouvy odvážné. Mimo to nesouhlasil by s písemným prohlášením o pravisi názor, že se
žalovaní zavázali ku placení provise i pro ten při pad, že by jim statek
zůsta.1. Podn~t, proč hlova~ý od ,koupě (od úmysl~ k ní) ustoupil, jest
bezvyznamnym pro narok zalobcuv (§ 901 obč. zak.), žalovani nebyli
smlouvou, o provisi nik~erak vázáni k uzavření smlouvy trhové, mohli
~? toho. umyslu kdykohv zase odstoupití, aniž by se staLi žalobci ně
Clm pOVIl1I11, leč že by tak byli učinili v úmyslu, způsobiti mu škodu
(§ 1295 a násL obč. zák.). Odpadá tedy i potřeba zjistiti, zda by byla
spořItelna skutečně svou pohledávku vypověděla. O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalobní nárok opírá seo smlouvu. Z té,
jde, že žalova~í do ? d~bna 1921 zmocnili žalobce ku prodeji jejich
usedlostI za vyslovne urcenou cenu 1,500.000 Kč a že mJ slíbili do]de-l! k prodeji, 20.000 Kč za ztrátu času· a provisi. Byla tedy sml~ven~.
odmena, ~a ~prostředkování. Že by žalobce byl sprostřeJkovalclem
: povolam, sam netvrdí.. Rovněž jde z přednesu stran, že tu neniůže býti
rečl, o smlouvě sprostředkovací dle zákona obchodního (čl. 66 až 84\.
I?luZl1? tedy ,;'ykládati sprostředkovatelskou smlouvu dle zákona obcan~keh~. Smerodatnajsou pravidla o smlouvě o práci (§ 1151 a násl.),
pone~adz občans,ky zak0t;mk n~z~:j. zvláštní sprostředkovací srillouvy.
H:edlc k. u,;'eden;e sn~ou::e nema zalobce nároku na odměnu za sprostredko'vam, ponevadz pn prodávání usedlosti nebylo ve smluvený čas
docíle~o sr;rluvené kupní ceny 1,500.000 Kč, nýbrž 1,175.000 Kč. NevY,hovel-!l zalo,hce smluvené podmínce, nemá nároku na smluvenou odm,~nu. D,uvodne tedy zamítl prvý soud žalobní nárok. Žalobce za sporu
U~ll11!, navrh e~entuální, aby uznána byla požadovaná jím odměna za
p:lmerenou. Mel, na mysli ustanovení §u 1152 obč. zák. V tomto případě
vsak byla od~ena smluvena výslovně a poněvadž § 1152 obč. zák.
upr!,vu]e pom;ry právní, kd; odměna nebyla vůbec smluvena, nemůže
s,; zalobce s učmkem dovolavati §u 1152 obč. zák. Proto ani z tohoto
duvo~u ne~ylo žalobnín;u nároku vyhověti. Třetí důvod, pro který nálok ~alobcuv Jest n~oduv09něný, jest ten, že podle zásad o smlouvě
opracl (§ 1151 a nas!. obc. zák.), jimiž se při výkladu smlouvy spro-
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středkovatelské říditi dlužno, odměna patří, když ke smlouvě kupní skutečně dojde. Že ke smlouvě mezi žalovanými a K-em nedošlo, prvý soud
na základě bezvadně zjištěných skutečnosti dovodil. Právě tak správně
odůvodnil prvý soud, proč žalobci nepřísluší od'l1ěna dle §u 1155 obč.

zák.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

soudů

a vrátil

D ů vod y:
Nelze sdíleti názor nižších soudů, že žalobce nemá nároku na provisi vůbec, poněvadž při prodeji usedlosti nebylo docíleno 1,500.000 Kč.
Žalobce nemá sice nároku na smluvenou odměnu 20.000 Kč, poněvadž
tato byla slíbena jen, prodá-li nemovitost za 1,500.000 Kč. Úmluvě
o provisi nelze však přikládati ten smysl, že žalobce nemá míti nárok
na odměnu vůbec, bude-Ii docílena cena menší; takového ustanovení
úmluva neobsahuje. Žalovaní nebyli povinni sleviti z původně žádané
kupní ceny, a, kdyby následkem toho nebylo došlo k dohodě s kupujícím, neměl by žalobce práva na odměnu. Když však s cehy slevili a
činností . žalobcovou pak k dohodě došlo,
přísluší mu odměna
Jle
§u 1152 obč. zák., ne sice umluvená, ovšem ale přiměřená, za předpo
kladu, o němž bude ještě řeč, totiž že není pravdou, že závazek kupite1e
Františka K-a z kupní smlouvy pominul bez zavinění žalovaných. Souhlasiti nelze ani s úsudkem nižších soudů, vyvozovaným ze znění
úmluvy ze dne 14. dubna 1921, že žalovaní a František K. si vyhradili
pro kupní smlouvu použiti formy písemné a že kupní smlouva byla podmíněna tím, že František K. dá poznamenati pořadí pro zbytek kupní
ceny na své usedlosti v Ř., a že zaplatí dalších 250.000 Kč. Ustanovení
úmluvy ze dne 14. dubna 1921, že knihovní poznámka~pořadí a splátka
dalšich 250.000 Kč se ujednává jako podmínka uzavření písemné kupní
smlouvy, nelze pokládati za výminku dle §u 696 obč. zák.; toto ustanovem jest jen určením časovým. Práva Františka K-a jako kupitele
z kupní smlouvy nebyla učiněna závislá na budouci nejisté události,
na vymožení knihovní poznámky a složení splátky, tato práva příslušela
mu na základě smlouvy do všech podrobností již dojednané; pouze vyhotovení .písemné kupní smlouvy; jehož bylo třeba ku knihovnímu pře
v?du práva vlastnického ke koupené nemovitosti, mělo býti oddáleno,
az bude provedena poznámka pořadí a splacena další částka. Avšak dle
úmluvy mezi žalovanými a Františkem K-em neměl tento zaplatiti celou
kupni ce~u hotově, nýbrž měl převzíti na srážku kupní ceny knihovní
dluh .asi.500.000 Kč: Dle výpovědi Františka K-a, kterou nižší soudy
poklada]l za h~dnovernou, dozvěděl se tentó od žalovaných, když chtěl
umluvenou splatku 250.000 Kč' složiti,že knihovní věřitelka hrozí že
zmíněn.?,: hypote~ární pohledávku 500.000 Kč vypovl, bude-li pr~dej
uskmecnen, a, jezt? by v ,tor:nt? případě nebyl mohl nomovitost pře
VZll!, .doh~d: s,e se zalova~yml, ze od .kupu upustí. Hospodářským úče
,lem u]ednam, ze kupltel prevezme hypotekární břemena na srážku kupní
ceny" bylo, umohiti kupiteli převzetí nemovitosti, aniž by musel část
kupm ceny, n:: kmhovní dluhy připadající, hotově zaplatiti a nelze o tom
pochyboval!, ze tato možnost měla pro kupujícího podstatný význam.

Kdyby mu byl hypotekární dluh íhned po kupl! ',ypovězen, byl by tím
zmařen účel tohoto ujednání a byly by se předpoklady, z nichž strany
vycházely, smlouvu ujednávajíce, bez jich zavinění ;podstatně změnily
v ne prospěch kupujícího. Za těchto okolností nebylo by dle §§ 914
a 936 obč. zák. bývalo lze žádati po kupujícím, by při smlouvě setrval
a kupující práverrÍ uplatňoval, že tím byl jeho závazek zrušen. V dů
sledcích toho nebylo by pak také lze přiznati žalobci nárok na odměnu
sprostředkování tohoto prodeje, když se bez za\'inění shan smlouva
stala bezúčrnnou. Závisí tedy rozhodnutí sporu na tom, zda je pravdou,
že hypotekární věřitelka hrozila, že svou pohledávku vypoví, bude-Ii
nemovitost Františku K-ovi prodána. Jelikož důkazy o této okolnosti
nebyly provedeny, bylo dle čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. dovolání vyhověllO
a dle §u 510 c. ř. s. oyla věc vrácena prvému soudu, by znova o ní jednal
a ,ii rozhodl.
čís.

čís.

Společnost s ručením
58 ř. zák.).

2276.

obmezeným (zákon ze dne 6.

března

1906,

§ 41 ustanovuje, za jakých P'?dmÍnek a jakým zpúso.bem !"ÚŽF uSI:ese~í
takové býti zrušeno. Mnn",: pnpad §u ~1 .rozhod~]e vsak vul: spoleClllku,
platně projevená, a l1emllZe am .spolecmk,?Ol~ahatl se zrus~m usnesen~
platně učiněného. Neni proto alll soud opravnen rozhodovatJ o platnosti
usnesení, vyhovujíciho předpisu §u 41 zák. Žalobce domáhá se žalobou
určení že usnesení společníků v žalobě vylíčené, není po právu, a to
z dův~dů jež v §u 41 uvedeny nejsou. Ve skute~nosti nedomáhá se
žalobce, ~ež zrušení usnesení toho, jež však podle zákona může se státi
pouze prohlášením za zmatečné. žalobce,. vyl;,čuje výslovně d.ův~dy
zmatečnosti uvedené v §u 41, zbaVUje sam zalobm narok pravlllho
důvodu. Us~esení společníků stalo se platně, ježto není tu případu §u 41
čis. 1 a 2, a nemůže z jiného důvodu býti zrušeno.
čís.

2277.

Rozhodl-Ii odvolací soud o odvolání, ač bylo podáno opozděně,
nelze to vytýkati v dovolání.
(Rozh. ze dne 13. února 1923, Rv I 95/23.)

Mimo případy §u 41 zákona nelze se na soudě domáhati
platnosti usnesení valné hromady společnosti s r. o.

určení

ne-

(Rozh. ze dne 13. února 1923, Rv 11232/22.)
žaloba, by bylo urČeno, že není po právu usnesení mimořádné valné
hromady žalované společnosti s r. o. ze dne 1. dubna 1921, jímž byl

žalobce, dosavadní společník žalované společnosti, ze společnosti vyloučen, byla obě mall i ž š í m i s o II d Y zamítnuta, o d vol a c í 111
S o ude m mimo jiné z, těchto' d ů vod ů: Strana žalujicí zakládala
žalobu při ústním jednání a i ještě v odvoláni nikoliv na § 41 zákona
ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák., nýbrž Výlučně na § 228 e. ř. s.
jakožto obecnou určovací ,žalobu, pro kterou podmínky s§ 41 a 42 cit.
zák. neplati. V tom směru však soud prvé stolice správně věc po stránce
právní posoudil, rozhodnuv, že nelze užíti § 228 c. ř. S., Ježto ustanovením §u 41 cit. zák. byl zřízen zvláštní útvar pro žalobu o neplatnost (zmatečnost) usnesení společníků se stanovením zvláštních podmínek a lhůty; každý jiný způsob napadení usnesení společníků, ~tedy
zejména i žalobou obecnou dle §u 228 c. ř. s., byl by pOllze obchá- '
zením zákona a jest nepřípustným.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

žalobu o předání bytu pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, od vo I a c í s o u d jí vyhověl.
Ne jv y š š í s o u d nedal místa dovolání mimo jiné z těchto
důvodů:

S hlediska dovolacích důvodů čís. I a 2 §u 503 c. ř. s. vytýká žalovaný, že odvolací soud neměl rozhodnouti o žalobcově odvolání, jelikož bylo opozděné. Dovolatel má pravdu v tom, že ustanovení §u 575
c. ř. s. o osmidenní lhůtě odvolací platí i ve sporech dle §u 1096 obč.
zák. o předání najatých bytů a že proto odvolací soud v tomto připadě
měl postupovati ve smyslu §§ 471, čís. 2, 473 a 474 odstavec druhý
c. ř. s., jelikož rozsudek soudu prvé stolice byl doručen odvolateli dne
~2. července 1922 a odvolaci spis byl podán teprve dne 8. září 1922.
Než porušeni uvedených předpisů nezakládá žádné ze zmatečností taxativně vypočtených v §u 477 c. ř. s., ani vady odvolacího řízení ve smyslu
čis. 2 §ri 503 c. ř. s., která by zabránila důkladnému posouzeníapře~
zkoumání veci. V tomto směru dlužno ještě poukázati k tomu, že dle
§u519 ČÍS. lc. ř. s. rekurs je přípustným pouze do usnesení odvolacího'
~oudu, jimž odvoláni bylo jako o p o zdě n é odmítnuto.
čís.

Důvody:

Odvolací soud posoudil věc v podstatě správně po stránce právní.
Zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58, ř. zák. upravil právní poměry
společno-stí s r. o., pokud toho vyžadoval zájem veřejný. To' je pairno
z §u 4 zákona, předpisujícího, co smlouva společenská musí obsahovati,
a vylučujiciho ustanovení, příčící se zákonu. Ostatní ponecháno je na
vůli společníků. Totéž platí o usneseních valné hromady společníků.

2278.

Jde-li ve 'sporu O rozřešení otázky, zda byt, o jehož vyklizení .se
žaluje, byl užíván ,na ,základě' smlouvy služební či smlouvy nájemní,
nemůže soud, dospěje-li k tom u t o náhledu, žalobu odmítnouti pro
nepřípustnost pořadu Dráva (§ 477 čís. 6 c. ř. s.), nýbrž má ji zamítnouti.'
(Rozh,

Ze

dne 13. února 1923, R II 20/23.)
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Žalovaní, jimž jako poddůstojníkům v činné službě vojenská sprava
(pluk, u něhož sloužili) přidělila obytné místnosti jako naturální byt
za určitou úplatu, podrželi i po svém vystoupení z vojenské služby za
souhlasu téhož orgánu vojenského (velitelství pluku) tytéž obytné místnosh za původních podmínek, O žalobě československého eráru na vyklizení těchto místností rozhodl s o udp rv é s t o I i c e ve véc!, o dvol a c í s o u d zrušil· napadený rozsudek i s předchozím řízením pro
zmatečnost a odmítl žalobu, dospěv k názoru, že šlo o poměr nájemní.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uloLi! mu,
by, nehledě k domnělé zmatečnosti aále ve věci jednal a ji znovu rozh"dl.
Důvody:

Odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudu i s předchozím řízením
jako zmatečné a odmítl žalobu jako nehodící se k spornému soudnictví,
neuvedl však důvodů, proč pokládá pořad práva za nepřípustný a. dosavadní řízení za zmatečné. Z poslední věty důvodů, že nájemní byty
jsou pod ochranou zákona o ochraně nájemníků, lze však souditi, že
odvolací soud má na zřeteli § 1 a 4 zákona ze dne 27. dubna 1922,
čis. 130 sb. z. a n. o v Ý p o věd i smlouvy nájemní. Je-li tomu tak,
přehliží odvolací soud, že se žalobce nedomáhá výpovědi smlouvy nájemní, nýbrž že podal .ž a lob u na vyklizení bytu z toho důvodu, že
žalovaný používá bytu bez právního důvodu. O tom, zda je tato žaloba
odůvodněna, či užívá-li žalovaný bytu na základě smlouvy nájemní a o to len Ve sporu běží - nemůže býti rozhodováno v řízení nesporném, nýbrž v .řízení sporném rozsudkem a nikoli usnesením. Stanovisko
odvolacího soudu, že žalovaný užívá bytu na základě smlouvy nájemní,
nemůže tudíž vésti ke zrušení rozsudku prvého soudu a celého před
chozího řízení, a k odmítnuti žaloby, nýbrž jen ke ?měně tohoto rozsudku, a k zamítnutí žaloby, když by odvolací soud na základě ústního
jednání oovolacího dospěl k přesvědčení, vyslovenému v napadeném
usnesení.
čís.

2279. .

Nejde o věcnou žalobu ve smyslu §u 81 j. n., domáháno-Ii se na
osobním a zároveň hypotekámbn dlužníku zaplacení dluhu »pod exekucí na zavazenou nemovitost«.
(Rozh. ze dne 13. únOra 1923, R II 28/23.)
Žalovaní Jan a Hedvika H-ovi přistoupili ke dluhu Aloisa O-a jako
spoludlužníci a dali věřitelce v zástavu svou nemovitost č. p. 127 ve W.
Žalobu, jíž domáhala. se věřitelka na všech třech dlužnících zaplacení
28.407 Kč do 14 dnů pod exekucí na nemovitost č. p. 127 ve W., zadala
lia okresním soudě, v jehož obvodě byla zavazenánemovitost. S o u d
pr v é s tol i c e vyhověv námitce věcné nepříslušnosti, žalobu odmítL
Rek u r sní s o u d zamítl námítku věcné nepříslušnosti. D ů vod y:
Prvy soudce VYSlOVIl svou nepříslušnost, ježto ohledně žalovaných Jana

a. Hedviky H-ových nebyla se žalobou zástavní spojena dle §u 91 j. n.
žaloba na placení. Názor prvého soudce jest mylným, ježto žalobkyně
výslovně se domáhala v žalobě odsouzení obou žalovaných k zaplacení.
Dodatek »pod exekucí na nemovitost č. p. 127 ve W.« značí pouze, že
bylo zároveň s~ ž~lobou o zaplacení uplat~ěno zá;;tavní právo. Správ~ě
měla ovšem zmlI zaloba v ten smysl, by zalovany byl odsouzen, trpelI
uspokojem žalobce .exekucí na zava.ze~ou ne,:,~vito.st" ne~?ť ,to jest
'/lastním .:1 jediným zavazkem hypotekar!1lho dluzmka, ]enz, p_flsne vzato,
nemůže by ti alternativně přidržen k tomu, by dluh zaplatiL Zaloba měla
znili: »Žalovaný jest povinen, nezaplatí-li jistinu s úroky, dovoliti, by
dluh byl dobyt exekucí na zavazenou nemovitost«, to se v praxi vyjadřuje tím že žalovaný má zaplatiti dluh pod exekucí na zavazenou nemovitost.\" případě, o nějž tu jde, možno v dodatku tom tím méně spatřovati omezeni na žalobu zástavní, kdyžtě oba žalovaní manželé prohlášením ze dne 30. ledna 1922 přistoupili ke dluhu žalovaného Aloisa
O-a jako spodlužnici rukou společnou a nerozdílnou, čímž stali se současně dlužníky osolmÍmi i hypotekárními.
N e i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D II vod y:
Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Jak zřejmo z prohlášeni Jana a Hedviky H-ových ze dne 30. ledna 1922 a jak správně uvádí
'rekursní soud, přistoupili tito k zažalovanému dluhu Aloisa O-a jako
spoludlužníci nedílnou rukou a stali se tím osobními dlužníky žalující
firmy. Tato domáhá se žalobou zaplacení 28.407 Kč 30 h na všech třech
osobních spoludlužnících a omezuje v návrhu vůči Janu a Hedvi~e
H-ovým sviij exekuční nárok na nemovitost Č. vL 127 ve W. Tím neuplatňuje zástavního práva ve smyslu §u 81 j. n., nýbrž prohlašuje pouze,
že, dojde-li po vydání rozsudku k exekuci, omezí tuto na uvedenou
realitu. Nqde tedy v tomto případě o věcnou žalobu ve smyslu §u 81
j. n., nýbrž o osobní žalobu na zaplacení 28.407 Kč 30 h, která dle §u 49
čis. 1 j. n. k příslušnosti okresního soudu v K., ·jelikož hodnota sporného předmětu j~st vyšší. 5000 Kč, nepatří. Proto okresní soud není pří
slušným ani k projednávání o žalobě proti třetímu žalovanému Aloisu
O-ovL
čis.

2280.

Honební zákon pro Moravl! ze dne 26. července 1912, čís. 5 z. zák.
na rok 1914. .
,
Rozhodéí soud není příslušnýni pro žalobu toho, komu byla způso
bena škoda, na obec, jež honitbu pronajala.
(Rozh. Ze dne 13. února 1923, R II 29/23.)
Žalobce domáhal se žalobou náhrady škody, způsobené zvěří,
ůbci, jež přenechala sice právo honitby L-ovi, vzala však na sebe
vinno~t ku náhradě škody, zpusobené zvěří. Žalovaná obec namítla

na
pone-
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přípustnost pořadu

práva) majíc za tc?) že příslušným jest rozhodčí soud
dle. §u 78 honeb. zák. S o udp rve s t o I i c e námitce vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d námitku zamítl. D ú vod y: Podle
honebního zákona pro markrabství moravské ze dne 26. července 1912,
čís. 5 z. zák. z roku 1914, lest povinen k náhradě škody, zvěří způso
bené, ten, kdo má právo, honitbu vykonávati (§§ 68-77). Podle §u 93
mohou se ohledně náhrady takové škody podle dohodnutí s majitelem
pozemku učiniti úmluvy, odchylné od předpisu zákona, jímž jest zjednati platnost pořadem práva. Takové dohodnutí učinila žalovaná obec
podle smlouvy ze dne 1. dubna 1916 s L-ém, kterému přenechala právo,
honitbu V} konávati, převzavši povinnost k náhradě škody, zvěří způ
sobené. žaloba opírá se o tuto smlouvu, kterou zákonitá povinnost k náhladě ,kody, zvěři způsobené, byla změněna, a jest proto O ní jednati
a rozhodnouti v řádné cestě soudní a nikoliv v řízení, upraveném v §u 98
hon. zák.
N e j v 'l Š Š í s O II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Rozhodčí soud, ustanovený §em 78 honebního zákona pro Moravu,
rozhoduje jedině ve sporech o náhradu škody způsobené zvěří mezi pciskozeným a tím, kdo jest oprávněn k honitbě (sr. § 82 zák., jenž mluví
vyslovně jen o tomto oprávněném). Je proto příslušnost tohoto soudu
omezena na případy, v nichž 1. jde· o náhradu škody zvěří způsobené
a 2. stranami rozepře jsou osoby shora uvedené. Na jiné případy nelze
tento vyjimečný předpis vztahovati. V tomto případě vyhovuje předmět
sporu tomutopředpiso, žalobcem je poškozený, žalovaná je však obec,
jež přenechala právo honitby pachtovní smlouvou do konce 1921 osobě
třetí, takže jen tato, a ne žalovaná obec, byla podle §u 2 zák. oprávnona k honitbě v době, kdy podle žaloby vznikl zažalovaný nárok. Není
tudiž na žalované straně podmínek příslušností rozhodčího soudu, a
ml1sí o žalobě rozhodovati řádný soud. Na tom nemění ničeho tvrzená
okolnost, Ze obec vůčí svému nájemci zavázala se k náhradě škod shora
uvedených, ježto rozhodno jest jedině, zda jest oprávněna k honitbě,
éehož nebylo v době pro žalobní nárok směrodatně.
čis.2281.

Dohodou, že »ucmenou disposicí jest pokládati koupené zboží za
převzaté«, nepozbývákupitel. práva k výtce,že 'bylo plněno něco jiného
než objednáno. O dodávku »jiného« zboží jde pouze tehdy, je"li různost

objednaného a dodaného zboží tak podstatnou, že by obchodník, rozposuzuje věc, neučinil pokus, splni.ti smlouvu dodáním tohoto
zboží, a že od kupite1e nelze naprosto očékávati, že by toto zboží přijal
za splnění smlouvy.

umně

(Rczh. ze dne 13 'lnora 1923, Rv ][ 392/22.)
Žalující firma koupila od žalované společností .železniční

pražce

přesně stanovených rozměrů a zaplatila kupní cenu předem. Dle úmluvy

ze dne 19. kvěina 1920 měly býti pražce pokládány za převzaté tím, že
!:alovaná je zaslala na adresy žalobcem udané. Žalobce tvrdě, že rozmery doci3ných pražců neodpovídaly smluveným rozměrům, domáhal
se vráceni kupní ceny. O b a II i ž š í s o II d Y žalobu zamítly, o d v oI a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ů: Jest-Ii podle dohody stran
,.e dne 19. května 1920 pokládati pražce za převzaté disposicí žalující
slrany, je vyloučeno, aby tato, převzavši takto dodané zboží, proti němu
vznášela Jjdatečně vylky. Převzetím zboží, ať už se stalo po předchozí
')I·ohlídce neb bez ní, pozbývá odběratel práva k jakýmkoliv výtkám.
Zboží se považuje za schválené, aniž by na tom záleždo, zda odpovídá
objednávce, či se od ní odchyluje, dokonce tak podstatně, že by před5tavovalo něco jiného, než bylo ujednáno. To má za následek, že kupitel
je povinen kupni cenu za zboží zaplatiti, pokud se týče nemůže žádati,
by mu již zaplacená kupní cena byla vrácena. Než i kdyby žalobce byl
býval ještě oprávněn vady vytýkati a zboží dáti k disposici, nebyla by
žaloba odůvodněna. Soud prvé stolice pokládá totiž právem za prokázáno, že všechny prazce byly skutečně těch rozměrú, v jakých byly od
ialované strany žalobcem zakoupeny.
Ne 1 v'j š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

S minCním odvolélcího soudu, že žalobkyně, dohodnuvši se se žalovanou, že učiněnou disposicí jest pražce pokládatí. za převzaté, pozbyla
práva k jakýmkoliv výtkám, třebaže se zboží odchylovalo od objednávky tak podstatně, že bylo něčím jiným, než co bylo objednáno, nelze
souhlasiti. Takový 'ýklad úmluvy příčí se zřejmě předpísúm §u 914
obč. zák. a čl. 278 obcl!. zák. Dle povahy obchodu nemůi.e býti pochybnosti o tom, že žalobkyně, svolivši k tomu, by pražce odesláním byly
pokládány za převzat~, učinila tak za předpokladu, že jí bude dodáno,
co objednala, že nechtěla se vydati zcela libovůli žalované a spokojiti
se se vším, co by žalovaná uznala za dobré jí zaslati. úmluvou stran
není tedy vyloučeno, by žalobkyně neuplatňovala, že jí bylo dodáno
zboží jiné 110 druhu. Tu však předpokládá, že různost objednaného. zboži
a zboží dodaného jest tak podstatnou, že by obchodník při rozumném
].JOsuzování věci neučinil pokusu, splniti smlouvu dodáním tohoto zboží,
a že od kupí tEle nelze haprosto očekávati, že by toto zboží přijal za
srlnění smlouvy. žalobkyně tvrdila v žalobě, že pozastavené pražce
jsou mnohem slabší, než jak v uzávěrce bylo udáno a že se proto k úče
iům dráhy absolutně nedají upotřebíti, při přelíčení pak, že rozměry
;iozastavei1ých pražců nesouhlasí s rozměry, jež byly mezi stranami
Ujednány, a lež souhlasí s rozměry pražcú, předepsanými pro státní
dráhy, a dovozuje z toho, že žalovaná dodavši pražce rozměrů jiných,
slabších, uodala vlastně něco jíného, než co bylo mezi stranami ujednáno, Tento závěr .není však správným. Neboť žalobkyně ani výslovně
netvrdí, ani z vývodů jejích nevyplývá, že to, co.jí bylo. dodáno, nejsou
pražce, že rozdíly rozměrů jsou tak značné, že dodané jí zboží nelze
:-,ovažovali za pražce,. nýbrž za zboží jiného druhu, nebo že pražce jsou
tak vadné, že Eejsou vůbec obchodním zbožím. Nemají-li pražce přes-
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ny·ch rozmurů smluvených, nevyhovují ovšem smlouvě, ale to jest vada,
jrž lze žalobou uplatňovati jen ve lhůtě čl. 349 obch. zák., odstavec
druhý. Z toho plyne, že není třeba. důkazů o vadách pražců, ani když
se nepřihliží k zjiště11l nižších soudů, že pražce, jež byly odeslány, měly
ujednané rozmery, a když i by bylo lze totožnost pražců zjistiti.
čís.

2282.

Veřejná společnost pozbývá výmazem z rejstříku procesní způso
oilosti. Lhostejno, že na jejím podklad", vznikla společnost nová a že se
veřejný společník bývalé společnosti pustil do sporu.
.
Jde o zánik posavadní a zřízení nové veřejné společnosti a nikoliv
o pouhou' změnu, vystoupil-Ii ze dvou společníků jeden a vstoupil na
místo jeho společník nový.
Neexistující straně rozepře nelze útraty ani přisouditi ani uložiti.

(Rozh. ze dne 13. února 1923, Rv II 83/23.)
Na základě směnek, přijatých v únoru 1922 veřejnou obchodní společností P. a spol., elektrotechnická společnost v Š., byla na ní podána
2~. května 1922 žaloba, ač firma byla již 10. září 1920 z rejstříku vymazána. O b a niž š i s o u d y žaloby zamítly, o d vol a c í s o u d
z tcchto d ů vod ů: Z výpisu z obchodního rejstříku je jasno, že nejde
toliko o změnu lirmy. Na místo žalované veřejné společnosti, zapsané
pod firmou P. a spol., elektrotechnická společnost, vstoupila veřejná
společnost úplně jiná, od ní nejen firmou i osobou společníků rozdílná.
Původni společnost P. a spol. měla pouze dva veřejné společníky, Ludvíka P-a a jeho choť Marii P-ovou. Vystoupením Marie P-ové a nastoupenímnového veřejného společníka inž. Karla H-a utvořena byla nová
společnost, která dne 10. září 1920 pod novou firmou »Elektrotechnická
stavební společnost ing. H. a P. v Š.« zapsána byl" do .obchodního rejstřiku za současného výmazu dřívější firmy. Tím původní firma P. a
spol. zanikla. Avšak také dřívější veřejná společnost pod touto firmou
utvořená se rozešla, přestavši právně existovati, neboť po vystoupení
;,1arie P-ov~ zbyl z této společnosti pouze společník Ludvík P., který
sám společnost tvořiti nemůže. Zachování této původní společnosti nebylo možllé <lni za souhlasu všech společníků ve smyslu čl. 127 obell.
zák., plOtože veiejná společnost P. a spol. po vy'stoupení Marie P .. ové
neměla více společníku, než jediného Ludvíka P-a. Nemůže tedy o nč
jaké kontinUItě stare společnosti pod novou firmou býti řeči. Pokud
pak nová společnost byla právním nástupcem společností dřívější, mohla
býti žalována toliko pod svou novou firmou.
.
N e j v y Š Š I S o u d zrušil rozsudky nižších soudů i s předchozím
řízením a odmítl žalobu. útraty navzájem zrušil.
Důvody:

žaloba byla podána dne 22. května 1922 na pr6toIeolovanou firmu
P. a spol., elektrotechnickou společnost v S., na základě směnek, při-

jatých toute' veřejnou obchodní společností. V době podané žaloby však
žalovaná společnost již neexistovala, ježto byla 10. září 1920 vymazána
v obchodním rejstříku a spolu zapsána nová veřejná obchOdní společnost
pod firmou "Elektrc~echnická stavební společnost inž. H. a P. v Š.«. Že
nešlo o pouhou změnu firmy trvající společnosti, nýbrž o zánik dosavadní
a utvoření novc Spt· 1 ečnosti, správně vyložil soud odvolací. Právní podmět, jenž neexistuje, nemůže však státi na soudě a proto nemá procesní
způsobilosti (§§ 1 a G c. ř. s.). TeMo nedostatek nemůže v tomto pří
padě přirozené býli odčiněn, a nebyl zejména odstraněn snad tím, že
Ludvík P., osobně ručící společník bývalé veřejné obchodní společnosti
P. a spol., podepsal za tuto společnost procesní plnou moc advokátu
Dru Arturu K-ovi, který pak jménem neexistujicí firmy P. a spol. podal
ni.mitky, proti směn.E:cnému platebnímu příkazu a projednával na soudě.
jest tu tudíž nezhojitelná zmatečnost dle §u 7 c. ř. s., ke které dlužno
hleděti z moci úřední (§§ 471 čís. 7, 494, 513 c. ř. s.), i bylo proto, aniž
bylo třeba zabývati se vývody dovolacího spisu žalobkyně, ,rušiti rozsudky obou nižších soudů i s předchozím řízením a odmítnou!i žalobu
(§§ 477, 478, 513 c. i' ..s.). Neexistující žalované společnosti nelze uložiti
povinnost k náhradě útrat sporu, aniž lze jí přisouditi útraty; Ludvík P.
není procesní stranou, ani jeho nelze tudíž odsouditi do útrat, a proto
byly útraty všech tří stolic dle posledního odstavce §u 51 c. ř. s. navzájem zdviženy.
čís,

2283.

Soupis neknihovních pohledávek (n!třízení ze dne 10. dubna 1919,
185 sb. z. an.).
Pohledávky neknihovní, jež jsou předmětem sporu, netřeba přihlásiti
k soupisu.
(Rozh. ze dne 14. února 1923, R I 112/23.)
čís.

Žalobu, domáhající se odměny za práce vlétech 1911-1918 p r oe e sní s o udp r v é s t o líc e zamítl, zjistiv, že zažalovaná pohledávka nebyla přihlášena k soupisu. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek
prvého soudu a nařidil mu, by, vyčkaje pravomoci, znovu o věci jednal
a rozhodl, maje za to, že jest přihlásiti k soupisu pouze pohledávky,
jež jsou co do důvodu zjištěny, nikoliv však pohledávky sporné, o jakou
iu jde.
N e j vy Š š í s o II d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Dovolací soud sdílí názor soudu odvolacího, že za pohledávky ve
smyslu nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. dubna 1919,
čís. 185 sb. z. a n., dlužno považovati zásadně jen takové peněžní nároky, které mezi st,anami jsou nesporny nebo věřiteli' alespoň co do
dŮVOdu právoplatně přisouzeny, při čemž ovšem jest dle čl. 1 shora uvedeného vládního nalizení rozhodným stav dne 1. března 1919. Lze při
pusliti, že ani zákon ze dne 25. února 1919, čís. 84 sb. z. a n. ani vládní
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nařízení

ze dne 10. dubna 1919, čís. 185 sb. z. a n. výslovně takového
ustanovení neobsahují a že naopak čl. 2 nařízení v odstavci 1 b) vyjímá z povinností k soupisu tolíko krátkodobé pohledávky, vyplývající
z normálního spojení obchodního, podává se to však zřejmě z toho,
že jedíným účelem §u 7 vládního nařízení ze dne 10. dubna 1919, čís.
185 sb. z. a n. bylo, čelítí dohodě věřitele s dlužníkem, že zatají pohledávku, čehož v pIípadě sporností nároku obávati se netřeba a nasvědčuje tomu i ta okolnost, že vládní nařízení učinilo v čl. 4 odst. 1 a)
sice opatření ohledně pohledávek z části neb zcela nedobytných, nikoli
také ohledně pohledávek sporných, při čemž netřeba zvlášť vytknouti,
že jde tu o pojmy zcela různé. V plném souhlasu s tímto výkladem shora'
uvedeného zákona a vládního nařízení jest také výnos ministerstva hnancí ze dne 3. srpna 1919, čís. 58.579 sdělený ve věstníku minísterstva
spravedlnosti z roku 1919, čís. 12 str. 136 čís. 2, při čemž nelze nechati nepovšimnutým, že ministerstvo fínancí dle čl. 12 nařízení bylo
pověřeno výkonem tohoto nařízení, a že právě proto jeho výkladu a
vysvětlivkám nelze upříti významu.
čís.

2284.

I když manželka svémocně opustila manželské společenství, muze
se vlastnickou žalobou domáhati, by vydány jí byly věci, jež jí patří a
jež nelze považovati za věno.
(Rozh. ze dne 14. února 1923, R I 118/23.)
Opustivši společnou domácnost, žalovala manželka za trvání manželství manžela o vydání věcí, jež byla do manželství přinesla. P r 0ce sní s o udp r v é s tol ic e žalobu zamitl. O ů vod y: Dle §u 92
obč. zák. jest manželka povinna s manželem ve společné domácnosti
žíti, jemu dle sil svých v hospodářství pomáhatí a opatřením ohledně
domácností se podvoliti, a dle §u 93 obč. zák. nesmějí se manželé o své
újmě rozejíti a bez svolení a souhlasu soudu manželské spolužití svémocně zrušovati. Žalobkyně byla s návrhem na prozatimní opatření odděleným bydli'ítěm po dvakráte zamitnuta a nebyla proto oprávněna
vzhledem k ustanovení §§ 92 a 93 obč. zák. ze společné domácnosti
manželovy se odstěhovati. Tento stav, vyvolaný svémocným jednáním
strany žalujicí, neodpovídá právním poměrům, zejména je v přímém
rozporu s rozhodnutím soudu, jímž oddělené bydliště žalobkyni povoleno nebylo. Žalovaný není povinen manželce, která svémocně, protizákonně, ho opustila, vydati věci, které do manželství přinesla a k nimž
žalovanému dle §u 1227 obč. zák. právo užívání přísluší. Povinnost
žalovaného manžela k vydání žádaných věcí, žalobkyní do společné
domácnosti vnesených, nastati' by mohla teprve po právoplatném rozhodnutí sporu o rozvod. Tento spor však dosud rozhodnutý není a nemůže soud nyní, když dosud manželský svazek stran trvá, rozhodovati
již o tom, zda a co žalovaný manžel své žalující manželce jest povinen
VYdati. O d v 0.\ a c í s o u d zrušil rozsudek prvého soudu' a uložil mu,
by, vyčkaje pravomoci, řízení doplnil a věc znovu rozhodl. O ů v o dT

Prvý soud zamítl žalobní nárok poukazem na ustanovení §u 1227 obč.
zák., který však nesprávně vykládá tak, že žalovanému příslušelo požívací právo ke všem vecem, které žalobkyně do společné domácnosti
přinesla. ,Ta~?vý,:ýkla~ jest v přímém, odpo:u s ~stanov:ním ~áko~~,
dle něho z pnslusl manzeh, pokud trva manzelske spolecenstvl, POZ1vací právo k němu a jeho přírůstku, ba přiznává se mu přímo vlastnictví
k hotovým penězům, odstoupeným pohledávkám a věcem spotřebitel
ným, jsou-li manželi jako věno odevzdány. Ale ~še to platí právě jen
o věnu a tu zjištění prvého soudu neposkytUJI vubec podkladu pro to,
by věci, jejichž vydáni žalobky~ě. vymá,há, pokl~dány byly. za věn?
Neníť vše, co manželka do spolecne domacnosll pnnese, po zakonu vel1em, nýbrž toliko to, co bylo manželi k ulehčení nákladů spojených
s manželským společenstvím odevzdáno nebo přislíbeno. [kdyby se
připustilo" že snad lze předpokládati takový úmysl stran při zařízení
domácnosti a hospodářství, není-li z jiných důvodů předpoklad ten
vyloučen, nelze toho naprosto uznati u věcí, sloužících toliko osobnímu
užívání manželčinu a netvořícich potřebu společné domácnosti. Ostatně
žalovaný ani sám netvrdí, že mu věci byly jako věno odevzdány; prohlašuje je ·za výbavu, o níž neplatí ustanovení §u 1227 obč. zák., jak
jest patrno z rozdílu, který činí zákon mezi věnem a výbavou v §u 1231
obč. 'zák., takže jeho odvolání se na t.oto ustanovení není odůvodněno
Um, co ve spáru přednesl, právě tak jako zcela bez významu jest poukaz
na § 758 obč. zák., jednající o posloupnosti dědické na případ smrti a
netýkající se nijak poměrů za trvání manželství, tím méně pak po jeho
rozvodu hledíc k §u 759 obč. zák. Poněvadž žalobkyně domáhá se také
'.ydání věcí, které očividně slouží její osobní potřebě, a žalovaný, nepopíraje její právo vlastnické, nepřiznává, že věci jsou v jeho držení, není
zjištěno, čeho třeba k rozhodnutí o žalobním nároku dle §u '369 obč.
zák. a bylo nutno dle §u 495 c. ř. s. rozsudek zrušiti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Rekursním! vývody nebylo vyvráceno správné, věci a zákonu vyhovující odůvodnění napadeného usnesenÍ. Zjištění soudu prvé stolice neposkytují dostatečného podkladu pro to, by věci, jichž vydání se žalobkyně domáhá žalobou, pokládány byly za věno, ve příčině kterého
by arci platil § 1227 obč. zák., jehož usta~ovení se v prvé stolici nedostalo správného výkladu. Z povahy věcí, o které běží, dlužno práVem
usuzovati, že slouží namnoze' osobnímu užívání manželčinu ,a že netvoří
potřebu společné domácnosti. Sejde tedy na tom, když věci ty, ať už
některé ať všechny; za ,věno považovány býti nemohou, když si ohledně
nich žalobkyně své vlastnictví zachovala, aby tyto okolnosti pro posouzení rozepře rozhodné, jak odvolací soud právem uznává, byly náležitě vyšetřeny a probrány. Když. se tak v prvé stolici nestalo, odv.olací soud právem v této vadě spatřuje nedostatek, v §u 496 čís. 3 c. ř. s.
uvedený. Bylo-li žalováno dle §u 369 obč. zák., jest procesnímu soudu
nejprve se obírati žalob ním základem právním a v druhé řadě teprve
okolnostmi žalobní nárok po zákon zrušujícími, jichž projednání odvoCivilJll rozbodnaU. V.
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lacím ,oudem v napadeném usnesení s hlediska §u 499, odstavec druhý
c. ř. s. pro soud prvé stolice závazně vyloučeno nebylo. Na váhu padá
zajisté a žalobkyni svědčí, že žalobce sám prohlašuje věci ty za výbavu
a nikoliv za věno. Jsou-li výbavou - a to právě se podle zjištění prvé
stolice nedá určiti - nemůže ohledně nich použito býti §u 1227 obč.
zák., na

němž

prvá stolice své zamítavé rozhodnutí zbudovala.
čís.

2285.

Nejde o rozepři rozsouzenou, domáhá-Ii se žalobce novou žalobou
toho, oč v dřívějšún sporu žádání žalobní obmezi1.
(Rozh. ze dne 14. února 1923, R I 145/23.)
Původní žalobu obmezil žalobce o 4.000 Kč, načež bylo právoplatně
vyhověno co do zažalovaného zbytku. Protinapotomní žalobě o zaplacení oněch 4.000 Kč vznesl žalovaný námitku rozepře rozsouzené, jí ž
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d

námitku zamítl.
NejvyŠší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

o ů vod ý:
Rozsudky, které opravným prostředkem nelze již napadati, jsou dle
§u 411 c. ř. s. potud účastny právní moci, pokud v rozsudku bylo r o zhod n u t o o nároku vymáhaném žalobou nebo žalobou' navzájem
aneb o právním poměru nebo právu, jež Se za rozepře staly spornými a
vzhledem k nimž podle §§ 236 nebo 259 c. ř. s. bylo žádáno zjištění,
zda jsou po právu, čili nic. Předpokládá se tedy totožnost osob, na sporu
zúčastněných, a totožnost věci. Správným jest názor rekursního soudu,
že se v tomto případě totožnosti věci nedostává. Ve sporu omezil žalobce při prvním roku žalobní nárok o 4000 Kč, načež byl žalovaný
rozsuJkem pro zmeškání uznán povinným dle omeze11ého žalobního
nároku. Nyní dom;\há se žalobce zaplacení oněch 4000 Kč, o něž žaJobni nárok v předcházejícím sporu omezil, tvrdě, že ono omezení se

stalo omylem jeho právního zástupce. Domáhá se tedy částky, o níž
rozsudkem pro zmeškání rozhodnuto n e bylo a přirozeně ani rozhodnuto býti nemohlo. Proč žalobce žalob ní žádání v dřívějším sporu obmezil, jest v tomto procesním období bezvýznamným, rozhodným jest
toliko, že mu oněch 4000 Kč dosud rozsudkem nebylo ani přisouzeno
ani oduznáno. Řešiti otázku, zda přísluší žalobci tato částka a zda pří
sluší mu zejména z důvodu nespravedlivého obohacení, jest vyhraženo
rozsudku. Za správného právního posouzení věci nelze mluviti o tom,
že o sporném nároku hylo již rozsudkem právoplatně rozhodnuto a jest
námitka věci právoplatně rozhodnuté neopodstatněna.
čís.

2286.

" Soud sám, bez znalce, posuzuje přiměřenost účtu právního zástupce
zastupované jím s!r.aně, nejsa vázán zvyklostmi a sazbami advo-

vučí

kální komory. O přiměřenosti paušálního účtu rozhoduje vzhledem
k přiměřenosti jednotlivých položek a celkově požadované odměny.
(Rozh. ze dne 14. únOra 1923, Rv 1841/22).
V pozůstalostním řízení zavázal se žalovaný dědic smírem, zaplatiti
žalující nepominutelné dědičce 750.000 Kč a nahraditi jí veškeré výlohy, jež jí vzejdou provedením smíru. Právní zástupce žalobkyně účto
val jí úhrnem 16.500 Kč, jichž náhrady domáhala se na žalovaném.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobkyni 11.196 Kč a
uvedl v d II vod ech: Žalující strana účtuje odměnu paušálně na
16.500 Kč. Aby mohla býti posouzena přiměřenost tohoto paušálního
obnosu, nutno přihlédnouti k položkám za jednotlivé práce účtovaným,
neboť pouze dle rozsahu prací s provedením ujednání spojených lze dospěti k úsudku o přiměřenosti nebo nepřiměřenosti účtované paušální
odměny. Soud podrobil proto jednotlivé položky účtu zkoumání, srovnal je s doklady, pokud byly žalující stranou předloženy (s doklady ve
spisech) a upravil jednotlivé položky dle námahy a času, jež dotyčné
práce vyžadovaly, přihlížeje při tom též k výši obnosu, který byl před
mětem ujednání. O d vol a c í .s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y.š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně.
Důvody:
žalobkyně uplatnila dOvolací důvody čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. Onen
spatřuje v nepřipuštění důkazu znalci o přiměřenosti požadované odměny a v nedbání zásady, advokátní komorou vyslovené o paušálním
odměňování advokátů za práce jimi vykonané. Neprávem. Nelze mluviti

o .p o v i n n o s t i soudu, by za všech okolností, tedy i tehdy, když se
soudci jeho ustanovením za soudce dostalo veřejného vysvědčení, o jeho
právní znalosti, se kterou arciť i na určéní advokátových útrat musí vystačiti, ::Jalce přibíralo tom; co posouditi"- jest jeho odborné a veřejně
uznané znalosti, spolehlívě tedy přípustno, což ostatně i dvorský dekret ze dne 4. října 1833 čís. 2633 sb. z. s. uznával. Zrušením tohoto
dekretu, jak by snad dovolat elka z povzdálí naznačiti chtěla, uznání takové odborné znalosti soudům odňato nebylo. Jestiť podle motivů (str.
280) soudcovskému uvážení výslovně vyhrazeno, zda ku hodnocení
skutkových zjištění (§ 272 c. ř. s.) je zapotřebí znaleckého důkazu. Dovolací soud podle těchto úvah plně sdílí názor odvolaciho soudu, že se
při posouzení této rozepře bez znalce obejíti lze. Že by byl odvolací
soud nucen práce udánlivě celek tvořící posuzovati paušálně, nebo byl
dokonce vázán tú.řízením, vydaným advokátní komorou, zajisté jtm
v oboru jejího zákonitého působení, nelze připustiti, poněvadž to by

znamenalo odnětí této věci soudům a přikázání řešení jejího advokátním komorám, což snad ani dovolatelka tvrditi nemínila. Druhý důvod
spatřuje v tom, že odvolaci soud správně nevyložil§ 1152 obč. zák.
I to neprávem. Zákon mluví o odměně přiměřené. Odvolací soud poznal.
že žalobkyní paušálně požadovaná odměna přiměřená není, že tedj
soud.prvé stolice právem přistoupil ku jejímu určení tak, aby byla s hle17'
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diska §u 1152 obč. zák. přiměřenou. I odvolací soud posoudil přiměře
nost odměny této jednak· jako celku, jednak dle jednotlivých položek.
Tím nebyla nijak dotčena možnost, aby advokát ž ád a 1 odměnu paušálně a úměrně hodnotě věci, naopak tím se dostalo otázce přiměřenosti
řešeni dvojího, bedlivějšího a spolehlivějšího. Nesejde při tom na tom,
zdali »účty« předložila žalobkyně nebo žalovaný, ale na tom sejde, že
účty těmi v podrobnostech zobrazen byl odvolacímu soudu rozsah celé
oclměllOvané činnosti, tedy že byl pro posouzení přiměřenosti činnosti
získán základ, veskrze i. v podrobnostech spolehlivý. Dovolatelkou 1'0slrádané užití §u 863 obč. zák. a její tvrzení, že při posuzování přimě
řenosti mělo býti povšimnuto také »zvyklosti«, totiž obvyklé procentuální sazby dle výše hodnoty předmětu, advokátní komorou schvalo·vaně, není odůvodněno §em 1152 obč. zák., ale také by odporovalo podstatě námitek odpůrce, podle nichž právě paušálně požadované odměně byla vytknuta žalovaným nepřiměřenost. Odvolací soud tedy nepochybil, když, maje o přiměřenosti rozhodnouti, nerozhodlo odměně
paušálním určením jejím a že se dokonce nedal vázati advokátní komorou a jejími obvyklými sazbami, jak se toho domáhala dovolat elka.
čís. 2287.
Konto W.
V tom, že se komitent ohradil proti zřizení W -konia a neschválil
výpisů z něho, nelze ještě spatřovati použití práva dle §u 376, odstavec
třetí obch. zák. Svou vůli, že se chce držeti komisionáře jako smluvníka musí komitent projeviti neprodleně po té, kdy obdržel od komisionáře vyúčtování o provedeném příkaze, z něhož je patrno, že, ač nepojmenoval jiného smluvníka, přece nechce býti pokládán za přímého
smluvníka.
'Tíro, že komisionář nakládal s výtěžkem za prodané zboží, nevzniká
přímý právní poměr mezi ním a komitentem, nýbrž tento může na onom
žádati, by mu vydal, čeho se mu transakcí dostalo nebo nahradil llOmitentoví, co mu tím ušlo.

(Rozh. ze dne 14. února 1923, Rv I 844/22.)
Žalovaná banka plOdala k příkazu žalobkyně koncem ledna a poúnora 1919 na vídeňské burse cenné papíry, jež měla žalobkyně
u ni v úschově, připsala výtěžek na t. zv. kontu W. a zpravDa o tom
žaiobkyni. Manžel 3alobkyně ohradil se ihned u žalovar:é banky proti
dobropisu výtěžku na kontu W. a neschválil výpisu z něho. Ž"loba o zaplacení výtěžku v Kč byla zamítnuta s o u d Y vše c h třl S t o I 1 C,
Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto

čátkem

c1L'tvodú:

Kdyby bylo v tomto případě lze použiti ustanovení třetího odstavce
376 obch. zák., byla by žaloba ovšem odůvodněna, poněvadž by tu
byl přímý poměr mezi žalobkyní jakožto prodatelkou a žalovanou jakožto t u zem s k o u ku pi t el k o u akcií, tudíž i pohledávka, vzniklá
čl.

zem s k II a nikoli mimo území republiky Československé) a proto
vlády ze dne 6. února 1919 čís. 57 sb. z. a n. nemělo by.místa,
jak Nejvyšší soud opětovně vyložil (Stovn. rozhodnutí čís. 686, 754,
002 sbírky, pořádané presidiem Nejvyššího soudu). Opačný názor žalované a odvolacího soudu, opíraný hlavně o Oriinhutovy vývody ve
spise »Das Recht des .Kommisionshandels«, byl také již opětně vyvrácen
Nejvyšším soudem, který nemá příčiny, by se odchýlil od svého stanoviska. N e n í t u však předpokladll třetího odstavce čl. 376 obch. zái<.
Dle toholo ustanoveni zákona jest komitent ovšem op r á vně n, držeti
se jako kupitele (prodatele) kOlilisionáře samého, nepojmenoval-li
tento - jako v tomto případě -- zároveň s oznámenim o provedeném
příkazu někoho jiného jako kupitele (prodatele).
Hledíc k dale~o
sáhlým důsledkům tohoto vstupu komitenta (na rozdíl od vstupu komisionaře dle prvního odstavce čl. 376 obch. zák.), nutno však žádati, by
komitent způsobem, vylučujícím jakoukoliv pochybnost, včas použil
vůči komisionáři práva, jež mu propůjčuje čl. 376 odstavec třetí obch.
zak., jehož se však, jako každého práya, může vzdáti ne jen výslovně,
nýbrž i mlčky (§ 8630bč. zák.), a prohlásil, že se nedrží komisionáře
jako kupitele (prodatele). Ale toho právě žalobkyně neučinila. V tom,
že její manžel se ohradil proti zřizení konta W. a neschválil, výpisů
z tohoto konta, nelze ještě spatřovati použití práva dle čl. 376 odstavec
třetí obch. zák., ježto mohl manžel žalobkyně při tom vycházeti i z jiných právních hledisek, než právě s hlediska čl. 376 ob ch. zák. Zásadně
lze sice připustiti, že použití práva dle tohoto článku zákona neni vázáno na určitou lhůtu a časově není omezeno, ale právním pravidlem,
jež uznává literatura a judikatura, jest též, že, zaslal-li komisionář komitentovi vyúčtování O provedeném příkazu, z .něhož jest patrno, že, ač
nepojmenoval jiného kontrahenta, přece n ech c e býti pokládán za
přimého smluvníka - jak tomu bylo v tomto případě - komitent musí
bez odkladu dáti na jevo svou vůli, že se chce držeti komisionáře jako
přímého kontrahenta, jinak se pokládá za to, že se vzdává tohoto svého
práva a spokojuje se s nároky, které mu příslušejí proti komisionáři
jako zmocněnci dle čl. 361 a .násl. obch. zák. Opačný názor nelze uvésti
v soulad se zásadou obchodnické poctivosti a slušnosti, a byla by také
ohrožena žádoucí jistota v obchodním styku, kdyby komitent, jenž pů
vodně nepomýšlel na to, použiti práv, plynoucíCh z čl. 376 odstavec
třetí obch. zák., dodatečně, dokonce po drahné době, když by se mu
to právě hodilo, chtěl na újmu komisionáře těžiti z okolnosti, které před
tím nepřikládal žádného významu, že mu komisionář svého Času nepojmenoval ku pi tele (prodatele). To platí také v tomto případě o žalobkyni, která si teprve v žalobě, podané po více než osmnácti měsících,
vzpomněla na ustanovení čl. 376 odstavec třetí obch. zák., byvši na ně
patrně upozorněna ·rozhodnutími Nejvyššího soudu, která mezi tím byla
vydána. Pouhé mlčení není ovšem samo o sobě za pravidelných poměrŮ
anI' souhlasem, ani vzdáním se práv, ale nabývá toho významu tam, kde
provázející okolnosti nedopouštěji důvodně pochybovati o tom, že by
strana nemlčela, kdyby nesouhlasila nebo nevzdávala se práv, kde tedy
mlčení nelze vyJdádati jinak, než jako souhlas nebo zřeknutí se (§§ 863,
914 obč. zák., čl. 279 obch. zák.), zvláště ve styku obchodním, který

v t
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jest ovlá~án zásadou Jův~ry ~,poctivosti, a v těch případec11, kde zá]lny druhe shany toho vyzadu]l, by spolusmluvník se výslovně vyjádřil
chc;e-I! ,přIvodIti určité právní dúsledky, Shrnuje to, co dosud uvedeno:
zdur~zn~]e dovol,acl soud, že v tomto případě rozhoduje nikoli to, že
mo,nzel zalobkyne, se ohradIl prah kontu W, a neschválil výpisů z tohoto konta, nybrz okolnost, že žalobkyně, nepouživši náležitě a včas
!Jfava oh::, treLJlO o~stavce čl. 376 obch. zák., nemů}:e více uplatiíovati
,0110to prava, JakmIle tu však není předpokladů čL 376 odstavec třetí
obch, z,ák.! ne!ze ,tvr?iti: že ':.~ešel, m;zi stranami přímý poměr prodatele
ke kupltel~ nybr~, zU,sta;,a pn pra~?lch pr,avidlech, platných pro poměr
komlSIOnarsk~,-'pn nen~z

kOlTIlSlOnar provadí obchod sice vlastním jmé-

nem, ale na ucet komItenta (čl. 360 obch, zák.), ~ povinen jest dáti
komItentovI to, co on (komisionář) z obchodu má k pohledávání ~ tak
pk },ohoo sáril může pohdovati (čL~6! obch. zák.), Ježto pak splatnost
vytezk,u akcll, prodanych, Jak Z]lsteno, na Vídeňs!{é burse nastala
v dobe, kdy bylo již vydáno nařízení' ze dne 6. února 1919 či~, 57 sb,
z. a n" zakazujJ~í ~ezvýjin;ečně jakýkoliv převod takovýchto úhrad do
!uzemska! n;n:~ze zalovana, dokud zákaz ten nebude zrušen, vyplatiti
zalobkynr vytezek v korunách československých, poněvadž nemůže' na
sv,;m spolusmluvníku žádati, by jej zaplatil v korunách českosloven
skych. Zalobkyně tV,rdila, že žalov~ná s pohledávkou, pocházející z prode]e spornych akcI,I, ve V Id n I dIsponovala a jí pro sebe použila.
Kdyb~ tomu, tak bylo, mohla by žalobkyně po případě žádati, by jí žalov~na vyda:.1 tO ceho S2 Jl .tou~o tra~lsakcí dostalo, liCCO j1~hradj!a to,
co zalobkYl1l touto tr~nsakcI snad uslo, nikdy však ri2opcdstatňovala
b~ tvr.zena okolnost naroku na výplatu spornýc11 výtěžků akcií v korunach c~~koslo~enských, který jedině jest předmětem tohoto sporu. Nelze tudlz ,spatrova!1 va?nost ,0dv?lacího řízení v tom, že aniodvolaci
soud nepnpustrl dukazu, nablzenych v tom směru, a příslušné vývody
~ovolaclho SpISU, ob~ahu]ící ostatně četné novoty, k "imž nelze přihlí
zeÍl (§§, 482, 413 c. r. s,), nejsou s to, by odúvodnily návrh na zrušení
odvolaclho rozsudku.
J

čís.

2288.

" Ru~ení, okr~sniho silničního londu na Moravě za škodu z nedbale
znz~ne des!ove strouhy přes silnici. Právnická osoba ručí při závazku
z nahrady skody za své representanty bezpodmínečně za zřízence pak
pouze v mezích §u 1315 obč. zák.

-

,

(ROZ:L ze dne 14. února 1923, Rv II 329/22,)
Přes ,~i111i,ci, spľa,vov~nou okresním silničním výborem na N1.oravě,
vedl ?te~rel'y svod?1 pru~ok. Poněvadž průtok zamrzl, vysek~l v něm
c~sta; I;>:h~ ~ k?lmych stenac11, žalobce jel po silnici s dvojspřežením,
pll p;e]Izdel1l, 'Thy uklo,uzla klisna, zapadla do rýhy a byla ojí udeřena
do bn~ha, Nas,edkel~ uraz u kobyla zmetala. žalobě proti obesnímu
slll1lčn~~1U fondu o nahradu škody bylo obě man i ž š í m i s o u d Y
vyhOV~,lO" o d V? I a c I m s o ude m mimo jiné z těchto d ů vod lI:
Nesprav"c pravnl posouzení spatřuje odvolatel v tom, 2e soud prvé sto-

lice vzal za prokázáno, že škoda byla zplIsobena nedbalostí znzenců
žalovaného, ačkoliv žalobce nikterak netvrdil, že by cestář byl nezpů
sobilým, Tento dúvod není opodstatněn, neboť žalovaný je zastoupen
silničním výborem, Kterýž používá ku vykonávání hmotných hospodář
ských praci při udržování silnic osob, za jichž zaviněni ručí bezpodmínečně. Ostatně soud prvé stolice zjistil, že nelze v tomto připadě o ně
jaké zdatnosti cestáře dle ustanovení §u 1315 obč, zák. mluviti, ježto
jeho opominutí ze dne 5. listopadu 1920 nebylo ojedinělé, nýbrž tomuto
případu předcházely jiné případy neúčelného, po připadě neodborného
upravení průtoku.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Pokud napadený rozsudek vyc11ází z názoru, že žalovaný fond jako
osoba právnická ručí za své zřízence bezpodmínečně a pokud z tohoto
důvodu uznal žalovaný fond povinným, nahraditi žalobci požadovanou
škodu, je tento názor mylným. Právnická osoba ručí bezpodmínečně toliko za své representanty, to jest ty, kdož jsou dle jejího útvaru dle zákona nebo stanov povoláni k jejímu řízení nebo zastupování, za zřízence
ručí však právnická osoba pouze v mezích §u 1315 obč. zák., totiž,
jsou-li nezdatni nebo nebezpečni a způsobí v této své vlastnosti něko
mu škodu, Avšak přes tuto vadu právního názoru napadeného rozsudku
jest jehó výrok, odsuzující žalovaný fond z důvodu, že za škodu žalobci
ručí, správným. Je prokázáno, že svodní rýha, kterou dne 4. listopadu
1920 cestář Arnošt R v ledě na vodním přepustku přes silnici vykopal
a při jejímž přejíždění přišla klisna žalobcova k úrazu, ohrožovala bezpečnost jízdy na silnici a byla jízdě na překážku, tím, že její stěny byly
kolmé misto mírně svah ovité. Dle §u 15 a 16 zákona ze dne 31. prc .. '
since 1874 čís, 5 z. zák. z roku 1875 pro Moravu mají býti okresní sil, nice, o jakou v tomto případě jde, tak zříz;eny a udržovány, by jízda na
'nich ničím netrpěla a bezpečnost osob a majetku nebyla ohrožena.
V tomto stavu silnice udržovat! -a nad takovým jej'ich stavem bdíti, je
dle §u 31 cit. zák. čís,5 ai 1875 z. zák, povolán okresní silniční výbor
se svým předsedou a s;vými členy (§ 26 zákona ze dne 30, září 1877,
čis, 38 z. zák pro Moravu) a svými zřízenci cestmistrem a cestaři
(§ 31 ',z;ákona ai 1875 a instrukce ze 17. června 1907, čís. 64 z. zák).
Jelikož tedy, jak je prokázáno, nebyla silnice na zmíněném přepustku
v řádném stavu, takže bezpečnost jízdy byla ohrožena, je z toho zodpovědna a proto se nehoda v první řadě stala vinou silničního výboru,
ledy samého representanta žalovaného fondu, buď že zavčas nedohlédl
nebo že nedal svým, zřizencům, to jestcestmistru nebo cestáři náležitého poučení nebo příkazu. V důsledku toho, že jde o opomenutí samé
representace, ruči calovaný fond za škodu žalobcovu bezvýhradně. 'Mimo to ručí žalovaný silnični fond žalobci za škodu, jak vyslovil i napadený rozsudek, také proto, že cestář Arnošt B. nebyl osobou zdatnou,
Zodpovědnost žalovaného fondu není vyloučena tím, že mu nedostatek
zdatnosti B-ovy nebyl znám. Pro ručení dle §u 1315 obč. zák. je pouze
rozhodno, zdali zřizenec, v tomto případě Arnošt B., nebyl zdatným.
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Napadený rozsudek správně usoudil, že tomu tak bylo. Cestář B. nechal led na přepustku od 2. listopadu do 4. listopadu 1921 neprosekaný, také jej pískem neposypal a když dne 5. lístopadu 1921 svodní
rýhu v ledě znovu prosekal, nezřídil u ní povlovné svahy, nýbrž stěny
kolmé. Této očividné vady rýhy neopravil, ačkoli ho na ni Jakub V.
upozornil. Tímto svým jednáním odporujícím předpi,ům instrukce a.
nedbáním upozornění V-ova, projevil Arnošt B. nedbalost, malou svě
domitost, tedy vlastnosti, které činí ho nezdatným. V réto své vlastnosíi
přívodil nehodu žalobcovu a proto žalovaný fond je požadovanou škodou povinen (§ 1315 obč. zák.). Názor žalovaného fondu, že ani při
tomto právním stanovisku není za škodu žalobcovu zodpověden, protože úraz žalobcovy klisny stal se pouhou náhodou (§ 1311 obč. zák.),
správným není a výtka napadeného rozsudku činěná (§ 503 čís. 4 c. ř.
s.) proto, že náhodu za příčinu nehody neuznal a z toho duvodu žalobu
nezaJÍlítl, není opodstatněna. Jest pravdou a odpovídá ustanovení §u 1311
první věta obč. zák., že škodu čistě náhodnou nemusí nikdo hraditi.
Avšak dle téhož §u druhá věta nastane povinnost k náhradě, byla-Ii náhoda zaviněna. Dle dovolatele jest onou náhodou, která přivodila úraz
žalobcovy klisny, úder ojí do břicha a je tento úder náhodou prý proto,
že Jej způsobil druhý kůň tím, že skočil přes svodní rýhu. Ale tento
skok druhého koně nebyl čistou náhodou, neboť druhý kuň skočil přes
svodní rýhu proto, že nebyla patřičně zřízena. Nepatřičné zřízení rýhy
padá však dle shora řečeného žalovanému fondu za vinu a proto dle
citovaného místa zákona zodpovídá žalovaný fond i za úder ojí s jeho
následky. Mimo to jest také na to poukázati, že nebyl příčinou úrazu
žalobcovy kobyly a jejího zmetání pouze úder oje do břicha, nýbrž také
zapadnutí kobyly zadníma nohama do svodního járku, když přes něj
skočila. Toto zapadnuti nebylo náhodné a proto žalovaný fond by ručil
za žalobcovu škodu, i kdyby onoho úderu ojí nebylo nebo kdyby byl
skutečně jen pouhou náhodou.
čís. 2289.
Odevzdána-Ii před 1. listopadem 1918 u tuzemského poštovního
úřadu zásilka k dopravě do místa, ležícího v bývalénl Rakousku mimo
obvo~ republiky československé, lze vymáhati nárok ze ztráty zásilky
proti .československému poštovnímu eráru pořadem práva, uznáno-li
v řízení správním právoplatně, že nárok jest co do důvodu a výše po
právu, třebas výplata jeho byla odložena až do úpravy měnové otázky
dohodou súčastněných států.
žalobu na poštovní erár, podanou před vyčerpáním stolic správního
řízení, dlužno pro nepřípustnost pořadu práva odmítnouti a nikoli jako
předčasnou zamítnouti.

(Rozh. ze d")e 14. února 1923, Rv 11 335/22.)
žalobce podal 28. října 1918 n poštovního úřaduvé Slezské Ostravě
cenný balík obsahující oblek v ceně 1300 K dn Dobczyce v nynějším
Polsku. Balík se ztratil. žalobce domáhal se náhrady u poštovního ře_
9itelství v Opavě a bylo k jeho stížnosti rozhodnuto ministerstvem pošt,
ze mu píisluší náhrada !:l00 K, dodáno však v odstavci druhém, že však

Vý'plata dle výnosu tohoto ministerstva ;ce dne 7. listopadu 1921 muže
se státi teprve tehdy, až dohodou mezi súčastněnými' státy nástupními,
po připadě rozhodnutím reparační komise bude ustanoveno, ve které
měně mají býti vyplacelly takovéto náhrady. S poukazem k tomu, že
nejedná se o zásilku, ztrac~n?u před 28. ř!jne~1 1918.:, a že ustanovení
o odložení výplaty nespočlva na podklade zakona, zadal zalobce, by
poštovní erár odsouzen ~yl ~ zaplacení 1300
Ž~lovaný erár, namítl
předčasnost žaloby, ponevadz admlmstrahvm nzem dosud nem skončeno. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu pro tentokráte zamítl. D ů vod y: Dle §u 219 poštovniho řádu ze dne 22. září 1916, čís.
317 ř. zák., jest pořau práva proti eráru teprve teh.dy uvolněn, když
administrativní řízení pořadem stolic jest vyčerpáno. To v tomto pří
padě se dosud nestalo. Neboť, aby řizení administrativní bylo považováno za skončené, jest třeba, by v něm buď nárok' na náhladu byl
zamítnul anebo náhrada určité výše oprávněnému byla přiřknuta. Žádný
z těchto výsledku však zde nenastal. Poněvadž v administrativním ři
zení není stanoveno, v jaké měně přiřknutých 1300 K má se žalobci
vyplatiti a výnos ministerstva pošl, odkládající výplatu, ~áže v .admi:
nistrativním řízení podřízené poštovní ředitelství v Opave na zaklade
poštovního řádu, který' má moc zákona, nemůže administrativní ří~:ní
oproti žalovanému eráru býti považováno za skončené. Jest tedy VěCI zalobce, hy vyčkal konečné rozhodnutí o svém nároku v řízení administrativnim, a nemuže proto ještě toho času nastoupiti pořad práva. O dvol" c i s o u d žalobě vyhověl. D ů vod y: Celý spor se vede o to,
zda bylo výnosem ze une 7. listopadu 1921 rozhodnuto ministerstvem
pošt H telegrafů konečně tak, že administrativní cesta byla vyčerpána.
Odvolaci soud zodpověděl tuto otázku kladně v úvaze, že nejde o pohledávku. povstalou protI eráru před 28. říjnem 1918, a že tedy nemůže
býti pochybnosti o tom, že zákon ze ~ne 23. červ.en~e1919,Čís. 4~0
sb. z. a n., se nevztahuje na tuto pohledavku. Bylo-II mll1Ister~tvem post
a tele"rafU uznáno, že žalobci přísluší nárok na 1300 K, dluzno to považO\'~ti za uznání celého žalobního nároku a to nejen co do důvodu,
nýbrž též co do výše. Druhý odstavec výnosu, doručeného zástupci
žalující strany příčí se platným zákQnum, pročež ve smyslu §u 898 obě.
zák. musí býti považován tak, jako by vubec připojen nebyl. Ježto výnosem ministerstva pošt a telegrafů ze dne 22. listopadu 1921 administrativni řízení bylo vyčerpáno, muselo odvolání a žalobě býti vyhověno.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil 111U,
by o' .."zepři znovu projednal a ji znovU rozhodl.
v

I<:

Důvody:

Jde předevšlm o to, Ida ~yl výnosem mi.nisterstva pošt a tele~rafu
ze dne 22. listopadu 1V21 porad admmlstrahvmch stolIC ve sporne zaJežilOst, vyčerpán, poněvadž jen v případě kladném vyhrazen jest žalobci dk druhého odstavce §u 219 poštovního řádu (nařízení ministra
obchodu ze dne 22. záři 1916, čís. 317 ř. zák.) právní pořad proti eráru,
kdežto v opačném případě bylo rozhodováno o věci, která nepatří na
poiad práva (§ 477 Čís .. 6 c. ř. s.), a žaloba musila by býti odmítnuta
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Llie ~L1 478 odstavec prvSr c. ř. s. a nikoli pouze pro předčasnost pro
tentokráte :amí~n.ut~. Oba l1i~Ší soudy a t~ktéž i strany vycházej! z pi"cdpodkladu, ze ITII1llsterstvo post a telegrafu výnosem ze dne 22. listopodu
19:21· vyhovělo zalobc'J\'u odvolání, ale zároveň vyslovilo, že výplata
nahrady 1300 K nemllie se zatím státi, poněvadž byla výplata jaký'chleoiI lli\hrad za veškero druhy poštovnich zásilek, které byly před 1. listopadem 1918 v území bývalého Rakousko-Uherského mocnářství podány,
za,"'vena do té doby, až bude vzájemnou dohodou súčastněných nástupnických států, po případě rozhodnutím reparační komise- stanoveno,
v pké měně takovéto náhrady mají býti vyplaceny. Než doslov intimátu
ře(!it~lství pošt atelegrafů v Opavě ze dne 2. prosince 1921 vzbuzuje
vazne pochybnosti o tom, zda je druhý odstavec intimátu, obsahující ono
omezeni v příčině výplaty r,ahrady 1300 K, skutečně čás:í rozhodnutí
ministerského; zdá se spíše, že jest to dodatek, přičiněny ředitelstvím
pošt a telegrafů v Opavě. Kdyby tomu tak bylo, nebylo by lze tvrditi,
ze rořad administrativnich stolic byl vyčerpán, poněvadž by bylo žalobcí
proti dodatku ředitelství pošt a telegrafů dle §u 219 odstavec první pošt.
řádu příslušelo odvolání k ministerstvu, které by tedy v tomto konkretnim
případě nebylo rozhodlo o sporné otázce výplaty náhrady, byť í povšechně bylo dalo směrnice v tom smyslu podřízeným úřadům. Že lhůta
k podání odvolání byla promeškána, a proto pOřad administrativnich
stolic nemohl býti vyčerpán, šlo by ovšem na vrub žalobce. Kdyby však
zminelly UOlléireK o omezení výplaty byl částí rozhodnutí ministerstva
pOSl a telegrafLI, bylo by souhlasiti s názorem soudu odvolaciho, že pořad
administrativnich stolic byl vyčerpán. V tom pří padl' mělo by rozhodnutí
l1111i1sterstva ten význam, že se náhradní nárok žalobce co do duvodu
a (O do výše sice uznává, ale výplata odkládá až do úpravy měnové
otázky dohodou súčastněných států po případě rozhodnutím reparační
ko,nise. Poněvadž by byl proti tomuto rozhodnutí ministerstva dalšl
opravný prostředek vyloučen, bylo by o otázce, dnes vlastně jediné
sl;orné, zda žalobce jest povinen, vyčkati zmíněnou úpravu po případě
vyrck reparační komise, v administrativnítn řízení konečně rozhodnuto
v neprospěch žalobce, a nemohlo by mu býti bráněno, domáhati se pořadem práva rozhodnutí soudniho o tom, zda musí skutečně vyčkati ona
o~~heníl' či zda je žalovaný erár pro nedostatek zákonnéliv !JowGauu pro
ODklad výplaty povinen vyplatiti mu již nyni stanovenou náhradu. a to
ve měně československé, jak žalobce žádal, v kterémžto směru odvolací
soud arcí ner?zhodl o žalobcově nároku, přisoudiv mu pouze 1300 K.
Z toho, co uvedeno, plyne, že rozsudek odvolacího. soudu, jenž uznal,
že pořad administrativních stolic jest vyčerpán, s hlediska právního
nemůže obstáti, dokud nebude vyřešena otázka svrchu naznačená (vyžádáním příslušných spisl! atd.).
Čís.

2290.

Pří výpočtu abstraktní škody jest vzíti za táklad tržní (bursovní)
cenu v den, kdy nastalo prodlení v dlužném plnění, pokud se týče li poslednímu dní povolené dodatečné lhůty, již kupitel !lrodateli poskytnouti
byl povinen anebo měl dúvodnou příčinu. Nikoliv místo, kde zboží mělo

býti plněno, nýbrž kde mělo býti dodáno, přichází v úvahu při výpočtu
abstraktní škody.
.
(Hozh. ze dne 14. února 1923, Rv II 406/22.)
žalobce koupil dne: 5. srpna 1921 od žalovaného 30 q sena nejlepší
iú.osli po 210 Kč za 1 q loco nádraži Bystřice. Dne 19. srpna 1921 sdělil
žalovaný žalobci, že seno dodati nemůže. Při úhradní koupi musel žalobce zaplatiti za 1 q sena 330 Kč a domáhal se proto ná žalovaném
nahrady 3600 Kč. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobci
lS00 Kč a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Strana žalující vyhověla
povinnosti čl. 356 obch. zák. a přisluši jí proto nárok na náhradu škody
pro neplněni. Touto škodou je újma, která vzejde kupiteli tím, že nebylo
plni'no, a může kupitel žádati buď náhradu škody konkretni, neb aspoJl
škody abstraktní, jevící se v rozdílu mezi cenou smÍuvní a tržní (burSOVll;) v čase a na mísič povinného dodáni. Žalobce, ač v žalobě mluvil
o škodě konkretní a kupu úhradním, prohlásil při jednáni, že požadovanOU škodu uplatňuje jako škodu abstraktnÍ. K této změně je žalobce
op,ávněn (Staub-Pisko li. díl str. 356). Že seno v rozhodné době mělo
cenu tržní (bursovní) je prokázáno tim, že jeho cena byla na plodinové
burse v Olomouci i plodinovém trhu v Brně znamenána. Za základ výpočtu požadované škody jest položiti tržni cenu v době, kdy smlouva
měla býti splněna, po případě v době, kdy nastalo prodlení na straně žalovaného. Vzhledem k lOmu, že žalovaný dopisem na plodinovou bursu
v Olomouci nabízel vagon sena k dodání ihned, v dopisu ze dne 14. srpna
1921 sliboval dodání určitě v polovici týdne, a strana žalující, jak z dopisu jejiho ze dne 13. srpna 1921 vidno, žádala o vyexpedov~ní co nejdříve, sluší míti za to, že žalovaný by byl smlouvu splml vcas, kdyby
tú byl učinil nejdéle dne 18. srpna 1921 a že po tomto dnu nastalo na
jeho straně prodleni. Tato doba jest dle názoru soudu rozhodnou pro
vÝi'o~et škody a nikoliv doba pozdější, zejména nikoliv doba po uplynutí lhůty dodatečné, poněvadž k poskytnutí lhůty dodatečné nebylo ani
. povinnosti na straně žalující, ani důvodné příčiny proto, že žalovaný
p;ed tím opětovně pmhlásil, že plniti nebude,· a poněvadž kupitel neOpl áV'1ěným poskytovánim lhůt nesmí stav pro datele zhoršiti. (StaubPisko II. d. str. 356, 357.) Rozhodnou je tedy tržní cena sena dne 19.
srpna 1921. Jiná pozdějsí doba mohla by přijíti v úvahu jen při výpočtu
škody konkretní a koupi úhradné. Co se týče místa, směrodatného pro
výpočet výše náhrady škody, tvrclil žalovaný, že místem tim je Bystřice
proto, že seno prodal fr<ll1co nádraží Bystřice. Názor tento není správlr~m, poněvadž rozhodný'm v tom směru není místo plnění] n5rbrž místo
d'odání, t. j. místo, na kteréž dle úmyslu strart zboží má býti dodáno
a od žalobce převzato. ono místo, na kterém by kupitel zboží převzal
a k obchodním účelům upotřebil a kde právě tím, že mu nebylo dodáno,
škodu utrpěl (Staub Pisko ll. d. str. 357). Timto místem byla v tomto
připadě Olomouc, poněvadž seno mělo býti dirigováno do Olomouce, kde
žalujicí strana má své sidlo. Směrodatnou je tudíž tržní cena sena v Olomouci, dne 19. srpna 1921. Na základě zprávy plodinové bursy v 010- .
mouci pokládá soud za prokázáno, že tám bylo seno znamenáno dne
13. srpna 1921 250-270 Kč, dne 20. srpna 1921 300-310 Kč, dne
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27. srpna

29~--315 Kč.

Ze zpráv

těchto

vychází na jevo, že tam cena

sena byla znamenána od týdne k týdnu, a tu sluší v mezidobí vzíti zajisté
cenu předchozího záznamu, tedy v tomto případě cenu znamenanou

dne 13. srpna 1921, kdy cena tato činila 250~270 Kč. Poněvadž před
mětem smlouvy bylo lalovaným nabízené seno prvotřídní a dále jest
tato náhrada to nejmenší, co může kupitel od prodatele, v prodlení se
nacházejícího, požadovati, jest vzíti za základ výpočtu nejvyšší cenu
jaká v té době byla, tedy 270 Kč za 1 q, takže rozdíl kupní ceny a ceny
tržní činil 60 Kč při Iq, tedy při 30 q 1.800 Kč. O d vol a c í s o u d
přiznal žalobci 3.000 Kč. D ů vod y: Pokud se týče právního posouzení
věci ohledně výše náhlady, nepřipojuje se odvolací soud k názoru
prvého soudce a jeho odůvodnění. Smlouva byla hotova již před 15.
srpnem 1921 a tohoto dne byla pouze platně pozměněna. žalovaný dle
dopisu ze dne 14. srpna 1921 se zavázal, dodati seno určitě do polovice
týdne. Žalovaný ho vša!> v té době nedodal. Vzhledem na určité prohlášení žalovaného dopisem, který dne 19. srpna 1921 strany žalujíc;í došel
že seno dodati nemůže, byla žalující strana sproštěna povinnosti, po~
skytnouti žalovanému dodatečnou lhůtu k plnění, byla však k tomu
oprávněna. Tato dodací lhůta nemusela býti delší než lhůta ku které
žalovaný sám v dopisu ze dne 14. srpna '1921 se zavázal. Tato Ihů!;)
končila dnem 18. srpna 1921 a zůstala bezvýslednou. Od tohoto okamžiku měla žalující strana právo, dodací lhůtu povoliti a ta, kdyby byla
sebe menší, by končila po 20. srpnu 1921. Dříve nebyla strana žalující
oprávněna se jinak krýti. Tento termin, který padá po 20. srpnu 1921,
.Jest směrodatným pro stanovení výše náhradní ceny. Neměl proto soudce
vzíti za směrodatnou bursovní cenu sena v Olomouci před" 20. srpnem
1921, nýbrž měl za podklad vzíti bursovní cenu sena po 20. srpnu 1921
pokud se týče ze dne 20. srpna 1921. Námitka žalované strany, že ceny
olomoucké bursy nepadají na váhu, nýbrž že směrodatnými cenami jsou
ceny v Brně na plodinovém trhu, není oprávněna. žalovaný ovšem tvrdí,
že soudce nesprávně uZllal za místo dodání bydliště žalující strany. Tento
náhled však jest nesprávný, jak prvý soudce správně odůvodnil. Nahodilost, že smluveno bylo dodání loeo nádraží v Bystřici, nemá co dělati
s tím, kdp. si má strana, Jm náhradnímu kupu oprávněná, nedodané zboží
opatřiti. ľa!o..má.'pr~vo si zboží zaopatřiti tam, kde má k tOBlU nejlepši
a ne]vhodneJsl pnleZltost, a nelze proto uznatI, že si je musela tam zaopatřiti, kde měla zboží převzíti, v tomto případě v Bystřici a že jest
prc:.~rčení škody sm~r?datnou cena ~,tom!o místě, pokud se týče nanejbltZSllTI obvyklem trZlSÍl, v tomto pnpade na plodinovém trhu v Brně.
V době po 20. srpnu 1921, tedy v době, která vzata býti musí za podklad určení ceny, činila cena za seno ode dne 20. srpqa 1921 300~31O
Kč a bylo proto nutno vziti tuto cenu za směrodatný podklad pro přisou
zení náhrady.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D

ů

vod y:

Dovolání uplatňuje toliko dovolací dúvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. čá
" stečnou oprávněnost dlužno mu přiznati. Druhá stolice· zjistila, že žalující

strana koupila sporné seno pro vlastni potřebu ves v é m s p e d i t é rs k é m z á vod u, což dovolatelka, provádějíc dovolání, pomíjí. Jde
tedy zřejmě o obchodní jednání dle či. 273 odstavec prvý a druhý obch.
zák. a bylo proto použito na tento případ ustanovení čl. 357 odstavec
třeti obch. zák. zcela právem. Nižší soudy nepochybily, majíce za to, že
místem dlužného plnění je Olomouc, když obchod byl dojednán na Olomoucké burse, žalobkyně má svůj spediterský závod v Olomouci a zboží
mělo se jí tedy dodati a od ni přijati v Olomouci. Dovolatelka odkazuje
se po této stránce na správné důvody rozsudkú nižších soudú. Avšak
právem vytýká dovolatel odvolacímu rozsudku, že vzal za podklad rozhodnutí bursovní cenu po 20. srpnu 1921. Dovolací soud nesdílí právního názoru odvolacího soudu. Za základ výpočtu sluší dle čl. 357 odstavec třetí obch. zák. bráti tržní (bursovní) cenu v cl obě d I u ž n é h o
pln ě n í. Plniti měl žalovaný dle zjištění nižších soudů nejdéle dnem
1. srpna 1921. Octl se tedy dne 19. srpna 1921 v prodlení. Rozhoduje
proto tržní (bursovní) cena ku dni 18. srpna po případě 19. srpna 1921,
jak první soud správně vyložil. Kupující může výpočtu abstraktní škody
za základ položiti také tržní cenu na konci dodatečné lhůty, pakli ji otálejícímu pro dateli oprávněně stanovil, avšak žalující lirma žalovanému
takové IMiy ihned po nastalém prodlení vůbec nestanovila a neměla
k tomu ani povinnosti alli důvodné příčiny, jakmile jí žalovaný dopisem
ze dne 19. srpna 1921 sdělil, že plniti nebude.·Jest proto' správným výpočet prvního soudu, jelikož, jak zjištěno, vyšší bursovní ceny, které pOc
ložil za základ odvolací soud, byly na Olomoucké burse úředně znamenány teprv dne 20. srpna 1921.
čís.

2291.

Na rozluku manželství lze ž a lov a t i i když bylo manželství již
rozvedeno. Lhostejno, že žaluje z viny druhého manžela manžel,
• L jehož viny bylo manželství rozvedeno, a že se žaloba o rozluku opírá
o okl'lnosti, jež nastaly před rozvodem či po něm.
(Rozh. ze dne 20. úno!'a 1923, R I 1192/22.)
Manžel domáhal se žalobou, by z manželčiny viny rozloučeno bylo
manželství, jež rozsudkem "Ze dne 2. listopadu 1914 rozvedeno bylo z viny
" manželovy. Žalovaná manželka navrhla v žalobní odpovědi, by dle §u 17
rozl. zák. bylo manželství rozloučeno z viny manželovy, po případě, by
vysloveno to bylo rozsudkem. Pro c e sní s o u"cl p r v é s t o I i c e
" prohlásil rozsudkem manželství. rozloučeným z viny obou strán. O d voI a c í s o u d, zamítnuv námitku nepřípustnosti pořadu práva, vyhověl
ve věci samé odvolání potud, že zrušil roz9.udek soudu prvé stolice, a
vrátil mu věc, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D ů
vod y: Žalovaná především vytýká rozsudku soudu prvé stoliCe, že spočívá na řízení zmatečném, poněvadž prý v.zhledem k tom'u, ž-e, mi1nželství
mezi stranami bylo prohlášeno právoplatným rozsudkem ze cIne 2. listopadu 19.14 za rozvedené od stolu a lože z viny žalujícího, o rozluce mělo
býti rozhodnuto dle §u 17 rozl. zák. a čl. ll. bod lIl. (3) vládního naří-
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zení ze dne 27. června 1919, čís. 362 sb. z. a n. po provedeném řízení
sporném rozsudkem, že tedy rozhodnuto bylo o věci, nepatřící na pořad
práva (§ 477 čís. 6 c. ř. s.). Tato námitka není odůvodněna. Ustanovení
čl. ll. vlád. nařízení vztahují se výslovně jen na »žádosti" o rozluku manželství ve smyslu §§ 15 a 17 zák. rozl. a nikoli též na žaloby o rozluku.
Dle §u 13 rozl. zák. lze žalovati na rozluku každého manželství, tedy
i takového, které od stolu a lože již bylo rozvedeno z důvodů, v tomto
§u uvedených a nebrání podání takové žaloby druhé straně, aby nedomáhala se samostatně rozluky již rozvedeného manželství ve smyslu
§u 17 rozl. zák. pouhou »žádostí«, o níž pak ovšem po provedeném šetření v řízení nesporném usnesením rozhodnouti jest. Takové samostatné
žádosti ve smyslu §u 17 rozl. zák. strana žalovaná však nevznesla, nýbrž
učinila dotyčný návrh v žalob ní odpovědi, neobmezila Se však na návrh
na zamítnutí žaloby, nýqd učinila zároveň návrh na vyslovení rozluky
v výhradné viny žalobcovy rozsudkem a nemůže proto nyní namilati.nepřípustnost pořadu práva. Kdyby se však i připustilo, že lormeln" napřed mělo býti rozhodnuto o návrhu žalované ve smy;;;n §u 17 rozl. zák.
usnesením, muselo by nezbytně následovati ještě rozhodnuti o podané
žalobě manžela rozsudkem, který by se ovšem musel obmeziti na výrok,
zda i žalovaná má na rozluce vinu. Soud odvolací jak01.to soud rekursní
však liž usnesením ze dne 14. června 1921 vyslovil, že by takové [(;zdělené lozhodování bylo zbytečným a bez prakti(:kého \t jznamu a nelze'
!)ruto" postupu, jaký soud procesní v této příčině zvolil, vytýkanou zmatečnost řízení spatřovati a bylo proto odvolání, pokud tuto zmatečnost
uplaÍ11uje, jako neodůvodněné zamítnuto. V dalším vytýká Ždlovaná rozsudku, že mu za základ položeny byly skutkové okoi.nosti a důkazy ve
spisech trestních obsažené, které již v době projednávaného sporu o rozvod pozůstávaly a ve sporu tOI)1 částečně též probrány a posouzeny byly,
ve sporu o rozluku však ani na přetřes nepřišly a pfedmětem návrhli
stran ani nebyly, že tyto okolnosti a důkazy byly rozsudkem ve sporu
o rozvod skonsumovány a že proto nemohou po právoplatně skončeném
sporu o rozvod uplatňovány býti k odůvodnění rozluky a rovněž tak že
nemohou okolnosti po rozsudku rozvodovém na jevo vyšlé sloužiti k odů
vodnění rozluky rozsudkem, nýbrž jen usnesením, poněvadž prý po vyslovéní rozvodu manželé nemají navzájem povinností, jsouce si úplně cizími. Soud odvolací nesdílí náhledu žalované, že okolnosti a důkazy, nynějšímu žalobci již ve sporu o rozvod známé a jím uplatňované jsou skonsumovány a že ve sporu o rozluku nesmějí již býti k platnosti přiváděny,
neboť spor o rozluku je sporem samostatným, od sporu o rozvod rozdilným, majícím za předmět jiné žádání než ve sporu o rozvod. Rovněž jako
mylný označiti dlužno náhled žalované, že okolnosti po rozvodovém rozsudku povstalé, důvody pro rozluku, o níž by bylo rozsudkem rozhodnouti, založiti nemohou, neboť dokud manželství nebylo zrušeno, trvá
svazek manželský i účinky právní, s ním spojené, a trvají proto i vzájemné povinnosti manželů, zejména i povinnost zachovávati manželskou
věrnost a navzájem slušně si přicházeti vstříc, a nelze proto nahlédnouti,
proč by porušení těchto povinností po nastalém rozvodu ,(zejména cizoložství, ubližování a zlé nakládání), nemohlo založiti důvod k rozluce a
proč by strana, z jejíž viny rozvod byl vysloven, nemohla později žalo-

vaH na rozluku z viny druhé strany. Věcí soudu OVšem jest posouditi,
pokud okolnosti před i po rozvodu tu jsoucí jsou způsobilé, tvrzený dů
vod rozluky opodstatniti. V dalším odůvodnil odvolací soucl zrušovacÍ
usnesení vzhledem k neúplnosti řízení, ježto opomenuto bylo zjistiti závažné okolnosti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu ani z té ani oné strany.
Dúvody:
Není tu zmatečnosti podle §u 477 čís. 6 c. ř. s. Z předpisu §u 17
(§ 15) zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. nelze dovoditi, že nemůže býti žalováno na rozluku manželství již rozvedeného.
Může-li podle těchto předpisů bždý manžel žádati za rozluku pro nepřekonatelný odpor anebo na podkladě provedeného již sporu o rozvod,
není mu tím vzata možnost, žalovati o rozluku poclle §u 13 (slova § 15:
nechce-Ii žalovati o rozluku z jiného dúvodu §u 13). Tak je tOI11U zejména v tomto případě., kde žalováno je o rozluku z viny manželčiny,
kdežto manželství bylo rozvedeno z viny manželovy. Odvolací soud posoudil věc správně po stránce právní. Podle §u 13 nov. manž. lze žalovatí
o rozluku manželství bez ohledu na to, zda manželství bylo před tím
platně rozvedeno. Nezáleží tudíž na tom, že dúvod rozluky nastal po rozvodu, neboť vždy nastal za manželství, jež má býti rozloučeno. I v tOl1lto
směru je.napadené w,nesení správně odůvodněno.
čís.

2292.

Pokud ten, pro něhož byla věc na soudě složena (§ 1425 obč. zák.),
nebylo složení vyrozuměn, jest skladateHvolno, žádati na soudě vydání
věci.

(R'ozh. ze dne 20. února 1923, R 11300/22.)
Účtárna ministerstva Národní Obrany složila 25. února 1922 na
soudě 22.000 Kč. U snesením ze dne 25. března 1922 měly býtí o složení
vyrozuměny firma Václav Z. a firma I. Dne 25. března 1922 žádala finanční prokuratura o vydáni 5.580 Kč 31 h. S o udp r v é s t o I i c e

návrh zamítl, ježto firma Václav Z. a firina I. vydhí odporovaly. R ek u r sní so u d vydal žadatelce požadovaný penL. D ů vod y: Při složení na soudě dle §u 1420 obč. zák. jest stát póuhým uschovatelem a
vlastníctví uložených peněz zůstává -vyhraženo uklada·teli, v tomto pří
padě ministerstvu Národní Obrany, jež zastupuje česká finanční prokuratura v Praze a proto tato zažádala o vydání 5.580 Kč 31 h a okresní
finanční řiditelstv! v Praze, bez jehož svolení složené peníze vyplatiti se
nesmějí, k vydání svolilo, bylo po zákonu návrhu české finanční pro kuratury vyhověti, při čemž nepadá již na váhu, že po učiněném návrhu firma I. a firma V átlav Z. a spol. zažádaly o vydání celého obnosu a že se
proti vydání požadované částky ohradily.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu reKUrSU.
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D ů vo dy:
Podle §u 1425 obč. zák. nastávají zákonné účinky složení dluhu na
zpravením věřitele o něm (arg. slova: wenn sie rechtmassig geschehen und dem Glaubiger bekannt gemacht worden íst). částka
22.000 Kč složena byla na soudě dne 25. února 1922, finanční prokuratura zažádala o vrácení 5.580 Kč 31 h podáním, došlým na soud 25.
března 1922. O složení měly býti strany, t. j. firmy Václav Z. a firma l.
vyrozuměny usnesením ze dne 25. března 1922, jež však podle spisů nebylo vůbec vypraveno. I v opačném případě mohlo usnesení to stranám
býti doručeno teprve po 25. březnu 1922, a nenastaly tudíž tohoto dne
ještě účinky složení. Finanční prokuratura byla proto oprávněna v zastoupení státního úřadu, peníze ty na soudě složivšího, zažádati o vrácení částky shora uvedené.
soudě

čís.

2293.

Soudu nelze rozhodovati o otázce, zda jde o cestu vereJnou, a to
ani jako o otázce předběžné. Vydržena-li služebnost občany, nelze na
jednotlivé z nich nastupovati žalobou zápůrčí.
(Rozh. ze dne 20. února 1923, R I 16/23.)
žalobu, jíž domáhali se žalobci uznáni, že žalovaní nejsou oprávjezditi po jich pozemku a že jsou povinni každého výkonu jízdy
se zdržeti, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, zjistiv, že po
pozemku žalobců chodili a jezdili obyvatelé obcí B. a K. již po "íce
než 40 let, a dospěv pak k názoru, že cesta slouží užívání obecnému,
na němž· jsou súčastněni i žalovaní, a že, pokud toto obecné užívání
není odstraněno, nemohou žalobci proti žalovaným dle §§ 372, 52" obi'.
zák. uplatňovati neobmezenost vlastnického práva. O d vol a c í s o u d
. zrušil rozsudek prvého soudu a vrátil mu věc, by o ní, vyčkaje pravomoci, dále pojednal a ji znovu rozhodl. D ů vod y: Nepřípustnost pořadu práva řídí se především udáním žaloby. Žaloba domáhá se vS· roku,
že žalovaným nepřísluší právo jezditi po pozemku strany žalující. Jde
tudíž o poměr čistěsoukromoprávní, jehož řešení soudům odejmuto
není (§ I j :1.). Namítaly-li žalované strany, že jde o cestu veřejnou,
musil se první soudce otázkou tou zabývati a řešil-li první soudce otázku
v tom směru, že jde skutečně o cestu veřejnou, šlo by nejvýše o nesprávné právní posouzen! věci, čímž zabývati se dlužno v zasedání
veřejném. Posuzuje řešenou otázku z tohotu hlediska, je soud odvolací
ovšem názoru a- dává v tom odvolateldm za pravdu, že soudu nelze rozhodovati o otázce veřejnosti cesty, t. j. má-li cesta po pozemku žalobců
povahu cesty veřejné, ani jako o otázce předběžné, neboť otázku tuto
mohou rozhodnouti jen· úřady správní, do jejichž výhradné kompetence
rozhodnutí takové nálež i (sr, rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 23.
listopadu 1915 č. j. Rv VI-212/15), uveřejněné ve zprávách Právnické
Jednoty Moravské z roku 1916 strana 221) Jestliže tedy první soud·
v důvodech svého rozsudku prohlašuje, že zjištěným lim výkonem
něni

chůze

a jízdy vozem nabyla sporná částpozemku povahu cesty veřejné,
dlužno v tom spatřovati nesprávné právní posouzení, ježto první soudce
vycházel tu z mylného právního názoru, že tuto otázku jest oprávněn
řešiti. Zmatečnost však v tom spatřovati nelze proto, poněvadž své mínění projevil pouze v důvodech, rozhodnutí však žádného neu~inil.
Pouze tehdy, bylo-li nalezeno o věci na pořad práva nenáležející, t. j.
učiněn o tom výrok (enunciát), jest tu zmatek podle §u 477 čís. 6 c.
ř. s. Předpokladu toho zde však není. Ve sporu šlo v podstatě o rozhodnutí otázky, zda je vlastnictví žalobců k pozemku neobmezeno, jak oni
tvrdí, či omezeno, jak namítali žalovaní. Námitka žalovaných zneJa
ovšem v prvé řadě v ten smysl, že cesta po pozemku je veřejná, ježto
se po cestě jezdilo a jezdí veřejně. V tomto přednesu žalované strany
dlužno však shledávati také· námitku, že cesty bylo používáno domácími lidmi obce K. i jinými cizími osobami přespolními a že se tak dálo
nikoliv s úmyslem, aby osoby ty nabyly nějakého práva soukromého
(služebnosti), nýbrž v přesvědčení, že výkon chůze· a jízdy děje se
v úmyslu, by se dál za a pro obec. Kdyby to bylo prokázáno, a kdyby
byio dále zjištěno, že se tak skutečně dělo nepřetržitě po dobu vydržecí,
byla by obec K. nabyla služebnosti chůze a jízdy po pozemku ž·alobců
a to nikoli pro své účely soukromoprávní, nýbrž veřejnoprávní. Po ná~
zoru soudu odvolacího může totiž obec takovýmto způsobem řečené
služebnosti nabýti. Jsouc osobou právnickou může nabývati práv svými
zákonnými zástupci a ovšem i držby. Při držbě jako faktickém stavu
není však nabytí její zákonnými zástupci obce jediným a výhradným
způsobem, nýbrž podle povahy věci dlužno tu připustiti i možnost, aby
také veškerenstvo osob obec tvořících svými činy nabylo držby zase
ve prospěch veškerenstva, 1. j. souhrnu osob obec tvořícího. Při tom
není ovšem třeba, aby všichni občané obce držbu vykonávali, nýbrž
postačí, by to byl takový počet, byť i číselně nezjistitelný, z něhož by
se dalo usouditi na to, že může býti pokládán za dostatečný, aby před
stavoval obec. Je-li podle řečeného možno, by obec nabyla držby služebnosti chůze a cesty po pozemku, jest zajisté také možno, aby ji vy, ~ržela. K nabytí držby jest zapotřebí dvou náležitostí: moci a úmyslu .
Že tu byla tato moc, soudce zjistil, neboť, že se po pozemku takřka od
nepaměti bez překážky veřejně jezdilo, má bezvadně prokázaným. Náležitostí druhou se však neobíral a nezjistil, zda výkon chůze a jizdy
dál se také v úmyslu, vykonávati chůzi .a jízdu ve prospěch obce, t. j.
po cestě jako obecní, která by sloužila veřejným účelům komunikačním,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu ani té ani oné strany.

b

ů vod y:

Obě strany vytýkají· napadenému usnesení odvolacího soudu nesprávné právní posouzení. Z přednesu žalovaných, že sporné cesty užívali jen jako každý jiný příslušník obce, a ze skutkových zjištění prvého
soudu, že cesty po pozemku žalobců bylo používáno obyvatelstvem jak
obc.e B. tak i obce K. po dobu delší 30 ano i 3D let k chůzi a jízdě vozy
a že každý jezdil po ní dle svých hospodářských a jiných potřeb, ježto
cesta bývala jediným spojením obce B. s obcí K. - dospěl odvolací
Civilnl rozhodnutí V.
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soud souhlasně se soudem prvé stolice k závě-ru, že sporná cesta sloužila obecnému užívání všech příslušníků obou řečených obcí a že z tohoto obecného užívání cesty také žalovaní odvozují právo jízdy, třebas
je nejasně ve sporu vyjádřili, užívajíce výrazu »veřejnosti cesty« místo
správnějšího výrazu »obecného užívání cesty k veřejné obecní komunikaci příslušníky obce,« o němž právě důkazy nabídli. Než řízení prvé
stolice právě v tomto směru jest neúplným, nevysvětlujíc náležitě
obrany žalovaných pokud se týče povahy sporné cesty, zejména nebylo náležitě vysvětleno a provedenými průvody zjištěno, zda spornou
služebnost po pozemku žalobců vykonávali příslušníci obce B. a s nimi
i žalovaní, ,v přesvědčení, že tím vykonávaj! jen právo pro obec samu
a zda obec B., jejímiž členy žalovaní jsou, dala nějakým zevním projevem na jevo souhlas k nabytí služebnosti. Vždyť by tu šlo o nabytí
služebnosti pro obec vydržením, a to zástupci t. j. příslušníky obce B.
a tu požaduje zákon po stránce subjektivní jednak vůli zástupce, t. j.
zde příslušníků obce a tedy i žalovaných, vykonávati obsah služebnosti
pro zastoupeného, t. j. pro obec, jednak držitelskou vůli zastoupeného,
zde obce, by její členové vykonávali služebnost jako právo její a pro ni.
Bude také uvážiti, zda mohli žalovaní, když vykonávali služebnost
s přesvědčením, že je to právo obci B. příslušející, míti zároveň i vůli
služebnost tuto vlastním jménem a pro sebe výkonávati a ji pro své po~
zemky jako panující vydržeti, a zda jedna vůle druhou vylučuje. Jest
tedy přisvědčiti jak hledisku odvolacího soudu, z něhož sporný právní
. poměr posuzuje, a zdůrazniti, že soudům vůbec nelze řešiti otázku, zua
sporná cesta v tomto případě obecným užíváním po dlouhou řadu let
nabyla povahy cesty veřejné, o níž rozhodovati přísluší výlučně jen úřa
dům správním, tak i jeho názoru, že řízení prvé stolice vykazuje podstatné' vady, jež zabránily důkladnému vysvětlení a řádnému posouzení
rozepře a že skutkové okolnosti, pro spor rozhodné, nebyly na přetřes
vzaty.
čís.

2294.

Kandidátům advokacie nelze započítati do advokátní praxe vojenskou službu, již konali pře d dokončením studií.

(Rozll. ze dne 20. února 1923, R I 94/23.)
. Posluchač práv konal po více let službu vojenskou až do 16. pro~
smce 1918. Dne 20. července 1918 obdržel absolutorium, dne 21. listopadu 1918 podrobil se s úspěchem poslední státní zkoušce a dne 9.
ledna 1919 byl povýšen na doktora práv. Od 23. ledna 1919 do 31.
srpna 1919 konal soudní praxi dle §u 2 adv. řádu a dne I. září 1919
vstoupil jako kandidát advokacie do kanceláře advokátní. Hodlaje se
v druhé polovici června 1922 přihlásiti ke zkoušce advokátní, předložil
usnesení výboru adv. komory ze dne 15. června 1920, v němž tento vyžádav si absolutorium, potvrzuje, že se mu do zákonnité praxe 'jako
hndldáta advokacie započítává doba od 20. července 1916 do 16. prosmce 1918.. Na to podal, vykonav s úspěchem zkoušku advokátní, dne

30. října 1922 výboru advoká,tní komory žádost, aby byl zapsán do se~
znamu advokátů. Rozhodl~~lIm ze dne 1: hstopadu :922, Č!s. 1,0~3"
výbor advokátní komory zadoslI na ten cas nevyhovel, ponevadz zadatel neprokázal šestileté přípravné praxe, "ne?~ť do vyhoto~ení usnesení téhož výboru ze dne 15. června 1920, llmz zadateh zapoctena byla
vojenská služba od 20. června vlastně ,čer~ence 1916 d,o praxe advo,:kát ní vloudila se chyba, ježto oproti spravnemu datu 20. cervna (vlastne
'červ~nce) 1918 v prvopisu se nalézajícímu, napsáno bylo do vyhotovení 20. červen~e 1916. Do tohoto rozhodnutí podal žadatel k výb?ru
advokátní komory rozklad, a spojil s rozkladem, k~7by, mu, vyhoveno
nebylo, odvolání ve smyslu posledního odstavce ,nanzem vlady ze ~n~
9. prosince 1919, čís. 651 sb. z, a n. pokud se týce §u 30 o,dstavec tret,'
řádu advokátního. Rozkladu nebylo vyhověno. V r c hnl zem s k y
s o u d zamítl odvolání. D ů vod y: Samozřejmo, že předmětem rozhodování vrchního zemského soudu mŮže býti jen ona část napadeného
rozhodnutí kterouž odvolateli nebyla započtena vojenská služba až do
19. červen~e 1918. V tomto směru je také učiněn návrh odvolací. Od. volatel nemá však oprávněné příčiny k stížnosti, poněvadž nezapočtení
vojenské služby až do 19. července 1918 je vzhledem k ustanovení, §u I
(1) vládního nařízení ze dne 6. září 1922 čís. 262 sb. z. a n. oduvod·něnb' neboť odvolatel skončil právnická studia dnem vydání aLsolutoria: tedy 20. července 1918 a teprve od tDhoto dne lze mu.vojen~~ou
službu, byť i ji již před vydání,? absolut~;la kon~l, do sec1~~"- :lYnl se:
stiletého zaměstnání započísti. cl. 1 (2) CIS. 1 vladmho nanzelll ze dne
9, prosince 1919, čís. 651 sb. z, a n.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl odvolání.
D ů vod y:
Odvolatel konal vojenskou službu až do 16. prosince 1918; část její
až do 20. července 1918 spadá do doby jeho právníckých studií, další
, část do advokátní praxe. Dle §u 1 (2) c) a dle.§u 6 zákona ze dne 31.
ledna 1922 čís. 40 sb. z. a n, jest souhlasně s dříve platným § 1 (2) c)
a §§ 7 i 30'advokátniho řádu z roku 1868 podmínkou zápisu do sez~am.ú
advokátů (kandidátů advokacie), by kandIdát vykonal stndla pravmcká. Dobu studijní nelze tedy započítati do advokátní praxe a ~ dusledku toho nemUže odvolateli započítána býti do této praxe am ona
čás! vojenské služby, která spadá d? jeho stu~ijnfdoby, tedy d~ dob~
přede dnem 20. července 1918, .nýbrz bylo mozno Jl, pOkud,;o zakonne
předpisy dovolovaly, vpočítati lemu do doby studI]m, kterezto vy~ody
se mu také skutečně dostalo potud, že, lak uvedeno lest v leho Ul1lversitním absolutoriu, byla- mu do universitních studií započítána vojenská
služba dvou válečných semestrů. Ani z ministerského nařízení ze dne
21. srpna 1916 čís. 268 .ř. zák., ani z vládníc~, nařízení ze dne 9. pr;:~
since 1919 čís, 651, ze dne 23, března 1920 CIS. 176 a ze dne 6, zan
1922 čís. 262 sb. z. a n. nelze vyvoditi nic jiného; naopak vysvítá správnost hořejšího mínění z výslovného znění odstavce druhého článku, I.
vládního nařízení ze dne 9. prosince 1919, čís. 651 sb. z. a n. v nynelším, od 12. září 1922 platném znění vládního nařízení ze dne 6. září
18*
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262 sb. z. a 11., dle něhož vojenská služba múže býti zapojen 1. kandidátltm advokacie, kteří před nastoupením vojenské
. 31užby už byli zapsáni v seznamu kandidátů, nebo byli v praxi soudní,
do advokátní praxe započítatelné, tedy před nastou]Jením vojenské
služby už dokončili studia právnická, a 2. kandidátům advokacie, kteří
do dvou let po skončení právnických studií službu vojenskou nastoupili, tedy rovněž už před nastoupením vojenské služby dokončili právnická studia.
.
čís. 2295.
1922,

čís.

čtena

V řízení dle čl. 407 a 409 obeh. zák. platí co do přípustnosti opravných prostředků předpisy řízení nesporného.
Výtěžek z prodeje lze po případě složiti k soudu.
(Rozh. ze dne 20. února 1923, R I 114/23.)
Firmě W. povolen byl dle čl. 407 obch. zák. prodej části ovoce, jež
pro odpůrce dopravovala, proti složení jistoty. Žádost její, by jí byl
vydán výtěžek prodeje a vrácena byla jistota, o b a niž š í s o u d y
zamítly, ježto odpůrce domáhal se vydání ovoce žalobou, o níž dosud
nebylo právoplatně rozhodnuto.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Řízení dle čl. 407, pokud se týče 409 obch. zák. jest řízením nesporným. Jest proto dle §u 16 cís. patentu. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208
ř. zák. přes to, že rozhodnutí prvého soudu bylo rekurs ním soudem
potvrzeno, stížnost na Nejvyšší soud přípustna, avšak jen v případech
zřejmé nezákonnosti, odporu se spisy neb z důvodu zmatečnosti. Takového poklesku se však nižší soudy nedopustily a stěžovatelka toho
ani netvrdí, vytýkajíc rekursnímu soudu neprávem pouze nesprávné
posouzení věci po stránce právní .. Podotýká se, že jistota 2500 Kč
prodejem přepraveného zboží svého účelu nepozbyla a že výtěžek z prodeje jest sice z pravidla vyplatiti povozníku, jenž se súčastněným vyúčtuje, že však první soud nejednal proti zákonu, nařídil-Ii v tomto
případě, kde strany jsou ve sporu, aby se výtěžek uložil na soudě.
čís.

2296.

Obnova pachtu.
Dobrodiní §u 2 zákona ze dn,e 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n.
(čl. II. zák. ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n.) jest jen tehda
vyloučeno, je-li obec nebo jiná právnická osoba propachtovatelem anebo
jeho právním nástupcem v pachtovním poměru, o jehož prodloužení
jde, nikoli i tehda, je-Ii propachtovatelem požívatel pozemku obce nebo
jiné právnické osoby (na př. obročník ohledně obročního pozemku).

(Rozh. ze dne 20. února 1923, R I 157/23.)

Proti nároku pachtýře na obnovu pachtu ,obročních pozemků namítl
že chce pozemky sám obdělávati. S o udp r v é s t o I i c e
pachtu neobnovil, rek u r sní s o u d obnovu povolil maje za to, že
obročník nemůže se dovolávati dobrodiní §u 2 zák. čís. sb. 313/1921
(čl. ll. zák. čís. 213/22), ježto pozemky náležejí vlastnicky farnímu
obročí, tedy osobě právnické.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudil.

obročník,

Důvody:

Pravda sice, že farní obročí jest právnickou osobou, avšak pazIvatel jeho, larář, jest osobou lysickou, a to rozhoduje, takže § 2 písm. a)
a b) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., v tomto případě
místo písm. b) nyní čl. II. novely ze dne 13. července 1922, čís. 213
sb. z .. a n., místo má, a výluka dobrodiní jeho nenastává.§ 1 ci!. zák.
jmenuje jako pasivní podmět obnovy propachtovatele, pod nímž rozumí,
jak v závorce uvádí, nejen vlastníka:,n~brž i pachtýře, tedy vůbec,toh?:
komu právo obhospodářovati a tudlz I propachtovaÍl pozemek pnslusl
a jenž ho také skutečně propachtoval, beze vší pochyby tedy i požívatele, jako na př. právě obročníka, neboť ten jedině jest na prodloužení
pachtu interesován, níkoli vlastuík, jemuž právo obhospodařování nepřísluší, a jemuž tedy může býti Ihost<:jn?, zda bude ob~ov:, míti ,místo
čili n;c. Praví-li § 2, že dobrodiní, v nem propachtovateh pnznane, t. j.
právo, vzíti pozemek do vlastní správy a nepovoliti tedy obnovu' pachtu,
nepřísluší při pozemcích, jež »náležejí« obci nebo jíné právnícké osobě,
nemysli to tak, že, jakmile je obec anebo jiná právnická osoba vlastníkem pozemku, dobrodiní je už tím samým pro každého vyloučeno,
že tedy už ani pachtýř, nebo požívatel obnov~. odp?rovatí, a pozemek
do vlastní správy vzíti nemůže, nýbrž pouze a jedme tak, ze dobrodml
je vyloučeno, 'když obec neb právnick~ os?ba -,~ma je pr?pachtovatel~!n
,neb jeho právním nástupcem, !. j. ze,)' pravc v pomeru, k, pachtyn,
o obnovu žádajícímu, pozemek »nálezl«, an tento Jej prave z Jepho
práva drží. Důležito jest už to, že zákon sám vyhnul se tu výrazu »vlastnictvÍ«. Ale hlavní věcí jest úmysl zákona, jenž chrániti chce tu lysickou
osobu, na jejíž újmu obnova pachtu ,ies,t, te~y pr?pachtovatele, jejž
skutečně v ustanoveních a), b), c), v mchz spoclva tezlsko celeho predpisu, právě tímto výrazem pojme~?val, cO,ž souhlasí s př~d~isem §;" },
shora vyloženým. A tak nechce nCI all1 uvod .§u 2. ll1C Eneho, nez ze
dobrodiní předpisu přísluší propachtovateh, vyjma, je-h Jim obec nebo
jiná právnická osoba. Příklad osvětlí otázku názorně. Záduší jest právc
nická osoba (nadace). Má-Ii pachtýř pozemek zpachtovaný přímo od
záduší, nastává obnova pachtu, protože právnické osobě dobrodiní §u 2,
obnovu pachtu vylučujíci, nepřísluší.. Má-!i ,:,šak pachtý! .z~dušn!, P,o~
zemek zpachtovaný od učitele, jenž jako redltel. kur~ ma)ej v. UZlvam
za své kostelní služby, obnova pachtu nenastava, jezto uelteh jako lysické osobě dobrodiní §u 2 přísluší. Záduší jako právnická osoba nec
přichází v úvahu, pr?~ože jeho"zájem ne!lÍ. obnovou dotčen. Avša~ ne.ní
důvodu proč by pozlvatel (ucltel), jenz je lySickou osobou, mel byh
na tom' hůře, než by byl, kdyby byl vlastníkem. Ale tak by se měla věc
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také, užíval-li by farář zádušního pozemku in partem congruae anebo
šlo-li by o obnovu pod pachtu zádušního pozemku mezi pachtýřem a
podpachtýřem. A tak se má také zde, kde jde o obnovu pachtu proti
faráři jako požívateli ob ročního pozemku. Dobrodiní §u 2 pism. a), b)
zákona, pokud se týče místo b) nyní čl. ll. novely zde má místo a protože skutkové předpoklady jeho jsou dle obsahu spisů dány a vlastně
dle obsahu pachtýřovy stížnosti do usnesení prvého soudce bezesporny
-:- obročí má vůbec jen něco přes 8 ha výměry a mimo to farář bere
pozemek do vlastni správy - bylo tak uznati, jak se stalo.
čís.

2297.

Jest věcí mimosporného soudce, by prozkoumal, zda pravdivými jsou
tvrzení manžela, že byl druhým manželem donucen k podpisu protokolů
o smírčích pokusech.
(Rozh. ze dne 20. února 1923, R I 158/23.)

s o udp r v é s tol i c e povolil manželům S-ovým dobrovolný
rozvod manželstvi od stolu a lože. Ve stížnosti vytýkala manželka, že
byla manželem donucena k podepsání protokolů o smírčích pokusech.
Rek u r sní s o u d stížnosti nevyhověl. D ů vod y: Tvrzení stížnosti
ze spisů patrna nejsou. Naopak protokol ze dne 18. prosince 1922 je
podepsán stěžovatelkou, aniž nějaká výtka byla učiněna. Právem proto
první soud vydal napadené usnesení. Má-li stěžovatelka za to, že dohoda při roku ze dne 18. prosince 1922 je z jakéhokoliv důvodu neplatnou, nemůže to uplatňovati stížností proti usnesení, vyhovujicímu
zákonu (§ 103 a násl. obč. zák. a zákon ze dne 31. prosince 1868, čis. 3
ř. zák. z r. 1869), nýbrž jedině pořadem práva.
.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a uložil mu,
by, nehledě k použitému zamítacímu důvodu, o rekursu po předběžnértí
šetření znovu rozhodl.
Důvody:

Dle §u 2, odstavec druhý čís. 5 nesp. pat. má soudce ve věcech
nesporného postupovati sám od sebe a vždy hleděti k tomu, by se
dopátral skutečné pravdy, od kteréž povinnosti ho ani doznání strany
nemůže osvoboditi. Soudce nesporný má přihlížeti dle §u 2 odstavec
druhý čís. :; nesp. pat. i k okolnostem, o kterých zvěděl mimo úředně,
tím spíše jest mu vyšetřiti, zda na pravdě spočívaji námitky, kterými
se hájí strana v rekursu. V řízení o dobrovolném rozvodu má se soudce
i po ukončených třech smiřovacích pokusech snažiti, by vypátral pravou
vůli stran, zda opravdu chtějí se dáti rozvésti. Tvrdila-li tedy Marie
S-ová ve svém rekursu, že hrozbami zabitím, kopáním, bitím, ničením
majetku a jiným zlým nakládáním ji manžel nutil ku podepsání smíru
a ku podepsání protokolů o smiřovacích pokusech, tvrdila-li dále, že
ku třetímu smiřovacímu roku, nechtíc se dáti rozvésti, se v 10 hod.
do pol. nedostavila, leč až teprve ve 12 hod. pod dojmem manželových
řizení

hrozeb, byvši jím násilím z domu vyvedena a k soudu přitažena, na
soudní chodbě škrcena a že tudíž její podpis na listinách těch nevyšel
z její svobodné vůle a neodpovidá skutečné její vůli, nýbrž byl učiněn
z bázně před dalším trýzněním manželovým, bylo povinností rekursního
soudu, by vhodným šetřením zjistil, zda tyto údaje manželky na pravdě
spočívají a zda dle výsledku toho šetření lze souditi, že její souhlas
k dobrovolnému rozvodu byl opravdovým, skutečným, či snad toliko
vynuceným, pravdě neodpovídajicím. Poněvadž rekurs ní soud, vycházeje z mylného názoru, že jest mu stížnost zkoumati pouze podle obsahu
soudních spisů a že netřeba se mu přesvědčovati, zda obsah jich pravé
vůli stran odpovídá, žádného šetření k tomu cíli, aby zjištěno bylo, zda
údaje stížnosti na pravdě spočívají, nezavedl, jest jeho rozhodnutí ukvapené atím zřejmě protizákonné.
čís.

2298.

I když rozumí se čl. 117 obch. zák. tak, že kolektivní zastoupení
86 čís. 4 obch. zák.) vztahuje se též k zastupování na soudě, není
tím řečeno, že všicbni zástupci musí se soudního jednání zúčastniti
osobně. Mohou k tomu splnomocniti jen jednoho ze sebe. Nedostatek
plné moci jest odstraniti dle §u 38 c. ř. s.
(čl.

(Rozh. ze dne 20. února 1923, Rl 171/23.)
Ku prvému roku o žalobě proti veřejné obchodní společnosti dostavil se za žalovanou stranu jeden ze tří společníků, ač k zastupování
společnosti byli oprávněni kolektivně vždy dva ze tří společníků. Návrh
žalobcův na vynesení rozsudku· pro zmeškání s o udp r v é s tol i c e
zamítl, připustiv k jednání jediného dostavivšího se společníka. R ek u r sní s o u d uložil prvému soudu, by dále jednalo žalobcově návrhu na vynesení rozsudku pro zmeškání, nepřihlížeje k použitému za. mítacímu důvodu. D ů vod y: Jak zjišt~no, jsou ku zastupování žalované veřejné obchodní společnosti oprávněni kolektivně vždy dva ze
tří společníků. Veřejný společník Kard D., který sám ·ku prvému roku
se dostavil, neprokázal, ba ani netvrdil, že byl druhým společníkem
k zastoupení splnomocněn. Důsledkem toho byl Karel D. ze samostatného zastoupení žalovanéspolečnosli při prvém roku vyloučen a
neprávem ho tudíž soudce, dovolávaje se ustanovení čl. 117 obch. zák.
ku jednání při tomto roku připustil. Návrh strany žalující na vydání
rozsudku pro zmeškání proti žalované straně byl tedy oprávněn a náleželo prvému soudu, aby o něm dle §u 396 c. ř. s. jednal.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

I když se přistoupí na náhled Stauba-Pisko k čl. 117 obch. zák.,
který přijímá také napadené usnesení rekursního soudu, že· i zastupování
před soudem musí se v případě kolektivního oprávnění zástup čího
(čl. 86 čís. 4 obch. zák.) díti všemi kolektivními zástupci souborně,
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neznamená to ještě, že zastupují-li společnost osobně, nezřídivše pro tli
právního zástupce (advokáta), musí se také v š i c hni toho kterého
jednáni neb jiného úkonu soudního řízení o s o b n ě súčastniti, nýbrž
má to jen ten význam, že ti, kteří se ho neúčastní, musí těm kteří se
ho účastni, dáti plnou moc, neboť pak jsou těmito i oni súčastn'ěni a požadavku kolektivnosti je vyhověno. Vždyť pokud může společnost zří
diti si obecného zástupce, mÍlže si ho zříditi také v osobě jednoho ze
společníků, a i tomu stačí plná moc tak pořízená, jak ji dlužno poříditi
pro zástupce advokátního, jenže patří-li společník k soudnímu zastupování vyslaný sám také ku společníkům ke kolektivnímu zastupování
oprávněným, stačí. když plnou moc pro něj podepíšou pouze ostatní
kolektivní zástupci. V tomto případě dostavil se k prvému roku »za«
žalovanou firmu její společník Karel D:, aniž by předložil plnou moc
podepsanou jedním z druhých dvou společníků, jak by dle kolektivního
zastoupení smlouvou předepsaného třeba bylo. Měl se tedy prvý soudce
zachovati dle předpisu §u 38 c. ř. s., daného pro· ten případ, že za 'tu
kterou strann dostaví se někdo, kdo nemůže předložiti plnou moc a
vypadá tedy zatím jako pouhý jednatel bez přikazu, a měl Karlu D-ovi
uděliti k dodání potřebné plné moci lhůtu, a když tak neučinil, nýbrž
ho I bez plné moci za oprávněného zástupce pokládal, měl to na rekurs
n:,u n~říditi rekursní soud, i jest nesprávno, že rekursní soud, pominuv
predpls. §u 38 c. ř. s., nařídil přímo vyřízení žalobcova návrhu ve smyslu
§u 396 c. ř. s. Vice než dbání předpisu §u 38 c. ř. s. však ani dovolacf
stížnost nežádá a nedovozuje chránění Karla D-a ku' samostatnému
(nekolektivnírnu) zastupování společnosti snad· již z článku 117 obch.
zák., nýbrž pouze právě jen z plné moci, kterou zároveň předložila.
Předložením této plné moci ze dne l. ledna 1923, vystavené oběma
druhými společníky, stalo se řízení ve smyslu §u 38 c. ř. s. bezpřed
mětným,
' ježto to, čeho by se řízením tím docíliti mělo , Už se stalo , i neb ylo treba usnesení nižších stolic za účelem zavedení řízeni toho zrušovati, nýbrž hovíc dané situaci slušelo usnesení prvého soudce hned
obnoviti.
.
čís.

2299.

Poskytl-H prodatel kupiteH lhůtu k zaplacení kupní ceny s tím že
»po marném jejím uplynutí dá zboží veřejně prodati a bude se na' kupiteH domáhati toho, oč méně strží«, nemůže napotom žalovati o splnění
smlouvy, třebaže pohrůžky neuskutečnil.
(Rozh. ze dne 20. února 1923, Rv I 538/22.)
Ježto žalovaný kupitel byl v prodlení. s placením kupní ceny, po-

~rozll mu žalující prodatel, že dá zboží veřejně prodati a bude se na
zalovanén; domáhati toho, oč méně strží. Žaloba o zaplacení kupní ceny
byla zam:tnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o u-

dem z techto

důvodů:

Žalující strana, uplahíující jako dovolací důvod nesprávné právní
posouzení věci, vytýká odvolacímu soudu, že neprávem její prohlášení,
ve kterém žalované straně oznam uj e, že dá zboží veřejně prodati a že
se bude žalobou na ní domáhati toho, oč méně strží, pokládá za neodvolatelné vykonání práva volby dle čl. 354 obch. zák. Míní, že n iko I i P O u h O u P o h růž k o u prodeje, nýbrž tep rve s k u teč n ě
pro v e den Ý m ve ř e j n Ý m pro dej e m jest právo volby upotřebeno. Poukazuje k tomu, že jak článek 343, tak i čl. 354 ob,h. zák.
poskytuje pro dateli p o u z e "p r á v o, zboží po předchozí pohrůžce
prodati, že však prodatel ne n í p o v in e n, pohrůžku tu také provésti;
neprovedl-li prodeje, nepozbývá ostatních práv ze smlouvy, tedy anI
práva žádati zaplacení kupní ceny. Vychází-Ii se ze skutkového zjištění,
že prohlášení žalující strany obsahovalo určitou lhůtu s výzvou k zaplacení
kupní ceny, jinak že po jejím marném uplynutí se zachová tak, jak shora
uvedeno, nelze právní názor žalující strany pokládati za správný, jelikož
přímo odporuje předpisu článku 354 obch. zák. Pro datel jest dle tohoto
zákonného ustanovení oprávněn trvati na splnění smlouvy i tehda, když
kupitel octl se v prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží, které do
té doby nebylo dodáno, a v tom případě, že odpírá kupitel zboží přijati,
pří s I uší vedle čl. 343 obch .. zák. jsou-li tu podmínky tam blíže
uvedené - prodateli p r á v o dáti zboží po předchozí pohrltžce veřejně
prodati. Zároveň s uplatněríím nároku na splněl1í smlouvy, jejž netřeba
dříve kupiteli oznamovati, může se prodatel domáhati náhrady pro
opozděné splnění a trvá oprávnění toto tak dlouho, dokud prodatel neoznámil kupiteli, že volí některou z dalších dvou alternativ čl. 354 obch.
zák. Jakmile prodatel - jako v tomto případě žalující strana - prohlásil kupiteli, že se rozhodl žádati náhradu škody pro nesplnění, p oz byl tím t o s v Ý 111 jed n o str a n n Ý m pro h I á š e ním p o z ák o n u nad obr o p r á v a, do m á h a t i s e s pln ě n í s m I o u v y,
a to bez ohledu na to, zdali pohrůžku, že zboží veřejně prodá, vykoná,
čili nic. Veřejný prodej zboží po provedené volbě ve smyslu čl. 354
a 356 obch. zák. nemá s nárokem na splnění smlouvy, nadobro odbytým, více co činiti, a má význam jen při uplatnění ·nároku na náhradu
škody pro nesplnění smlouvy, poněvadž prodatel není oprávněn na rozdíl od kupitele dle čl. 355 obch. zák. ' - účlovati proti kupiteli
škodu abstraktní, nýbrž škodu konkretní. Dle toho jest mezi neuskutečněním pohrůžky veřejným prodejem zboží (čl. 343 obch. zák.), domáhá-li se prodatel splnění smlouvy, a mezi nevykonáním pohrÍIžky,
oznámené kupiteli po provedené volbě dle čl. 354 obch. zák., podstatný
rozdíl; neprovedl-li prodatel veřejného prodeje zboží, jímž kupitel pohrozil, v případě prvnějším neztrácí nároku na splněn! smlouvy, v pří
padě druhém (čl. 354 obch. zák.) má neprovedený veřejný prodej za
následek, že do té doby, dokud není konkretní škoda prodateIova zjištěna, nemůže se na kupíteli domáhati náhrady škody pro nesplnění
smlouvy, ale tím jeho nárok na splnění smlouvy, kterého volbou dle
čl. 354 obch. zák. kupiteli oznámenou pozbyl, ne obživne. K dalším vývodÍlm dovolání tento výklad článku 354 obch. zák. Odmítajícím, sluší
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ještě

uvésti: Ustanovení čl. 354-356 obch. zák., daná v zájmu obou
smluvníků, obsahují pro obě strany směrníce pro připady, porušila-li
ta neb ona strana smlouvu kupní, a dle účelu, jímí sledovaného, má jími
bÝÍ! poskytnuta možnost, aby nejistota smluvního poměru takto nastalá
byb,co nejdří~e ?ds!ranoěna. Jest ~řirozeno,.že tyt? ,ochranné předpisy
dba]1 v prvm rade zajmu strany pn smlouve trVa]ICI, a proto jí zákon
propůjčuje právo, že její jednostranné prohlášení (volba) víže druhého
smluvníka, Leč i zájem tohoto vyžaduje, by věděl, na čem je, a proto
ukládá zákon straně, která smlouvy se drží, by, nechce-li trvati na jejím
splnění, jasně a určitě oznámila straně odpírajlcí plnění smlouvy, na
čem se usnesla, zdali žádá náhradu škody pro nesplnění, či chce-li od,
Sl2~louvy. ustoupiti. Vyžadujíť toho jak ohledy hospodářské, aby bylo
pnpadne zabráněno porušení, nebo zkáze zbožl, aby přechod zboží do
spotřeby nebyl zdržován, - tak i ohledy právnl bezpečnosti, aby rozpory • vz~iklé mezi smluvníky mohly, pokud možno, dojiti rychlého
rozresen1.
čís.

2300.

Nestaral-li se jeden ze spoluvlastníků o správu společné nemovitosti, zmocuil tím mlčky druhého spoluvlastníka a jest práv z jednání,
jež tento v zájmu správy nemovitosti předsevza1.
(Rozh, ze dne 20. února 1923, Rv 1 660/22,)

Důvody:

Pokud se týče výtky nesprávného právního pOsouzení věci sluší
poukázati na tyto zjištěné okolnosti: žalovaný, spoluvlastník us~dlosti
odešel bez příčiny z domova a zanechal tam manželku, druhou spolu~
vlastnici usedlosti s malým dítětem, Nestaral-li se o správu spoluvlastnícké usedlostí v dohodě s druhou spoluvlastnicí, nemohl od ní očeká
vati, že ani ona se o ni nebude starati. Z povahy věci plyne, že manželka
mohla spravovati jenom celou nemovitost nebo jejl lysickou část, nikoli
svou ídeálnl polovici. Žalovanému nepřekážela, aby se správy nesúčastnil. V zájmu obou spoluvlastnlků bylo, by usedlost byla obdělávána,
ne aby ležela ladem, Nestaral-Ii se o to žalovaný, starala se právem jeho
manželka bez jeho příkazu. Jako správkyně usedlosti měla práv" zmocněnce (§ 837 obč. zák,), Mohla tedy jménem obou spoluvlastníků uzavírati smlouvy, třetlmi osobami a mohla za oba smlouvati závazky
(§ 1017 obč, zák.), Mohla tedy také najmouti žalobce na práci v usedlosti.
čís.

2301.

Provlsnímu nároku sprostředkovatele není na ujmu, že nedošlo
po jeho sprostředkovaci činnosti ku smlouvě, ježto prodatelé nesplnili
ujednaných podmínek.
(Rozh, ze dne 20, února 1923, Rv 1 752/22.)

Žalovaný opustil 21. března 1921 o své vůli usedlost, již měl se
svou manželkou ve spoluvlastnictví, zanechal tam manželku, churavou
po porodu, s malým dítětem, takže ona zůstala sama správkyni" usedlOSÍ! za sebe a za svého manžela (žalovaného) a, nemohouc práce
S~J2,a ~onati a zast~ti, po~ádala žalob~e (své rodiče), aby práce hospod~r~ke na usedlosh od m spravovane konali, čemuž oni vyhověli, vy-,
mlmvše SI požadovati za své práce přiměřenou náhradu, Žalobě jich
o .zaplacení náhrady pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověL
D u vod y: Manželka žalovaného jinak ani jednati nemohla než starati:e o cdou.usedlost, a tím jednala jen v zájmu celku a tudíž i v zájmu
manzela, jakozto spoluvlastníka druhé polovice a tudíž zjednala své rodiče (žalobce) jako správkyně, celé usedlosti a tedy i polovice usedlosti žalovaného jako jejiho spoluvlastníka a to v zájmu celé usedlosti
a tedy i žalovaného, Z toho zřejmě vyplývá, že žalobci byli zjednáni
ma.nželkou žalovaného též jako zmocněncem jeho ve smyslu §u 837
obc, zak. V takovém případě zákon totiž předpokládá, že, podílník na
spole,čné věci, "právu tejí vedoucí, bez příkazu byl k vedení správy
d:uhym spolecmkem mIcky zmocněn a ustanovuje, že správce takového
(jednatele bez přlkazu) je posuzovati jako zmocněnce. V důsledku toho
platí zde zákonnáustanovení o zmocnění dle §u 1002 a násl. obč. zák"
'jak. v ~oměru podilníků mezi sebou tak i vůči třetím osobám (§ 1017
obc. zak.), O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdíl.
N e j v y Š š I s o u d nevyhověl dovoláni.

žalovaní dali žalobci příkaz, by jim našel kupce na jejich hostinec
»Apollovy sály« v U, a zajistili žalobci pro případ, že provede prodej,
2% provisi z kupnl ceny, Žalobce d.osáhl svým přičiněním, že Karel K.
sály koupil za 226,000 Kč. Se smlouvy však po té sešlo a to jen proto,
že se kupiteli nepodařilo dostati na koupenou nemovitost hypotekární
zápůjčku 100,000 Kč, z níž měla se kupní c~na zapraviti. Žalobu o zaplacení kupní ceny pro c e sní s o udp r v é" s t o I i c e zamítl, o dvol a cí s o u d jí vyhověL
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D

ů

vod y:

Dovolatelé spatřuji nesprávné právnl posouzeni věci soudem odvolacím v tom, že nepřihližel k "okolnosti, že, když žalovanl dali žalobci
přlkaz, by jim vyhledal kupce na jejich hostinec »Apollovy sály« v U"
výslovně mu také řekli, že jsou nuceni hostinec prodati, by použili peněz
k zakoupení tělocvičny v B., a že tím mu dali příkaz, aby sprostředkoval
prodej jejich hostince pro tento zcela určitý účel. Než odvolací soud
založil svůj právní úsudek na skutkových zjištěních procesního soudu,
zejména též na zjištění, že nebylo prokázáno, že žalovaní s příkazem
žalobci spojili výslovnou podmínku, že docílené kupní ceny budou moci
použíti na zakoupení tělocvičny v B. Záležela tecfy sprostředkovatelská
úloha žalobce dle úmluvy, nižšími soudy zjištěné, pouze v tom, že měl
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žalovaným vyhledati kupce na jejich hostinec »Apollovy sály" a za tol,o
opatření kupce zavázali se mu zaplatiti 2% provisi z kupní ceny. Řekli-li
žalovaní při tom žalobci, že zamýšlejí prodati hostinec za tím účelem,
aby ze stržené kupní ceny mohli zaplatiti tělocvičnu v B., sdělili s ním
jen pohnutku, pro kterou se odhodhili nemovitost zciziti, avšak žalobce
tím nebyl nikterak vázán, leč by byl zvláštní úmluvou se zaručil za tento
výsledek kupní smlouvy, t. j. že opatří kupce, který kupní cenu hotově
zaplatí, což však zjištěno nebylo. Bylo-li naproti tomu nižšími soudy
zjištěno, že žalobce skutečně v osobě Karla K-a opatřil žalovaným kupce
a že s ním žalovaní trhovou smlouvu uzavřeli, prodavše mu hostinec
»Apo]]ovy sály" za 226.000 Kč, byl kup přičiněním žalobce sprostřed
kován a tento, splniv smlouvu, jest oprávněn požadovati smluvenou
2% provisi z kupní ceny. Žalobcovu provisornímu nároku nemůže býti
na újmu, že· nebyly podmínky kupní smlouvy kupujícími později dodrženy a že došlo k jejímu zrušení, neboť zkoumati platební schopnost
kupuiícího a zajistiti si splnění smlouvy, bylo povinností prodávajících,
jako smluvní strany, než smlouvu pevně uzavřeli. Osťatně bylo zjištěno,·
že k provedení ústní trhové smlouvy, pevně uzavřené a k vyměřeni
poplatků ohlášené, jen proto nedošlo, že kupujícímu K-ovi nezdařilo
se získati hypoteční zápůjčku asi 100.000 Kč na hostinec »Apollovy
sály«, o níž při smlouvě obě strany se shodly, a z níž měla právě se
vyplatiti žalovaným kupní cena. Za tento neúspěch hypoteční zápůjčky
nemůže býti žalobce práv, když se smlouvou sprostředkovací žalovaným!
nezavázal, že jim ručí za splnění všech podminek trhové smlouvy kupitelem jejich nemovitosti, zejména za hotové zaplacení kupní ceny a když
nebylo ani tvrzeno, že žalobce by byl jednal při opatření kupce nějak
lstivě neb obmyslně, nebo že by kupující nejednal reelně. Naopak bylo
zjíštěno,že ku převodu hostince žalovaných na kupujícího K-a později
skutečně došlo, ovšem za jiných podmínek a na základě sml6uvy směnné.
čís.

2302.

Dráha jest povinna zabrániti dle možnosti tomu, by tekutina z obalu
nevytékala. Jinak jest práva ze ·škooy.
Při překročení dopravní lhůty ručí železnice nejen za škodu, jež
vznikla tímto překročením, nýbrž k r o m ě t o h o i za případnou škodu
ze ztráty, úbytku neb poškození zboží.
(Rozh. ze dne 20. února 19;23, Rv I 854/22.)
Za dopravy tekutiny v bezvadném sudu uniklo mezi stanicí odesílací
stanicí L. 60 kg a mezi stanicí L. a stanicí přejímací 4 kg tekutiny.
Zal obě o náhradu škody proti dráze pro c e sní s o udp r v é s t 0-.
I i c e vyhověl. D ů vod y: Dle čl. 282 obch. zák. je dráha povinna;
věnovati zboží péči řádného kupce, dopraviti zboží, jí ku dopravě svě
řené, bezvadně na místo. určenI a vynaložiti při nejmenším tu péči a
opatrnost, jakou na mysli má ustanovení ~u 1297 obč. zák. Ručí dráha
při tom za své lidi. Nechala-li dráha zásilku, na níž bylo pozorovati
unikání obsahu (uniknutí 60 kg tekutiny nemltže nikdy zůstati nezpo~

zorovaným, ano se zboží ve stanicích do vozu přikládá a z něho vykládá, od vytékající tekutiny musí býti podlaha nasáknuta a. je viděti
kapání tekutiny z vozu ven), úplně nepovšimnutu, nepočínala si ani
dle čl. 282 obch. zák. ani dle §u 1297 obč. zák., nedbala ani té nejmenší bedlivosti a opatrnosti řádného obchodníka k tomu cíli, by zboží
dalších škod chránila a bez dalšího porušení na místo určení dopravila. Drih", pokud se týče její zřízenci, ponechali prostě zásilku jejímu
osudu. Stačilo udělati to, co uděláno bylo ve stanici L. Utužiti obruče.
K takové opravě není třeba žádných odborných a řemeslných vědo
·mostí. Oprava taková vyžaduje jen náležité píle a provede ji každý
zřízelTec dráhy, neboť potřebné k tomu nástroje jsou na každém nádraží. Poněvadž drába po celou délku tratě, aČ vadu viděti musela, docela ničeho k zamezení škody neučinila, jest v tom její zavinění a proto
dle §u 86 (3) žel. dopr. ř. nemůže se ustanovení odstavce druhého §u
v celém rozsahu dovolávati. Soud, hledě ~ st.avu věci má za to, že dráha,
kdyby byla náležitou péči věnovala zásilce, musela by byla závadu co
nejdříve zpozorovati a bylo pak její povinností, ji odstraniti, po pří
padě, kdyby to nebylo možno, z další dopravy vyloučiti. Povinnost ta
uložena jest jí instrukcí. Neučinivši tak, porušila i své vniterní předpisy
a i v tom jest její zavinění. Již z· té okolnosti, že na tak dlouhé trati
(L. - stanice přejímací) ubyly po utužení obručí jen 4 kg, plyne, že
kdyby dráha byla zásilce patřičnou péči věnovala též na trati předchozí,
nemohla býti ztráta nikdy tak značná, jakou ve skutečnosti byla. O dvol a c í s o u d rozsudek potvrdil v podstatě z týchž důvodů.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soucl převzal skutková zjištění prvého soudu, že sud, o nějž
jde, když byl odevzdán k přepravě, byl úplně dobrý, měl obruče uta,žené a neprosákal. Z těchto skutkových zjištění a z další nesporné okolnosti, že železnice převzala sud bez námitek k přepravě, odvolací soud
správně usoudil, že o vadném obalu nemůže býti řeči. Z §u 84 žel. dopr.
ř. nemŮže tudíž žalovaný erár odvozovati osvobození od ručení. Ustanovení §u 86 (1), 2 a §u 86 (2) žel. dopr.- ř. nemají místa již proto, že
odesílatel neučinil v nákladním listě prohlášení dle §u 62 (2) žel. dopr.
ř., jímž by byl uznal vadnost obalu. V úvahu přicházel by tedy nanejvýš
omluvný důvod §u 86 (1), 4 žel. dopr. ř., jejž předpokládal soud prvé'
stolice. Lze ponechati stranou otázku, zdaž okolnost, že dřevěný s u d
vysýchá vlivem slunečního světla a tepla, jest přirozenou povahou
z b o ž í po rozumu §u 86 (1), 4 žel. dopr. ř., neboť i kdyby tomu tak
bylo, bylo by za správný uznati názor nižších soudů, že žalovaný erár
nemůže uplatniti osvobození od ručení podle §u 86 (1), 4 žel. dopr. ř.,
ježto škoda, o kterou jde, vzešla zaviněním železnice (§ 86 (3) žel.
dopr. ř.). Zavinění železnice bylo ·v první stolici tvrzeno ovšem y jiném
směru, než v tom, který byl předpokládán prvým soudcem. Ale proti
tomu, že prvý soudce zjistil zavinění železnice z jiných důvodů, než
z těch, jež v první stolici byly uplatňovány, a že použil vniterných instrukcí a úvah, o nichž při ústním jednání nebylo řeči, žalovaný erár
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v odvolacím řízení ničeho nenamítal a proto nemuze nyní v dovolacím
řízení napadati rozsudek o d vol a c í h o soudu z důvodů, které mohl
přednésti proti rozsudku soudu p r v é h o. Příslušné vývody dovolacího spisu nemohou tudíž dojíti povšimnutí. Pokud nižší soudy vyložily,
že škoda, jejíž náhrada byla uložena žalovanému eráru, byla skutečně
zaviněna železnicí, poukazuje se ku správným důvodům, které jsou při
činěny k rozsudkům nižších soudů, a nebyly vyvráceny vývody dovolacího spisu. žalovaný erár uvádí, že kdyby byla železnice překročila
dodací lhůtu, ručila by jen do výše dovozného (§ 94 (1) a) žel. dopr.
ř.), a dokládá, že by bylo proti smyslným, kdyby měla v tomto případě
hraditi celou škodu, ačkoli dodací lhůta byla. dodržena. Zapomíná však,
že při překročení dodací lhůty ručí železnice n e jen za škodu, která
vznikla tímto překročením, nýbrž k r o m ě toho dle §u 94 (3) žel. dopr.
ř. za případnou škodu ze ztráty, úbytku nebo poškození zboží. žalovaný erár není tedy v tomto případě hůře na tom, než kdyby byla železnice překročila lhůtu dodací, a nemá důvodné příčiny ke stížnosti.
čís.

2303.

Při koupi
prostředního
se podstatně

dle vzorku není kupítel povinen, přijmouti zboží, byť bylo
druhu a jakosti ve smyslu čl. 355 obch. zák., odchyluje-Ii
od vzorku.
Nepodstatné odchylky od vzorku nemají významu.
(Rozh. ze dne 20. únOra 1923, Rv I 876/22.)

Žalobkyně koupila od žalované zboží dle vzorku a zaplatila předem
kupní cenu. Ježto, dodané zboží neodpovídalo vzorku, dala je žalob- '
kyně žalované zavčas k disposici a žalovala o vrácení kupní ceny. Ža.
loba byla pro c e sní m s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta,
o d vol a c í m s o ude m bylo jí vyhověno.
Ne í vy š š í s u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto

°

důvodů:

Zjištěno, že dodané zboží neodpovídalo vzorku; z posudku znaleckého nevychází, že dotyčná odchylka byla nepodstatná, nýbrž naopak
, sluší ji podle tohoto posudku pokládati za podstatnou. Dle tvrzení žalované strany znalec při svém výslechu seznal, že nepodstatné odChylky nemají vlivu na posouzení otázky, zdali dodáno bylo dle vzorku;
toto tvrzení nemá opory v dotyčném protokole, avšak zásada, vyslovená zde žalovanou stranou, je správna a nárok žalující strany byl by
nedůvodným, kdyby dodané zboží lišilo se jen nepodstatně od vzorku.
Dle toho, co bylo uvedeno, dodané zboží nesouhlasilo se VZOrkem a nevyhovovalo tedy smlouvě, pročež žalující firma nebyla dle čl. 346 obeh. zák.
povinnou je přijmouti, ačkoliv bylo zbožím prostředního druhu a prostřední jakosti ve smyslu čl. 335 obch. zák., neboť tato okolnost by ji
byla podle čl. 346 obch. zák. zavazovala ku přijetí dodaného zboží len
tenkrát, kdyby nebylo bývalo zvláštní úmluvy, že dodáno býti má podle vzorku.

čís.

2304.

Tím, že kupitel nemovitosti nedocílil soudního svolení ku výpdvědi
radikované živnosti, vznikl me'ti ním a pachtéřem poměr nájemní, zavazující kupitele k opovědi dle §u 55 odstavec druhý živn.

pachtéře
řádu.

(Rozh. ze dne 20. února 1923, Rv I 219/23.)
žalobce v roku 1918 najal (pachtoval) od Josefa B-a dům č. p. 79
v P. s radikovanou živností hotelierskou, již dosud provozuje. Smlouva
nájemní nebyla zapsána do pozemkové kníhy a žalobce nebyl majítelem
domu ohlášen jako pachtýř živnosti politickému úřadu. Trhovou smlouvou ze dne 8. října 1921 koupila žalovaná strana od Josefa B-a dům
č. p. 79 a domáhala se výpovědi žalobce. Soudní svolení k výpovědi
bylo jí však odepřeno. Okresní politická Ispráva dověděvši se, že žalobce jako pachtýř hotelierské živnosti není ohlášen úřadu žívnostenskému, nařídila výměrem ze dne 12. srpna 1922 žalobci, aby věc do tří
měsíců přivedl do zákonného stavu, neb aby provozování .živnosti zastavil. Žalovaní odepřeli žalobci učiniti předepsané ohlášení jeho, jako
pachtýře, u politické správy. Žalobě, jíž se domáhal žalobce odsouzení
žalovaných k splnění této povinnosti, o ba niž š í s o u d Y vyhověly,
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Ačkoliv původní pachtovní
smlouva byla uzavřena mezi žalobcem a dřívějším vlastníkem domu,
trvá tento pachtovní poměr dle §u 7 zákona ze dne 27. dubna 1923,Čís.
130 sb. z. a n. nuceně dále i mezi žalobcem a žalovanými jakožto nynějšími vlastníky domu s plnými účinky §u 1096 obč. zák., takže žalovaní jsou povinni vzíti jeho důsledky na sebe a učiniti vše, čeho je zapotřebí, by mohl žalobce veškerá oprávnění z pachtovní smlouvy pro sebe
vykonávati. Není proto správné tvrzení odvolání, že žalobce není k této
,žalobě proti žalovaným oprávněn, a zejména že by k tomu bylo zapotřebí nové smlouvy mezi žalobcem a žalovaným. Důsledek tohoto nuceného pachtovního poměru mezi stranami je, že jsou žalovaní jakožto
majitelé domu s radikovanou živností hostinskou povinni, učiniti u pří
slUšné politické správy oznámení o tom, že žalobce tuto živnost jakožto
pachtýř provozuje, a ,zažádati o jeho schválení. Toto zakročení nemůže
nyní s účinkem provésti původní propachtovatel, poněvadž už není
vlastníkem reality, o niž jde, a nemůže toto zakročení býti nilhraženo
žádostí žalobce o jeho schválení, poněvadž jde o zvláštní případ hostinské koncese, totiž o živnost radikovanou, jak je patrno z příslušných spisů okresní politické správy.
.
l'i e j v yš š í s o u d nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

Proti rozsudku odvolacího soudu brojí žalovaná strana dovoláním,
uplatňujíc důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. Jádrem dotyčných vývodů jest
tvrzení, že žalobce neuzavřel se žalovanou stranou nájemní (pachtovní)
smlouvy, že není smluvního poměru mezi stranami, nýbrž jenom mezi
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žalobcem a Josefem B-em, že tudíž žalovaná strana není k žalobě legitimována. Oovolání není však v právu. Podle §u 7 zákona ze dne 27.
dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. vztahuje se ochrana nájemniků také na
pachtovni smlouvy o provozování živnosti v najatých místnostech. Aby
žalovaní mohli dáti žalobci výpověď, bylo by tedy zapotřebí soudního
svolení k výpovědi. Svolení to bylo právoplatně odepřeno. Tim vstoupili žalovaní do pachtovního poměru k žalobci a nezáleží na tom, že poměr ten není dobrovolným, nýbrž nuceným, a trvá tento poměr mezi
stranami dále tak, jakoby jej žalovaní již od začátku byli založili. Podle §u 55 odstavec druhý živn. ř. je majitel živnosti - v tomto připadě
tedy žalovaná strana - povinen ohlásiti pachtýře živnosti živnostenskému úřadu. Tim, že žalovaní, jak uvedeno, dům č. p. 79 a radikoVanou živnost koupili a k žalobci vstoupili do poměru pachtovního, pře
vzali také povinnost ohlašovací. Oůvod nesprávného právního posouzení tudíž není opodstatněn, pročež neodůvodněnému dovolání nebylo
vyhověti. '
čís.

2305.

ohledu na to, zda jedná se o prvotní povinnost soukromoprávní či veřejnoprávní, a jest ku rozhodování o podané žalobě příslušným dovolávaný soud, třebas nároky dělníků, jež žalující strana dle svého tvrzení místo žalované ne mocenské pokladny uspokojila, byly z vyřizování
poÚdem práva soukromého vyloučeny. Nárok žalující firmy na náhradu
výloh za nemocenskou pokladnu jest sice do jisté míry odvislým od nároku jejích zaměstnanců proti ne mocenské pokladně, není však s nimi
totožným a nelze proto souhlasiti s odůvodněním prvého soudu, ;te při
puštěním pořadu práva soukromého by nárok veřejnoprávní byl proti
úmysiu zákona proměněn v nárok soukromoprávní. Nárok žalujicí firmy jest při vší prejudiciálnosti nároku jejích zaměstnanců nárokem ryze
soukromoprá"ním, upraveným předpisem §u 1042 obč. zák., a lze jej
dle §11 1 j. n. uplatňovati jen před řádnými soudy. Nelze zcie užiti obdoby případu, kde nárok veřejnoprávní přejde postupem na ]lnou o.sobu,
nýbrž naopak obdoby s případem, kde zmocněnec požadUje na zmocniteli náhradu výloh, které za zmocnitele dle předpisů práva veřejného
učinil. Stejně jako zmocněnec by se této páhrady jen u řádných soudů
domáhati mohl, může i podaná žaloba jen pořadem' práva býti. vyří

zena.
Přípustnost pořadu práva, domáhá-Jí se třetí osoba na okresní nemocenské pokladně náhrady léčebních nákladů, jež byla za ni na pojištěnce vynaložila (§ 1042 obč. zák.).

(Rozh. ze dne 20. února 1923, R II 31/23.)
žalující chemická továrna opatřila pro prvou pomoc při onemocně
ních a úrazech zaměstnanců svého závodu nutné léčebné a therapeutické pomůcky a domáhala se žalobou náhrady takto vynaloženého nákladu na okresní nemocenské pokladně, opírajíc žalob ní nárok o ustan?vení §u 1042 obč. zák. a § 6 čis. 1 zákona ze dne 22. prosince 1920,
ČIS. 689 sb. z. a n. Žalovaná pokladna vznesla námitku nepřípnstnosti
pořadu práva, jíž s o udp r v é s tol i c e vyhověl a žalobu odmítl.
D ů vod y: Soud vycházel ze stanoviska, že jde o nároky pojištěnclÍ
žalujiciho závodu proti žalované nelrlOcenské pokladně, jež jsou rázu
veřejnoprávního. Vsunula-li se do tohoto poměru pojištěnců k nemocenské pokladně třetí osoba, v tomto připadě žalující strana, jež odvozuje svůj nárok nyní z §u 1042 obč. zák., nemění se tím pranic na veřejnoprávní povaze závazku. Zasáhnutím třetí osoby, v tomto případě
tím, že zaplatila žalobkyně pohledávku pojištěnců proti nemocenské
pokladně z veřejnoprávního důvodu, ,nemůže závazek veřejnoprávní
býti přeměněn na soukromoprávní již proto, protože tím by byl zmařen účel zákona a stranám by bylo dáno na vůli, by oklikou domáhali se
veřejnoprávních nároků pořadem práva soukromého. Rek u r sní s o u d
námitku zamítl. O ů vod y: Přeqpis §u 1042 obč. zák., o který se ža c
loba opírá, stanoví zcela všeobecně, že kdo za jiného učiní náklad, který
by tento podle zákona byl musil sám učiniti, má právní nárok na ná,hradu. a nerozeznává při tom, zda se zákonná povinnost, náklad uči
niti, zakládá na právu veřejném, či soukromém. Proto náleží rozhodování o žalobách opírajících se o § 1042 obě. zák. řádným soudům bez

Nejvy

Š

ší

s o u d nevyhověl dovolací stížnosti.
O

Ů

v od y:

stěžovatel poukazuje se především na zcela správné odůvodnění napadeného usnesení. Na vývody dovolací stížnosti se podotýká, že jest
správným, že nárok pojištěnce proti nemocenské pokladně jest povahy
veřejnoprávní, že spory ohledně postižních nároků mezi nemocenskou
pokladnou a jinými ústavy nemocenskýmiprojednati jest u příslušného
správního úřadu, á že postupem veřejnoprávního nároku nelze pozmě
niti veřejnoprávní jeho povahu, což plyne již ze zásadního ustanovení
§u 1394 obč. zák., dle něhož jsou práva postupitele a postupníka to, tožná, leč v tomto případě se ani o taková práva ani o postup nejedná,
nýbrž o náhradní nárok dle §u 1042 obě. zák., jenž jest nárokem soukromoprávním a proto přikázán k právomoci řádných soudů i tehdy,
když zákonný závazek k nákladu jest rázu veřejnoprávního, jak vše'obecně jest llziJáván?

., '
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1

._~ Opověděnim rozepře (§ 21' c. ř. s.) nepřerušuje se promlčeni. Ve
lhůtě čL 386 obch. zák. dlužno vlÍči zasilateli uplatňovati i nárok na ná-

hradu útrat pr!>Souzeného sporu s dráhou.
(Rozh. ze dne 20. února 1923, Rv 11 409/22.)
žalobce svěřil žalovanému zasílateli dopravu II sudů vína. Ve stanici určení dne 13. března 1920 se zjistilo, že jeden sud byl poškozen
a víno z něho částečně vyteklo. Žalobce žádal nejprve náhradu škody
na dráze, a, když 0dmít1a, vyzval žalovaného k náhradě škody. ŽaloCi",i1nl rozhodnutI. V.

,p
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Val1)T k výzvě neodpověděl, načež žalobce žaloval dráhu o náhradu
škody žalobou Cg IV a 241/21 a opověděl spor žalovanému. zalovaný
do sporu nevstoupil. Prosouzením sporu s dráhou vznikly žalobci další
útraty, o jichž náhradu jakož i náhradu škody původně vzešlé žaloval
v dubnu 1922 žalovaného. Pro c e sní s o udp r V é s t o líc e žalobu zamítl, shledav žalobní nárok promlčeným dle čl. 386 obch. zák.
O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nesprávné právní
posouzení spatřuje odvolatel v tom, že soud prvé stolice míní, že žalobní nárok jest vedle ustanovení čl. 386 obch. zák. promlčen, kdežto
prý se v tomto případě jedná o nárok na náhradu škody, který se promlčuje ve lhL!tě 31eté dle §u 1489 obč. zák. Následkem tohoto nesprávného právního posouzení neprovedl prý soud prvé stolice důkazů žalobcem nabídnutých, pročež zůstalo řízení kusým. Soud odvolací jest
toho názoru, že jde v tomto případě o právní poměr dle čl. 379 obch.
zák., ježto žalovanou dlužno považovati za zasílatele, což žalobce ve
svých podáních sám uznává, zvláště i ve spisu odvolacím, kdež tvrdí,
že žalované firmě ve IhC!Íě čl. 386 obch. zák. spor opověděl ve smyslu
§u 21 c. ř. s. Následkem toho měl žalobce uplatňovatí své nároky protí
žalované firmě žalobou ve lhůtě čl. 386 obch. zák., čítajíc od dodání
zboží, a, poněvadž zboží bylo dodáno 13. března 1920, dlužno považovati žalobní narok za promlčený. Ustanovení §u 1489 obč. zák. nelze
v tomto případě použíti, jelikož se jedná o obchod zasílatelský dle obchodního zákona, následkem čehož jsou jen ustanovení obchodního
zákona na místě (čl. I obcÍ1. zák.). Konečně jest doložiti, že opověděni
sporu nelze považovati Za důvod přerušení promlčení vedle ustanovení,
§u 1497 obč. zák. Okolnost, .že žalovaný do sporu Cg IV a 241/21 nevstoupil, žalobci nikterak nevadila, aby ve lhůtě čl. 386 obch. zák. nepodal proti němu žalobu.

Ne j vy

Š

š i s o u\1

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vod y:

Právní účinky, které spojuje dovolatel s předpisem §u 21 c. ř. s., ~
nezáležejí v tom, že jednoroční lhůta čl. 386 obch. zák. s ohledem na.
§ 1497 obč. zák. byla přerušena, nýbrž dlužno s opověděním právní
rozepře dle §u 2] c. ř. s. spojovati jen ty účinky práva civilního, o nichž
dotyčné zákony mluví výslovně (§ 896, 1361, ]397, 931 obč. zák.).'
Dle §u 1497 obč. zák. pouze s k u teč n ěp o d a n á ž a lob a (dv.
dekret ze dne 30. ledna 1819, sb. zák. s. čís. 1540) a řádné pokračo
vání v ní přerušují promlčení. Pouhé opovězení rozepře skutečné podání
žaloby nemůže nahraditi. Že nárok na náhradu útrat vznikl teprve vydáním dotyčných rozsudků, nepadá při posuzování této sporné věd na
váhu, jelikož právním základem žalobním i v příčině útrat prohraných
rozepří je náhrada škody z vadného naložení zboží odesílatelem, tedy
to je nárok hlavní (§ 912 a 913 obč. zák.), ale právě tento hlavní nárok,
jenž je i vedlejšího základem, dle čl. 386 obch. zák. zanikl. Nelze tedy
dovolatelí přisvědčiti, že by byl odvolací soud pochybil, když bera zřetel
na namítané promlčení, rozpoznal, že žalobcův nárok už není po právu.

čís.

2307.

Rt.lkojmí dle obchodního prá.va, rovná s,e rukoj!"'ím? a plátci ?le o~
čanského práva. Izáva.zek r~kolml~o a p.lat~e vyz~dule f,ormy plsemne.

Písemné lonny není vsak vubec třeba, le-h rukolemstvl samo obchodem, ať na straně věřítele, nebo rukojmího neb obOu.
(Rozh. ze dne 20. února 1923, Rv 11 448/22.)

žalobce domáhal se na žalovaném zaplacení dluhu, ježto prý při
stoupil ku závazku firmy L. a B. jako spoludlužník:.o b:, ni ž ~ í
s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c I s o u d mimo ]lne z techt? ~ uvo cl ů: Neprávem vytýká odvolatel, že první sou~ vzal za. ~rokaza~o,
že žalovaný přistoupil k dluhu firmy L. a B. a Je]lho spol<;cl1lka .Erv;na
B'6. jako spoludlužník. Tím prý dospěl první s?ud k ~ylne.mu pr~sv~d
čení, že zde nejde o závazek rukoje,?sk~, kteryl v. rnpad~ sohdarl1lho
rukojemství ve smyslu §u 1347 obc. ,zak; vyz~?uJ( dle ju 1346, od~
stavec druhý obč. zák. formy písemne, nybrz llz od poeatku o Jed1l1Y
závazek společný dle §u 891 obč. zák Avšak prvý soud srovnale s tvrzením žaloby dospěl na základě provedeného. důkazu vý~lech~m ~tran ku
přesvědčení, že žalovaný bez výhrady, rukoJmlm pr?SpIVaJI~I, pnstoupll
ku závazku~firmy L. a B. i jejího bývaléh? spolecl1lka Erv!n~ .B-a Jako
spoludlužník, takže nastalo společenství nekohk~ spoludluz,nrku, ~ltQval
tedy doslov §~ 1347 O?č'. zák~ ~ uznal takto,. z,; zalo~any se tI'? zaváza! so1idárne s hlavnllTI! dluzl1lky Jako rukoJml a platce,. Nel1l tedy
odvolatelova výtka správna a nelze přisvědčiti ani názoru ž~lov~neh?,
že i závazek rukojmího a plátce vyžaduje formy plsemne. P,redpls
§u 1346, odstavec druhý obč. zák. zřejmě ~e v,ztahuJe ~ohko na z~vazek
jednoduchého rukojemství dle §u 1346 obc. zak., kt~ry Jest od :avazku
rukojmího a plátce úplně odlišným. Kdyby byl ~htel zakon. pozadavek
" písemné formy předepsati též pro ,zá~~.zek. r~koJmího a platce, byl.by
. to musel stanoviti výslovně, nebol vy]lmecne ustanovel1l nelze ~evse:
obecniti a nelze ho ani obdobně užíti. Prvým soudem bylo na zaklade
výslechu stran a dopisu žalovaného ze dne 27. října ] 9~0 správně .zji~
štěno . že žalovaný, přisvědčiv na otázku žalobce, zda prevev~me .filCem
za zápůjčku 30.000 Kč, firmě L. a B. poskytnutou, ~e zarucII z~ tento
dluh. Noh,e ovšem přisvědčiti právnímu názoru p;veho soudu, ze, toto
zaručení žalovaného za dluh firmy L. a B. bylo .zavazkem rukOJmlho a
plátce ve smyslu §u 1347 obč. zák. Aby povs!al ši;oký a ,přísný zá~
vazek solidárního rukojemstvl, k tomu dle obcanskeho prava nestačI
pouhé z:Hučení, které jinak dle povahy.své jest závazk~l11 t.oliko PO?pllrným (§ 1346 obč. zák.). Jest zapotrebl, by rukoJ.me uľc!t~m ~pu
sobem dal na jevo, že přistupuje k dluhu vedle hlavl1lho dluzmka Jako
spoludlužník. Takový určitý p'Gjev vůle žalovaného z toho, co vyslechem stran bylo zjištěno, nevyplývá. zalobce nemohl doslova opakovati co žalovaný přisvčdči1 na jeho otázku; není tedy podkladu pro
posbuzéní, jak dalece se chtěl žalovaný zavázati. Doje.m, který. žalobce
měl z odpovědí žalovaného, není 'rozhOdným, neboť zalobce pko obchodník nemá odborného vzdělání právnického, by mohl rozlišovati
10"
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právní pojmy a posouditi právní dosah závazného prohlášenI. Také
z otázky na žalovaného nevyplývá, že žalobce na žalovaném požadoval
nějaké ručení rozsáhlejší. Dospěl 'tedy odvolací soud k' přesvědčení, že
v ručení, žalovaným převzatém, nelze samo o sobě spatřovati závazek
rukojmího a plátce dle 'občanského práva, nýbrž toliko prosté rukojemství. Jinak je však' tomu dle práva obchodního. Firma L. a B., která
jest obchodnikem, získala od žalobce zápůjčku 30.000 Kč pro svou
živnost obchodní jest tedy na její straně přijetí zápůjčky obchodem,
ve smyslu čl. 273 ob ch. zálc Povstal-li však dluh hlavního dlužníka
z 'obChodu, ručí dle čl. 281 obch. zák. rukojmí, zaručivší se za dluh
obchodní, solidárně s hlavním dlužníkem. Jde tedy v tomto případěo rukojemství dle obchodního práva, které se rovná závazku rukOjmího
a plátce ve smyslu §§ 1347, 1357 obč. ,zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl ,dovolánÍ.

, obchodem, ať již na straně věřitele, nebo rukojmího neb obou. Tu platí
čl. 317 odstavec prvý obch. zák., dle něhož se při obchOdeCh pro smlouvu nevyžaduje písemného vyhotovení aniž jinakých formalit. Na tomto
ustanovení nebylo nic změněno novelisací §u 1346 obč. zák., poněvadž
dle druhého odstavce čl. 317 obch. zák. mají výjimky z pravidla, vysloveného v prvním odstavci, místa jen potud, pokud jsou obsaženy v o bch o dni m zákoníku. Poněvadž pak žalobce, jak patrno z vý.sledků
provedeného řízení, zejména z údajů obou stran: v době, kdy žalovan~
se zaručil za dluh firmy L. a B., byl obchodmkem, byla rukoJemska
smlouva dle čl. 273 a 274 obch. zák. alespoň na jeho straně obchodem,
a proto nebylo k její platnosti třeba formy písemné. Je-li však rukojemská smlouva platnou, ručí žalovaný dle dot~eného již čl: 281 odstavec druhý obch. zák. za celý dluh rukou spolecno~ a nedílnou s ~lav
ním dlužníkem, firmou L. a B, a bylo mu odvolaclm soudem pravem
uloženo zaplacení tohoto dluhu.

Důvody:

Dovolací soud se přidává k názoru odvolacího soudu, že žalovaný
nepřistoupil k závazku firmy L. a B. jako spoludlužník dle §u 1347 obč.
zák., neboť ze skutkových zjištění rozsudku prvébo soudu lze dovoditi
pouze tolik, že se' žalovaný zaručil za dluh jmenované firmy, vzešlý ze
zápůjčky 30.000 Kč, kterou jí žalobce poskytl (§ 1346 obč ...zák.). Ježto
však zápůjčka byla, jak správně uvedl soud odvolací, na straně firmy
L. a B. obchodem dle čl. 273, 274 ob ch. zák., platí ustanov.ení čl. 281.
odstavec druhý obch. zák., že rukojmí, vzešel-li dluh z obch04ního jednání hlavního dlužníka, ručí rukou společnou a nerozdílnou s ,hlavním
dlužníkem a nepřísluší mu obrana dělení a předchozí žaloby, pročež lze
souhlasiti s, odvolacím soudem potud, že žalovaný jest postaven na
roveň rukojmímu a plátci dle §u 1357 obč. zák. Tím ovšem není ještě
vyřešena otázka, zde hlavně rozhodující, zda rukojemská smlouva stala
se způsohem platným. Obchodní zákoník o formě rukojemské smlouvy
ničeho lléstanoví. Naproti tomu § 1346 odstavec druhý obč. zák. (§ 97
třetí dílčLnovely) stanoví, že platnost rukojemské smlouvy vyhledává,
by prohlášení,' kterým rukojmí se zavazuje, bylo dáno pí sem n ě.
O tom, že tento předpis platí nejen při obyčejném rukojemství .(§ ~346
obč. zák.), nýbrž i při závazku rukojmího a plátce (§ 1357 obc. zak.),
nelze ani dost málo pochybovati a nelze proto sdíleti opačný názor
soudu' odvolacího. Netřeba ani poukazovati k'motivům zákona, v nichž
jest to výslovně vytčeno (zpráva komise pro justiční záležitosti, čís. 7~
příloh k těsnopisným protokolům panské sněmovny XXI. zasedám
1912 str. 148) sta-číť prostá úvaha, že byla pro rukojemskou smlouvu
stanovena forr~a písemná proto, 'by se bylo vyvarováno těžkých následků nerozvážných zárukových prohlášení, a že tento důvod platí
samozřejnjě nejen při .obyčejném rukojemství §u 1346 obč. zák.,. ný~rž
tím více při přísnějším závazku rukojmího plátce dle §u 1357 obc. zak.
Že zárukové prohlášení v tomto případě písemně dáno nebylo, jest
nesporno, a proto byla by rukojemská smlouva neplatnou, kdyby bylo
ji posuzovati dle zásad práva občanského. Avšak zásada, vyslovená
v §u 1346 odstavec druhý obč. zák. nemá místa, je-li rukojemství samo
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Znamenání firmy na
chodním rejstříku.

směnce

.

musí odpovídati jejímu zápisu v ob-

(Rozh. ze dne 20. února 1923, Rv \I 102/2:i.)
Směnečným platebním příkazem uloženo firmě Žofie H-ová a
řině .F-ově ml.'jako přijatelkám směnky zaplatiti směnečný dluh.

KateK námitkám obou žalovaných pro c e s II í s o udp r v é st o 1 i c e plalební příkaz ohledně firmy žofie H"ové zrušil, ohledně Ka!eřiny F:ové
ponechal v platnosti. O d vol a c í s o u d rozsudek ohledne hrmy Zofie
H-ové zrušil. D ů vod y: Odvolací soud má za to, že firma žofie
H-ová není směnečně zavázána, a to proto, jelikož na směnkách není
jejího podpisu. Dle výtahu i obchodního rejstříku zastupují obě společnice, totiž Kateřina F-ová st. a Kateřina F-ová ml. firmu: »žofie
H-ová, obchodnice v U.« každá samostatně tím způsobem, že pod znění
firmy se podepíše jedna nebo druhá společnice a sice: »Kateřina F-ová
st.« nebo »Kateřina F-ová ml.« s dodatkem »společnice«. Soud prvé
stolice uznává, že, podepsala-li Kateřina F~ová ml. svou rukou i Kateřinu
F-ovou st. na směnkách, není to správným znamenáním firmy a že místo
tohoto jména tam mělo" státi správně slovo »společnice«. Přes to má
soud prvé stolice za to, že podpisem Kateřiny F-ové ml. pod znění
firmy jejím ,lastnóručním podpisem jest firma správně znamenána, jak
to bylo v intencích stran, veřejnou společnost zakládajících. Odvolací
soud jest však toho názoru, že znamenání firmy na směnce musí též
odpovídati požadavkům obchodního zákona, a tudíž, že musí souhlasiti
se zápisem v obchodním rejstříku. Soud odvolací jest tedy toho názoru,
že žalovaná firma, jsouc podepsána na směnce pouze jménem »Kateřina (Katuše) F-ová« bez dodatku »st.« nebo ,»ml.« a bez dodatku
»společnice«, směnečně· zavázána není a bylo proto z tohoto důvodu
rozsudek potvrditi.
N e j v y š ší s o u d nevyhověl dovolánÍ.
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D

ů

vod y:

Výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po stránce právní
(§ ~03 čís. 4 c. ř. s.), neobstojí, ježto naopak rozsudek odvolacího
soudu, pokud jím byl potvrzen výrok prvého soudu, že se směnečný
příkaz platební vůči první žalované, firmě Žofie H-ové zrušuje, plně
hoví zákonu. Vývody dovolacího spisu, jimiž se žalobkyně snaží vy-,
ložiti, že Kateřina F-ová ml. byl a op rá vně n a, podepsati na
směnkách firmu Žofii H-ovu; že podepsala tuto firmu tak, že bylo patrno, že podepisuje z a f i r m ll, a že podepsala firmu, s ú mys 1 e 111,
ji směnečně zavázati; mohly by míti význam tehdy, kdyby šlo o otázku,
zda vznikl podpisem ob e c n o p r á v n í závazek firmy Žofie H-ové,
jsou však naprosto nerozhodny pro otázku, zda byla skripturním aktem
'firma zavázána dle p r á v a smě n e č n é h o.Jeť právním pravidlem,
že, má-li z podpisu protokolov.ané firmy na směnce vzejíti směnečný
závazek firmy, musí tato býli podepsána spr á vně (Orilnhut 1. 319),
t. j. tak, aby podpis odpovidal zápisům v obchodním rejstříku, neboť
příslušná ustanoveQÍ směnečného řádu jsou rázu formálního a záleží na
tom, aby forma byla zachována. Poněvadž' jest zjištěno, že v době, kdy
slw:,nky byly. opatřeny podpisem firmy Žofie H-ové, bylo znamenati,
firmu tak, že se pod znění firmy rl1ěla podepsati jedna nebo druhá společnice a to »Katehna F-ová st.« nebo »Kateřina F-ová ml.« s dodatkem »společnice«, sporné směnky však byly opatřeny podpise.m »Žofie
H-ová V U. maj. Kateřina, F-ová ml. a st.«, jest patrno, že firma nebyla
podepsána tak, jak dle zápisu, obsaženého v obchodním rejstříku, měla
býti podepsána, tedy nebyla podepsána spr á vně, pročež z podpisu
nevznikl směnečný závazek firmy.
čís.
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Tím, že žalující společenstvo bylo zapsáno před skončením sporu
v prvé stolicí do rejstříku a o tom podán soudu prŮkaz, byl odstraněn
nedostatek procesní způsobilosti.
Pokud společenstvo z jednání, jež byla za něho předsevzata dříve,
nežli bylo zarejstříkováno, nabývá práv a závazků.
(Rozh. ze dne 21. února 1923, Rl 20/23.)
Žalovaná lirma objednala v květnu 1921 u žalujícího insertního a
obchodního společenstva »N« inserci v denních listech. Za žalující
společenstvo, jež tehdy nebylo ještě zapsáno v rejstříku, jednali Antonín
F. a Ferdinand R. Provedši inserci, domáhalo se společenstvo na žalované úplaty. V době podání žaloby nebylo ještě společenstvo zapsáno
v rejstříku, stalo se tak teprve za řízení v prvé stolici. Pro c e sní
s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Námitka žalované
strany, že žalující postrádá aktivní legitimace k žalobě, jest odůvod
něna, neboť jest zjištěno, že zápis žalující strany jako firmy pod zně
ním »N«,pod nímž jako strana vystupuje, do rejstříku spQlečenstev stal
se teprve dnem 31. března 1922, tedy dávno po podané žalobě. Dle

§ 8 zák. o výrobních a hospodářských společe.1stvech (ze dne 9. dubna
1873, čís. 70 ř. zák.) předpokládá se ku právní existenci společenstva
jeho zápis do společenstevního rejstříku. Byla-li před jeho zápisem ve
jménu společenstva uzavírána právní jednání, ručí za ně jednající osobně
a solidárně. Že existenci žalujícího společenstva zakládá teprve jeho
zápis do rejstříku, jde na jevo dále z ustanovení §u 2, 3 a 7 cit. zák.
Pouhé živnostenské oprávnění, jehož snad společenstvu před tím se dostalo ku provozování opovězeného podniku, nezakládá tedy bez prů
kazu řádné registrace právní způsobilosti ku nabývání práva uzavírání
právních jednání pro společenstvo jako takové. Ze zmíněného živnostenského oprávnění dá se pouze dovozovati, že ony osoby, které o živnostenské oprávnění jménem zakládajícího se společenstva žádaly, budou dle §u 8 zák. o společenstvech jedině zavázány pokud se týče
oprávněny z oněch právních jednání, jež po udělení zmíněnéhu živnostenského oprávnění a před soudní registrací jimi založena byla. Nedá
se mysliti, by pouhé živnostenské oprávnění mělo derogující vliv na
zřejmý a .iasný předpis §u 8 z.ákona. V tomto sporu je zjištěno, že za
žalující společenstvo vystupovaly při projednávání tvrzené objednávky
zcela jiné osoby, než které byly k jeho zastupování oprávněny, zejména,
že nikdo z osob jednajících jménem společenstva, nebyl ani členem
představenstva ani členem dozorčí rady, jež ovšem dávno již před
podáním této žaloby, pokud se týče v době uzavřené objednávky ustaveny byly. Jednali-li snad F. a R. jménem oněch lysických osob, které
živnostenský podnik opověděly, vystupovali tito jako zmocněnci těchto
a mohly by proto jedině ony lysické osoby případné své nároky z uzavřeného právního jednání uplatňovati (§ 1017 obč. zák.). O d vol a c í
s o u d 7fušil rozsudek prvého soudu a uložil mu, by, vyčkaje pravomoci, v'jeclnání pokračoval a věc znovu rozhodl. D ů vod y: Sluší pře
dem řešiti otázku, zda žalující společenstvo má právní způsobilost jednati. Při zahájení rozepře nebylo ještě jako lakové právní osobou a tedy
,chyběla mu způsobilost procesní. Nedostatek ten však dle §u 6 ,c. ř. s.
'odstraněn by tím, že společenstvo po svém zápisu ve sporu dále jednalo
a celé řízení tím schválilo. Nastává další otázka, zda a pokud žalující
společenstvo z jednání osob, za ně před jeho registrací jednavších,
vstupuje v práva a závazky, jejich jednáním založené. Osobní ručení
těchto za společenstvo, jež založiti se má, jednajících osob zajisté pomíjí, jestli společenstvo, později zápisem v rejstřík povstavší, právní
jednání, jeho jménem předsevzatá, v zákonné formě schválí. Jen kdyby.!:
společenstvo po svém zápisu jednání, jeho jménem předsevzatých, ne-,
schválilo, ručili by jednající i po zápisu osobně a nedílně. V tom směru pak,
svědek Ferdinand R. potvrdil, že byl ostatními členy společenstva zmocněn, aby podnik řídil a vedl, pokud společenstvo nebude registrováno, a
že nárok proti žalovanému vzešel a přísluší jedině žalující »N« a nikoli
iemu osobně. Z toho vyplývá, že František R. jednal za společenstvo
dosud v rejstříku nezapsané, že veškerá jednání s třetími osobami uzavíral jménem společenstva, a, že společenstvo jednání ieh.o schválilo,
plyne zřejmě z toho, že společenstvo pohledávku z jednaní jeho vzniklou, na kterou si Jn nároku nečiní, proti žalovanému vymáhá. Jen tenkráte, kdyby společenstvo po zápisu jednání jeho jménem předsevzatá
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o tom, že prostřednictvím A. F-a uzavřel jednání s »N«, poněvadž F.
mu sdělil že ie od lirmy »N« a že firma »Z« takových věcí již nepři
jímá; tím' méri'ě nechal svědka H-a o tom v pochybnosti' svědek Ferdinand R., který jednal rovněž jen jménem a v zastoupení firmy »N«. Je-Ii
však jisto, že vůle oněch zřízenců (jedna,tel~)F-a ~ R,-a, ne,:;měřov~l~
k tomu, by uzavřeli obchod pro sebe, a z,: zalovany ,:edd, ze :-,zavlra
obchody s »N«, není pochybnostr .0 to~, ~e Jde ? prav~I p,omer meZI
žalujícím společenstvem a žalovanym, Clmz Jest, pk spravne dovozuJe
odvolací soud, dána aktivní legitimace žalujícího společenstva, aniž
jest zapotřebí výslovného postupu práv z onoho obchodu, jejími zří
zenci (jednateli) uzavřeného, na žalující společenstvo. .'

neschválilo, ručil by Ferdinand R. osobně i po zapisu a naopak zase
práv nabýval. Jde tu proto o poměr mezi žalujícím společenstvem a žalovaným.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Stížnost není odůvodněna. Odvolací soud uznal, že nedostatek způ
sobIlostI ke sporu na straně žalujícího společenstva byl dle §u 6 c. ř. s.
odčiněn zápisem společenstva do rejstříku společenstev, a to právem.
Ustanovujeť arciť § 8 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., že
p~ed zápisem společenstvo »jako takové« nepozůstává; avšak druhá
veta tohQto zákonného ustanovení upravuje p'oměr pro případ, že již
před zápIsem určité lysické osoby j m é n e rh s p o leč e n s t v a jednají, a ustanovuje, že osoby takto jednající ručí osobně a solidárně, t. j.
tenkráte, neuskuteční-li se zápis společenstva a tím vznik právní osobnosti, která by vešla v právaa závazky Clsobami oněmi pro společenstvo
na~yté (převzaté). Má-li společenstvo vzniknouti, jest právě zapotřebí
určIté součinnosti lysických osob, které nechtějí zavazovati seoe a nabývati, prO se?e jako jednotlivci, nýbrž jako právní celek. Stojíť proto
protI zalovanemu, když ne právnická osoba jako taková, určité lysické'
osoby, kterým se dostává způsobilosti jednati před soudem po rozuml.
§u I c. ř. s. Není proto správným názor stěžovatelův, že v době podáni
žaloby nebylo tu ani osoby lysické, ani osoby právnické, která by
k uplatňov-ání nároku před soudem byla oprávněna. Obchod z něhož
jest žalováno, byl uzavřen a také splněn, ať jíž tak neb onak; určitými
lysickými osobami a proto bylo by bývalo povinností soudu, když vzešly
pochy?nosti o tom, že žalující společenstvo jako právnická osbba již
eXIstUJe, aby po rozumu druhé věty §u 230 (§u 6 c. ř. s.) působil toliko
k tomu, by na místě právnické osoby nastoupily po případě ony lysické
osoby, které jménem společenstva před zápisem jednaly (§ 1175 obč.
zák.). Tím však, že žalující společenstvo předložilo ještě před rozhodnutím sporu v první stolici doklad o tom, že jest již zapsáno, byl odstranitelný nedostatek ten odčiněn a nelze proto shledati dosavadní řízení
před nižšími soudy zmatečným (§ 7 c. ř. s.). Pokud se týče věcné'
stránky napadeného rozhodnutí, jest správným názor odvolacího soudu
že aktivní legitimace žalujícího společenstva jest dána, neboť spole~
. čenstv? schválilo jednání osob, za ně před zápisem činných, tím, že
. touto zalobou uplatňuje nárok z obchodu, jimi se žalovaným uzavře
ného. Ne~áleží na tom, zda osoby ty byly jíž zvolenými členy před stavens,tva Cl zda jednaly pouze jako akvisitéři, zřízenci rtebo jednatelé
s urCltou plnou mocí (čl. 55 obch. zák.), danou jím osobami ostatními
sdruženými v tvořícím se společenstvu. Rozhodující jest okolnost, zd~
osoby. ty Jedualy na venek jménem vlastním či v .pouhém zastoupení
a zdalI vůle žalovaného jako spolusmluvníka nesla se k tomu uzavříti
toliko.s nilni osobně obchod a nikoliv s osobou, ať jíž. právniclwu nebo
lYSICkou, kterou zastupovaly. V tom směru netvrdí žalovaný, že neměl
.vůle uzavříti obchod se žalujícím společenstvem a neměl ani svědek H..
který projednával s A. F-em objednávku za žalovaného, pochybnosti
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K založení sudiště dle §u87 a) j. n. nestačí odeslání zboží, nýbrž
jest třeba jeho převzetí kupitelem.
Návrh ve smyslu posledního odstavce §u 261 c. ř. s. dlužno učiniti
před koncem řízení v prvé stolici.
(Rozh. ze dne 21. února 1923, R I 142/23.)
Žaloba, podaná u krajského soudu vč., byla.co do místní J;físlušnos ti opřena o ustanovení'§u 87 a) j. n. (§ 31, odstavec druhy uher.
c. ř. s.). S o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitce místní nepříslušnosti
a odmítl žalobu, rek u r sní s o u d zamítl námitku' místní nepříslušnosti.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

"

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Žalobce uplatňuje
'sudiště dle §§ 88, 87 a) j. n. a dle §§ 101 j. n. a §u 31 odst~vec druhý
c. ř. s. Jelikož žalobkyně ani netvrdí, že došlo. mezi stranamI k ?~Iu~ě
o sudišti ve smyslu prvého odstavce §u 88 J. n. a sama uznava, ze
faktury nebyly zaslány ani před zbožím ani s ním, nepřícházejí v úvahu
sudiště dle tohoto §u. Nehledíc k tomu žalobkyně si nestěžovala v tomto
směru do usnesení prvé stolice. Co do příslušnosti procesního soudu
ve smyslu §u 87 a) j.n. a dle §§ 101 j. n. a §u 31 odstavec druhý uher.
civ. řádu soudního dovolací soud nesdílí právního názoru rekursního
soudu že k založení sudiště stačí odeslání zboži. Dle motivu k §u 87 a)
j. n. dlužno pojem převzetí (odevzdání) klásti na rove~ pojmu o~e~
vzdání; dodání (Ablieferung) v čl. 347 a 349 obch. zak. Odevzdam
(dodání) ve smyslu těchto článků (též čl. 365, 386, 404, 405, 409 obch.
zák. a jiných) nastává však t~prve tehdy, když ~boží se. dost~~e do skutečné moci kupitele, t. J. kdyzbud'to prodatel sam vyda ZbOZI do rukou
kupitele nebo osoby tímto k přijetí zboží zmocněné, nebo - bylo-li
zboží svěřeno dopravčímu - tento se zbavil laktické moci nad zbožím
a kupitel aneb osoba jím k přijetí zboží zl110cněná nab~de té,to mo;!
(sr. Staub-Pisko čl. 347 § 19 obch. zak.). Ze tomu tak Jest, 'p,yne tez
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z pří,kla~ů uvedených v I:,~tivech k §u 87 a) j, n, co do listin, jimiž skute~ne prevzetI (od;vzda111) se dokazuJe (zpáteční lístky pošty nebo
drahy), V tomto přIpadé bylo by sporné zboží jen tenkráte žalovanému
skutečně odevzdáno, pokud se týče jím skutečně převzato bývalo, kdyby
se b~lo dos:~lo, do f~ktícké moci ,žal0v.aného samého neb osoby, žar?van~m, k pn]etl zbozl splnomocnené. Zalobkyně předložila pouze při
]lmacI hstky na rychlozboží a nikoliv zpáteční list dráhy anebo jiné
lIsty, z kterýchž by se dalo dovozovati, že žalovaný sporné zboží skutečně obdržel. Schází tedy podstatná náležitosi §u 87 a) j. n., a §u 31
odstavec druhý uh. c. ř. s., t. j. listinný důkaz ci skutečném převzetí
zb?ží žalovaným a nemůže proto místní příslušnost krajského soudu
v Ce o tato ustanovení zákonná býti opírána. Za tohoto stavu věci není
P?třebí ,zabývati ,se <:tázkou, jsou-li ,zd;e ~statní náležitosti uvedených
predplSu zakoonych clIl 111C. Eventual111 narok žalobkyně na přikázání
sporu sedrii v Bratislavě jako příslušnému soudu, učiněný teprve v rekursu do usneseni procesního soudu, jest opozděný, neboť tento návrh
dlužno podati dle §u ?61 c. ř. s. před rozhodnutím soudu prvé stolice'
(VIZ motIvy k poslednlmu odstavci tohoto §u).
čís.

2311.

" Jde o výměnek (§ 49 čís. 3, § 81 odstavec druhý j. n.), vyhraženci-Ii
pn postupu nemovitostí plnění záležející v určitém ročním peněžitém
důchodu na místě výměnkových dávek.
(Rozh. ze dne 2L února 1923, R I 169/23.)
Dle notářského spisu ze dne 10. května 1911 vyhradili si manželé
Leopold a Anna P-ovi, postupujíce žalovaným nemovitosti, služebnost
b~tuc a vý~ěnek, záléžející každoročně v 900 K zlaté měny na místo
vymenko,:ych davek. V roce 1922 domáh;}1 se Leopold P. (Anna P-ová
1912 zemrela), na žalovaných nedoplatku každoročního důchodu 900 Kč
ve ~Iatě a zadal ž_alobu u okresního soudu, v jehož obvodu byla zavazena nemovItost. ZalovanÍ vznesli námitku věcné a místní nepříslušnosti
soudu, jíž s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl. R e-'
k v~ r ,~, ~ í s o II d vZl:uš~l u~nesení okresního soudu a uložil mu, by, nepnhhze]e k domnele vecne a místní nepříslušnosti, o. žalobě dále po zákonu' Jednal a rozhodl. D ů vod y: Jde o to, jakou právní povahu má
zažalovaný důchod, jedná-li Se totiž o pouhý důchod, či zda důchod
I,:nto Jest svou povahou výměnkem. Při posuzování této otázky sluší
predevším zkoum;}ti účel, jaký mělo stanovení. tohoto dúchodu, který
byl pro žalobce a jeho zatím zemřelou manželku na postoupených nemO~ltostech knihovně zajištěn. Ve směru tom vychází z tvrzení žaloby
n~ levo, že tento důchod vymínili si postupující na místo výměnkových
davek a to do smrtI obou nedílný. Ježto se pak jedná nejen o postup
obytny~h stavení, nýbrž i celé řady zemědělských pozemků, nutno míti
za, to, ze vymíněný doživotní roční důchod má býti náhradou za výmen~k, který postupující si při předání živností hospodářských pravidelne pro sebe vyhražu]í pro hmotné zajištění své výživy ve stáří, kdy

postOupením hospodářství svým dětem nebo třetím osobám nemohou
v postoupené živno~ti více ho~podařiti. Jest tudíž důch,od shora uvedený pokládati za nahradu vymenk~. Spr~vnos~ to hot? nazoru potvrzuje
sbírka materialií k §u 49 J. N., kdez se vyslovne pravI: »Fur das Ausgedinge wurde die bezirksgerichtliche Kompetenz .unbeschrankt anerkannt, weil hier iiberwiegend Grunde der Zweckmasslgkelt dafur sprachen diese Art der Rechtsstreitigkeiten. welche eine starke lokale F;irbung an sich tragen und Hindliche Verhaltnisse der verschi~derrsten Art
zur Voraussetzung haben, den diesen nahestehenden Bezlrksgenchten
vorzubehalten.« Již ze slov »Uindliche Verhil1tnisse der verschiedensten
Art zur Voraussetzung haben« vyplývá, že výměnek nemusí nutně míti
za předmět opětující dávky naturální, ný~rž může míti za, před~lět i d~
,ivotní důchod, pokud arci tento dle sve povahynaturalm davky vyr.Iěnkové zastupuje. Tak vyskytuje se zejména v krajinách, kde chmel
se pěstuje, výměnkový důchod, t j. chmelného (»Hopfengeld«), kteréž
svou právní povahou není než výměnkem. Rovněž i Krall1z ve svém
»System des osterr, allgem. Privatrechts«, připouští, že vÝn;ěn;k může
záležeti v poskytování výživného v penězích nebo v natural~l~h davkách. Podobně i Stubenrauch, Komentar II, stL 5~6 U 7. vydam. Spory
o výměnek náleží však dle §u 49 čís. 3 j. n. bez 0bledu na hodnotu
sporu před okresní soudy a to dle §u 81 odstavec druhý j: n. před okre,sní
soud, v jehož obvodu jest nemovitost, reálným břemenem, t. J, vymenkem obtížená. Avšak í dle §u 91 odstavec druhý mohou žaloby o zadrželé dávky z reálných břemen býti proti držiteli obtíženého pozemku
podány též u onoho soudu, v jehož obvodu jest obtížený pozemek. Jest
tudíž příslušnost dovolaného procesního soudu odůvodněna a nelze při
svědčiti názoru soudu prvé stolice, který žalobu odmítl z důvodu nepří
slušnosti soudu.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursní soud zrušil k žalobcovu rekursu usnesení. prvé stolice, jímž
byla žaloba odmítnuta, a uložil prvé stolici, aby nepřihlížejic k ,dpmr;ělé
nepříslušnosti, dále po zákonu ]ednala a rozhodla. Vzchazl predevslm
otázka, zda je dovolací rekurs vzhledem k ustanovení§u 527 odstavec
druhý c. ř, s .. přípustným. Otázku tuto nutno zodpověděti kladně. Prvý
soud na námítku žalovaných, že jest místně i předmětně nepříslušným,
obmezil jednání na tuto námitku a usnesením pak žalobu odmítl s odů
vodněním že se má ku projednání a rozhodnutí za nepříslušna. Měl
tedy sprá~ně námitce. nepříslušnosti vyhověti a žalobu proto odmítnouti.
Rekursní soud žalobcovu rekursu vyhověl a usnesení prvého soudu zrušil, uznav námitku nepříslušnosti za bezdůvodnou, neměl však, usnesení
prvého s'Judu zrušiti a uložiti mu, by, nepřihHž.eje k domnělé věc~é ~
místní nepříslušnosti, o žalobě dále po zákonu Jednal a rozhodl, nybrz
měl vysloviti, že se usnesení soudu prvé stolice změňuje a námitb
místní a předmětné nepříslušnosti soudu zamítá. Mohouť podle §u 261
odstavec čtvrtý c. L s, v takovém případě strany, když usnesení nabylo
moci práva, navrhnouti, by byl ve věci s;}mé ustanoven rok k ústnímu

301

300
líčení. Nejde !ci tedy o usnesení zrušující, nýbrž změňující a do toho
jest dovolací rekurs po zákonu přípustným. Pokud jde o to, zda je ona
námitka odůvodněna, Nejvyšší soud sdílí názor rekursního soudu, jehož Odllvodnění nebylo dovolacím rekursem nikterak vyvráceno. Jak
z notářského spisu ze dne 10. května 1911, odstavec čtvrtý, vyplývá,
vyhradili si postupující rodiče služebnost bytu' a výměnek, záležející
v každoročním důchodu 900 K zlaté měny na místě výměnkových dávek, do smrti obou rodičil nedílný. Za tohoto stavu nelze míti pochybl1Ůsti o tom, že onen dilchod nutno považovati za výměnek. Nezáleží na
tom, zda výměnek ten pozilstává v naturaliích či v penězích či též v poskytování bytu (služebnost bytu), jak ostatně i z §u 330 ex. ř, (Geldund Naturalleistungen) vyplývá, nýbrž pravá podstata výměnku tkví
v tom, že vlastník nemovitosti při jejím postoupení vyhrazuje sobě neb
osobě jiné na čas svého života neb této osoby jisté požitky nebo práva za
účelem upravení budoucí výživy a zaopatření. Jest proto zkoumati bez ohledu na to, jak ve smlouvě bylo ono poskytování pojmenováno jeho účel. A tu ze smlouvy dlužno usuzovati, že postupitelé, odevzdavše
nástupcilm svůj nemovitý majetek, záležející z doniu a pozemků, vymínili si byt a výměnkářský dilchod jedině pro své budoucí zajištění by~
tem a penízem na výživu a jiné zaopatření, že tedy jde v pravém slova
smyslu o výměnek a nikoliv o smlouvu o doživotním. důchodu po rozumu §u 1284 obč. zák. Od této se liší výměnek tím, že byl zřízen v úmy"'
slu a za tim účelem, aby byla výživa a zaopatření do budoucnosti, na
stáří postupilelilm nemovitosti zajištěna za -to, že se této, jež jim posud
poskytovala vše, čeho k živobytí jim bylo třeba, ve prospěch nástupců
zřekli. Nesejde na tom, za jakých poměrů postupující nemovitosti odevzdali nástupcům, v jakém byly stavu a jak zatíženy, neboť to nemilže
na právní povaze ujednaného poskytování nic změniti. Také z té okolnosti, zda žalobce žalobou žádá celý výměnek nebo jeho část nebo efektivní zaplacení ve zlaté měně, nebo zaplacení dle domnělého kursu ilaté
kor~nl' švýcarského franku, nelze na jinou právní povahu ujednaného
p'~nel1I usuzovalI. Jde tedy o plnění v,ýměnku a žaloby takové, jak správně
JIZ rekurs ní soud provedl, patří dle §u 49 čís. 3 j. n. k pravomoci okres.
ních soudů.

poškozeného směřovati k tomu, by smlouv~ byla zrušen~. a):~vodní stav
byl obnoven; předpokláda tedy § 934 obc. zak., bY,,~:IVe]SI, stav ?~Io
mOžno obnoviti, a nelze tuto obnovu nahradlt~ pozdr;]Slm pozad?vamm
interese dle §u 368 ex. ř. Možnost ~oskytnuta dr~hemu smluvm~u: by
právni jednání zachoval v platnos!l lIm, ze n~hradl, co. se nedost,?-va ,n~
obecnou cenu, nemuže VylOUČIlI predpo~lad: z.e ~vegem ve ;;tav pre~esll:'
musí býti možným. žalobkyně sama pnznava, ze zalo.~~ny matenal ]lz
zpracoval, z čehož jest zjevno, že předešlý stav nelze ]lz obnov;t!.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl mIm\, ]1'1e v
důvodech:

Dle zásady §u ,)34 obč. zák. může s!rana, jež byla urá~ena ~~d ]'0lov;ci ceny, žádati za zrušení smlouvy a z a, ob n ~,v e n I, d: I ~ e J š í h o s t a v u. Tent? právní prostředek nem tedy pnpust.~ym, ]e-lI obnovení dřívějšího stavu (jako na př. v tomto pnp~?e) ]IZ dle ,povah~
věci vyloučeno. Že se § 935 obč. zák o to~ n~zmInu!e, nevadl, nebot
tento § uvádí pouze pří~ad~, ve kterych pravl11 prost;edr;k ,~Ie §u 934
obč. zák. je vyloučen, ackohv zde ]SO,U jeho pod:tayl~.~,alezJtostr, t. J.
zkrácení nad polovici ceny a možnost, ze se obnovl dnveJsI stav: V !?~t?,
případě jest zřejmo z přednesu žalobkyně, že nelze obno~llI dnve]SI
stav, t. j. stav v době ~za:vření s,por~é smlo~;,y ,ze, dne 12. ?n?ra 1919,
neboť žalobkyně nemuze odvolatI sve prohlasem, ze se vzdava ko~cese
zubního technika na dobu od 1. ledna 1919 do.l. ledna 1923 Sl; zpetnou
působností a žalovaný není s to, by odčinil svou dosavadní čmnost na
základě smlouvy ze dne 12: února 1919. JInak poukazuje se dovolatelka
v tomto směru na správné důvody odvolacího soudu.

o

čís.

2313.

čtrnáctidenní lhůtu §u 2 (2) úpadkového řádu dlužno počítati od
veřejného vyhlášení usnesení, jímž bylo vyrovnávací řízení zastaveno,
nikoliv teprve od jeho právomoci.
(Rozh. ze dne 27. Února 192~, R I 82/23.)

Čís.

2312.

Domáhati se zrušení smlouvy pro zkráceni přes polovinu ceny
obecné není možno, nelze-Ii vzhledem k okolnostem případu již obnoviti předešlý stav.
(Rozh. ze dne 21. února 1923, Rv I 762/22.)
, Smlouvou ze dne 12. února i919 prodala žalobkyně (vdova po zubmm tcchmku) žalovanému zubnímu lékaři inventář i materiál zubolékařský za 8.600 K a vzdala Se za dalších 22.000 K práva k výkonu živnosti zubotechnické, jež jí dle §u 56 živn. řádu příslušelo. V roce 1922
domáhala se prodatelka zrušení oné smlouvy pro zkráceni přes poloVInU obecné ceny. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c i
s o u d mimo jiné z těchto d LI vod LI: Dle §u 934obč. zák. má žádost

Vymáhající věřitel nabylexekučniho zástav,ního práva na dlužníkovy movité věci dne 21. června 1922. Dne 4. cervence 1922 bylo zahájeno o dlužníkově jmění vyrovnávací řízení, čímž podle §u 12 vyl'.
řádu zaniklo právo na oddělení, poněvadž ho ,?ylo, nabyto tr;prvr; ~, ob~
dobí 60 dnů před zahájením vyrovnávacího nzem. Vyrovnavacl nzem
bylo právoplatně zastaveno rozhodnutím rekursního soudu ze dne 25.
října 1922 (dlužníku doručeno dne 4. listopadu 1922), jímž by:~. potvrzeno' zastavovací usnesení vyrovnávacího soudu ze dne 28. ian 1922.
Ex e k u ční s o u d usnesením ze dne 17. října 1922 nařídil dražbu
zabavených předmětů pro pohledávku v}máhajícího věřitele; dražba
byla určena na den 20. listopadu 1922. Jezto byl dne 14. lIstopadu 1922
na. dlužníkovo jmění vyhlášen úpadek, žádal správce' úpadk~vé podstaty, by dražební řízení bylo zastaveno dle §u 12 (2) konk. r. S o u d
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usnesení prvého soudu a uložil mu, by v řízení prodejovém pokračoval.
D ů vod y: Poněvadž návrh na vyhlášení úpadku nebyl podán do 14
dnů po zastavení vyrovnávacího řízení, t. j. včetně do 8. listopadu 1922,
netrvaly účinky zahájení vyrovnávacího řízení až do vyhlášení, úpadku
(§ 2 (2) kon. řádu), podle §u 12 vyrovnávacího řádu obživla práva na
. oddělení; nabytá nově před zahájením vyrovnávacího řízení. Toto věři
telovo právo na oddělení, nabyté exekucí uhrazovací, nezan~ldo vyhlášením úpadku, poněvadž vzniklo již 21. června 1922, tedy pred 6Odenním obdobím před vyhlášením úpadku (§ 12 kon. řádu). Nebylo tudíž
překážky, by nebylo v dražebním řízení pokračováno.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Názor rekurentův,že bylo dlužníku teprve ode dne doručení usnesení vrchního zemského soudu, potvrzujícího zastavení vyrovnávacího
řízení možno podati návrh na vyhlášení úpadku, by dosáhl úč. mků
§u 2 (2) konk. ř., poněvadž prý před doručením tohoto usnesem vyrovnací řízení pro něho trvalo, nelze sdíleti. Ustanovení §u 2 (2) konk.ř.
žádá zřejmě nepřetržitost řízení úpadkového a vyrovnacího, která nemá
býti nad dobu, tam stanovenou přerušováno. Pon.ěvadž toto ~stan~ven!
připouští, aby byl úpadek zároveň se zastavemm vyrovnacrho nzem
nebo 14 dní po něm vyhlášen, jest z toho patrno, že nemá býti vyčká
vána teprve právní moc tohoto zastavení. Tomu nasvědčuje také usta- '
novení §u 56 (4) vyr. ř., že poznámka zaveoení vyrovnacího řízení má
býti pop r á v o P I a t n é m zastavení řízení vymazána, nebyl-Ir ve 14
dnech p o z a s t a ven í návrh na vyhlášení úpadku podán, čímž jest
vysloveno, kdy má býti právoplatnost zastavovacího usnesení vyčkána
(t. j. při výmazu poznií.mky) a kdy ne (při podání návrhu podle §u 2
(2) konk. L). Nutno tedy 14denní lhůtu §u 2 (2)' konk. ř. počítati ~de
dne, kdy nastávají právní účínky a následky doručení zastavovacrho
usnesení, t. j. ode dne jeho veřejného vyhlášení (§§ 56 (4),63 (2) vyr.
ř. a § 174 konk. L). Nezáleží na tom, že rozhodnutí druhé stolice, potvrzující zastavení vyrovnávacího řízení bylo dlužníku doručeno teprve
dne 4. listopadu 1922, poněvadž toto rozhodnutí má zpětný účinek ke
dni, kdy bylo vyhlášeno usnesení prvé stolice. Poněvadž usnesení ze
dne 28. září 1922, kterým bylo vyrovnací řízení zastaveno, bylo veřejně
vyhlášeno pne 3. října 1922, nemůže míti vyhlášení úpadku k návrhu
teprve dne 14. listopadu 1922 podaném účinky § 2 (2) konk. ř.
,

J
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Úprava pachtovného (opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920,
586 sb.-z. a n.).
Stačí, oznámil-li propachtovatel pachtýři povšechně, oč zvyšuje
pachtovné, aniž uve,dl podrobný výpočet Není závady, by soud nestanovil zvýšení pachtovného po 1 ha, třebas propachtovatel žádal o zvýc
šení úhrnné, arciť jen v mezích požadovaného úhrnného zvýšení.
čís.

Z propachtovaných pozemků, jež byly postoupeny do vlastnictví
drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a
n.), nelze požadovati zvýšení pachtovného. O pozemcích, daných do
vnuceného podpachtu (§ 63 přídělového zákona ze dne 30. ledna 1920
čís. 81 sb. z. a n.) platí předpís §u 2 (4) opatření. I v tom i v onon:
případě dlužno přihlédnouti k době, kdy byly, pozemky pachtýři odňaty .
Pokud dlužno v řízení o úpravu pachtovného poukázati strany na
pořad práva.
Jak snižuje se přirážka a její mez, přispívá-li pachtýř částečně na
udržování budov.
(Rozh. ze dne 27. února 1923, R I l34/23.)
l':duard M. měl spachtován 'dvůr J. za roční pachtovné 1,5.264 Kč.
Dle smlouvy měl pachtýř ročně přispivati na opravy budov 6 procenty
pachtovného, některé menší opravy měl hraditi sám. Na základě opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb. z. a n. oznámil
vlastník pachtýři. že mu zvyšuje pachtovné pro rok 1921 a násl.
o 11.448 Kč ročně. Pachtýř na zvýšení nepřistoupil, pročež vlastník zažádal ,za zvýšení na soudě. S o udp r v é s t o I i ce zvýšil pachtovné
na 25.237 Kč 53 h, sníživ přirážku vypočtenou dle katastrálního výnosu,
o 20% za udržování budova o dalších 25%, ježto šlo o majetek zabraný. Rek u r sní s o u d vyhověl částečně stížnostem obou stran a
zvýg'.i pachtovné na 132 Kč 55 h za 1 ha, v nichž nebylo započteno 6%
původního pachtovného, jimiž měl pachtýř přispívati na stavební opravy
-mimo jiné z těchto d ů vod ů: V dopisu ze dne 22. listopadu 1920
oznámil navrhovatel odpůrci, že mu zvyšuje pachtovné o 11.448 Kč
ročně, t. j. o 75% dosavadního pachtovného; tím mu oznámil výši požadované přirážky, jak to žádá § 4 opatření, a učinil tím tomuto formálnímu předpisu zadost. Otázka, zda je navrhovatel oprávněn, žádati zvýšení i z příspěvku na udržování budova z pachtovného z pozemků odprodaných a do vnuceného podpachtu daných, tedy odpůrcem ,neužívaných, nemá ničeho společného s formální stránkou zmíněného navrhovatelova dopisu, a proto nelze přisvědčiti odpůrcově stížnosti, že nepředcházelo řádné oznámení dle §u 4 opatření.a že tudíž předepsané
soudní řízení není v. tamto případě přípustno. Dle §ú 13 pachtovní
smlouvy ze dne 31. března 1913 jest odplrrce povinen, platiti navrhovateli každoročně 6% ročního pachtovného jakožto příspěvek na opravy
budov, kdežto navrhovatel má na své nákladyohstarati všechny opravy
mimo opravy na zasklívání oken, na dveřních zámcích -a na jeslích ke
krmení, dále mimo bílení místností ooyťných a chlévních, jež má nésti
odpůrce. Další ustanovení týkají se novostaveb a stavebnícp změn.
Z toho je patrno, že opravy budov (jejich udržování) dle §u 2 (3) opatření náleží propachtovateli (navrhovateli) a že mu odpůrce na ně při
spívá 6% ročního pachtovného. Zasklívání rozbitých oken, opravy poškozených dveřních zámků a krmných jeslí a bílení bytů a stájů, jež je
povinen hraditi odpůrce, nelze dle. povahy věci pokládati za opravy
budova jejich udržování dle§u 2 (3) opatření; jdeť o správky menších
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poškození, způsobených čeledí a dělníky často nad výši průměrného
opotřebování, jicliž obmezení je v rukou odpůrcových, totiž v jeho náležitém dozoru, zabraňujícím zbytečné poškozování. Ostatní úkony odpůrcovy, jež vypočítává sm)ouva, týkají §e novostaveb a změn na stavbách, a nelze je zařaditi mezi udržování budov. Dle toho má navrhovatel nárok na zvýšení přirážky z pachtovného a její meze o 20% méně'
6%, tedy o 14% a dlužno tudíž v tomto bodu vyhověti navrhovatelově
stížnosti, ovšem s tím omezením, že základ zvyšování může tvořiti pouze
pachtovné samo o sobě, nikoliv tedy pachtovné už předem zvýšené
o oněch 6'1'0 odpůrcem dle smlouvy placených. Není možno vypočísti
úhrnné zvýšené pachtovné, jež má odpůrce platiti ze dvora
Je přira
zeno, že na něm může býti požadováno jenom potud, pokud má pozemky v užívání, a že nemůže býti přidržován k tomu, by je platil z pozemků, postoupených do 'vlastnictví dlouhodobým pachtýřům a dále
z pozemků daných do vnuceného podpachtu, v kterémžto poslednějším
případě je rozhodno ustanovení §u 2 (4) opatření, ale výsledek řízení
v prvé stolici nepodává podkladu pro rozhodnutí těchto otázek, a nelze
ani očekávati, že by bylo lze doplněním Ofioho řízení zjednat spolehlivý
podklad k jejich posouzení, poněvadž jde o zjištění sporných okolností,
k němuž by prostředky nesporného řízení (§ 6 (1) opatření) nestačily,
a jest proto na stranách, aby si vymohly příslušná rozhodnutí pořadem
práva (§ 2 čís. 7 nesp. pat.). Intencím §u 5 opatření je zajisté vyhověno,
stanoví-li se soudem přípustné zvýšení pachtovného z 1 ha a strany

J.

mají pak možnost, o úhrnném zvýšení z celého pachtovního objektu se
dohodnouti nebo podklad pro jeho vypočtení sporem zjistiti.
N e j v y Š š í s ó u d k dovolacim rekursům obou stran zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil prvému soudu, by, doplně řízení, Z,nOVll
rozhodl o návrhu propachtovatelově.
Dílvody:
Formální výtky pachtýřovy neobstojí. Propachtovatel doporučeným
dopisem ze dne 22. listopadu 1920 - tedy ve lhůtě §u 4 (1) opatření
Stálého výboru ze dne 8., října 1920 čís. 586 sb. z. a n. - oznámil pachtýři, že ve smyslu tohoto opatření zvyšuje mu pachtovné ze dvora J.
pro pachtovní rok 1921 a zbývající smluvená pachtovní léta o 11448 Kč,
ročně, t. j. 75% dosavadního pachtovného (s připočtením 6%ního pří
spěvkuna opravy budov) 15.264 Kč. Tím učinil propachtovateltaké dle
názoru Nejvyššího soudu plně zadost předpisu dotčeného §u 4, dle ně- '
hož měl oznámiti výši požadované přirážky, jinak zanikl nárok na
úpravu. Byloť účelem předepsaného oznámení, poskytnouti pachtýři
možnost, by se přesvědčil o tom, zda je požadovaná přirážka přiměřena
čili nic (k čemuž nebylo potřebí podrobného výpočtu), a dle výsledku
své kalkulace buďto výslovně s propachtovatelem se dohodl, po případě
mlčky přistoupil na požadovanou úpravu (§ 4 (2), nebo ponechal rozhodnutí soudu (§ 5). Pachtýř nepokládal požadované zvýšení dosavadního pachtovného o 75% za přiměřené, odmítl je a proto došlo k soudnímu řízení. Pachtýřův názor, že propachtovatelovo oznámení mělo ob_
sahovati podrobný výpočet ve smyslu §u 2 opatření, nemá dle toho, co

uvedeno, žá~ného podklad~: P:?vésti tel;to ,výpočet náleželo teprve
soudu. Bezduvodnou jes!. t.ez dalsl formalnt, vytka pachtýřova, že propachtovakl neučlllll, u:clteho navrhu, ktery by mohl býti podkladem
pro SOUdlll rozhodovalll. Nedohodly-h se strany o oznámeném nároku.
bylo na propachtovateli, aby navrhl rozhodnutí soudni (§ 5 opatření):
Bylo by tedy úplně stačilo, kdyby byl propachtovatel navrhl, aby
okresní soud rozhodlo jeho nároku. Než propachtovatel se neomezil na
takovýto návrh. Vypočítal v návrhu podrobně, že by byl dle §u 2 opatření oprávněn, žádati zvýšeni smluveného pachtovného o 13.117 Kč
33 hna 28.381 Kč 33 h, zárove" však prohlásil, že se spokojuje zvýšením pachtovného, jak je oznámil pachtýři, totiž z 15264 Kč na 26712 Kč
ročně, ač by dle předchozího výpočtu přípustna přirážka byla větší než
11.448 Kč. Učiniv konečný návrh, aby okresní soud rozhodlo úpravě
pachtovného ze dvoru v J., zřejmě naznačil, v jakém směru se dožaduje
soudního rozhodnutí, i nelze proto návrhu vytýkati neurčitost. Taktéž
by o sobě nevadilo, že propachtovatel žádal, aby soud upravil pachtovné
za celý propachtovaný dvůr úhrnným penízem, rekurs ní soud však stanovil zvýšené pachtovné z 1 ha. Nebylo by lze důvodně vytýkati, že rekursní soud vybočil z mezí, vysloviv něco, oč nebylo žádáno. Jdeť o ří
zení nesporné, v němž neplatí přísné formální předpisy, stanovené pro
řízení sporné. Kdyby skutečně nebylo možno, určiti spolehlivě a bezpečně celkovou sumu zvýšeného pachtovného, nebylo by závady, by
nebylo stanoveno zvýšené pachtovné z 1 ha, ale ovšem tak, aby zvýšené pachtovné z 1 ha nepřevyšovalo poměrné části požadovaného celkového zvýšení, vypadajicí na 1 ha. Toho rekursní soud nedbal, stanoviv zvýšené pachtovné z 1 ha na 132 Kč.. 45 h, kdežto vzhledem k prohlášení propachtovatele, že se spokojuje zvýšením pachtovného
z 208.1578 ha na 26.712 Kč, vypadalo by na 1 ha toliko 128 Kč 32 h.
Po stránce lormální není tudíž dovolací rekurs pachtýře odůvodněn.
Naproti tomu nelze mu upřítí oprávněnosti ve věci samé. Jde především
Q, otázku, jak dlužno při výpočtu přípustného zvýšeného pachtovného
',nakládati s propachtovanými pozemky, které byly drobným pachtýřům
postoupeny do vlastnictví dle zákona ze dne' 27. května 1919 čís. 318
sb. z. a n. a s pozemky, jež byly dány do vnuceného podpachtu dle
§u 63 přídělového zákona ze dne 30. ledna 1920 čís. 81 sb., z. a n. Pokud se tkne pozemků, postoupených do vlastnictví drobným pachtýřům, nemůže býti pochybnosti, že tyto pozemky pokud se týče jejich
výměra a katastrální výnos musí při výpočtu přirážky a její nejvyšší
meze dle tabulek A a B zůstati mimo úvahu, ježto pachtýř jich skutečně
nedrží a proto ,nemůže z nich platiti zvýšený pacht, zvláště když dle
§u 14 pachtovní smlouvy má při zmenšení propachtované plochy dokonce nárok na snížení smluveného pachtovného. Ostatně propachtovatel podáním Ze dne 20. prosince 1921 výslovně prohlásil, že svoluje
k tomu, by se z požadovaného zvýšení vyloučily pozemky, přiřčené do
vlastnictví drobným pachtýřům od té doby, kdy byly odňaty odpůrci.
Co do pozemků, daných do vnuceného pod pachtu, platí ustanovení čtvr
tého odstavce §u 2 opatření, ježto dle ustálené již judikatury nejvyššího
soudu ustanovení to má místa nejen při dobrovolném, nýbrž i při vnuceném podpachtu. Také při těchto pozemcích dlužno tedy při r á ž k u
Civil!.ll rozhodnuti. V.
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k pachtovnému, smluvenému mezi navrhovatelem a odpůrcem, stanoviti
dle tabulky A, nejvyšší mezí pachtovného s přirážkou není však peníz,
uvedený v tabulce B, nýbrž pachtovné, jež platí vnucený podpachtýř
pachtýři, po srážce 15%. Při výpočtu zvýšeného pachtovného z propachtovaného dvoru nutno tedy vycházeti z výměry a katastrálního výnosu vše c h propachtovaných pozemků, vyj m a pozemky, postoupené do vlastnictví drobným pachtýřům a dle toho určiti přirážku
podle tabulky A, nejvyšší mez pachtovného s přirážkou však stanoviti
u pozemkú, jsoucích v užíváni pachtýře, clle tabulky B (§ 2 (2) opatření), při pozemcích, daných do vnuceného podpachtu, dle čtvrtého
odstavce ~u 2 opatření. Nelze tudíž souhlasiti s názorem rekursního
soudu, že pachtýř není povinen, platiti přirážku z pOLemků, daných do
vnuceného pod pachtu, a v tom směru jest odůvodněn též dovolací rekurs propachtovatele; tím méně ovšem lze souhlasiti s dalším před
pokladem rekursního soudu, že nelze v nesporném řízení zjednati spolehlivý podklad pro řešení otázky, jak má býtí určeno zvýšené pachtovné
vzhledem k tomu, že některé pozemky byly postoupeny do vlastnictví
drobným pachtýřům a některé dány do vnuceného podpachtu, a že jest
proto na stranách, aby si vymohly příslušné rozhodnutí pořadem práva.
O úpravě pachtovného rozhoduje soud dle §u 6 opatření v řízení nesporném, a jen kdyby skutečně nebylo možno, vystačiti při řešení sporných právních a skutkových otázek s prostředky nesporného řízení, bylo'
by dle §u 2 čÍs. 7 nesp. pal. ze dne 9. srpna 1854, čÍs. 208 ř. zák. pří"
pustno, odkázati strany na pořad práva. Zde však zjišťování skutečností,
, na nichž závisí správný výpočet přípustné přirážky k pachtovnému,
sotva se setká s nějakými obtí,Žemi. Jde jedině o to, které pozemky byly
postoupeny do vlastnictví drobným pachtýřům, jakož i o výměru a katastrální výnos těchto pozemků, dále o to, které pozemky byly právoplatně dány do vnuceného pachtu a jaké podpachtovné z nich bylo
smluveno neb úředně stanoveno. Nelze-li v těchto směrech docíliti dohody stran, postačí nahlédnouti do soudních spisů, týkajících se řízení
dle zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům a dotaz na berní úřad,
pokud se týče dotaz na Státní pozemkový úřad nebo příslušnou obvodovou úřadovnu. Že snad smlouvy s drobnými pachtýři nebyly ještě
vyhotoveny a do knih vloženy, nevadí, - stačí, bylo-li o jejich nárocích
právoplatně rozhodnuto; opak se ani netvrdí. Taktéž nemůže býti pře
kážkou, že snad smlouvy se vnucenými podpachtýři nebyly formálně
dojednány, stačí zjistiti skutečný příděl a výši podpachtovného. Jest se
zmíniti jen ještě o případnosti, tvrzené propachtovatelem, ale popírané
pachtýřem, že se totiž postoupení pozemků do vlastnictví drobných
pachtýřú a dání jiných pozemků do vnuceného podpachtu stalo teprve
po 1. lednu 1921, tedy po započtení pachtovního roku, od kterého se
požaduje zvýšené pachtovné. V tom případě měl by propachtovatel
ovšem nárok na jakýsi doplněk, jehož výpočet by byl pouhým aritmetickým problémem a mohl by, kdyby se strany mimo očekávání ani
v tomto vedlejším bodě nedohodly, dodatečně býti proveden soudem
t~~, že. ~~ za dobu, po kterou pachtýř snad toho kterého pozemku
uZlval jeste po 1. jednu 1921, vypočtena byla přirážka k pachtovnému
bez ohledu na to, že byly pozemky dány do vnuceného podpachtu neb

odprodánv, a rozdíl, jevící se za tuto dobu mezi oběma výpočty, propachtovaieli byl přiznán k dobru. S .dľ~hé .sh~ny bude pacht~ř, kdyby
snad některé pozemky tepl've po urcem pnrazky k pachtovnemu byly
dány do vnuceného podpachtu, a strany se nedohodly, moci žádati za
soudní snížení zvýšeného pachtovného. V tom směru nelze se tudíž obeiíti bez doplnění dosavadniho řízení. Totéž platí však i co do otázky
udržování. budov. Dle §u 13 pachtovní smlouvy jest pachtýři uložena
povinnost, platiti propachtovateli rovněž 6% pachtovného, I. j. nyní
864 Kč jakožto příspěvek na opravu bud.ov, a ma .p:opachtovatel na
svůj náklad obstarávati všechny ?pravy. a~ n.a z~sk~lvam ?ken, opravy
dveřních zámků a jeslí na krmem, jakoz 1 bllel11 1111stnostl obytnych a
chlévů jež hradí pachtýř ze svého. Lze souhlasiti s názorem rekursního
soudu' že vzhledem k tomuto ustanovení dlužno míti za to, že propachtovat;l udržuje budovy a pachtýř mu na to pouze přispívá. Nelze však
beze všeho předpokládati, že pachtýř přispívá pouze 6'?(oy, nebe:. kvo~
tou, odpovídající 6%ům z 20%, o něž se dle §u? (3) S111 zUji po pnp.ad.e
zvyšují přirážka a její mez dle toho, zda udrzuje b~dovy pachtyr ~I
propachtovate!. Pachtýř přispívá na udržování určlty~, pel11Ze,,,:' 1.,1:
864 Kč po případě úkony in natura; procento .platu ~ ukonu mu:,e ~yt!
větší nebo menší než 6%. Tu jest nutno vyslechnoul! znalce, jenz zjlsl!
průměrný peníz, jehož za nynějších poměrů ročně třeba!< udržování
budov, po případě prúměrnou roční. hod~otu oprav, p.'ed~e~zatych
pachtýřem, a určí, jaké procent? roč:llho nakladu n.~ udrzovam ?udov
představuje částka 864 Kč po pnpade hodnota menslch oprav, predsevzatých pachtýřem, ač-li tyto lze vůbec pokládati za část nákladu na
udržování budov, o čemž také jen znalec může se vyslovltl.Teprve
na základě takto získaném bude možno spolehlivě zjistiti, oč se přirážka
a její mez sníží nebo zvýší. Při tom bude nutno míti na zřeteli toto: Při
rážka a její mez snižuje se o 20%, udržuje-li pachtýř budovy, zvy~uj,:
se o 200/0, udržuje-li budovy propachtovate!. Tato procenta se P?men;e
snižují, nese-li pachtýř pokud se týče propachtovatel tohko čast nakladů udržovacích. Poměr ten znázorňují tyto praktické příklady: Hra, dí-li pachtýř jednu a propachtovatel druhou. polovici udržovacích nákladů nenastane ani snížení ani zvýšení, neboť pachtýř mohl by žádati
sníže~í o 50% z 20%, I. j. 10% a propachtovalel zvýšení o 50% z 20%,
I. j. 10%, což se navzájem vyrovná. Hradí-li pachlýř jednu čtvrtinu
a propachtovatel tři čtvrtiny udržovacích nákladů, nastane zvýšení
o 10%, neboť pachtýř mohl by žádati snížení o 25% z 20%, I. j. 5%,
ale propachtovatel zvýšení o 75% z 20%, I. j. 15%, a to vede ke zvyšení o 10%. Naopak hradí-li pachtýř tři čtvrtiny a propachtovatel jednu
čtvrtinu udržovacích nákladů, nastane dle týchž zásad snížení o 100/0.
Hradí-li pachtýř jednu desetinu a propachtovatel dev;~t desetin ~~ržo~
vacích nákladů, nastane zvýšení o 16 %, neboť pachtyr mohl by zadal!
snížení o 100/0 z 20%, t. j. 2%, propachtovatel však zvýšení o 90%
z 20%, I. j. 18% a výsledek jest zvýšení o 16%. ~amění-h se stra~y,
nastane snížení o 16%. Z toho, co uvedeno, plyne, ze bylo k dovolaclm
. rekursům obou stran zrušiti usnesení obou nižších soudů v části napadené a uložiti prvému soudu, aby dbaje zásad, vyslovených v t0111tO. ro~
hodnutí, doplnil řízení a po té znovu rozhodlo propachtovatelove navrhu na zvýšení pachtovného.
20'
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Z právních jednání, jež ujednali zástupcové dosud nezapsaného sponabývá společenstvo práv, jakmile je napotomně schválí.

lečenstva,

(Rozh. ze dne 27. února 1923, R I 166/23.)
Smlouvou ze dne 28. dubna 1919 koupili Jaroslav R. a Bohuslav S.
jménem žalujícího družstva,' jež bylo zapsáno do rejstříku dne 4. září
1919, od žalovaného nemovitosti. žalobu družstva na splnění smlouvy,
zadanou v roce 1921, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, neuzuav aktivní legitimace žalujícího družstva, ježto bylo zapsáno do
rejstříku teprve po uzavření smlouvy. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek prvého soudu a uložil mu, by věc, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Jest sice pravda, že dle §u 8 zákona o společenstvech předpokládá se ku právní existenci společenstva zápis do
společenstevního rejstříku. V tomto případě stal se zápis teprve po
smlouvě dne 4. září 1919 a až do této doby družstvo právně neexistovalo. Z jednání, která byla uzavřena před tímto zápisem, nabývají práv
a závazků jen jednající osobně a solidárně. Ručení těchto osob však
pomíjí, jakmile společenstvo později zápisem v rejstřík povstavší,právní
jednání, jménem jeho předsevzaté, v zákonné formě schválí. Není proto
třcba nějakého zvláštního postupu, nýbrž tímto schválením společenstvo,
samo vstupuie v práva a závazky, jednáním založené, na místo osob,
za ně jednajÍCích. Jen tenkráte, kdyby společenstvo po zápisu do rejstříku jednání neschválilo, ručily by 'osoby, před zápisem jednavší, za
ně osobně a nedílně a naopak zase z něho práva nabývaly. Není sporu,
o tom, že Jaroslav R. a Bohuslav S. smlouvu ze dne 28. dubna 1919 se
žalovaným jménem žalujícího družstva uzavřeli. Při vyjednávání byly
si obě strany úplně toho vědOmy, že koupě uzavírá se jménem nově
založeného družs,tva stavebního. Jde jen o to, zda smlouva ta byla družstvem schválena. A tu Cllužno v úvahu vzíti, že žalovaný po. zápisu žalujícího družstva do společenstevního rejstříku sám domáhal se žalobou
určení, že smlouva, o niž jde, je neplatná a nezávazná. V tomto sporu
uznával žalovaný žalující družstvo za svou protistranu. žalující družstvo
také do sporu vstoupilo, aniž namítalo nedostatek pasivní legitimace,
naopak vyvracelo důvody žaloby, domáhajíc se zamítnutí žaloby. A když ,
talo žaloba byla právoplatně zamítnuta, podalo družstvo na žalovaného
tuto žalobu na plnění kupní smlouvy ohledně prodaných pozemků. Již
z těchto okolností bylo by lze souditi, ,že žalující družstvo jednání Jaroslava R-a a Bohuslava S-a schválilo. Pak-li však prvému soudu tyto
skutečností ku přesvědčení nestačily, nezbývalo mu nic jiného, než vy-.
bídnouti žalující družstvo, by se vyjádřilo, zda jednání schválilo, by
nabídlo důkazy, a tyto provésti. Bude-li pak souhlas prokázán, bude
tím odstraněn i nedostatek aktivní legitimace.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc správně po stránce právní. Prohlášení,
o něž opírá se žalobní nárok, je z 28. dubna 1919, žalující družstvo

bylo teprve 4. září 1919 zapsáno do rejstříku společenstev. Prohlášení
to podepsáno je žalovaným a adresováno na žalujicí družstvo, osoby
podepsavší je mimo žalovaného byly podle úředního vysvědčení v době
vzniku jeho členy představenstva, dopis žalovaného z 5. září 1919 adresován je taktéž na žalující družstvo, a mimo to žaloval nynější žalovaný
na neplatnost kupní smlouvy ne osoby, prohlášení ono podepsavší.
nýbrž družstvo, vystupující nyní proti němu jako žalobce. Z uvedeného
lze jedině usouditi, že ony osoby nejednaly vlastním jménem, nýbrž
že jednaly za společenstvo, jež mělo býti teprve zřízeno, že to bylo
známo i žalovanému, jenž svým dalším jednáním uznával družstvo za
druhou ,smluvní stranu. Bylo proto na žalovaném, by prokázal, že žalující družstvododatně neschv~lilo smlo~v.y,. sjednané me::i .ním a oso.bami, jež jednaly jménem druzstva, byt 1 Jako nezmocneUl Jednatele,
neboť veškeré uvedené okolnosti nasvědčují tomu, že smlouva byla ža-'
lující stranou dodatně schválena. Ježto procesní soud o tomto schválení
vůbec nejednal, nařídil odvolací soud právem, by jednání bylo v tomto
směru doplněno.
čís.

2316.

Přerušení valutových sporů (nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173
sb. z. a'n.).
•
Lhostejno, kdy měna zažalované pohledávky stala se spornou.

(Rozll. ze cine 27. února 1923, R I 197/23.)
S o udp r v é s t o I i c e přerušil sporné řízení dle nařízení ze dne
21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. Rek u r sní s o u d návrh na pře
rušení zamítl. D ů v o,d y: Prvý soud přerušil řízení proto, že ve sporu
jde o pohledávku, která vznikla před 26. únorem 1919_ a žé ža:lovanJ
tehdy bydlil v republice Rakouské a žalobce v repubhce Ceskoslovenske.
To ovšem jest správno a stěžovatel toho nepopírá. Leč podmínkou pře
. rušení jest, aby šlo o pohledávku v rakouský,ch korunách a aby měna
byla spornou. Tu dlužno uvážiti, že ze souhlasného přednesu stran Jest
patrno že žalovaný splatil na pohledávku v květnu 1919, tedy po 26.
únoru '1919, a po měnové rozluce 10.000 Kč, že tedy platil v českoslo
venských korunách. Z toho. plyne, že žalovaný sám uznával, že jde
o pohledávku v korunách československých splatnou a v českosloven
ských korun'ách platil. Také nebyla v rozepři vůbec uplatňována spornost měny a nedostatek námitky. té nemůže býti, nah;a~en pouhým, písemným podáním strany, nehl edIc aUl k tomu, ze namltka byla prednesena tímto přípravným spisem teprve v pokročilém ob.dobí ~poru,
tedy opozděně a očividně jen proto, by spor byl protahovan. Nejde tu
tedy o pohledávku v rakouských korunách, ježto žalovaný sám plahl
na ni v korunách československých a tedy ji za tak splatnou uznaval
a není měna sporna. .
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vod y:
žalobce, vymáhaje zbytek pohledávky, vzniklé před 26. únorem
1919, navrhuje, by žalovaný byl odsouzen zaplahh mu 35,000 K (bez
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označení měny). Bude proto třeba rozhodnouti o tom, v jaké měně má
býti zažalovaná pohledávka zapravena. Z písemného návrhu žalované
strany je patrno, že tato neuznává své povinnosti zaplatiti v Kč, a že
je proto měna sporna. Ostatní náležitosti vládniho nařízení ze dne 21.
dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n., byly žalobcem výslovně doznány
v rekursu. Bylo proto řízeni přerušiti. Nezáleží na tom, kdy měna zažalované pohledávky stala se spornou, a že popření to stalo se pří
pravným spisem. Vládní nařízení v tom směru nerozeznává. Usuzuje-Ii
rekursní soud z různých okolností, že pohledávku je platiti v Kč, rozhoduje tím o sporné měně nedovoleným způsobem.
čís.

2317.

Nárok na náhradu škody vůči tomu, kdo zkreslením skutkového děje
vysoudil spor a provedl exekuci prdti osobě, jež nebyla k vedení pů
vodního sporu oprávněna.
Koupena-Ii věc na splátky s tím, že kupitel bude ji zapravovati libovolně dle možnosti, neopravňuje současně ujednaná výhrada vlastnictví
prodatele. by pro l1ezapravování splátek vzal si věc zpět.

•

(Rozh. ze dne 27. února 1923, Rv I 440/22.)
V roce 1912 koupil žalobce od žalovaného 7 strojů, z nichž dva zaplatil, ohledně ostatních pak umluven obchod splátkový s tím, že žalovanému bylo vyhraženo vlastnictví až do zaplacení kupní ceny. žalobce
v roce 1914 nastoupil válečnou službu a upadl záhy do zajetí, z něhož
se vrátil teprve v srpnu 1919. V roce 1915 žaloval nynější žalovaný.
manželku žalobcovu, ač na kupu nebyla súčastněna, na zaplacení kupní
ceny a, vysoudiv spor, domohl se exekucí vydání strojů. Navrátiv se
ze zajetí, žaloval ho žalobce o vydání oněch strojů neb o dodání jiných
strojů téhož druhu a téže jakosti. Pro c e sní s o udp r v é s t ol i c e vyhověl žalobě ohledně dvou strojů, při kupu zaplacených, jinak
ji zamítl a uvedl v tomto směru v d ů v o de ch: Zjiškno jest, že žalovaný vyhradil si právo vlastnické ke strojům čís. 3 až 7. Úmluva taková má za účel, by nepřišel k platnosti dispositivní předpis §u 1063
obč. zák., a prodatel dociluje tim jednak o'chranu trestlií proti kupiteli,
který nemůže věc zašantročiti a jí nakládati ke škodě prodavatelově, '
jednak i ochranu v řízení exekučním proti věřitelům kupitelovým (§ 37
ex. ř.), jednak' i ochrany v oboru práva občanského samotného, nejsa
nucen trpně přihlížeti k tomu, že kupitel anebo jeho rodina zužije věc
dříve, než je zaplacena. V tomto případě doznává žalobcova manželka,
že užívala strojů i po manželově odchodu na vojnu, že však odbyla i ten
skromný pokus žalovaného, by aspoň podpisem směnky přispěla k prolongování směnečného úvěru. Byl tu tedy dán při pad, že žalovaný mohl
stroje čís. 3 až 7 u výkonu výhrady vlastnictví vziti kupitelům a členům
jeho rodiny zpět. Toto zpětvzeti jest dle úmyslu stran totožno se zrušením smlouvy v tom případě, o jaký tu jde, když žalobce na stroje ničeho
nezaplatil, i mohl s nimi žalovaný pak volně naložiti, aniž měl dle
§u 1061 obč. zák. povinnost, by tyto věci, určené specificky a ne dle

druhu, pečlivě uschovával až do doby, kdy je žalobce zaplati a, zaplatě
kupní cenu, si je odebéře. Že v tomto případě takovou byla vůle obou
stran, vysvítá z celého žalobniho děje. O d vol a c i s o u d přiznal žalobci i dalších pět strojů. D ů vod y: Odvolací důvod nesprávného posouzení věci po stránce právní jest do jisté míry oprávněn. Soud odvolací vycházel především z předpokladu, že kupitelem všech sporných
strojů byl žalobce sám, že tedy jeho manželka nebyla spolukupující a
že žalobce kupní ceny za stroje nezaplatil. Správnost těchto zjištění
prvého soudu nebyla v řízení odvolacím vzata v odpor. Prvý soud zjisti!
dále, že si žalovaný k těmto strojům vyhradil právo vlastnické až do
úplného zaplacení kupni ceny. Prvý soud zjistil dále, že se při strojích
čís. 3-7 Jednalo o obchody splátkové (§ 1 zák. splát.). K tomu třeba
doložiti, že prvý soud nezjisti!, zda bylo něco umluveno o výši jednotlivých splátek a o době, do které měla býti celá kupní cena splacena.
Žalobce tvrdí, že mohl spláceli dle možnosti, což potvrdila mimo Oldří
cha D-a i manželka žalobcova, která jako svědkyně uvedla, že nq. její
námitku, že žalobce stroje vzíti nemůže, že nemá peněz, žalovaný odpověděl, že si je může vzíti na splátky a že to bude spláceti, jak bude
moci. Věrohodnosti této výpovědi nasvědčuji účty, podle kterých měly
na kupní ceny tam uvedené býti po určité době vydány směnky, které,
jak nesporno, měly býti prolongovány. Soud odvolací považuje tudíž
za zjištěno, že ani' splátky v určité výši ani určitá doba splatnosti jich
nebo celé kupní ceny ujednány nebyly a že se vůle' stran shodovala
v tom, že žalobce bude kupni cenu upláceti ve splátkách libovolných dle
možnosti. Z toho vyzirá dále, že strany při výhradě vlastnictví nepomýšlely na to, že by žalovaný měl právo od smlouvy ustoupiti, kdyby
žalobce kupní ceny nesplácel, neboť jinak nebylo by bývalo možno ponechati na vůli výši a dobu splátek, nýbrž bylo by bývalo nutno jak
výši splátek tak dobu splatnosti přesně stanoviti; ani jinaké výsledky
jednání a provedených důkazů neposkytují skutkového základu, by se
mohlo míti za to, že výhrada vlastnictví měla opravňovati žalovaného
také k ustoupení od smlouvy pro případ, že by kupní cena splácena nebyla, a výslovná úmluva tohoto obsahu nebyla žalovaným ani tvrzena
ani dokázána (§ 2 splátk. zák.). Podle toho má soud odvolací za to, že
úmysl obou stran směřoval při výhradě vlastnictví pouze k tomu, by
touto vedlejší úmluvou bylo omezeno volné disposiční právo žalobce
've příčině strojů jemu svěřených a aby žalovaný byl chráněn pro pří
pad 'exekučního řízení proti osobám třetim. Soud nalézaci neposoudil
věc správně, maje za to, že v tomto případě jde o splnění nějaké
smlouvy. Smlouva kupni byla před válkou prodávajícím splněna a nemůže splněni smlouvy býti vymáháno podruhé. Žaloba nemůže se také
potkati s úspěchem, pokud ji žalobce označuje jako žalobu vindikační.
Nebyloť ve sporu prokázáno, ani že žalobce ke strojům čís. 3, až 7 práva
vlastnického nabyl, ani že žalovaný má tyto stroje ve své moci (§ 369
obč. zák.}. Ve skutečnosti jde tu o žalobu o náhradu škody, opírající se
o bezprávný čin žalovaného záležející v tom, že nynější žalovaný podal
proti manželce žalobcově bezduvodnou žalobu, na vydání strojů věda
dobře, ž; jeho smluvní stranou není ona, nýbrž její manžel, který ~ době
podání zaloby dlel v zajetí. To právě bylo příčinou, proč žalovaný, aby
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obešel zákonná ustanovení ze dne 29. července 1914, čís. 178 ř. zák. a
vyhnul se evenluelnímu přerušení řízení, vylíčil vědomě skutkový děj
žaloby způsobem nepravdivým a domohl se tak exekučního titulu proti
manželce žalobcově, ačkoli při správném postupu měla žaloba směřo
vati proti žalobci. Tímto bezprávným a přímo obmyslným jednál1ím
bylo umožněno, že se žalovaný dostal v držení sporných strojů, čímž
žalobce utrpěl na svém majetku škodu. Rozsudek v onom sporu nepů
sobí svou právní mocí proti nynějšímu žalobci a jest ťentooprávněn,
aby podle zásad o náhradě škody domáhal se proti žalovanému uvedení
v předešlý stav (§§ 1294, 1295, 1323 obč. zák.). To se může státi buď
tím, že žalovaný žalobci stroje bezprávně odňaté vrátí, nebo - ponevadž jde o věci zastupitelné - že mu dodá stroje náhradni téhož druhu
a téže jakosti, jako byly stroje odňaté. O porušení zásady poctivého obchodu a dobrých mravů nemůže býti za daných poměrů na straně žalobcově řeči. Slušnosti a dobrým mravům příčilo se obmyslné jednání žalovaného, předsevzaté na úkor osoby, která dlela v nepřátelském zajetí
a nebyla s to, aby své zájmy proti bezprávnému útoku hájila. Žalovanému nemůže v tomto sporu prospěti ani námitka výhrady vlastnictví,
ani námitka, že žalobce kupní ceny nezaplatil. Jeť zjištěno, že žalobce
mohl podle úmluvy spláceti kupní cenu ve splátkách libovolných dle
možnosti, a samozřejmo, že spláceti nemohl od té doby, kdy nastoupil
službu vojenskou. Jakmile se ze zajetí vrátil, byl ochoten kupní cenu zaplatiti. Měl-Ii žalovaný za to, že jest oprávněn od smlouvy ustoupiti
z. toho důvodu, že žalobce ničeho nesplatil v době. před vypuknutím
. valky, bylo mu volno uplatňovati obHgační nárok přímo proti žalobci,
ne však proti jeho manželce. Je-li zjištěno, že si žalovaný pro případ nec
placení ustoupení od smlouvy výslovně nevymínil (§ 2 splátk. zák.),
ano, že ani při výhradě vlastnictví vůle stran k možnosti ustoupení od
smlouyy ~ takovém případě nesměřovala, nemůže dokázaná výhrada
vlastl11ctvl al11 v tomto sporu býti žalovanému na prospěch a sprostiti
ho povinnosti k náhradě škody ve smyslu prosby žalobní, poněvadž žalovaný ani v případě, že by sporné stroje byly dosud v držení žalobcově, nemohl by se s úspěchem domáhati zrušení smlouvy a vydání
strojů, nýbrž jen řádného splnění kupní smlouvy (§ 919 obč. zák. v pů
vod. znění). Nárok žalobcův na náhradu škody jest tedy odůvodněn i ve
příčině strojů čís. 3 až 7.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl· dovolání mimo jiné z těchto
důvodů:

Pokud se týče dovolacího důvodu čís. 4 §u 503 C. ř. s., výtky nesprávného právního posouzení věci, není odůvodněna. Lze sice s dovo~atelel11 s~uhlasiti v tOI11, že původní prosba žalobní, by vydány byly
zalobcl ve CI, žalovany'm mu odňaté nasvědčovala· tomu že důvodem
• l
b
'
,
:a
o y jest nárok
vindikační v případě, že by bylo prokázáno bývalo
z~lobco~o neobmezene vlastmctví k zakoupeným strojům, avšak i tato
p~v~dm, n.edoplněná žal;,bni prosba hodila se na případ, kde skutkový
de] zalobm bylo lze podradlÍ! pod zákonné ustanovení o náhradě škody
neboť i nárok z náhrady škody směřuje v první řadě k t-oI11U, by byl~

vše uvedeno v předešlý stav, tedy vráceno to, co bylo proti právu odejmuto, a teprve, kdyby to nebylo možné, by náhrada byla poskytnuta
v penězích (§ 1323 obč. zák.). Ani tenkráte, kdyby se jednalo o splnění
nedodržené kupní smlouvy dle §u 1062 obč. zák., jak uznal soud první
stolice, nestála by soudnímu výroku v cestě prosba žalobní, neboť i
v tomto případě odpovídala by žalobní prosba na vydání věcí žalobnímu důvodu. Úkolem soudu jest zjistiti skutkový děj a zkoumati, zda
odpovídá žalobni prosba ději tomu po stránce právní. Ohražuje-Ii se dovolatel teprve v dovolání proti doplnění původnížalobní prosby v tom
smyslu, že se žalobce se zřetelem k námitce nemožnosti plnění spokojil
s dodáním (vydáním) jiných strojů téhož druhu a téže jakosti, činí tak
jednak opozděně, pustiv se bez jakékoliv výtky do dalšího jednání
(§ 235 odstavec druhý a § 196 c. ř. s.), jednak neoprávněně, neboť žalobce nežádal více, než původně, nýbrž toliko jiný předmět téhož druhu
a téže jakosti (§ 235 odstavec čtvrtý c. ř. s.). Dlužno proto jen zkoumati, zda je žalobní prosba důvodem žalobním po stránce skutkové a
právní náležitě opodstatněna. Právní poměr, který je předmětem sporu
mezi stranami, zůstal nezměněn, mění se toliko právní nazírání a proto

jest také výtka nepřípustnosti změny žalobního důvodu bezpodstatna.
Po skutkové stránce zjistil odvolací soud, pokud se týče již soud prvé
stolice, okolnosti, žalobní nárok zakládající, a okolnosti ty stačí úplně,
by odůvodnily, tak jak odvolací soud uznal, žalobní prosbu i v oné části,
ohledně níž vynesl soud prvé stolice rozsudek zamítavý. Není správnou
výtka dovolatele, že odvolací soud odchýlil se neoprávněně od svého
právního názoru, projeveného v zrušovacím usnesení ze dne 23. listopadu 1920, nařídiv soudu' prvé stolice doplnění řízení v tom směru, zda
jedná se o obchod splátkový čili nic. V první řadě jednalo se tenkráte
odvolacímu soudu o to, by zjistil, zda vyhradil si žalovaný vlastnictvÍ
ke strojům, což žalobce popřel a soud první stolice ve svém prvním rozsudku přesně nezjistil. Výsledků provedeného doplnění řízení použil odvolací soucl, a nelze říci, že se mohl bez nich obejíti, neboť nebyl by
s to posouditi správně d o s a h ujednání ohledně výhrady vlastnictví,
kdyby nebyly všechny vedlejší okolnosti onoho ujednání bývaly zjištěny. Soud p r vn í stolice uznal na základě skutkových zjištění po
stránce právní, že u výkonu této výhrady vlastnictví mohl žalovaný i
stroj'e čís. 3 až 7 vzíti kupiteli a členům jeho rodiny zpět, kteréžto zpět
vzetí jest prý podle úmyslu stran totožno se zrušením smlouvy v tom
případě, když žalobce na stroje ničeho nezaplatil. Odvolací soud dospěl
naproti tomu, doplnív zjištění prvého soudu v mezeře ohledně určité
výše a době splatnosti splátek na kupní cenu, a ocenivvýsledky průvod
ního řízení v tom bodě ku zjištění, že se vůle stran shodovaly v tom, že
žalobce bude upláceti kupní cenu ve splátkách libovolných dle své mOžnosti, dále, že úmysl stran směřoval při výhradě vlastnictví pouze k tomu, by touto vedlejší úmluvou bylo omezeno volné právo disposiční žalobce ve příčině strojů, mu svěřených, a aby žalovaný byl chráněn pro
pfípad exekučního řízení proti osobám třetím. Důsledkem tohoto zjištění, kterým jest soud dovolací vázán (§ 498, 513 C. ř. s.), vyslovil odvolací soud opačný právní. názor, že totiž žalovaný od smlouvy kupní
nemohl odstoupiti ani v tom případě, když žalobce, který nastoupil vo-
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jenskou službu v době světové války a byl nepřítomen, splátek na kupní
cenu nekonal. Tento právní názor odvolacího soudu jest ve své podstatě správným a jest s ním souhlasiti. Nebyl-li však žalovaný oprávněn vzíti si bez vědomí žalobce jako jediného kupitele strojů zpět, jednal bezprávně (§ 1294 obč. zák.), když podal žalobu· a vedl exekuci na
vydání strojů proti žalobcově manželce, která, nejsouc spolukupitelkou
strojů, na smlouvě súčastněna nebyla. Nelze říci, že dovolatel použil jen
svého práva (§ 1305 obč. zák.), domáhaje se vrácení svých věcí, neboť
bezprávnost jeho jednání spočívá právě v tom, že právo jeho plynulo
tohko ze závazku žalobce samého a nikoliv ze závazku žalobcovy manželky,· neboť jen vůči onomu směl žalovaný nastoupiti právem svým,
arciť podléhaje při tom všem obmezením, kterými chránilo válečné zákonodárství nepřítomného příslušníka branné moci. Není nemravnosti
":ni nedovolenosti v žalobním nároku, jak správně dolíčil soud odvolací.
Zalovaný měl možnost, domáhati se svého práva na zaplacení nebo vydání strojů proti žalobci byi' i nepřítomnému. Sporem a exekucí proti
osobě cizí, které na věcech llásledkem nedostatku smluvního poměru
k žalovanému nezáleželo, nemohlpahraditi žalovaný soudní výrok,
který by byl žalobce jako pravou smluvní stranu k určitému plnění odsuzoval. Zavinění, tvořící podklad nároku o náhradu škody, jest dáno
podle výsledků průvodního řízeni tím, že se žalovaný zmocnil strojll vě
domě protiprávně, bez ohledu na žalobce a úmluvu s ním uzavřenou.
Odvolací soud shledal proto zcela právem žalobcův nárok odůvodně
ným povinností žalovaného k náhradě škody dle §u 1294 a 1295 a 1323 \
obč. zák. a nikoliv povinností žalovaného ku plnění kupní smlouvy dle
§u 1062 obč. zák. Okolnost, že ceny strojů jsou nyní vyšší než byly" před
vál~ou, j,:st .náhodou, která jde na vrub žalovaného (§ 1311 obč. zák.),.
jenz musI nasledkem svého protiprávního jednání uvésti vše v stáv pře
dešlý na své útraty a na své nebezpečí.
čís,

2318,

. Pro povinnost učebního pána, vydati učni vysvědčení, jest lhostejno,
pkým způsobem byl služební poměr ukončen, najmě, zda se tak stalo
" víny učně.
Stačí, stalo-Ii se oznámení ve smyslu čtvrtého odstavce §u 100 živn,
řádu jednomu z rodičů a jedním z nich,
,
(Rozh. ze dne 27. února 1923, Rv I 472/22.)
Žalobce byl učněm u žalovaného holiče. Ježto neměl holičské náčiní
v pořádku, uložil mu žalovaný písemný trest a, když se žalobce zdráhal
trest napsati, žalovaný ho zpoličkoval. Žalobce odešel poté ihned domů.
Dopisem ze dne 12. září f921 sdělil žalovany' matce žalobcově , že , nepřijde-Ii žalobce příštího dne do závodu, bude ho považovati za propuštěného. Žalobce se do závodu nedostavil a matka jeho v rozmluvě se
žalovaným útěk žalobcův schválila. Žalobu učně o vydání vysvědčení
pro c e sní s o udp r v é s to I i c ezamítl.D ů vod y: Soud ve
zjištěném jednání žalovaného neshledává zneužití kázeňského práva, je-.

muž nezletilý učeň dle §u 99 písm. b) živn. řádu ze dne 8. března 1885
22 ř. zák. jest podroben, neboi' zákon pojmem »zneužívání« zajisté
rozumí případ, kdy učedník utrpí výkonem této kázně škodu na zdraví
(§ 145 obč. zák.). Žalobce sice tvrdí, že po tomto potrestání plakal a
cítil bolest, ale doznává sám, že potrestání nemělo následků. Uváží-li
se, že žalovaný nejprve žalobce napomenul, aby náčiní udržoval v či
stotě, že však žalobce, ač jest učebnímu pánu povinen poslušností a
slušným chováním (§ 99 písm. b) živn. řádu), neposlechl, že následkem toho žalovaný ho tím způsobem potrestal, že mu uložil napsati 50krát že má náčiní chovati v čistotě, že však žalobce ani tohoto trestu
nen~psál, že naopak přes zákaz žalovaného, že nesmí dříve jíti domů,
dokud trest nenapíše, žalobce odešel, že ho žalovaný ještě volal, ale žalobce se nevrátil a že teprve druhý den po tom žalobce potrestal, dav
mu dva políčky, má soud za to, že žalovaný vykonal toliko právo kázně,
neboť Iněl důvod žalobce potrestati, a že žalovaný meze télo kázně nikterak nepřekročil. Neměl tedy žalobce důvodu, by učební poměr zrušil
před uplynutím ujednané doby. Dle §§ 81 a 104 písm. a) zákona ze dne
8. března 1885, čís. 22ř. zák. jest majitel živnosti povinen, vydati učed
níkovi při řádném výstupu z učebního poměru vysvědčení o strávené
době učební, o ieho chování po tuto dobu a o nabytém vzdělání v živnosti. Poněvadž žalobce poměru učebního neskončil řádně, nemá nároku na vysvědčení, naopak měl žalovaný dle §u 101 písm. b) § 82 f)
živn. řádu důvod, pro který 1110hl býti žalobce bez výpovědi ihned propuštěn před uplynutím ujednané doby učební. O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. D ů vod y: Odvolatel vytýká, že prvý soudce nepřiznal
dopisu žalovaného ze dne 12. září 1921 ten význam, jaký má. V dopisu
tom oznamuje žalovaný matce žalobcově, že, nepřijde-Ii příští den žalobce do závodu, bude ho žalovaný považovati za propuštěna a žádati
náhradu za učeni. V tomto dopisu jest tedy vytknut souhlas se zrušením smlouvy, ale není v něm obsaženo uznání toho, že žalobce na zá,kladě jednoho z důvodů §u 101 živn. řádu poměr učebný právem přeru
šil; naopak se tvrdí, že důvod k zrušení smlouvy učebné byl na straně
žalovaného. Dle odstavce prvého §u 104 živn. řádu má učební pán,
byl-Ii poměr učebný zrušen, vydati učedníkovi. vysvědčení o strávené
době učební, o jeho chování po tuto dobu a nabytém vzděláni v živnosti.
Tento předpis jest sice vykládati v souvislosti s §em 101 živn. řádu,
takže zrušením poměru učebného ve smyslu §u 104 živn. řádu rozumí se
pouze, je-li poměr zrušen buď dohodou stran aneb na základě jednoho
ze zákonných důvodů §u 101 živn. řádu; nejde však o zrušení smlouvy
v tom případě, opustí-li učeň svémocně, bez zákonného důvodu poměr
učebný a trvá-li pán učební na tom, aby se učeň vrátiL V tomto případě
není ovšem učební pán povinen, by vydal učedníkovi vysvědčení (rozh.
živn. soudů pod čís. 755, 1538, 1793 a 1951 uveřejn~ná v úřední sbírce.
Věstn. min. sprav.). V tomto případě má tedy učební pán právo, by, zadržuje učebné vysvědčení, působil na učně, by smluvním závazkům dostál a do učení se vrátiL Avšak v tomto sporu o takový případ nejde.
V dopisu ze .dne 12. září 1921 prohlašuje žalovaný, že bude považovati
žalobce za propuštěna, nepřijde-Ii příští den do závodu. Žalobce příští
den do závodu nepřišel a tím dal na jevo souhlas se zrušením učebného
čís.
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pbměru. Jest tím tudíž učebný poměr oboustranným projevem vůle dle
§u 869 obč. zák. zrušen, a spornou mezi stranami zůstává pouze ta okolnost, zda a která ze smluvních stran zavdala ve smyslu §u lOl živn. řádu
důvod k předčasnému zrušení poměru učebného a jaké z toho mohou

vzejíti náhradní naroky. Avšak tyto otázky pro tento spor nemají výLna mu, neboť dle §u 104 odstavec prvý živn. řádu žádá se pouze, by
učebný poměr byl zrušen, a nelze toto zákonné ustanovení vykládati
tak, že se vztahuje pouze na ten případ, kde poměr učebný zrušen byl
obapolnou dohodou nebo pouze z viny zaměstnavatele. Tento výklad
zákona by byl pro učně příliš krutým, což zajisté zákon nezamýšlel a
také by byl zajisté zákonodárce § 104 odstavec prvý živn. řádu jinak
upravil, kdyby zamýšlel stanoviti, že učni netřeba vydati vysvědčení,
dal-Ii on příčinu ku zrušení učebného poměru.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

ústní prohlášeni matčino stačilo proto úplně ku schválení útěku z učení
ku kterému se syn její odhodlal, a nebylo zapotřebí přímé účasti otc~
s~mé?o, ~by d9š10 k, rozváz,ání učebního pomě!'u. Odvolací soud posouchl vec zcela spravne a stacl v ostatmlTI poukazatt Jen na jeho· správné
důvody.
čís.

2319.

Bezpečnostní zařízení místních drah. Jest věcí poškozeného, by prokázal, že bylo místní dráze v tom kterém případě uloženo zvláštní bezpečnostní zařízení, odchylující se od úlev, poskytnutých místním
drahám.
Není třeba bezpečnostních .zařízení platících pro trati hlavní používá-Ii tratě místní dráhy trať hlavní dle předpísů, platících o pr~vozu
na místní dráze.

Důvody:

(Rozh. ze dne 27. února 1923, Rv I 630/22.)
Pokud se týče výtky nesprávného pr.ávního posouzení, není oprávněna. Podle ustanovení §u 104 odstavec prvý živn. řádu jest učební pán
při rozvázání učebného poměru povinen vydati učni vysvědčení o době
učebné, kterou u něho strávil, o jeho chování se po tuto dobu, a o tom,
jak se v živnosti vzdělal. Toto zákonné ustanovení nemluví o pravidelném nebo řádném rozvázání smlouvy, nýbrž opakem k odstavci druhému téhož §u zcela všeobecně jen o rozvázání učebného poměru, aniž
by činilo rozdílu, kdo rozvázání to zavinil anebo způsobil. Nárok učňův
jest tudíž neobmezený a, nezávisí na tom, jakým způsobem byl učebný ,
poměr zrušen. V tomto případě utekl žalobce ať již bez' příčiny nebo dů~
vodně z učení u žalovaného a záleželo na žalovaném, chtěl-Ii žalobce
přijati zase do učení neb ne. žalovaný projevil k útěku žalobcovu svou
vůli, své rozhodnutí v tom smyslu, jak jest obsaženo v dopisu ze dne
12. září 1921, totiž, že ho bude považovati za propuštěna, nevrátí-Ii se
příštího dne do závodu. žalobce se příštího dne do učení nevrátil a neučinil tak ani později. Rozhodl-Ii se žalovaný při ústní rozmluvě, kterou
měl, jak udal, s matkou žalobcovou dne 14. září 1921 po dopisu ze dne
12. září 1921, jinak, a vyzval-Ii za této rozmluvy žalobcovu matku, která
mu sdělovala rozhodnutí, že žalobce již do učení zpět nepřijde, by se
žalobce zaSe do závodu vrátil, nemůže toto opačné rozhodnutí odčiniti'
následky prohlášení dopisu ze dne 12. září 1921, nebylci-Ii druhou stranou přijato. Záleží tudíž pouze na tom, lze-Ii obsah tohoto dopisu vyložiti v tom smyslu, že žalovaný žalobce do učení již přijati nechtěl, nevrátí-Ii se přištího dne. O této skutečnosti však pochybovati nelze. Nejde o nejasnou, neučenou stylisaci dopísu, ani o pouhou vyhrůžku, ani
o návrh na smír, nýbrž o jasné rozhodnutí, oznámené matce žalobce a
jí také přijaté, tedy o rozhodnutí, přijaté jedním z rodičů žalobcových,
Jimž byl žalovaný povinen podati zprávu o útěku synově z učení dle odstavce čtvrtého §u 100 žtvn. řádu. Matka žalobcova není proto nikterak
osobou třetí, cizí, na věci nesúčastněnou, nýbrž zákonnou zástupkýní
nezl. svého syna, oprávněnou ho zastupovati dle pásléz cít. zákonného
ustanovení právě tak jako jeho otec nebo poručník nebo jiný příbuzný.

Přejížděje trať místní dráhy Louny-Postoloprty, v části, jíž používá
t~ž,,~la,~~l trať Rakov~ík-Louny, zasažen byt žalobcllv povoz vlakem,

p;ljlzdejlclm ! Ra~ovl1lka, poškozen a kůň zabit. Přejezd nebyl opatřen
zavoraml. K zalobe na náhradu škody proti čsl. železničnímu eráru uznal
s o udp r ~ é s t ~ I i c.e _nárok na ná~radu škody co do důvodu jednou polovIcI po pravu, jezto jednak prejezd nebyl opatřen závorami
jednak však žalobcův kočí počínal si neopatrně. Od y o I a c j s o u
k odvolání obou stran žalobu zamítl mimo jiné z těchto d ů vod ů'
V právl?ím nazírání rozcházej i se obě strany v podstatě potud,· že ža~
lobce vmu na nehodě vidí jedině v tom, že nebylo závor na kritickém
místě místni dráhy Postoloprty-Louny, kdežto strana žalovaná tvrdí
že "dle pl~tných .předpisů u přejezdu místních drah závory nemusí býti
~. JInak predpl~u pr? tento provoz bylo šetřeno, svaluje proto veškeru
Vmu l:a I;ehod: na zalobcova kočího, ianedbavšího prý nejprostší opat~nostl pred P!eje~dem přes trať. Poněvadž prvý sOljd dospěl k právmmu nazoru, !.e prejezd měl býh opatřen závorami a že kočí měl počí
nah SI opatrne]l a dle toho uznal na částečnou vinu obou stran a shledal tudíž ve smyslu §u, 1304 obč. zák. závazek žalované stra~y k náhradě, škody_ za d,ůvod~ý jednou polovinou, brojí obě strany odvoláním
p;oh tomu, z~ o?lm zp;rsobem t3'. neb ~naz r;ich se,provinila. Při právnun posouzem pr€devslm jest mlh na zretelt, ze pl ah tu všeobecné před
pisy 30. hlavy občanského zákona o náhradě škody, poněvadž aní kočí
jenž při srážce utrpěl pohmoždění na nohou, ani žalobce za něho v~
sporu tomto náhrady škody utrpěné poraněním na těle nežádá čímž doměnka viny dráhy ve smyslu zákona ze dne 5. března 1869' čís. 27 ř.
zák. odpadá a při uplatňovaném nároku na náhradu škody' na věcech
stihá ž,alujícího břímě průvodní dle zásad všeobecných. Žalobce má pro
~ebe ustanovení §u 1311 obč. zák., že při nahodilém poškozeni náhradou
skody povl~en Jest !~n, kd? ~vou vino". nehodu přivodil nebo přestoupil
zakon, ktery se snaZI zabral1lh nahodllemu poškození. V těchto směrech
důkazy žalobcem vedené vyzněly na prázdno. Jest rozhodno, jak po-
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čínal si v rozhodné době před srážkou strojvůdce vlaku, narazivšího na
povoz žalobcův. Jak znalec vypočetl, jel tehdy vlak rychlostí nepřesa

hující 30 km za hodínu, což jest v souhlasu se svědectvím strojvůdc~.•~
což také prvý soud za prokázáno vzal (rychlost 20-30 km), to nepncI
se předpisům pro drobné dráhy s přípustnou nejvyšší rychlostí 35 km
(bod 95. zákl. rysů pro místní dráhy, Manz Elsenbahngesetze 1905,
str. 546 a ve smyslu tom vydaný výnos min. žel. ze dne 7. března 1907,
čís. 3838). Že dále dával strojvůdce 'včas parní píšťalou výstražná znameni, zjistil prvý soudce výslechem strojvůdce i dalších svědku. Naproti tomu z dalšího zjištění prvého soudu, že kočí signálů těch nesly~
šel, nelze ještě usuzovati, že jich strojvůdce nedával, I J:~t o~rolI
úsudku, že jich kočí neslyšel, uvážiti, že dle svědectví R~a .kocl b~v!1 se
s nějakou mladou ženou. Za této situace nelze usuzovalI, ze stroJvudce
teprve tehdy pískal, když kočí již vjel na kol<:)e, tedy. příliš pozdě .•že
strojvůdce pískal vícekráte vysvítá i z to~o, ze druh:; dva. vozy, pre?
žalobcovým jedoucí, na výstražné znamel11 dbaly a vcas preJely. Kdy:
pak strojvůdce tak zmírnil rychlost, jak k tomu ani povinen nebyl, kdyz
kromě toho v místě přejezdu jest výstražná tabulka a přepážky u pře
chodů přes tratě místních drah vůbec odpadnouti mohou, nelze přičísti
vlakvedoucímu vinu na srážce, neboť ani nepřivodil náhodu, ani nepře
stoupil platných předpisů, jež hledí zab~ániti nahodilému .~oško:;ní.
Zákon nežádá, by předpisy ty byly takove, by nahodIlou sraz ku pnmo
vylučovaly i vyviňuje i toho, kdo zachovává zákon, jenž po~ze hledí to~
mu zabrániti (§ 1311 obč. zák.). Také dle smlou~y ~ezl ?bema draha.nu ;
byly nové silniční závory postaveny pouze u U!'Cltych preJez?u, kde:;to
v místech, kde srážka se stala, neshledána potreba zavoru zndllI. VUČI
úsudku prvého soudu, že u přejezdu přes to, že pozdější předpisy !~ho
nežádají, již dle provozovacích řádů pro hlavl11 tralI (§ 41 provoz. rad~ ,
z r. 1851 a § 10 d) nař, ze dne 13. září 1854 čís. 238 ř. zák.) závory byl!
mají, dlužno uvéstí, že v dotyčném úseku hlav11l draha Rako,vl11kLouny podrobena jest omezujícím př;dpisům o P!'.oV?ZU drah ;nlstI11C~,
především tedy předpisu o zmenšene rychloslI, Clmz se vysvetl~Je, z~
závory mohou odpadnouti, zvláště když přejezd tý~á se pouhe p.ol~1
cesty, po níž toliko v dobách polních pracI vozy z Loun za dne prepždějí. V tomto případě byl to hnojník, jenž dle výpočtu znalcova vl~k
lým tempem pouhých asi 3 km za hodinu se po~yboval a ~ro takove~o
řídké případy jízd s hospodářskými povozy netreba takovych bezpecnostních opatření, jako na hlavních tratích, po nichž jezdí se s rychlostí
daleko větší, nebo, jedná-li se o silně navštěv?van.é s~lnice, jež !lak
všude závor vyžadují. Soud odvolac~ uznal tedy, ze pn pre]~zd~ v knllckýcÍ1 místech nedopustil se stroJvudce neopa.trn~slI,. amz pre.stouprl
platné předpisy, pročež ve smyslu §u 1311 obc. zak. skodhve ~asledky
náhody nésti musí ten, v jehož majetku na~tala, toti~ ža~o~ce sa~ a,l11koli železniční podnik, státem provozovany, prolI nemuz zalobm narok
o

čelí.

Nejvy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:

Základní právní otázkou zde jest: 1. zdali hlavní dr.á!,a, kte!á používá části tratě místní dráhy, musí se, pokud Jde o tuto cast trate, pode

robiti !l0uze předp!sl1111 o .provozu na této místní dráze, či zdali 2. nad
to pO;'1I1n.a Jest UC!l11lI v~ecka b.~zpečn?~tní o~atření, předepsaná pro
hlavm drahy, take na teto' pouzlvane casl! mlstní dráhy. První čás!
otázky dlužno potakati, a druhou důsledně popříti. Neboť když se hlavní
dráha přizpůsobí normám platným pro místní dráhy, jeví se věc tak jakoby na trati jezdila jen místní dráha, žádné větší nebezpečí nenasÚvá
a .není t~dy také příčin~, by s~ jí ukládala opatření přísnější, než jaká
predepsana JSou pro mlstm drahy. Teprve kdyby hlavní dráha na trati
místní dráhy chtěla provozovati dopravu podle norem platných pro
hlavní dráhy, musila by v části tratě, na niž by tak učiniti chtěla, zaří
diti všecka bezpečnostní opatření předepsaná pro dráhy hlavní. V tomto
případy jde o závory při přejezdu vozové cesty přes silniční trať místní
dráhy, kterou v té části používá na základě smlouvy také hlavní dráha.
V §u 41 odstavec druhý provozního řádu železničního daného nařízením
ze dne 16. listopadu 1851, čís. I ř. zák. pro r. 1852 předepsány jsou,
při přechodech přes dráhu silné závory ve vzdálenosti nejméně 12 stop
od středu kolejí. Avšak zákonem ze dne 8. srpna 1910, čís, 149 ř. zák.
(čl. 11.), jímž jen vystřídány byly starší zákony, obsahující podstatně
stejná ustanovení, z nichž nejstarší byl zákon ze dne 17. června 1887,
čís. 81 ř. zák. (čl. L), bylo předepsáno, že u místních drah jest od bezpečno,stních opatření, citovaným provozním řádem nařízených, potud
upustIti, pokud toho zvláštní poměry, najmě ustanovená rychlost jízdy,
dle uznání ministerstva železnic dopouštějí. Když, jak nesporno, na
místní dráze, o niž jde, závor nebylo, jest otázkou, zdali ministerstvoželeznic uznalo, že se od nich 'zde má upustiti. žalovaný erár tvrdí, že_
se tak stalo ,základními rysy předpislr pro provoz místních dra,h, vydanými nařízeními min. obchodu z 1. srpna 1883, čís. 24.932 - a ně
kterými pozdějšími předpisy, nařízení to doplňujícími, kde v článku
pátém, odstavec 15 výslovně stanoveno, že závor při přejezdu přes trať
není zapotřebí. K tomu dodati dlužno, že v odstavcí tom se praví, že
závory při přechodech odpadají, pokud zřízení jich se zřetelem na
zvláštní místní poměry ministerstvem obchodu požadováno nebude, Je
to tedy zrovna tak všeobecný předpis nemající na mysli určí tou místní
dráhu, jako zmíněná řada zákonů od prvého ze dne 17. června 1887,
čís. 81ř. zák., do posledního ze dne 8. srpna 1910, čís. 149 ř. zák.,
které nařízení to vystřídaly, takže se žalovaná strana neprávem na toto
nařízení odvolává v ten rozum, že úleva, zákonem ze dne 8. srpna 1910,
čís. 149 ř. zák. in abstracto připuštěná byla zde povolena konkretně
a to všem místním drahám" Nařízení z roku 1883 nemůže přece býti
provedením zákona z roku 1910, který ještě neexistoval. Tím je dokázáno, že řada oněch předpisů, dopouštějících úlevy pro místní dráhy,
začíná již tímto nařízením z roku 1883, načež místo něho roku 1887
nastoupil poprve zákon. Ale nicméně nelze žádati, aby dráha prokázala,
že tato v zákoně připuštěná úleva jí byla přiznána, nýbrž dlUŽIÍQ za to
míti, že je jí přiznána, vždy, kdykoli jí ta která bezpečnostní opatření,
zde tedy závory, výslovně při komisionelním řízení předepsána nebyla.
NařIzení z roku 1883 výslovně tak praví (závory odpadají, pokud zří
zení jich ministerstvem požadováno nebude), zákon z roku 1887 pak
úlevu neomezuje na závory, nýbrž rozšiřuje na všecka bezpečnostní.
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v té mlfe, že vláda se zmocnuje, aby od nich II p II S t i I a
potud, pokud dle uznání ministerstva se to státi může. Toto zmocnění,
aby vláda od nich upustila, znamená totéž, co v nařízení výraz, že
odpadají, pokud požadovány nebudou, \, j. vláda je tu zmocněna je
ne p o ž a d o vat i, a když je tedy výslovně nepožádá, dráze neuloží,·
je tím úleva poskytnuta. Nic jiného však nepraví ani zákon z roku 1910,
jenže sesiluje rozkaz: je s tup u s t i t i, pokud to poměry dle uznání
ministerstva dopouštějí. Když tedy závory nejsou, nemusí dokazovati
dráha, že jí úleva výslovně a konkretně povolena byla, nýbrž naopak
její odpůrce musí dokázati, že jí to které bezpečnostní opatření,. zde
tedy zřízení závor, výslovně ministerstvem pro ten který přechod přede
psáno bylo. O to se však žalobce ani nepokusil, ani toho netvrdil, na
námitku žalované strany, že dráha není. povinna zříditi závory, ani se
nevyjádřil, nýbrž jen v dovolání brání se tím, že zákona z roku 1910
nelze na žalovanou dráhu užíti, ježto stavěna byla před rokem 1910.
Než před tímto zákonem byly zcela obdobné předpisy již od roku 1883,
a že by sporná dráha datovala již z doby před tím, netvrdí. 2. Závor
tedy nebylo třeba a nebyla proto hlavní dráha povinna je postaviti.
Opatření zákonné, od kterého jest osvobozena, nelze jí ukládati jako
opatření věci přIměřené, jak prvá sto líce neprávem' činí. Že však hlavní
dráha při jízdě, za kter.é úraz se stal, zachovala všecky předpisy pro
místní dráhy, zejména i příslušnou zvolněnou jízdu, zjistily nižší stolice, pročež se na jejich důvody odkazuje.
čís.

2320,·

Nejde o zboží prostředního druhu a prostřední jakosti, odporuje-II
zákonu o lalšování potravin (ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 ř. zák. na
rok 1897). Lhostejnťl, že zboží souhlasí se vzorkem, jenž byl právě tak
vadným. I při koupi podle vzorku musí zboží vyhovovati čl. 335 obcb.
zákona.
(Rozh. ze dne 27. února 1923, Rv I 747/22.)
žalobce objednal u žalovaného koření, jež hotově zaplatil. Zjistiv
napotom, že koření 'jest bezcenné, d0111áhal se vrácení kupní ceny. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m
s o ude m z těchto
d

Ů

vod

ů:

Dovolací soud přisvědčuje právnímu posouzení soudu odvolacího.'
Soud prvé stolice sice zjistil, že žalovaný neprodal žalobci koření, o něž
je spor, podle vzorku, nýbrž beze vzorku s vymíněnou a slíbenou podmínkou, že koření to jest zaručeně čisté. Dovolatel napadl toto· zjištění
ve svém odvolání, leč soud druhé stolice, který je označil nedostateč
ným, neučinil opačného zjištění, že žalovaný prodal žalobci tymián a
bobkovy list podle vzorku, a nemůže proto dovolací soud opříti se při
svém rozhodnutí ani o zjištění prvé, které bylo napadeno v odvolání,
leč odvolacím soudem nepřezkoumáno, ani o zjištění, že prodáno bylo
podle vzorku, kterého odvolaci soud neučinil a kterého se žalovaný
neprávem ve svém dovolání dovolává. I dovolací soud však připouští
souhlasně se soudem odvolacím, že ani v tom nejpříznivějším případě,

který žalovaný tvrdí, kdyby byl totiž prodal koření žalobci podle vzorku
nelze jeho námitce, že zboží vyhovuje vzorku, přiznati význam. Soucl
prvé stolice zjistil a toto zjištění nebylo v dovolání napadeno, nýbrž bez
závady odvolacím soudem převzato, že bobkový list ve vzorcích ozna~en~ch P?d_ čís . .J, 2, 3, 4, 6, }6, _19, 20 a,21 jest z~?ží nikoli úplně
CJste a menecenne, vzorky pak CIS. J a 7 ZbOZll11 ne-ll pnmo falšovaným,
tecly alespoň značně znečištěným jinými listy, a vzorky čís. 13, 14, 15,
17 a 18 že mají částice jiných přiměsků a' že zboží vůbec jest porušeno
stonky a větvičkami bezcennými, ke koření se nehodícími. Pokud jde
o tymíán, bylo zjištěno, že zboží to jest porušeno bezcennou příměsí
nějakých stonků a zfalšované a znehodnocené. Tvrdí-Ii nyní žalovaný,
že toto zboží úplně vyhovuje vzorku, zaslanému žalobci, neznamená to
nic jiného, než že žalovaný poslal žalobci vzorek právě takového druhu,
jako jest zboží svrchu zmíněné. Toto jeho jednání naprosto však nelze
uvésti v soulad se zásadami víry a poctivosti v obchodním styku. Žalobce musil zajisté, hledě k této zásadě, předpokládati, že dostane od
žalovaného jak vzorek, tak i zboží prostředního druhu a jakosti, jak
ustanovuje čl. 335 obeh. zák. Zboží, jemu skutečně zaslané, nelze však
nazvati vůbec o b e hod nim z b o ž í m prostředního druhu a jakosti,
neboť jest znečistěno, ba dokonce i zfalšováno a vůbec nemůže býti
předmětem obchodu, neboť žalobce, chovaje je na prodej nebo prodávaje je, vydával by se nebezpečí trestniho stihání ve smyslu zákona
ze dne 16. ledna 1896, čis. 89 ř. zák. z roku 1897. Za tohoto stavu věci
jest však lhostejno, zda žalobce, kdyby byl vzorek dostal, mohl jej
zkoumati a že lak neučinil, neboť zboží nevyhovuje požadavku čl. 335
obeh. zák., a žalobce nebyl povinen, zboží přijmoutí, tím méně zaplatiti
(čl. 346 obch. zák.); žalovaný drží kupní cenu neprávem a žalobní
nárok žádající její vrácení jest plně odůvodněn. Tento výklad kupní
smlouvy mezi žalobcem a žalovaným hoví úplně stanovisku čl. 278 obch.
zák., že dlužno vykládati smlouvy podle vůle .stran; podle té jest míti
za to, že i v případě koupě vedle vzorku mělo býti dodáno zboží vyhovující aspoň ustanovení čl. 335 obch. zák. a ne znečištěné· a dokonce
i zfalšované. Tím padá námitka žalovaného, jež vlastně jest jedinou
námitkou s právního hlediska v dovolání činěnou, že žalobce měl povínnost, vzorek zkoumati a, neučiniv tak, že zanedbal péči řádného
obchodníka a nemůže již -proti jakosti zboží ničeho namítati.

čís.

2321.

Žalovati o rozdělení společné nemovitosti jest legitimován pouze
knihovní vlastník, tento však i tehda, když svůj podíl převedl mimoknihovně na jiného.
(Rozh. ze dne 27. února 1923, Rv I 872/22.)
Žalobě na zrušení spoluvlastnictví pozemku, jenž byl polovicí
knihovně připsán žalobci, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů vody: Soud prvé stolice při
Civilnl~ ro%bodItUtl. V.
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právním posouzení věci neposoudil správně doznání žalobce a jeho
dopis ze dne 25. července 1921, z nichž jde na jevo, že žalobce své podily na sporných pozemcích prodal ústní smlouvou manželce žalovaného a že tato je právoplatnou majitelkou těchto podílů. Neodpovídá
tedy knihovní stav ohledně spoluvlastnictví žalobce stavu skutečnému,
žalobci známému, ba přímo jím samým vyvolanému tím, že vlastnictví
svých podílů na manželku žalovaného mimoknihovně převedl. Dle shora
řečeného doznal žalobce mimosoudně i soudně, že vlastnictví na sporných podílech mu již nepatří, tak že ani na důvěru v pozemkové knihy
nemůže se odvolávati. Okolnost, že převod na manželku žalovaného
se stal dosud jen ústně, na věci ničeho nemění (§ 883 obč. zák., § 22
kn. zák.) a jest toliko otázkou času, by knihovní pořádek byl zaveden
(§ 3 zák. ze dne 23. května 1883, čís. 82 ř. zák.). Ustanovení §u 431
obč. zák. může míti význam jen potud, pokud při n<'souhlasu knihovních
poměrů vlastnických se skutečným vlastnictvím naturálním jest tu dů
věra kníhovního vlastníka. Proto neílÍ žalobce dle skutečného stavu věci
oprávněn ku žalobě na zrušení spoluvlastnictví.
N e i vy š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dovolání, Oplra]IClmU se O dovolací důvod nesprávného právního
posouzení věci, nelze upříti oprávnění. Okolnost, že žalobce ústní smlou-.
vou prodal manželce žalovaného svou polovicí sporných pozemků, a též
v držení jí odevzdal, jest pro rozhodnutí této rozepře nerozhodnou,
neboť náhled; že může žalobu o zrušení společenství k nemovítostí podatí pouze společník, který jest ve skutečném jejím spolud1'Žení, nemá
v zákoně opory. Oprávnění ke sporu poskytuje pouze vlastnictví knihovní
(§ 431 obč. zák.). Dle §u 825 obč. zák. jest spoluvlastnictví na otázce
fysického spoludržení neodvislo a dle §u 830 obč. zák. jest oprávněn
každý spolumajitel naléhati na zrušeni společenství, ať už používá jako
úplný knihovni vlastník svého podílu (§ 829 obč. zák.) čili nic, ať již držbu
a správu, přináležející dle §u 833 obč. zák. všem společníkům společné
věci, skutečně vykonává čili nic.
Podmínkou jest pouze vlastnictví
knihovní. Jest tudíž lhostejno, zda v tomto případě žalobce svou polovici
společných nemovitostí Marii S-ové toliko prodal, či zda jí je též v užívání a držení odevzdal, rozhodným je pouze, že on dosud jako knihovní
vlastník, jak nesporno, zapsán jest, čímž jeho aktivní legiti111ace k žalobě je dána.
Neposoudil tudíž odvolací soud po právnické stránce
tento případ správně a bylo proto dovolání vyhovětí a obnoviti rozsudek prvního soudu.
čís.

2322.

Kdo povinen je dodati věc určitého druhu, oceněnou určitým penízem, jest, poklesla-Ii mezi tím cena věci ujednaného druhu, povinen dodati věc takové jakosti, jakou v době plnění lze obdržeti za peníz, na
který bylo plnění v čase smlouvy oceněno.
(Rozh. ze dne 27. února 1923, Rv I 940/22.)

Kupuje v květnu 1919 od žalobců vilu zavázal se žalovaný, že dodá
jim briliantový prsten s briliantem ve váze 1 karatu a v ceně 3.000 Kč.
Ježto žalovaný závazku tomu nedostál, domáhali se žalobci v roce 1922
dodání prstenu žalobou, již pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, vzav za prokázáno, že prsten nebyl částí kupní ceny, nýbrž že šlo
O slib darovací, při čemž nebylo dbáno formy notářského spisu. Odvol a c í s o u d žalobě vyhověl, zjistiv, že prsten byl součástí kupní
ceny a vyvodív povinnost žalovaného z předpisu §u 1062 obč. zák.
Ne j vy Š š í s O u d nevyhověl dovolání.
Dúvody:,
žalovaný byl uznán povinným, aby žalobcům dodal prsten s briliantem ve váze 1 karatu v ceně 3000 Kč. Poklesla-li cena briliantů od
r. 1919, dodá žalovaný nicméně prsten s briliantem 1 karat vážícím, ale,
má-li míti cenu 3000 Kč, bude jeho starostí, aby měl takovou kvalitu a
čistotu by cena jeho nicméně se rovnala 3000 Kč. Tím nebude žalovaný
niktera'k zkrácen, ani žalobci nebudou obohaceni, neboť dodá předmět
téže ceny, jaká byla ujednána. O nějakém víceplnění nelze mluviti, tím
méně pak o nějakém rozporu se spisy, neboť žalovaný odsouzen k plnění,
o jaké žalováno, s vyloučenim vlastností, které nebyly prokázány.

•
čís.

2323.

Přemrštěnost ceny, za piž obchodník zboží koupil, není důvodem

zrušení smlouvy.
(Rozh. ze dne 27. února 1923, Rv 1994/22.)
žalující firma koupila v březnu 1920 od žalované sud šťaveloVé soli
, po 60 Kč za 1 kg a v dubnu 1920 sud šťavelové kyseliny po 75 Kč za
1 kg. Kupní cena byla zaplacena. žalobu o zrušení smlouvy pro pře
mrštěnost kupní ceny a o vrácení kupní ceny o b a n'i ž š í .s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Názor prvého soudu, že
žalobkyni nebylo neznámo, že obchody se žalovanou měly ráz předra
žování, jest korespondencí stran úplně potvrzen. Z lístků žalované na
žalobkyni ze dne 12. prosince 1919,30. ledna a 24. února 1920 a z dopisu' ze dne 10.. dubna 1920 plyne, že bylo žalobkyni oznámeno zvýšení
cen soli šťavelové z 15 až na 60 Kč, a kyseliny šťavelové z 26 Kč až
na 75 Kč. Nicméně objednala dne 8. března 1920 sůl šťavelovou po
60 Kč za 1 kg, a 12. dubna 1920 kyselinu šťavelovou po 75 Kč za 1 kg.
Sůl šťavelovou zaplatila teprve v dubnu 1920. Ačkoliv žalobkyně v dopisech ze dne 28. května a 31. května 1920 uplati\ovala, že cena zboží
jest lichVářská, zaplatila dle dopisu ze dne 19. června 1920 po zažalování i kyselinu šťavelovou. Právem usoudila prvá stolice z toho, že žalobkyni bylo oznámeno trojnásobné až čtyřnásobné zvýšení původních
cen, a že jí jako obchodnici s chemikaliemi musely býti známy poměry
tržní a ceny, za jaké zboží přijde, poněvadž s cenami těmito musila při
koupi a prodeji počítati, že, i kdyby cena zboži byla bývala lichvářská,
2\'
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žalobkyni při nákupu zboží to nebylo neznámo. Na to lze usuzovati z té
okolnosti, že žalobkyně zaplatila i kyselinu šťavelovou, ačkoliv před
tím vytýkala žalované, že cena jest lichvářská. I kdyby se mělo za to,
že smlouvy s žalovanou firmou uzavřené následkem své zdánlivé lichvářské povahy jsou dle §u 879 obč. zák. neplatny, nemůže žalobkyně
žádati za vrácení toho, co bylo zaplaceno, poněvadž platila, ačkoliv jí
byla známa udánlivá zmatečnost uzavřených kupních smluv. Nelze tudíž
spatřovati vadnost řízení v tom, že nebyly připuštěny důkazy o té okolnosti, že žalobkyně nevěděla o lichvářském rázu smluv kupních.
N e j v y,š š í s o u d nevyhověl dovolání.

•Dúvody:
Dovolatelka uvádi, že v době, kdy zboží kupovala, panovaly v cenách všech chemikalií tak překotné poměry, že ani odborník nemohl
zjistití příčiny těchto abnormalit, a že teprve specielnímí studiemi bylo
možno dospěti ke zjištění, jaké poměry působily na ceny toho kterého
zboží a zda byly ceny těmito poměry odůvodněny. Odvolací soud měl
prý tedy připustiti nabízené důkazy a zjistiti, zda jsou tu podklady pro
domněnku, že byly cenové poměr)' a ví'robní náklady objednaných chemikalií žalobci známy. Tyto důkazy nebyly nižšími stolicemi právem'
připuštěny. Žalobkyně jest protokolovanou fírmou a označuje se v žalobě sama jako »továrna chemických výrobků« a není tedy jen obchodníkem, jak v dovolání uvádí, ač ani na tom by nezáleželo. Ať již je výrobcem zboží neb obchodnlkem, musí býti u ní předpokládáno, že má
potřebné odborné znalosti spadající do oboru její výroby a jejího obchodu, tedy i znalosti poměrů cenových a nákladů výrobních onoho.
zboží, které za účelem dosažení zisku k dalšímu zcizení kupuje. Lichevní
zákony, vydané v době válečné a poválečné, měly za účel chrániti pře
devším spotřebitele od nemírných požadavků výrobců a obchodníků.
Ten, kdo kupoval zboží, aby je se ziskem dále prodal, musil sám posouditi, zda je cena, za kterou koupil, přiměřená. Proto 'také ustanovoval
§ 2 zákona ze dne 28. května 1919, čís. 299 sb. z. a n. o lidových soudech cenových, že ten, kdo získal předměty potřeby k dalšímn zcizení,
nemá nároku na vrácení přeplatku a nesmí se náhrady jeho soudně domáhati. Nemůže býti tedy přemrštěnost ceny, za kterou obchodník zboží
koupil, uznána 'za důvod zrušení smlouvy podle §u 879 obč. zák. S pře
kotnými změnami v cenách zboží musil v dobách poválečných každý
obchodník počítati, aniž mu však vzešly nějaké nároky v případě, když
jeho kalkulace nebyla správná. Nejdeť tu o omyl ve smyslu §u 1431
obč. zák., nýbrž o náhodu, která stihá podle §u 1311 obč. zák. žalobkyni samu.
čís.

2324.

Jest na dráze, odvolávající se na vyšší moc, jež prý nastala vypleby prok~ala,

něním vagonu vojskem vracejícím se za převratu z fronty,
že učinila všemožná opatření, by tomu bylo zabráněno.

(Rozh. ze dne 21. února 1923, Rv I 1042/22.)

Dne 28. řijna 1918 zaslány byly žalobkyni z Mariboru do Chebu zavazadla. Při průjezdu Lincem byl vagon, v němž byla zavazadla, vyloupen maďarským vojskem, vracejícím se z fronty. Žalobu proti Česko
slovenskému eráru o náhradu škody pro C e sní s o udp r v é s t oI i c e zamítl mimo jiné z těchto d ů vod ů: Dle názoru soudu dlužno
vyplenění sporné zásilky pokládati za vyšší moc ve smyslu §u 84 žel.
dOpL ř. a čl. 30 odstavec prvý mezinárodní úmluvy o železniční dopravě
zboži, a též ve smyslu obecného ustanovení čl. 395 odstavec prvý obch.
zák. Ježto dle těchto ustanovení při prokázané vyšší moci dráha jakožto
povozník neručí za škodu, vzniklou ztrátou, úbytkem nebo poškozením
zásilky, slušelo žalobu zamítnouti. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Osvojiv si podle §u 498 odstavec prvý c. ř. s. bezvadná skutková zjištění procesního soudu, sdílí odvolací soud jeho
správně dolíčené přesvědčení, že železniční správě nebylo lze zabrániti
vyplenění zboží a vyloupení zásilky, o niž jde, neukázněnými tlupami
ozbrojených vojáků v době, kdy - jak všeobecně známo - spolehlivý
personál byl na bojišti a dráha neměla ani dost spolehlivých a způsobi
lých lidí k provozu, neřku-Ii, by mohli čeliti takovému odpůrci. Neprávem vytýká odvolatelka, že se dráha nepostarala o bezpečné uschování
zásilky, když ani netvrdí, že to bylo za zjištěné situace možným. Sluší
tedy v tomto případě vyloučiti zavinění a ručení dráhy za škodu žalobkyně podle čl. 395 obch. zák. a §u 84 žel. dOpL ř. z důvodu vyšší moci,
kterou dokázaná událost jest.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.

Právnímu názoru odvolacího soudu nelze při svědčiti. Podle něho pose žalované straně důkaz, že ztráta zboží byla způsobena vyšší
mocí. Bylo povinností dráhy, by dokázala jsoucnost tohoto nebo jiného
sprošťujícího důvodu dle §u 84 žel. dOpL ř. a tu nutno zdůrazniti, že
tento dukaz nesmí zůstavovati mezer, že tedy na dráze a nikoli na žalobkyni bylo, by úp I n č dokázala, že se postarala o bezpečné uschování zásilky a že učinila vše, co bylo za stávajících okolností možným.
Po této stránce velice závažným je zjištění odvolacího soudu, že podobné vyloupení Železničních zásilek bylo v tehdejší době následkem
valení se vojska z fronty každodenním úkazem, že sporná zásilka byla
v Linci při drancování rychlozboží takovým ozbrojeným vojskem vyloupena a že pocne vše o b e c n ě z 11 á m Ý c h poměrů tehdejších
n e bylo d ráz e n a pro s t o 111 o Ž n o tomuto vypleněníželeznič
nícb zásilek tlupami neukázněných a bezuzdných, z fronty valem domů
se vracejícícb vojáků zabrániti, ježto v této době převratové nebylo vů
bec moci po ruce, která by mohla vracející se vojsko udržeti na uzdě a
takovému plenění a loupení vojska vůbec zabrániti. Takovéto po vět
šině na udánlivě všeobecné známých poměrech založené zjištění nižších stolic nemůže však nahraditi plný a neomezený důkaz sprošťujícího,
v §u 84 žel. dopr. ř. uvedeného důvodu. Nebylo ani v nejmenším tvrzeno a
dařil
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také ne dokázáno, že žalovaná strana vůči tomuto každodenně se opak.ují~ím.u, tedy předví~a!elnému, plenění vůbe,c nějak čelila a nějaká opatrem uClmla, Nebyla resena otazka, proč draha za takového jí známého
stavu zásilky k dopravě přijímala, když musila už napřed věděti, že
budou v Linci při každodenním plenění vydrancovány, A také nebyla
řešena otázka, proč dráha za lakového jí známého stavu zásilkový provoz bezvýhradně vykonávala, a zdali skutečně neměla k němu dost spolehlivých a způsobilých lidL Břímě důkazní žalovanou tížící o těchto
okolnostech se žalované nemůže býti svalováno poukazem na všeobecně
známé poměry.
'
čís.

2325.

Kupitel jest oprávněn odmítnouti zboží, jež zaslal mu prodatel
žádaje zároveň zaplacení kupni ceny.

před

časně,

(Rozh, ze dne 27, února 1923, Rv 1 1055/22.)
Dle smlouvy z konce prosince 1920 měla žalobkyně dodati žalované zboží (látky) koncem února 1921. Žalobkyně zaslala zboží již 15.
ledna 1921 a požadovala zaplacení kupní ceny při obdržení zboží, žalovaná však odmítla přijetí zboží pro předčasnost. Žalobu o zaplacení
kupní ceny o b a niž š í s o u dy zamítly, o d vol a c i s o u d mimo
jiné z těchto d ů vod ů: Dle ustanovení čt 326 obch. zák. a §u 902 obč.
zák., byl-li určen čas, kdy smlouva se má splniti, má býti závazek splněn
v tomto určeném čase. Dle ustanovení čl. 342 obch, zák. musí býti cena
kupní, pokud jinak nebylo ujednáno, zapravena při odevzdání zboží.
Poněvadž ohledně placení zboží strany ničeho neujednaly, měla býtí
cena za ně zaplacena teprve koncem února 1921, kdy zboží zasláno býtí
mělo, Z posudku znalce plyne dále, že zboží, o něž se jedná, prodává se
pravidelně aŽ v březnu, tak že žalovaná mohla míti zájem na tom, aby
ji zboží teprve koncem ,února 1921 bylo zasláno, Žalobkyně zaslala nejen zboží 5 až 6 neděl dříve, než je zaslati měla, nýbrž žádala též dří- '
vější jeho zaplacenL To odporovalo úmluvě i předpisům citovaných iákonných ustanovení a proto byl žalovaný, přihlížejíc i k ustanovení
§u 1413 obč, zák, oprávněn, odmítnouti přijetí zboží. Žalobkyně snaží
se sice dovoditi, Že žalovaná měla zboží podržeti, třeba jí bylo před
časně zasláno a brániti se proti placení ceny kupní, ale neprávem. Vždyť,
nehledíc k tomu, že plnění žalobkyně odporovalo nejen úmluvě i zákonu, mohlo ,předčasné převzetí zboží žalovaným míti pro něho nepří, znívé následky. Již dle posudku znalce šlo o zboží prodejné až v březnu.
Převzetím zboží stala by se žalovaná jeho vlastnicí a jako taková musila by néstí všechny důsledky z toho vyplývající. Musila by nésti na
příklad nebezpečí jeho poškození, znehodnocení, zkázy a pod., čehož
žalobkyně byla by sproštěna a v čas splatnosti kupní ceny tuto požadovati mohla.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

K?. nce:l1
.
pr~s}l~ce 192~ došlo . . mezi, stranami ke kupní smlouvě, podle ntZ melo bytt zal ovane strane dodano prodané zboží koncem února
I ~2L Nezáleží n.a tom, co strany smluvily před tím, neboť dřívější ujednam bylo změneno touto novou smlouvou, znějící přesně a určitě.
Plnila-Ii žalující strana již v polovici ledna 1921, požadujíc zároveň
p~nění druhé strany, neplnila smluveným způsobem podle §u 902 obč.
zak. a čl. 326 obch. zák., neboť neuvedla skutečností" z níchž by dalo
se souditi na to, že nebyla vázána ujednáním co do doby plnění. Podle
§u 1413 obč. zák. záleželo na žalované straně, zda plnění přijme čí odmítne. Odvolací soud správně odůvodnil, proč žalovaný nemohl býtí nucen, by přijal předčasné plnění. V tomto směru nejsou pro soud závaznými ani posudek znalcův aní okolnost, že žalující strana je velkoobchodníkem. Žalovaný byl proto oprávněn odepříti přijetí zboží jemu
předčasně zaslaného, Nezáleží na tom, že projevil ochotu je příjatizit
určitých podmínek,
na něž strana žalující však nepřístoupila. Tato
strana byla zpravena žalovaným o tom, že zboží nepřijal a pro ni složil
je u speditéra. Záleželo na ní, by zboží od speditéra převzala a je ve
smluvené době žalovanému opětně jako plnění nabídla, Toho však žalobkyně neučinila, nýbrž již 22. února 1921, tudíž ještě před smluvenou
dobou plnění, zažalovala kupní cenu, aniž se v žalobě nabídla k vzájemnému plnění, anebo ve smluvené době skutečně' plnila, Za těchto
okolností nemůže žalobkyně požadovati plnění druhé strany, t. j. zaplacení kupní ceny za zboží ve skutečnosti nedodané smluveným způ
sobem (§§ 1052, 1051, 1047 obč. zák.).
čís.

2326.

Zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. o zaopátřovacích
požitcích bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
)}Trvalým« jest služební poměr, třebas byl vypověditelným. Lhostejno, že zaměstnanci konali službu v průmyslových' závodech zaměst
navatele, jen když závody ty sloužily hospodářství statkovému.
Není třeba, by zaměstnanec byl vykonal předepsaná studia, jen když
zastával ve skutečnosti službu, vyžadující určítého vzdělání.
'
Předpis §u 6 (2) vztahuje se pouze na vdovy, jež vstoupily se zaměstnancem ve sňatek, kdýž byl již v pensi nebo měl nárok na to, by
dán byl do pense.
U hospodářského kontrolora nevyžaduje se podmínka většího objektu. Důchodní musí však býti ustanoven na )}větším panství«. K pojm\! »panství« a »většlho panství«. .
V tom, že zaměstnavatel přiznal vdovám po zaměstnancích podporu
v téže výši, nelze vyvozovati, že i předpoklady pro nárok na pensi byly
tytéž.
(Rozh. ze dne 27. února 1923, Rv I 1264/22.)
Otakar Š., zesnulý dne 21. listopadu 1910, byl důchodním velkostatku a průmyslových závodů žalovaného. Po jeho smrti přiznal žalo-
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vaný vdově po' něm roční podporu 600 K. Po vydání zákona ze dne
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. domáhala se vdova Anna š-ová
přiznání zaopatřovacích požitků skupiny 9 úhrnem 2700 Kč ročně se
zpětnou platností od 1. ledna 1920. Na základě téhož zákona domáhala
se na témž žalovaném Josefa M-ová, vdova po Karlu M-ovi dne 2. čer
vence 1895 zesnulém hospodářském kontroloru velkostatku, požívající
též roční podpory 600 Kč, zaopatřovacích požitků 8 skupiny zaměst
nanecké úhrnem 2.400 Kč ročně se zpětnou platností od 1. ledna 1920.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal oběma žalobkyním požadované jimi požitky. D ů vod y: Na obě žalobkyně vztahuje se zákon ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. (§ 1 lit. a), poněvadž
jsou vdovami po býv. zaměstnancích na velkém majetku pozemkovém
a počaly bráti požitky z důvodu trvalého služebního poměru svých
manželů na velkém majetku pozemkovém před 6. květnem 1921 (čl. I.
k § 1. (4) ve 'spojení s odst. (5) prováděcího nař. ze dne 13. května
i921 čís. 189 sb. z. a n.). Že velkostatek žalovaného tvoří velký majetek pozemkový (§ 2 zák. ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 sb. z. a n.),
podává se ze soupisových dotazníků Státního pozemkového úřadu a je
dále zjištěno výpovědí svědka Václava H-a, že zemřelí manželé obou
žalobkyň byli zaměstnanci velkostatku. Služební poměr obou těchto
zaměstnanců dlužno pokládati za trvalý, neboť záležel ve stálém (nikoli
tedy sezonním) zaměstnání (čl. I. k § I předposlední odstavec provád.
nař.), jež trvalo nepřetržitě déle než 10 let (§ 4 zák.). Že Otakar š.,
manžel Anny Š-ové, zemřel dne 21. listopadu 1910 a Karel M., manžeL
Josefy M-ové dne 2. července 1895, jest mezi stranami nespomo a nesporno jest rovněž, že žalovaný oběma žalobkyním po úmrtí jich manželů poskytoval pravidelně až do října 1921 (do doby podání žaloby)
roční podporu po 600 Kč. Tuto roční podporu sluší vzhledem ku pravidelnosti její výplaty pokládati za zaopatřovací požítky ve srnyslu zá-'
kona (§ 1 lit. a) zák. a čl. 1 k § I (5) provád. nař.). Podle §u 6 (1)
zák. přísluší tudíž oběma žalobkyním se zpětnou platností od 1. ledna
1920 polovina zaopatřovacích požitků, na něž zemřelí jejich manželé
byli by měli nárok. Názor žalovaného, že žalobkyně, ovdověvše před
1. lednem 1920, nemají podle § 6 (2) zák. nároku na zaopatřovací požitky, jest mylným. Zákon a prováděcí nařízení k němu rozlišují, zda
vdova po zaměstnanci vstoupila ve sňatek se zaměstnancem ještě dříve
než tento přestoupil do neaktivního poměru, či zda vstoupila ve sňatek
se zaměstnancem ještě předl. lednem 1920 - avšak již v době, kdy zaměstnanec požíval zaopatřovacích požitků nebo nabyl nároku na ně
z důvodu trvalého služebního poměru na velkém majetku pozemkovém.
Podmínkou nároku na zaopatřovací požitky v tomto druhém případě
jest, že vdova ovdověla teprve po 1. lednu 1920 a vytýká tudíž prováděcí nařízení \ čl. 1. k § 6), že nemají nároku zaopatřovacího ani vdovy
po zaměstnancích, jež vstoupily 1. ledna 1920 nebo později ve sňatek
se zaměstnancem) požívajícím již z;:topatřovacích požitků nebo majícím
nárok na ně, ani vdovy po takovém zaměstnanci, jestliže ovdověly před
1. lednem 1920. Případ, o nějž tu jde, podříditi sluší ustanovení čl. 1.
k § 6 odst. I lit. a) prov. nař., poněvadž obě žalobkyně vstoupily ve
sňatek se zaměstnanci ještě dříve, než tito přestoupili do neaktivního
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pokud se

týče vůbec

do tohoto

poměru přestoupití

mohli. Pro

výpoče! zaopatřov~cíc~ požit!<.ů žal<:bkyň .dlužno t5'dy dále zjistiti výši

zaopatrovaclch pozltku, na nez zemreli JeJIch manzelé byli by měli nárok. Pod!e čl. I. ~ § 10 (3) prováci.. nař. jest poslední skutečně vykonávana sluzba zamestnancova na velkem pozemkovem majetku jedině rozhodnou pro posouzení, do které skupiny v tabulce zaopatřovacích požitků má býti zaměstnanec zařazen. Jest zjištěno, že Otakar Š. poslední
dva roky svého úřadování vedl pokladny pívovaru, hospodářství i lesa,
jakož i hlavní knihy, kO)1al tudíž práce, kteréž se považují za práce dů
chodního, kterýžto titul byl mu fakticky přiznáván a že s udáním této
hodnosti byl také přihlášen u všeobecného pensijního ústavu - ohledně
Karla M-a pak prokázáno, že od roku 1882 až do své smrti konal na
panství v L. práce hospodářského kontrolora, že totiž jezdil na trhy,
jsa přítomen při vážení a prodeji dobytka, pokud při tom velkostatek
byl na věci súčastněn, spolupůsobil s úředníkem, výkon onen provádě
,jícím, vykonávaje kontrolu, vedl zásobník obili a vůbec konal veskeré
práce, vztahující se na kontrolu zemědělského hospodářství. Funkci dů
chodního, Otakarem Š-em zastávané, bylo by odpovídalo zařazení jeho
do 9. skupiny zaměstnanců uvedených v tabulce zaopatřovacích požitků (zákon ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n.), poněvadž čin
nost jeho vztahovala se na panství většího rozsahu, zvláště když vysvětlivky v příloze ku shora citovanému prováděcímu nařízení pro zařa
zení hospodářského správce do této skupiny předpokládají, že spravuje
'iekcí. t. j. 2 až 3 dvory, 11 podle výpovědi svědků záleželo již v oné době
panství L. ze 3 dvorů, dvou velkých statků a průmyslových podniků.
Karel M. spadal by vzhledem k vyličenému obsahu a rozsahu své čin
nosti do 8. skupiny zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém. Pokud se týče služební doby obou svrchu zmíněných zaměstnanců, je.st
nesporno, že služební poměr Otakara Š-a na velkostatku L. trval od 17.
února 1894 až do 21. listopadu 1910, tudíž 17 let, kdežto Karel M. byl
ve službách na tomto velkém majetku pozemkovém pouze od 1. října
1882 až do dne své smrti, t. j. do 2. července 1884, jsa před tím od roku
1874 zaměstnán v parních mlýnech žalované stranyv B. K otázce, zda
posléz uvedená léta jest započísti do doby pro výměru zaopatřovacích
požitků rozhodné, dlužno zodpověděti kladně. Mlýnské objekty v B. byly
za života tohoto zamčstnance dle svědectví štěpána O-a s velkým nJajetkem pozemkovým žalOVané straně patřícím právně a hospodářsky
spojeny v jeden celek a nesrovnávalo by se s úmyslem zákona, by zaměstnanec, používaný původně v průmyslovém závodě a převzatý později správou velkého pozemkového majetku jednoho a téhož zaměst
navatele byl hůře postaven než zaměstnanec, ustanovený již od počátku výhradně jen na pozemkovém majetku téhož zaměstnavatele.
Ostatně poskytoval žalovaný vdovám po obou těchto zall)ěstnancích
stej nou ro'ční podporu a lze již z této okolnosti. vyvozovati, že zmíněná
služební léta Karlem M-em v mlýnech v B. strávená žalovaný mu do
celkové služební doby započítával (čl. I.k § 4 provád. nař.). Celkovou
služební dobu Karla M-a dlužno tudíž počítati 20 léty (§ 5 zákona). Na
základě shora uvedené služební doby byli by měli řečení zaměstnancí
v čase svého úmrtí nárok a to Otakar Š. na 54% a Karel M. na 60%
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úhrnu požitků podle § 3 zákona (§.4 zákona) (t. j. na 5400 K pokud
se týče 4800 K). žalobkyním jako vdován po těchto zaměstnancích
přísluší podle § 6 zákona se zpětnou platností od 1. ledna 1920 polovina těchto zaopatřovacích požitků, t. j. Anně Š-ové 2700 Kč ročně a
Josefě M-ové 2400 Kč ročně. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalova~ého ohledně Anny
š-ové, vyhověl mu však ohledně Josefy M-ové, zrušil rozsudky obou
nižších soudů, pokud jí nárok přiznávaly a vrátil věc prvému soudu, by
o ni dále jednal a nový rozsudek vynesl.
D

ů

vo dy:

Že žalobkyním nárok na zvýšení zaopatřovacích požitků ve smyslu
zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. přísluší, o tom nemůže býti
pochyby, když se nepopírá, že pozemkový majetek žalovaného je veliký.
ve smyslu §u 1 téhož zákona, t. j. je zabrán, a že obě žalobkyně pense
již poživají, -pokud se týče v čase, kdy zákon vstoupil v platnost (5.
května 1921), požívaly, a dále, když rozumně popírati nelze, že služební poměr jejich zemřelých manželů byl trvalým, neboť pak jsou
splněny všecky podmínky zákona, nárok zakládající (§ 1 lit. a). Trvalým byl poměr proto, že skutečně trval celou řadu let a není tu žádné
z těch tří okolností, jež dle vl. nař. ze dne 13. května 1921 čís. 189 sb.
k §u 1 zákona předposlední odstavec trvalost vylučují. Zejména jí nevylučuje vypověditelnost poměru, naopak spíše ji dokazuje, jak sveJčí
již zákon ze dne 29. dubna 1873, čís. 68 ř. zák., § 2, zák. z~ dne 26.
května 1888 čís. 75 ř. zák. § 2, zákon o obchodních pomocnících, najmě
pak též zákon ó úřednících statkových a ostatní zákony o zvláštních
služebních poměrech, neboť, pokud zákon nestanoví výjimky, dlužno
každý poměr pokládati za trvalý, který uzavřen jest na neurčitou dobu
a který právě proto musí býti vypověditelným, protože jinak byl by doživotním. Dle přirozené povahy věci délka výpovědní lhůty nehraje při
tom' role, a, žádá-Ii zákon, jako ony dva nejprve citované, jistou délku
lhůty výpovědní k trvalosti poměrů, jest to ustanovení vyjimečné, jez
na jiné poměry rozšiřovati nelze. že oba, Otakar Š. í Karel M. byli zaměstnáni v průmyslových podnicích žalovaného, nevadí, jen když podniky ty jsou podniky ve smyslu čl. V. lit. a) úv. pat. k živn. řádu, sloužíce dle §u 3 lit. a) záb. zák. hospodaření na zabraném majetku pozemkovém (§§ 1 a 2 záb. zák.), pročež také čís. 4, 6, 8, 10, 11 tabulky při
znávají nárok vařiči, sklepmistrovi, sládkovi v pivovaře, cukrmistrovi,
lékaři, pro průmysl velkostatku ustanovenému, a úředníkům průmyslo
vých podniků. žalovaný netvrdil, že jeho průmyslové podniky (pivovar,
lihovar), na jeho velkostatku se nalézající, neslouží hospodářství statkovému, naopak zjistily nižší stolice, že podniky ty mají se statkem
společnou správu, a Š. i M. že zaměstnáni byli v této správě,' z čehož
dokonce vychází, že činnost jich platila nejen průmyslovým podnikům,
nýbrž přímo i hospodářství statkovému samému, t. j. 3emědělskému
a lesnímu, takže už proto oba spadají pod zákon. Co se týče odborného
vzdělání nebožtíka Karla M-a, jest dovolání na omylu, žádajíc, aby M.
byl měl odborné školy. Zákon o studiích vůbec nemluví, nýbrž klade

důraz jen na službu skutečně konanou (§ 10). Lhostejno tedy jakou
cestou SI zaměstnanec získal potřebné znalosti, zda na školách či přímo
v praxi, jen když mu funkce té které kategorie byla skutečně svěřena.
Toliko »Vysvětlivky,< cit. vl. nař. ke kategorii 5 mluví o »středoškol
ském« vzděláni odborném, poukazují tedy na určité studie. Ale to nemá
býti předpisem v tom smyslu, že ty které školy musil zaměstnanec
vskutku absolvovati a zkoušky vysvědčenimi prokázati, nýbrž má jen
naznačovati, že tato kategorie vyžaduje takový stupeň vzdělání, jakého
se na středních školách odborových získává, avšak lhostejno opět,
jakým způsobem zaměstnanec stupně toho ziskal, zda soukromou pili
či na školách, ba zda jej vůbec získal. Pro otázku stači, že zaměstnanec
službu, tohoto vzdělání vyžadující, ve skutečnosti zastával.. Totéž platí
i o poznámce ke kategorii 6 »odborné vzdělání školské v pomologii«,
t. j. vzděláni, jaké poskytuje odborná škola pomologická. Žalovaný
mlní, .ž,e ž,alobkyně nemají uplatňovaných nároků také proto, že ovdovely ]lz pred 1. lednem 1920. Avšak tu mylně chápe předpis §u 6 (2)
záko,na, dle něhož tato okolnost jest rozhodna u vdov, jež vstoupily se·
zamestnancem ve sňatek, když tento v pensi již byl neb nárok na to,
by dán byl do pense, již měl, což u žalobkyň a jich zemřelých manželů
nedopadá. Srovnati dlužno k tomu vl. nař. k §u 6 jež § ten podrobně
rozvádí. Také nevadí, že žalobce platil žalobkyní~ pensi, aniž k tomu
byl právně povinen, neboť dle §u 1 lit. a) zákona založen je nárok na
zvýšení požitků, i když tyto záležejí v darech z milosti. Zákon totiž i tyto
dary či~í pro budoucnost dávkami povinnými. Jest tedy jen otázkou,
do ktere kategorie tabulky manželé žalobkyň spadali a jaká služební
doba má se vzíti za základ výpočtu. Co se týče služební kategorie, zjistily nižší stolice, že Otakar Š. vykonával naposled funkci důchodního
a Karel M. funkci hospodářského kontrolora, a zjístily to na základě
výpovědi svědka H-a a O-a, takže všecky vývody dovolání, pokud se
zabývají k této otázce výpisem ze schematismu a dotazníkem Státního
pozemkového úřadu, jsou bezpředmětny, U Karla M-a jako hospodář
ského kontrolora přichází tedy na řadu kategorie čis. 8 tabulky, k.terá
u kontrolora nežádá další podminky, takže jest odvolací soud na omylu,
domnívaje se, že to musí býti kontrolor většího objektu, neboť podmínka většího objektu stanovena jest jen při účetním. Tím jest u Karla
M-a otázka kategorie vyřízena. U Otakara Š-a jakožto důchodního žádá
ovšem čís. 9 tabulky, aby to byl důchodní »většíh'O panství« a tuto podmínku popírá žalovaný, tvrdě, že majetek jeho není vůbec »panstvím«,
nejsa tak v zemských deskách zapsán, natož aby byl dokonce »větším«
panstvím. Tu dlužno si uvědomiti význam výrazu »panství«. Že v zemských deskách u některých statků přichází název »panství« a u jiných
ne, nemůže býti rozhodným, i kdyby na krásně název ten podmíněn
byl rozlehlostí latifundie, ačkoli se zdá, že má spíše důvod historický
a že se udržel hlavně u statků, které kdysi připsány byly některému
z panských rbdů, jež se urozeností lišily od nižších rodů šlechtických;
rodů vladyckých. Ale ve smyslu zemských desk, ať tam má výraz »panství«smysl jakýkoliv, zákon, o který jde, jej nebeře, nýbrž rozumí jej
v běžném smyslu cizího »doména«, jehož jest překladem a jež znamená
prostě šlechtický statek jako hospodářský celek s obytným domem
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(zámkem), nyní prostě každý takový statek, třeba nešlechtický, jen
když přesahuje rozlohu statku selského, pro což arci není pevné miry.
»Panství« v zákoně, o nějž jde, neznamená tedy nic jiného, než tO co
§ 1 nazývá velikým majetkem pozemkovým, tedy každý velkostatek
jako hospodářský celek, a jest tedy jen otázkou, zdali velkostatek žalovaného jest »větším« velkostatkem, neboť pak J"est »většÍm panstvím«
ve smyslu zákona. Za velkostatek musí býti pokládán již každý statek
s výměrou 150 ha púdy zemědělské neb 250 ha půdy vúbec, třeba lesní,
neboť to jest zákonu (§ 2 záb. zák.) »velikým majetkem pozemkovým«
(latifundií, velkostatkem). Převyšuje-Ii tedy statek žalovaného značně
tuto výměru, ie to »větší panstvÍ« a on ji vskutku nejen značně pře
vyšuje, nýbrž· něko!ikráte v sobě obsahuje, měře, jak nižší stolice zjistily, 3000 mér pozemků a 4000 měr lesů, což číní hodně přes 1000 ha.
Náležel tedy Otakar Š. do kategorie 9 tabulky. Co se týče služební doby
(§ 4 zák.), jest tato u Š-a bezesporna a tím jest nárok Anny Š-ové po
každé stránce jíž vyřízen, příslušíť tak, jak nižší stolice ho přisoudily.
Ale u Karla M-a je to jiné. Tu zjistily nížší stolice, že M. byl původně
zaměstnán ve mlýně· žalovaného v B., jehož hospodářská souvislost
s velkostatkem žalovaného v L. prokázána nebyla, jak odvolací soud
oproti prvému soudci, jenž se tu omylem odvolával na výpověď svědka
O-a, výslovně zjistil. Avšak ani na náhled odvolacího soudu, že žalovaný M-ové sám započítal služební léta manželova v B., nelze přistou
piti, odvolací soud uzavírá na to z toho, že žalovaný vyměřil M-ové
pensi 600 K jako š-ové, kdežto by prý bez započtení let v B. měl M.
mnohem méně služby než Š. a tudíž i pense by musíla býti menší. Avšak
to tohoto úsudku neodůvodňuje. Nebyloť s žádné strany tvrzeno, podle
čeho žalovaný pensi vyměřoval, a jsou-Ii obě stejné, mohlo to býti také
jen proto, že žalovaný chtěl každé z obou vdov poskytovati bez ohledu
na hodnost a služební dobu manžela přiměřené výživné a shledával pro
tehdejší dobu 600 K za postačující. Že byla ta která služební doba započítána, jest okolnost, která musí býti tvrzena a. dokázána, i nelze se
tu spokojíti s vratkým úsudkem, čerpaným z pouhého obnosu. Započítání pak ani žalobkyně netvrdila a proto to odpadá. Tvrdila však, že
manžel její celou dobu své služby u žalovaného byl zaměstnán na velkostatku, coz by ve smyslu zákona dopadalo i tehdy, byly-li mlýny vB.,
kde původně byl, v takovém hospodářském spojení s velkostatkem, že
sloužily hospodaření na něm, na př. že obilí na velkostatku vytěžené
posiláno bylo k semletí do B. a mouka pak mlýnem prodávána. To však
měl již prvý s'oudce dle §u 182, 195 a 431, odstavce druhý c. ř. s. a
§u 18 (2) zákona probrat, když tvrzení žalovaného, že M. prvé období
služební strávil v B., přímému smyslu opačného tvrzení žalobkyně, že
celou služební dobu ztrávil na velkostatku, sice odporovalo, ale udaným
nepřímým smyslem tvrzení žalobkyně dala se obě tvrzení srovnal. Když
však toho prvý soudce neučinil, měl k tomu hledětí odvolací soud a dle
§u 496 čís. 3 c. ř. s. to spraviti, tato úloha odvolacího soudu přesunuje
se však nyní sama sebou na soud odvolací, neboť tento musÍ, když námitku žalovaného shledává právně důvodnou, přihlížeti ke všem odporujicim jí tvrzenim žalobkyně, tak jakoby to byl učiniti musil odvolací
soud, kdyby byl již on námitku žalovaného důvodnou shledal.
J

čís.

2327.

Nepřípustnost pořadu práva (§ 477 čís. 6 c. ř. s.) pro žalobu o nárok podléhající přihlášce ke Iwnkursu, jež podána byla na úpadce po
nebo v den vyhlášení úpadku.

(Rozh. ze dne 27. února 1923, R II 18/23.)
žalobkyně domáhala se na žalované žalobou, zadanou na soudě dne
září 1921, by jí žalovaná dala k disposici dřevěnou kůlnu, kterou
měla v podnájmu a kterou se podle písemního ujednání ze dne 1. čer
vence.) 920 zavázala po skončení podnájemního poměru dáti žalobkyni

13.

v tehdejším stavu k disposíci. Na jmění žalované byl vyhlášen úpadek
dné 13. září 1921. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e rozhodl o žalobě ve věci. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek i s předchozím ří
zením pro zmaiečnost a odmitl žalobu. D ů vod y: Podstatou svou
není žaloba, o niž tu jde, žalobou na vyloučení věcí, do úpadkové podstaty nenáležejících ve smyslu §u 6 konk. ř., neboť žalobkyně ani netvrdí, že kůlna]est v držbě žalované, pokud se týče úpadkové podstaty,
nýbrž žalobou z obligačního nároku žalobkyně vůči žalované na odevzdání kůlny po rozumu úmluvy ze dne 1. července 1920. Nárok tento
podléhá však dle §u 14 konk .. ř. přihlášce ke konkursu, takže dle §u 6
konk. ř. nemůže oproti žalované býti uplatňován. Sluší proto rozsudek
a řízení prohlásiti dle §u 477 čís. 3 c. ř. s. za zmatečné.
N e .i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nejvyšší soud sdílí právní názor odvolacího soudu, že rozsudek prvé
stolice i s předchozím řízením jest zmatečný, avšak není zde zmateč
nosti ve smyslu §u 477 čís. 3 c. ř. s., jak míní soud druhé stolice, nýbrž
zmatečnost dle §u 477 čís. 6 c. ř. s. V tomto případě nejedná se o spor
ve smyslu druhého a třetího odstavce§u 6 konk. ř.,nýbrž, jak správně
uvádí a odůvodňuje odvolací soud, o obligační nárok žalobkyně vůči
žalo.vané 11a odevzdání kůlny, jenž podléhá mimospornému řízení, up raven emu v §ech 102 a násl. konk. ř. o přihlášení pohledávek konkursních věřitelů, pročež pořad práva jest vyloučen. že úpadek na jmění
žalované byl uvalen téhož dne, kdy byla podána žaloba, t. j. 13. září
1921, nevadí vzhledem k zásadě §u 2 konk. ř., že právní účinky
úpadku nastávaji již počátkem onoho dne, kdy edikt o uvalení úpadku
byl vyvěšen 11a soudní desce úpadkového soudu. Jelikož dle prvého
odstavce §u 6 konk. ř. po zahájení úpadkového řízení podání žaloby
proti úpadci v záležitostech tam uvedených není přípustno a jelikož,
jak výše dolíčeno, pořad práva jest vyloučen, soud prvé stálice nebyl
povolán ani k rozhodnutí O oprávnění k rozepři.
·Čís.2328.

čís.

Zajištění půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,

318 sb. z. a n.).
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Požadovací nárok přechází na dědice pachtýřovy a může býti jimi
jménem pozůstalosti přihlášen. Manželka jako taková nemá přímého
požadovacího nároku, byl-Ii pozemek spachtován jejím zatím zemřelým
manželem.
(Rozh. ze dne 27. února 1923, R II 33/23.)
Dne 13. března 1921 ohlásila Marie O-ová jménem svým a svého
tehdy nezvěstného manžela Maxmiliana nárok na pozemek spachtovaný
jejím manŽelem, žádajíc, by pozemek byl jí a manželu přiznán každému
ideální polovicí do vlastnictvÍ. S o udp r v é s tol i'c e žádosti vyhověl, rek u r s nf s o u d ji zamítl. D li vod y: Dle usnesení krajského
soudu ze dne 6. července 1922 byl Maxmilian O. prohlášen za mrtva
a bylo vysloveno, že se má pokládati den 1. března 1919 za den úmrtí.
Zároveň bylo vysloveno, že jeho manželstvi s Marii O-ovou je pokládati rozvázaným. Maxmilian O. nemohl tedy dne 13. března 1921 uplatňovati nároku na postoupeni pozemku do vlastnictví, ježto tehda již
nežil. Marie O-ová, která pachtýřkou vůbec nebyla a která tedy vlastním jménem práva dle požadovacího zákona nemá, nemůže toto právo
uplatňovati v zastoupení svého manžela, protože tento, jak uvedeno,
nebyl na živu a mimo to manželství bylo dnem 1. března 1919 rozvázáno.
N e j vy Š š í s o u d změnil usnesení rekursního soudu v ten rozum,
že uznal nárok pozůstalosti po Maxmilianu O-ovi na požadovaný pozeniek.
Důvody:

Marie O-ová nemá přímého nároku požadovacího, poněvadž nebyla
požadovaného pozemku. Pachtovni poměr mezi ní a vlastnicí nevznikl tím, že svému manželi, pokud byl doma, byla nápomocnou
při obdělávání pozemku, neboť \0 bylo její povinností dle §u 92 obč.
zák., ani tím, že v jeho nepřítomnosti a po jeho smrti platila nájemné,
poněvadž tak činila v zastoupení svého manžela, který byl pachtýřem
pozemku, nikoliv vlastním jménem. Úmrtím Maxmiliana O-a však jeho
pachtovní práva nezanikla, nýbrž přešla na jeho pozůstalost, a tato nabyla požadovacího nároku, jakmile vstoupil zákon ze dne 27. května
1919, čís. 318 sb. z. a n. v platnost. Marie O-ová ohlásila dne 18. března
1921 nárok na požadovaný pozemek jménem vlastním a jménem svého
manžela Maxmiliana O-a. Tohoto zastupovati a jménem jeho přihlášku
podávati nebyla ovšem Marie O-ová oprávněna, nejsouc aní jeho plnomocnici ani zákonnou zástupkyní. Avšak rozhodnutím krajského soudu
bylo vysloveno, že Maxmilian O. den 1. března 1919 nepřežil. V době
přihlášky existovala tedy ve skutečnosti, ač to nebylo ještě známo, jen
pozůstalost jeho a proto dlužno přihlášku, podanou jménem Maxmi1iana
O-a, pokládati za přihlášku učiněnou jménem jeho pozůstalosti. Tuto
zastupovati byla Marie O-ová jako zákonná dědička oprávněna a jest
tudíž přihláška jménem pozůstalosti po Maxmi1ianu O-ovi platná. Námítky vlastnice protí požadovacímu nároku pozůstalosti jsou bezpodstatny. Z okolnosti, že otec Maxmi1iana O-a podržel pozemek po léta
v pachtu, ačkoliv již jako horník nepracoval, a že Maxmilian O. dostával, ačkoliv měl pozemek v pachtu, stejnou mzdu jako horníci, kteří
pachtýřkou

neměli pozemky pachtovány, plyne, že pacht nebyl SOUČástí 'eho mzd
Na tom nesejde, že pracovní poměr jeho byl pohnutkou .p] ,
y.
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v 1as t mCe poza ovaného pozemku ku provozu hor byla dle §u 5 a'k
o drob. pacht. oprávněna nabídnouti pachty'ři náhradou za poz'adzo on~
" , po}eme k. Jel'lkoz, tak neučinila, zůstává pLJvodní nárokvany
P?zeme k pny
pozustalostJ nedotcen. Komu pozemek z pozůstalosti připadne nelze rozhodnoutJ v tomto řízení, nýbrž bude věci pozůstalostního' soudu b
o tom rozhodl. Bylo proto požadovací nárok pozůstalosti po Ma~nl
hanu O-OVl uznalI a potud dovolací stížnosti vyhóvěti.
čís.

2329.

Vyrovnávací řád,
, Ustanovení, vyr~vnání: že, n,~budou-Ii splátky některému věřiteli dodr~eny, nastav~,~trata I~~~ a oz~vne pohledávka v původní výši ve prospech<,m0ho ~erttele, pnc! se predpisu §u 46 odstavec třetí vyr. ř. Vyrovnam takove nelze soudně schváliti.
,
Pokud lze z důvodu §u 51 čís. 2 vyr. ř. odepříti vyrovnání potvrzení.
(Rozh. ze dne 27. února 1923, R II 44/23.)

S o u d vy r o vn á v a c í potvrdil vyrovnání Antonína M., r ek u r s ~ '.S o u d k r;kursu !,~kterých vyrovnávacích věřitelů odepřel
vyrovnam potvrdItI. Ne] v y s S IS nud nevyhověl dovolacímu rekursu,
Důvody:

Vyrovnáni Antonína M-a obsahuje ustanovení že' nebudou-li splátky
dodrženy, nastává ztráta lhůt a oživne pohledávka v' původní výši pouze
ve prospěch dotyčného věři,tele: Kdyby t?t~ vyrovnání bylo právoplatně
potvrz;no, ,:,?hlo. by se ~~alJ, ze by dluZlllk některému nebo některým
ze .svych ;,entelu, na nez vyrovnání se vztahuje, nezaplatil některé
splatky; nasledkem toho by tito věřitelé byli oprávněni žádati na něm
zaplacení svých pohledávek v celém, toho času neuh;azeném zbytku
a lllkoh pouze. v neuhrazeném zbytku 28procentní vyrovnací kvoty naproh čemuž by ostatní věřitelé, kterým by dlužník splátky náležitě zapraVIl" muslh s touto 28procentní kvotou býti spokojeni. Ve vyrovnání
Antolllna M-,a ~ezachazI se tedy se všemi věřiteli stejně, COž příčí se
usta~ovelll trelJho odstav~c ~~ 46 vyr.,.ř.;. dle druhého odstavce §u 3
vyl. r. bl' tato,~ada byla prekazkou zaha]elll vyrovnávacího řízení a tedy
p~dl~ §~ 50 CIS. 1 vyr. ~. s?ud rekursní právem prohlásil ji za důvod
oa~prelll potvrz;lll uzavreneho vyrovnáni. Mínění, projevené' v dovolacuTI :~kursu,· ze, tuto, vadu :ze dodatečně napraviti a. že tedy podle
SU ~O CI~. 2 vyl', r. ~elll zde ~~vodu pro odepření potvrzení, jest mylné,
ponevadz ,ustanovem §u 50 CIS. 2 se podle svého jasného znění vzta. hUle prave tak, pko ustanovení §u 153 čís. 2 konk. řádu na vady řízení
a na, formální vady u~avření vyrovnání, nikoli však na obsah vyrovnání
sameho, ona vada vsak není vadou formální, nýbrž spočívá v obsahu
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vyrovnání samého, Ul11luvené~o, mezi dlužníkel;l a ~ástí )eh...o věřitel~,
je tudíž věcnou vadou vyrovnaOl. Soud rekursm take spravne uvedl, ze
nelze dosáhnouti dostatečného přehledu o dlužníkovu jmění, poně
vadž dlužník nemá obchodních knih, ani jiných zápisků. I z tohoto dů
vodu rekurs ni soud podle §u 51 čís. 2 vyr. řádu právem odepřel uzavřenému vyrovnání potvrzení. Vždyť podle písemné zprávy vyrovnacího
správce dlužník uvedl, že ztratil 160.000,K koupí a pr.o,.ejem .vily,)~
kož í prodejem zboží na úvěr, ale doklad;1 pro toto sve tvrzem dluz~:k
nepředložil; dluhy jeho jsou dle téže zpravy skoro O 100.000 K VySSI,
než jak je uvedl ve svém seznamu majetku; co dlužník prodal a za pkou cenu, nelze zjistiti; údaj jeho, Ž(~ denní tržbu vydával švakrovi Františku W-ovi a že tento ji odevzdával bance, není úplně správný a spolehlivý; některé pohledávky, uvedené v seznamu maj~tku, .nejsou po
právu. Dle protokolu ze dne 14. listopadu 1922, sepsaneho zastupcI IH"
my Edmund L. a firmy O., tilo prozkoumali doklady banky M., ale nenabyli z nich správného přehledu o, obcho~ování dlu.žn~kově. V přípa
dech §u 51 vyr. ř. ovšem - na rozdll od § JO - nem vzdy n,~tno, uzavřenému vyrovnání odepříti soudní po!~r::ení,. ale jest !o pnpustno va
v případě vyrovnání Antonína M-a, o nez Jde, Jest nemoznost dostatecněho přehledu o dlužníkovu jmění tak ~?dstatnou ;,adou, že ~oud re- .
kursní právem užil i ustanovení §u 51 CIS. 2 vyr. r. pro odeprem potvrzení.
čís.

2330.

Rozhodčí soud hornický jest příslušným pro každý mzdový spor,
který vznikne v hornickém závodě,- pro nějž předepsáno jest zřízení závodní rady, a přísllJšnost ta je v Ý I u č n á ..
N e n í podmínkou příslušnosti té, aby mzdové poměry v hornickém
závodě, o nějž ve mzdovém sporu jde, upraveny byly smlouvou kollektivní.

(Rozh. ze dne 27. února 1923, R II 52/23.)
Žalobce byl zaměstnán jako horník na dole žalovaného a pobíral dle
kollektivní smlouvy z roku 1920 za každou směnu určitý plat. ,~ne. 27.
září 1921 vyvěsila správa dolu vyhl~šku, že vzhled~m k ne~tesenel:1U
stavu finančnímu následkem odbytove knse bude srazetr zamestnancum
od 2. října 1921 ze mzdy 25%. Závodní rada usnesla se dne 29. září
1921, že se srážkou nesouhlasí, žalovaný však přes to srážel nadál~ ,žalobci 25% mzdy. Proti žalobě, jíž domáhal se žalobce výplaty sraze k,
vznesl žalovaný námitku nepřípustnosti pořadu práva, jíž s o udp r v é
s t o I i c e vyhověl. O ů vod y: Přípisem revírního horního úřadu
v Brně jest zjištěno, že při návrzích na finanční ozdravění závodu má závodní rada ve smyslu §u 2 zákona ze dne 25. února 1920, čís. 144 sb. z.
a n. pouze hlas poradní a nikoliv rozhodující, že tento spor nenáleží před
paritní komisi, ježto účelem této jest pouze vyšetřiti drahotní sta:, .a
existenční minimum horníků pro jednotlivé obvody horních podl1lku.
Svědeckou výpovědí Karla K-a jest zjištěno, že správa závodu kollek-

tivní smlouvu z roku 1920 vypověděla jednostranně dne 1. května 1921
že od té doby nová smlouva, upravující mzdu horníků, nebyla zřízen~
a proto dne 27. září I. 921 správa závodu vyhláškou stanovila že vzhledem k odbytové krisi od 2. října 1921 bude srážeti dělníků~ z celého
výdělku peccentuelné 25%, kteréžto srážky žalovaná strana také od
zmíněné~? dne horníkům či~i~a, přes ohr~ž~ní z~vodní rady, poněvadž
b~la b~ J1l1~k nucena .~astavIÍ! .na d?le ,prac! a ~sechny horníky propustrt! a ze pres tyto srazky hormc! dale na zavode a mezI 111m! i žalobce
pracovali. Soud vzhledem k tomu nabyl přesvědčení, že ve smyslu §u 2
zákona ze dne 25. února 1920, čís. 144 sb. z.a n., dále § 3 nařízení ze
dne 13. července 1920, čís. 434 sb. z. a n. a §11 2 zákona o hornických
rozhodčích soudech ze dne 25. února 1920 číslo 135 sb. z. a n. jest soud
k řešení této otázky nepříslušným a že spor měl býti prqjednáván před
horníckým rozhodčím soudem v Brně, který povolán jest rozhodovati
o odvolání z výroků závodních rad ve mzdových a platových věcech
v disciplinárních věcech i stížnostech proti propuštění (§ 2 zákona o zá~
vod. radách) a z výroků revírních rad ve sporech mezi závodní sprá~ou a zá.vodní radou (§ 19 zákona) a že jest tu tudíž nepřípustnost po"adu prava (§ 240 c. ř. s.). Závodní rada měla totiž vzhledem k tomu
že správa závodu nedbala usnesení závodní rady a přes to žalobci z~
mzdy 25% srážela, odvolati se k revírní radě a konečně k hornickému
rozhodčímu soudu v Brně, který by byl s konečnou platností rozhodl
o sporné věci. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a nařídil
prvému soudu, by vyčkaje pravomoci, ve věci dále jednal a rozhodL
O ů vod y: Stížnost jest odůvodněna. Dle §u 2 zákona ze dne 25. února
1920 čís. 144 sb. z. a n. jest úkolem závodních rad kromě jiného 3. do"
hlédati na provádění a dodržování mzdových a platových smluv a 5.
sprostředkovati při stížnosti, a dle §u 2 nařízení ze dne 30. července
1920 čís. 434 sb. z. a n., kterým se onen zákon provádí, budou dle odstavce (3) na závodech zřízeny mzdové výbory, jimž jako výkonným
orgánům přísluší bdíti nad dodržováním kollektivní smlouvy. Úkoly a
denní mzdy dle uzavřené kollektivní smlouvy stanoví závodní rada; při
sporu budiž se dovoláváno mzdového výboru. Proti rozhodnutí mzdových výborů jest možno se odvolati k rozhodčímu soudu hornickému.
V tomto sporu tvrdil žalovaný, že kollektivní smlouva, která platila pro
dM, na němž žalobce byl zaměstnán, byla oboustranně vypovězena 1.
května1921. Rekursnisoud jest vázán tímto zjištěním. Pokud tedy není
kollekhvní smlouvy, má sice dle §u 2 zákona o závodních a revírních
radách při hornictví ze dne 25. února 1920 čís. 144 sb. z. a n. závodní
rada právo dohlédati na provádění mzdových a platových smluv, avšak
spory mzdové miÍ110 rámec smluv kollektivních neřeší dle §u 2 (3) prováděcího nařízení ze dne 13. července 1920, čís. 434 mzdový výbor.
N ej v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu tak, že se vyslovuje nepříslušnost dovolaného soudu a zmatečnost řízení a že se žalob" pro nepřípustnost pořadu práva odmítá.
O
leží

ů

vod y:

Prvý soud uznal nepřípustnost pořadu práva, poněvadž prý věc nápřed rozhodčí soud hornický, žalobce ve stížnosti však dovozoval,
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příslušnost rozhodčího soudu hornického není výlučnou, ba že pro
dělníkem a zaměstnavatelem vůbec není dána, a v tomto pří
padě že je dokonce nemožna, ježto závodní rada žalovaného odsoudila,
tento se k soudu rozhodčímu neodvolal, ale nález závodní rady není vykonatelným, takže žalobci nezbývá, než řádného soudu se dovolati. Na
to rekursní soud uznal příslušnost řádného soudu z důvodu, že rozhodčí
soud hornický, tak jako závodni rada a mzdový výbor, povolán jest ře

že

spor mezi

šiti mzdové spory jen, je-li tu kollektívní smlouva, které však v tomto
případě, jak zjištěno, není. Žalovaný pak v dovolací stížností tento náhled rekursního soudu prohlašuje za nesprávný, zákonem nijakneopodstatněný. Podle toho nestačí, aby nejvyšší soud řešíl jen otázku rekursního soudu a dovolaci stížnosti, zda kollektivní smlouva je podmínkou
příslušnosti rozhodčího soudu, nýbrž, ukáže-Ii se, že není, bude dlužno
řešiti i otázku pIvního soudce a žalobcovy stížnosti, zda příslušnost rozhodčího soudu pro mzdové spory vůbec dána jest a zdali jest výlučná,
neboť, když ji rekursní soud neřešil, bude pak řešení devolvováno na
nejvyšši soud. Ale logíka vyžaduje, aby otázky byly řešeny v opačném
pořádku, neboť kdyby pravdu měl žalobce ve své stížnosti, že přísluš
nost rozhodčího soudu vůbec není dána neb aspoň ne výlučně, odpadá
pak otázka stížnosti dovolací, zda je podminkou její kollektivní smlouva.
Odpověď na otázky zní: I. Rozhodčí soud hornický jest příslušným pro
každý mzdový spor, který vznikne v hornickém závodě, pro nějž přede
psáno jest zřízení závodní rady, a příslušnost ta je v Ý I u č n á. II. N e n í
podmínkou příslušnosti té, by mzdové poměry v hornickém závodě,
o nějž ve mzdovém sporu jde, upraveny byly smlouvou kollektivní. Jiná,
mnohem širší by byla otázka, zda je podminkou příslušnosti ,té, aby námezdní smlouva, o niž se nárok opirá, byla kollektivní. Tato otázka
připouští existenci kollektivní smlouvy v podniku, ale sporný nárok se
na ni nezakládá. O tom ke konci. Ad I. § 1 zákona ze dne 25. února 1920
čls. 144 sb. z. a n. o závodních radách v hornictví stanoví, že pro každý
samostatný hornický závod, který zaměstnává aspoň 20 dělníků a trvá
aspoň půl roku, ustaví se z á vod n í rad a. Úkolem závodní rady mi"
mo jiné jest dle §u 2 čís. 3 téhož zákona, aby dohIédala na provádění
a dodržování m z d o v Ý c h s m I u v. § 2 současně vydaného zákona
ze dne 25. února 1920, čis. 145 sb. z. a n. o hornických rozhodčích soudech stanoví, že do působnosti těchto r o z hod č í c h s o u d ů náleží
mimo jiné, aby s konečnou platnosti rozhodovaly o odvolání z výroků
závodni rady ve m z d o v Ý c h věc ech. Závodni rada ovšem sama
nevynáší ve mzdových věcech žádného výroku, nýbrž je k tomu vedle
prováděcího nařízení vládního ze dne 13. července 1920, Ns. 434 sb. z.
a n. bod 3 k §u 2 zákona o závodních radách (čís. 144) povolán mzdový
výbor jako její výkonný orgán, takže na základě tohoto nařízení, k ně
muž vláda zmocněna byla článkem II. zákona o závodních radách, doznal § 2 zákona o rozhodčích soudech té změny, že rozhodčí soud povolán jest rozhodovati s konečnou platností o odvoláni' z výroku m z d ov é h O v Ý bor u. Tato změna měla óvšem ta následek, že jako se stalo
zde, nastává zmatek potud, že se práva, učiniti výrok, chápe závodní
rada, kdežto náleží to na mzdový výbor. Ale to nemá v zápětí pro nikoho
žádné újmy, n)ožnoť vždy dodatečně nárok vznésti na řečený výbor, a

teprv když tento se prohlásil, je, otevřena ces!a k ro~hodčímu soud~.
V tomto případě je bezespo,rn,o, ze je na dolu. zalovan~ho us~ave~a z~
vodni rada - vždyť ona pra~e rozhodla - a je tedy zrejmo, z~ vec naI " vyříditi pořadem mzdoveho vyboru a rozhodčlho soudu. Ze je poř~z~ ten o b I i g a t o r n í ,,:příslušn.?st výboru a ~ozhodčího sou,~~ tedy
'Iučná plyne, jak nejvyssl soud Jlz v rozhodnuli ze dne 12. zan 1922
?·.R 337/22 čís. sb. 1835 podrobně vysvětlil, jak z ducha a úmyslu
zá~ona, tak zvláště_také z důvodové zprávy ~Isk 15;"3 al 1919, kde. se
to výslovl1ě praví. sloť o to, Jak zprava ta dl, by delmctvo v otazkach
mzdových spolurozhodovalo, a to se stalo, P?kud jde o. spo,ry mzdové,

Ii

právě tím, že ve mzdovém výboru 1 v rozhodcllll soudu Je :ielmctvo zastoupeno (§ 3 cit. nař., § 3 zák. o rozh. soudech). Tato vJ:hoda spolurozhodování, t. j. vlastní ju~ikatury zájemníků - děl?lc:~,:! p~dmkatel
slva _ tedy výhoda judikatury stavovské a odborne pn radnem soud~
chybí, i jest s podivem, že se dělnictvo opěto~~,ě na řádné sou~y obrac!,

své stavovské soudy pomijejíc. Snad toho pncmou jest Jen, ze se ono
samo a příslušné orgány nemohou v zákoně dobře vyznati, tak jako
v tomto připadě, kde se žalobce táž:, co ,by měl děl~t" když v,ýrok zá~
vodní rady - mzdového výboru, jenz k nen;u byl Jedrn~ povolan - zm
v jeho prospěch, odsouzený podnikatel, Jenz tedy Jedll1e by se odvolatr
mohl však se neodvolá, táké se výroku nepodrobí, a žalobce ho přmu
titi ;emůže protože výrok výboru není exekučnim titulem? Také tuto
otázku zodpověděl nejvyšší soud už v řečeném svém rozhodnutí a dal
zájemníkům na ruku tuto orientaci: Dělník nechť ,vznese věc n~ n;zdový
výbor. Tento ovšem není po~olán; aby spornou ve? rozhodl, ny?rz je;,;u
ie dle bodu 3. al. 5. cit. nar. k §u 2 zakona o zavodl1lch radach (CIS.
144) vyhraženo jen, aby se přič~nil o do h?~ u, i nepodaři-li, s; mu
dohody docíliti, vydá o tom stran~m vyrozumem,,~ toto vyrozu~.em Jest
onen výrok, o kterém § 2 ht. aj zakona o rozhodclch soudech (CIS. 145 2
praví, že do něho přísluší odvol~ní ,k rozhodčí~1U .soudu, ~ on? nevlastn~
tak nazvané »rozhoclnuli«, o nemz § 6 tehOl zakona dl" ze odvolam
musí se podati do 14 dnů od jeho doručení, a jež tak nazývá i prov. nař.
v cit. bodu 3 a1. 5 k §u 2 zákona. Technicky nefsprávněji vyjádřeno:
pokus o smir mezi stranami je obligatorně předepsán a před mzdový
;"ýbor odkázán. Nedocílí-Ii mzdový výbor smíru, odkáže věc usnesením,
v' němž bezvýslednost pokusu o smír konstatuje, na rozhodči soud, a
ovšem toto odkázání možno dosti dobře nazvati i )>rozhodnutím«, jak'
tornu zákon říká., Odvolání jest pak vlastně žalobou. Je tu tedy plně obdoha obeslání ke smíru dle §u 433 c. ř. s. a podané pak žaloby, když se
smír nepodařil, jenže zde,. ve mzd~vém sporu hor~ickém, jso~ obě čá~ti,

pokus o smír a žaloba spojeny v Jeden nerozlučny orgamcky celek lim,
že žaloba (odvolání) musi býti podána do 14 dnů od doručeni vyrozumění o bezvýslednosti smíru, takže ovšem pak mzdový výbor jako
smírčí soud jevi se první stolicí a rozhodčí soud jako nalézací druhou
stolicí a žaloba tedy jako prostředek druhostupňový »odvolání«. Žalobce jest tedy úplně kryt a může se pořád ještě svého práva domoci.
Ad II. 1:\ 19 čís. 4 zákona o závodních a revírních radách (čis. 144)
praví, ie úkolem revírní rady jest spolupůsobiti při uzavirání kollektivních, mzdových, a pracovních smluv projednaných odborovými organi<.2·
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sacemi, a § 2 čÍs. 3 téhož zakona stanoví, že úkolem závodní rady je~~
dohlédati na provádění a dodržování mzdových a platových smluv, pn
čemž cituje v závorce právě uvedený § 19 odst. 4 (správně čís. 4), takže
právem i tu dlužno mysIiti na smlouvy kollektivní, to též proto,. že
vádění a dodržování smluv nekolleklIvl1lch, t. J. smgularl1lch, tyka]lcICh
se jen toho kterého dělníka, ,-,ymykáse zájmu vše?becnosti a tudíž dohledu závodní rady, který by se tu Jevil pko pkesl opatrOVl1lctvl nad
dělníkem jenž sám' se ze svazku s druhy vyloučil, když pro sebe zvláštní
smlouvu 's podnikatelem učinil a společenství odmítl. V souhlasu s tím
stanoví prov. nař. v cit. již bodu 3 k §u 2 zákona o radách: v al. 1, že
mzdovému výboru přísluší bdíti nad dodržováním k o II e k t i v n í
smlouvy, a al. 2, že však úkoly a denní mzdy dle uzavřené k o II e k,~
t i v n í smlouvy stanoví závodní správa a při sporu dovolalI se slusI
mzdového výboru, v al. 5, že proti rozhodnutí mzdových výborů, nebylo-Ii docíleno dohody, možno odvolati se k rozhodčímu soudu,. V al.
6, že závodní radě přísluší, aby dohlédala, by uzavřené k o II e k t I V n I
smlouvy plnilvse oběma stranami. Tak se opravdu zdá, že kollektivní
smlouva je p'odmínkou příslušností mzdového výboru jako smírčího
soudu, nicméně však všecko to.lo zdání rolpadá se v nivec před úmysly
zákonodárcovými, jež i v zákoně samém latentního výrazu došly .. § I
zák. o závodních radách praví, jak už řečeno, že pro každý samostatný
závod hornický s 20 dělníky a pů~letním trváním ust~víse závodní ra~~,
a cit. bod 3 prov. nař. pak nemeně kategoncky nanzuJe (»budou znzeny«) zřízeni mzdového výboru při každé závodní radě. Musí-li však
mzdový výbor tu býti vždycky, když tu je závodní rada, zřízení rady
není však 'podmíněno existencí kollektivní smlouvy, jestliže tedy m u s i
tub Ý t i nejen rada, nýbrž i v Ý bor i tehdy, kdy ž k o II e k t i v n í
sml o u v y ne n í, tu se tázati dlužno, k čemu pak by tu v případě, že.
kollektivní smlouvy není, mzdový výbor vůbec byl, když. by jeho iunkc~
se omezovala právě jen na dohled na sml?uvy koleklIvnI, va zakrocova~1
v diferencích o mzdu a úkoly z nich? JIZ z toho plyne, ze, tane-Ir zakonu na mysli pouze smlouva kollektivní, znamená to jene že.v dnevš?í
době je kollektivní smlouva případností tak pravIdelnou, ze zakon zl].e
v představě, že vžáy a všude tomu tak bude, ale mkterak honenapada,
aby mzdový výbor chtěl vyřazovati z jeho fun~ce smírčího. s?udce ve
mzdových sporech, když by smlouvy kollekhvm mImo nadam neby-Io;
Tomu odporuje základní jeho úmysl, zříditi pro mzdové spory hormku
soud stavovský, soud odborný,. pr? nějž př:,.ce t~té~ d~.vody .mluv~ v pří~
padě, že kollektivní smlouva Je, Jako v,pnpade, ze]1 nem, takze v te
příčině rozumně rozeznávati ani nelze. Také v důvodových zprávách
nedá se pro takový úmysl nálézti ani nejvzdálenějšího dokladu. Naopak,
neboť všecky mluví, nerozlišujíce. Tak zpráva tisk 1553/1919 praví, že
spokojenosti dělnictva má se dosíci spolurozhodováním jeho v otázkách mzdových - zajisté tedy i tehdy, když kollektivní smlouvy není.
Tisk 1980/1919 dí, že zákon o rozhodčích soudech hornických j'est
uskutečněním uznávané potřeby, aby 'spory a konflikty z pracovních
poměrů vyplývající byly smírně, řešeny, ale že je účelno, aby se zřídil
zvláštní tribunál, jenž spor, nepodaří-li se jeho smírné. urovnání, pro
obě strany závazně rozřeší. Ten důvod platí však zajIsté pro spory
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mzdové i v podnicích, kde kollektivní smlouvy není. Zprávy tisk 2273
a 2461/1920 uvádějí, že oba zákony spolu se zákonem o účasti zaměst
nanců ve správě dolů a na čistém zisku (čís. 143) jsou první etapou
v soustavném postupu socialisace báňské těžby, ale dlužno se tázati,
zda zákonodárce vyloučiti chtěl z dobrodiní této socialisace, byť jen
v jednom ~m~ru! t:0dn~kYJ )ejichž p~ac~vní prov?z l1espo~ívá na smlouvě
kollektivi11. Jlste ze mkoll. Mzdovy vybor a dusledne I rozhodčí soud
jest dán tedy stejně pro podniky, jež kollektivní smlouvu mají, jako
pro podniky, kde jí není. Jiná by byla otázka, už shora nadhozená, kdyby
íwllektivní smlouva v podniku byla, avšak jednotlivec by se byl z ní
vyzul. O tu však zde nejde a netřeba ji řešiti ..
čís.

2331.

Upisování nových. akcií. Byl-li vyhrazen starým akcionářům jako
celku jistý počet nových akcií, nebyla tún ještě vzata správní radě vol110St rozděliti akcie na jed not 1 i v é staré akcionáře dle volného uvážení.
(Rozh. ze dne 27. února 1923, Rvll 225/22.)
Akciová společnost Z. usnesla se, rozmnožili akciový kapitál vydáním 6.000 nových akcií, z nichž 4.000 bylo vyhraženo starým akcionáIům. V upisovacím prospektu ze dne 21. září 1920 bylo na tři staré
akcie přiznáno právo k úpisu dvou nových akcií; správní radě vyhraženo právo přídělu upsanych akcií. Žalující tirma učinila na základě
pěti starých akcií, jež byly v knize akcionářů na ni připsány, a 436 plášťů akcií přihlášku na 294 nových akcií. Správní rada přidělila jí však
pouze 3 nové akcie na oněch 5 starých akcií, zaujavši stanovisko, že
ohledně 436 upisovacích práv neprokázala žalující firma potvrzeními
majitelů, na něž pláště znějí, že jí svá upisovací práva skutečně pro. dali. Žalobu na uznání, že žalující firma splnila všechny podmínky pro
upsání 294 nových akcií firmy Z. a že žalovaná akciová společnost Z.
jest povinna to uznati a přiděliti žalující dalších 291 nových akcií, ~
pro C e s ní s o udp r vé s tol i c e zamítL O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolání.
Dů

vod y:

Důvod čís. 4 §u503 c. ř. s. uplatňován jest vzhledem na mmem
soudu .odvolacího, že správní radě žalované firmy vyhrazena byla volnost rozhodnutí o přídělu nových akcií a že tedy žalující firma nebyla
ve svých právech zkrácena tím, že jí přiděleny byly jen 3 nové akcie.
Dovolání jest neoprávněno, COž vysvítá z této úvahy: Podle 10. článku
stanov žalované společnosti bylo ovšem ,vyhrazeno majitelům starých
akcií přední právo na nové akcie tím způsobem, že dosavadní akcionáři
měli nárok na tolik nových akcíí, kolik měli starých. Tímto ustanovením nenabyla žalující firma práva na určitý počet nových akcií, neboť
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jest v něm jen řeč o nároku všech a~cionářů jak~ celku, na určitý poče:
nových akcií, nikoliv o tom, jak maJI tyt? rozv;zel2Y byt:na ,led~othve
akcionáře, žalovaná společnost byla tudlz opravnena, uClmÍl sve, prohlášení o tom v prospektu, jímž zvala staré akcíonáře k upísování akcií
nových. Dle podmínky čís. 10 tohoto prospektu ze dne 25, září 1920
zůstalo správní radě žalované společnosti úplně vyhrazeno právo repartice upsaných akcií. Že tato podm~nka platila pn?, staré ~kcion~ř~
právě tak, jako pro jiné upisovatele, zreJmo Jest ze vseobecneho znem
uvedené podmínky čís. 10 a z jejího umístění v prospektu za podmínkami čís. 1 a 2, týkajícími se starých akcionářů, za podminkou čis. 3,
týkající se neakcionářů, a za podmínkami čís, 4 až 9, týkajícími se společně akcionářů i neakcíonářů, načež ještě následuje upozornění, týkající se 4000 nových akcií, vyhrazených starým akcionářům. Podmínka
čís. 10 prospektu neobsahuje omezení 10, článku stanov žalované společnosti, nýbrž jeho doplnění. žalující firma tedy neprávem pokládá ji
za neplatnou a celý emisní akt za zmatečný, Výhrada volného přídělu
nových akcií starým akcionářům dl~ vo!ného ~v4ženf. správní rady l:.~
lované společnosti jest výslovně a Jasne obsazena tez v uplsovacl pnhlášce; je to přihláška pro akcionáře, jak její nadpis praví, nikoli pro
neakcionáře. Upisovatel akcionář se podle jejího obsahu podvoluje nepodmíněně všem upisovacím podmínkám a uznává, že správní rada
ínllže přiděliti nové akcie dle svého uvážení i rozhodnutí, jsouc oprávněna, za nepřidělené akcíe vrátiti peníze, předem za ně zaplacené, Tuto
přílohu předložila žalovaná strana a zástupce žalující fírmy uznal ji za
správnou, pročež dlužno její. obsah vzíti za základ rozhodnutí tohoto
sporu; vývody spisu dovolacího, vycházejícími z nesprávného předpo
kladu, že upisovací přihláška byla jednotná pro staré akcionáře i pro
nové upisovatele, není třeba se zabývatí. Žalující firma podepsala onu
upisovací přihlášku svým zmocněncem; tím podrobila se podmínkám
v ní obsaženým.
čís.

hodnoty (§ 8 odstavec pátý zákona), Zásad právě vytčených při stanovení hodnoty statku, o kterou v tomto případě běží, dle přesvědčení
soudu rekursního šetřeno nebylo. Soudní komisař stanovil hodnotu nemovítosti výhradně jen na základě znaleckého posudku, nepřihlížeje vů
bec k hodnotČ' vypočtené na podkladě čistého katastrálního výnosu, ač
koliv zákon právě tento způsob ocenění za směrodatný pokládá,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu mimo jiné
z těchto
důvodů:

Neprávem dovolávají se stěžovatelé výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 19, července 1921 čís. 25787/20 na doklad toho, že hodnota statku nemá býti stanovena dle několikanásobného čistého katastrálního výnosu po rozumu §u 8 zákona ze dne 7, srpna 1908'čís, 68
z. zák., - neboť onen výnos obsahuje pouze povšechné směrnice pro
vyšetřování hodnot věcí nemovitých při pozůstalostech, nedotýká se
však z v I á š t n í h o zákonného ustanovení zmíněného §u 8, jež nikterak nemění a měniti ani nemůže.

čís.

2333.

Doklady o nárocích, přihlášených k rozvrhu nejvyššího podání
(§ 210 ex. ř.), jest předložiti nejen osobám soukromým, nýbrž i veřej
ným orgánům. Exekuční soudce není povinen, by konal sám od sebe
šetření o přihlášených nárocích veřejných orgánů.
(RozlL ze dne 28. února 1923, R I 174/23,)
K rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodané pozemky při
hlásil berní úřad nedoplatek daně pozemkové 245 Kč 20 h,poplatek
převodní 1638 Kč
vkladné 200 Kč, a žádal hotové zaplacení. Pří rozvrhovém roku vznesli vě~řitelé proti přikázání oněch pohledávek odpor,
ježto nejsou vyúčtovány a není udána ani doba ani předmět, na,který
se vztahují a nejsou osvědčeny, a odporovali jmenovitě proti tomu, by
přikázány byly ve výsadním pořadí. Exekuční soudce odporu vyhověl,
ježto nebyly předloženy doklady dle §u 210 ex, ř, o existenci pohledávek a. mímo to při úctování daně pozemkové nebyla udána doba, za kterouse daň požaduje. Rek u r sní s o II d usnesení potvrdíL O ů vod y:
První soudce vyhověl právem odporu, Zákon v §u 210 ex. ř. nerozeznává} zda jde o přihlášku veřejných orgánů čí jiných osob, a žádá výslovně předložení dokladů o nárocích, nejsou-Ii už' u soudu, a to v prvopisu nebověřeném opisu a výslovně uvádí, »jinak že by k nárokům pří
rozvrhu toliko potud bylo hleděno, pokud by z veřejné knihy, ze zájemných a jinakých spisů exekučních bylo zjevno, že jsou podle práva
platné a k uspokojení způsobilé«, Ježto není v přihláškách berního úřadu
uvedeno, za jakou dobu se daň pozemková požaduje, aniž byl předložen
při rozvrhovém roku platební příkaz ohledně převodních poplatků a

2332.

a

Výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 19. července, 1921, čís.
25787/20 netýká se odhadu při posloupnosti ve statky střední velikosti
(§ 8 zákona ze dne 7. srpna 1908 čís. 68 z. zák. pro čechy).
(Rozh, ze dne 28. února 1923, R I 89/23,)
V pozůstalostním řízení o statku střední velikosti stanoví I notář jako
soudní komisař přejímací cenu. Rek II r s n I s o II d usnesení notáře
zrušil a nařídil doplnění řízení a nové stanovení přejímací ceny, mim9
jiné z těchto d ů vod ů: Dle ustanovení §u 8 zákona ze dne 7, srpna
1908 čís, 68 z. zák. nedohodnou-li se účastníci, stanoví soud po předse
vzetí odhadu znalcí, po vyslechnutí představenstva obce a po výslechu
súčastněných hodnotu statku dle několikanásobného čistého katastrálního výnosu dle svého nejlepšíl\o uvážení; tak aby přejímatel mohl obstátí, Při tom znalec jest povinen udati skutečné předpoklady, na nichž
jeho dobrozdání je založeno, jakož í ostatní podklady svého výpočtu
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vkladného, kteréžto poplatky nejsou knihovně zajištěny, postupoval
první soudce zcela správně, když jich vůbec nepřikázal, poněvadž nebyl
při odporu věřitelů povinen zkoumati nedostatečně udaný stav přihlášek
veřejných orgánů ani konati šetření o stavu a rozsahu přihlášenych
nároků. Nelze ani vzhledem k ustanovení §u 55 čís. 3 ex. ř. za to míti,
že exekuční komisař je povinen, takové šetření konati. Tomu brání ustanovení §u 213 ex. ř., které nařizuje, že okolnosti, pro rozhodnutí soudu
rozhodné, při rozvrhovém roku slyšením přítomných osob, které tímto
odporem jsou dotčeny, mají býtí objasněny, tudíž úřední vyšetření jest
nepřípustné. Nejsou tedy správné vývody stížnosti, že se předpis §u 210
ex. ř. o nutnosti, předložiti doklady o přihlášených pohledávkách, na
veřejné orgány nevztahuje a že platí jen o. osobách soukromých (viz
Neumanův komentář ll. vydání str. 597).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dúvody:
Usnesení rekursního soudu hoví plně zákonu, a vývody dovolacího
rekursu nejsou s to, by vyvrátily správné jeho důvody. My1ným jest
názor, že přihlášky berního úřadu nepotřebovaly dalšího dokladu, pac
něvadž byly vyhotoveny dle předpísů, platných pro berní úřady, a opatřeny podpisy úředníků k tomú určených a k podpisu oprávněných, jakož
i úřední pečetí. Tím bylo učiněno zadost pouze předpisům formálním.
Z přihlášek pak jest patrno jen tolik, že nejsou zapraveny pozemk'ová
dařt 245 Kč 20 h, poplatek převodní .1648 Kč a vkladné 200 Kč; ale
nevychází z nich na jevo, za kterou dobu daň jest nezapravena, z které
nemovitosti převodní poplatek byl předepsán, a které pohledávky se'
týká vkladné, ač veškeré tyto okolnosti jsou důležité. Neboť pozemková
daň požívá přednostního práva jen tehdy, není-Ii déle tří let zadrželá,
a totéž platí o převodním poplatku, před pokládajíc, že byl vyměřen
právě z převodu prodané nemovitosti (§ 216 čís. 2 ex. ř.). Vkladné
vůbec nepožívá z á k o 11 n é h o pře-dnostního práva na II e m o v it o s t i, nýbrž jen na věcném právu, jehož bylo vkladem nabyto
(§ 72 popl. zák.); přihlášené vkladné mohlo tudíž býti přikázáno jen
v pořadí příslušné knihovní pohledávky; ani v dovolacím rekursu však
se netvrdí, že se týká pohledávky, na niž do šlo při rozvrhu nejvyššího podání. Bylo proto věcí berního úřadu, by k rozvrhovému roku
předložil doklady O požadovaných poplatcích a dani, zvláště když ani
z veřejné knihy, ani ze zájemných. nebo jinakých spisů exekučních na
jevo nejde, že přihlášené nároky po právu trvají a k uspokojení jsou
způsobilé (§ 210 ex. ř.). Že ustanoveni §u 210 ex. ř. platí nejen pro
soukromé osoby, nýbrž i pro veřejné orgány, správně a ve shodě s na~
ukou a .iudikaturou vyložil soud rekursní, a stejně bezvadným jest také
jeho další výrok, že soud nebyl povinen, konati šetření o tom, zda vůbec
a v jakém rozsahu jsou přihlášené nároky po právu. Poněvadž dle toho, .
co uvedeno, k přihláteným nárokům'pro odpor věřitelů, dle §u 213 ex. ř.
k odporu oprávněných, nemohlo býti hleděno, jest dovolací rekurs bezdůvodný a nebylo mu vyhověno.

čís.

2334.

Prodej, jenž nebyl proveden dle ,předpisů čl. 343 obch. zák., není
svépomocným prodejem ve smyslu obch. zákona, a nejde na účet liknavého kupitele.
(Rozll. ze dne 28. února 1923, Rv 1 247/22.)
Žalobce prodal žalovanému 100 q . letních jablek po 98 Kč. Ježto
žalovaný ocitl se v prodlení s převzetím, prodal žalobce jablka jiné
firmě po 70 Kč a žalovalo náhradu rozdílu v prodejních cenách. P r oe e sní s o u rl p r v é s tol i c e žalobu zamítl, ježto při prodeji zboží
nebylo postupováno dle čl. 343 obch. zák. O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. D II vod y: čl. 343 obch. zák., který v tomto případě
jedině přichází v úvahu, dává sice v odstavci druhém prodateli pro
případ prodlení kupitele právo, by zboží veřejně prodal, anebo, má-li
zboží bursovní nebo tržní cenu, obchodním dohodcem, pokud se týče,
kde ho není, úředníkem ku veřejné dražbě oprávněným prodati dal.
Předpis tento jest sice rázu imperativního, předpokládá však zajisté
možnost takového prodeje, poněvadž nedá se mysliti, že zákonodárce
chtěl zavazovati státní občany ku jednání hospodářsky absolutně nemožnému. Ve směru tom uvedl žalobce, dovolávaje se o tom důkazu
svědky a znalcem, že chtěl jablka prodati ve veřejné dražbě a k tomu
cíli nakupovače S-a k starostovi v D. poslal, že starosta mu vzkázal,
že jest vyloučeno, jablka v tamnější hajině ve veřejné dražbě prodávati, poněvadž by uplynulo několik dnů, než by ku prodeji došlo, takže
by se ovoce mohlo zkaziti, a dále, že by se ve veřejné 'dražběneprodalo,
poněvadž tamnější kraj jest ovocnářským· krajem. Soud procesní, obmeziv se na výslech svědků, který potřebného positivního výsledku nepřinesl a zamítnuv důkaz znalecký, porušil tím ustanovení §§ 276 a 351
c. ř.s. Odvolací, soud použiv práva §u 488 c. f. s. a připustiv tento dů
kaz, here za zjištěno, že v tomto případě jde o vagonovou zásilku letních jablek, která ze stanice dráhy T. odeslána býti měla, že v roku
1920 zejména.v oné krajině úroda jablek byla dosti značná, následkem
čehož nedalo se očekávati, že by ovoce ono na místě samém hospodářsky prospěšně veřejnou dražbou, nebo jinak s urychlením se prodati
mohlo, že prodej zboží bylo uspíšiti, poněvadž letní jablka podléhají
snadno zkáze, že poměry obchodu ovocem (ovoce podléhá snadno'
zkáze) vyžadují toho, aby prodavač v případě prodlení kupitele jednal
rychle, totiž zboží buď jinam zaslal aneb co nejrychleji dle možnosti
prodal, a že jablka, o .která ve sporu jde, prodávala se v onu dobu po
70 až 80 Kč za 1 q. Z tohoto skutkového zjištění plyne, že veřejný
prodej jablek hospodářsky možným nebyl aže žalobce, zciziv jablka
soukromým prodejem, dosáhl tržní ceny a šetřil při jednání tom opatrnosti řádného obchódníka (čl.' 282 obch. zák.) a právem domáhá se.
na žalovaném náhrady škody v požadované výši, která mu vznikla tím,
že žalovaný zboží v době smluvené neodebral a tudíž v prodlení se ocitl,
a musí 'proto škodu prodlením tím způsobenou žalobci nahraditi (čl.
. 346, 354 obeh. zák.).
.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
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Důvody:

Opodstatněn jest dovolací důvod §u 50.3 čís. 4 c. ř. s., neboť nelze
přistoupiti k právnímu názoru odvolacího soudu, že svépomocný prodej
dle čl. 343 obch. zák. lze provéstí po případě také jiným způsobem,
než zákonem předepsaným. Prodej, jenž nebyl proveden dle předpísů
čl. 343 obch. zák., není svépomocným prodejem ve smyslu obchodního
zákoníka a kupující není povinen trpěti, by byl proti němu uplatňován
am tehdy, kdyby byl pro něho příznivějším. Právem poukazuje dovolatel
k tomu, že v případě, že zboží podléhalo zkáze, nebylo toliko zapotřebí
předc~ázející pohrůžky a dodává se k tomu, že důsledkem toho, že
prodej dle předpisů čl. 343 obch. zák. provésti by nebylo lze, by bylo
jedině, že prodávající by práva jemu dle čl. 343 obch. zák. propůjče
ného prostě použiti nemohl a že by mu bylo toliko zůstaveno, složiti
zboží na soudě (§ 1425 obč. zák.) a kdyby tak učinití nechtěl anebo ne-

mohl, zažalovati kupní cenu, jakmile stala se splatnou nebo od smlouvy
odstoupiti, jako by nebyla k místu přišla (čl. 354, 356 obch. zák.). Zachování zákonem předepsané formy svépomocného prodeje ve smyslu
čl. 343 odstav.ec druhý obch. zák. ·sprostíti mohl by ho jedině kupující
sám. Dle zjištění nižších soudů se žalobce při prodeji sporných jablek
nezachoval dle shora zminěných předpisů; prodej těchto jablek továrně
na marmeládu v H. se ztratou 28 Kč pří jednom metrickém centu, celkem tedy 280.0 Kč, nestal se ['roto na účet žalovaného a nemůže žalobce
na něm žádatí, by mu tento rozdíl mezi dojednanou a utrženou kupní
cenou nahradil. Utrpěl-li tím žalobce nějakou škodu, zavinil si ji sám
sv}'m nezákonnÝ11l postupem.
čís.

2335.

V tom, že předseda sděloval přísedícím výsledky přelíčení, vedeného
jazykem německým, a že porada konala se jazykem německým,
nelze ještě spatřovati důvod zmatečnosti dle §u 477 čís. 2 c. ř. s.
K pojmu zmatečnosti dle čís. 9 §u 477 c. ř. s.
Zaplacení členského podílu není podmínkou nabytí členství ve společenstvu výrobním a hospodářském dle zákona ze dne 9. dubna 1873,
I:ís. 70 ř. zák.
Osoba, částečné svéprávnosti zbavená, nemUže se bez svolení podpůrce a opatrovnického soudu státi členem zapsaného společenstva
s ručením neobmezeným.
Nevěděl-li smluvník, uzavíraje smlouvu, že druhý smluvník jest ku
smlouvě neschopným, jest smlouva hned od původu neplatnou a nemůže dodatečným schválením dojiti platnosti.
Ustanovení §u 865 obč. zák. platí i. o smlouvách oboustranných.
česky,

!Rozh. ze dne 28. února 1923, Rv I 1362/22.)
Žalobce, částečně· svéprávnosti zbavený, domáhal se určení, že jest
"Ienem zažalovaného družstva invalidů, zapsaného společenstva s r.
neobm. Žalované družstvo namítlo mimo jiné, že žalobce ,podíl neupsal

"niž zaplatil.a že v ,době tvrzen~ho jím v~niku společenstevní smlouvy
ke vstupu do spole,censtva nemel svolem podpurce a opatrovnického
soudu, , P ! o c ~ s n I s o Uo d p r v é s t o I i c e žalobu zamítl a uvedl
~hledne teto ~~rnltky ,v d, u v.o d ech: Podle §u 4 cís. nař. ze dne 23.
corvna 1916, CIS. 207 r. zak., jest osoba, svéprávnosti částečně zbavená
"a, roveň postavena do~pělému nezl~tilci a obdrží podpůrce, jenž má
prava a povmnostI porucmka, a jemuz podle §u 5 téhož cis. nař. náleží
cpravovati jmění takové osoby podle předpisů §u 222-248 obč. zák:
Podle §~ 244 obč., zák. jest nezl~tilec ~i~e oprávněn, aby si vydělával
ct0yolenym jedon!mm b,:z svolem ~orucmka, avšak bez schválení por:lce~st~a nemuze z,e soveho ntc ~cl~Jh, v~l~l se zavazovati, a podle §u 233
te,hoz zakona neSml ~ubec porucmk pn jednáních, jež nenáležejí k řád
nem~ prOV?Zll porucencova hospodaření a jsou větší důležitosti, nic
!,odmknoutI bez soudního svolení. Přistoupení žalobce za člena družstva
(uz~vř~rií společe~sievní smlou~y), dlužno považovati za jednání, které
nenaleZl k obvyklemu provozu zalobcova hospodaření a jest větší důle
~i!osti, ~eboť, členství ve spo~ečenstvu s neobmezeným ručením, jako je
zalovane druzstvo, zavazuje clena podle §u 53 zákona ze dne 9. dubna
: 873, čís, 70 ř. zák .. k ručcní celým jměním za veškeré závazky spole,~enstva, pokud k Jejich krytí nestačí.v případě likvidace neb úpadku
jmění společenstva. Měl proto žalobce potřebí ku přistoupení za člena
žalov~ného dru~st~a svolení opatro~nického, soudu, pokud se týče bylo
zapotrebl uzavrem smlouvy spolecenstevnl opatrovnicky schváliti a
ježto takovéhoto svolení si žalobce nevyžádal, a smlouva spoJečenst~vní
dodatečně opatrovnicky schválena nebyla, smlouva ta platně k místu
nepřišla a, pokud uzavřena nebyla, byla neplatnou. Jedná se nyní o to,
zda dodatečným schválením této smlouvy se strany žalobce po zrušení
jeho odprávnění smlóuva, původně neplatná, obživla a může-Ii proto
žalobce se jí nyní s úspěchem dovolávati. Soud je toho náhledu; že
nikoliv. Společenstevní smlouvou béřou na se obě strany vzájemná
práva a závazky a to ihned uzavřením smlouvy. Nelze proto připustiti
a není ani možno, by smlouva stala se účinnou pro obě strany teprve
za delší dobu, smlouva taková musí býti buď hned z počátku platná
anebo vůbec již platnosti nabýti nemůže. Jen v těch· případech, kde opatrovanec ~rnlouvou na sebe závazek béře a prohlášením nebo jednáním
po nabytí. svéprávnosti závazek tento uzná, smlouva prohlášením ob,živne, na př. vypůjčí-Ii si nezletilec peníze a po nabyté zletilosti úroky
splácí, nikoliv však v těch případech, kde obě strany práva a závazky
vzájemně na sebe béřou, tudíž při smlouvách dvoustranných, při nichž
by obě strany prohlásiti musily po odpadnutí překážky, že na smlouvě
trvají; pouze jednostranné prohlášení dřívějšího opatrovance k obživnuti
smlouvy nestačí. Že žalované družstvo takovéto prohlášení učinilo, žalobce ani netvrdí, prohlášení jedině jeho samotného k obživnuti smlouvy nestačí, takže smlouva vůbec neobživla, a žalobce ze smlouvy pů
vodně neplatné nároku na uznání členství k družstvu Žalovanému odvozovatí nemůže. O d vol a c í s o u,d rozsudek potvrdil· mimo jiné
z těchto d ů vod ů: Zmatečnost. rozsudku a celého předcházejícího ří
zení shledává odvolatel v tom, že soud prvé stolice nebyl řádně obsazen
(§ 477 čís. 2 c, ř. s.), zmatečnost rozsudku sama pak dále v ton1, že
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rozsudek sám sobě odporuje (§ 477 čís. 9 c. ř. s.). Výtku onu opírá
žalobce o to, že předseda senátu již při ústním jednání, ač bylo vedeno
.česky, sděloval přísedícím návrhy' a výsledky jednání v řeči německé
a že také bylo v jednací síni slyšeti, že porady dály se v jazyku ně
meckém. Z toho že musí odvolatel souditi, že přísedící třeba rozumějí
česky, přece nebyli s to, sledovati celý postup českého jednání tak, aby
si mohli přímo z vlastního názoru učiniti svůj úsudek, nýbrž že bylo
již třeba překladu, ohledně něhož však není záruky, že stal se objektivně správně. Úřední zprávou předsedy senátu je prokázáno, že soudce
laik je češtiny úplně mocen, že přísedící, rada vrchního zemského soudu
S., českému jazyku rozumí a jej v písmě ovládá, byť nemohl každou větu
zběžně pronésti a že jen vzhledem k této okolnosti mluvilo se při poradě německy. Nelze· proto míti ,za to, že se přísedícím soudcům nedostávalo zákonné kvalifikace ku projednání sporu v českém jazyku.
Když pak žalobce sám uvádí, že předseda přednesl při ústním
jednání všechny návrhy a výsledky ústního jednání přísedícím
v. řečí německé, jest z toho vidno, že íněl žalobce (jeho právní
zástupce) možnost kontrolovati, zda sdělení ta jsou správná a po
případě činiti výtky, k čemuž však dle obsahu spisů nedošlo. Z úřední
zprávy předsedy senátu vychází dále, že také zapisovatel ovládá jaZYk
český. Proti protokolování nebyly činěny výtky (§ 196 ~. ř. s.). Ostatně
by nedostatek zákonné kvalifikace zapisovatelovy nezakládal zmateč
nosti i dle §u 477 čis. 2 c . .ř. s., jelikož zapisovatel, i když nutno ho'
přibrati k jednání, není členem (nalézacího) soudu, o němž mluví před
pis ten a nemá účasti. na rozhodování. Nesprávné protokolování mohlo
by býti nejvýše důvodem vadností řízení, nikoliv však důvodem zma·tečnosti řízení nebo rozsudku. Ani zmatečnosti ve smyslu §u 477 čís. 9
c. ř. s. tu není. Výtku, ·že rozsudek sám sobě odporuje, opírá žalobce
o to, že první soud přes to, že žalované družstvo uznalo pravost, pokud
se týče správnost listin (protokolu a presenční listiny o 'ustavující schůzi
ze dne 9. května 1919), a přes to, že také pravost stavby byla doznána,
dospěl ku přesvědčení, že František J. a Vilém B. nepokládali se za
členy družstva, že Vilém B. členem družstva vůbec nebyl a že žalované
družstvo teprve před žalobou zvědělo, že žalobce byl pod opatrovnictvím, což prý však odporuje obsahu oněch listin; vytýká dále, že
rozsudek je v rozporu sám s sebou ohledně doby, kdy jednotliví členové
učinili písemné přihlášky, kdy upsali (zaplatili) členské podíly a kdy
nabyli členství družstva a dovozuje, že jak jednotlivá zjištění, tak zác
věry prvního soudu jsou ve vzájemném rozporu.~ Avšak, i kdyby tomu
bylo tak, nebylo tu zmatěčnosti ve smyslu §u 477 čís. 9 c. ř. s. Podle
tohoto ustanovení je rozsudek zmatečným jen tehda, když vlastní rozsudek, to jest nález rozsudečn{', je sám v so1:)ě v rozporu, když jednotlivé jeho části nemohou vedle sebe logicky obstáti, nýbrž se navzájem
vylučují, takže z nálezu rozsudečného nelze seznati spolehlivě, co
vlastně bylo žalobci přiznáno, neb oduznáno, nebo když pro rozhodnutí
nejsou uvedeny žádné důvody nebo takové, že podleních nelze rozhodnutí vůbec přezkoumati. Takovými vadami však rozsudek stižen
není. I kdyby důvody rozhodovací se v tom či onom směru rozcházely,
nebo kdyby skutková zjištění nebo závěry ať skutkové, nebo pr"vní ne-

byly. -"právné ~eb~ logic~é,. nebylo by tu zn~atečnosti rozsudku, nýbrž
neJvyse

~espravn:

ocenen~

vlsle·dk~. J,ednanl. a

důkazů,

nesprávné

posouzel11 skutkove nebo praVl11 nebo jllla vadnost řízení nebo rozsudku
o čemž však bylo by rozhodnouti teprve po ústním jednání odvolacím'
Bylo proto o,dvolání, pokud se ,~pír~ o důvod ,zmatečnosti dle §u 4Tl
JéIS. 2 a 9 c. r. s., podle §§ 471 CIS. ~ a 473 c. r. s', odmítnouti již v zasedáni neveřejném. Žalobce zastává n~zor, že, jakmile byly stanovy obchodl11m soudem schvaleny a do rejstnku zapsany, platí pro posuzování
právopl~tnosti čle,;ství výhradně stan,ovy ~ nikoliv již předpisy občan
skeho zakol11ku a ze proto soud prvl11 stohce nebyl ani oprávněn zkoumati, zda přístup žalobce za člena družstva odpovídal ustanovením ob,čanského zá,kona, čili nic:,N,ázor ten. je právně mylným. Připouštějí-li
sta~o:y l~ruzstva: by za jlstych okolnostt čleliství přešlo na osobu, jež
ne,nI u~II)e ,svep.rav,nou, ~elze Oz" toho dovozovati, že osoba, jíž ,se- nedost~va u~lne sveprav!:ostt, l'.'uze ,bez svolenJ poručenského. neb opatk vmckeho soudu pnstoupltt za clena spolecenstva s ručemm neobmezeným a bráti tak na sebe neobmezené ručení za všechny dluhy a závazk~ společe.ns.tva ,ve smyslu §u 53 zák. o společenstvech. Jde tu
o ~ravm !e~na~l, J.ez nepatří, k obyčejné řádné správě jmění, nýbrž
o ukon VetSI dulezltostl, k ne muž nestačí ani svolení" zákonného. zá~tupce, nýbrž třeba schválení ~oudního (§ 233 obč. zák.). Tento pozada~ek . nemohou stanovy druzstva, byť I byly soudem rejstříkovým
schvalen'y, ~11! odstran!h am nahraditi. V ostatním poukázati je na rozh?dova';l duvody.prvmho soudu, jenž také případně dovodil, že přístup
puvodne neplatny nemohl by nabýti platnosti a účinnosti ex tunc ani
d?d~tným sch~álením ž3'!obcový~ po tom,. když č~stečné jeho odprávnem bylo zruseno. Uvazlh je pn tom zejména, ze přístup ku společenstvu zakládá nejen práva !j povinnosti mezi členem a společenstvem
njbd i závazky člena vůči věřitelům společenstva, tedy vůči osobál~
trettm. Am na ustanovení §u 865 obč. zák. nemŮže se žalobce důvodně
?dvoláv~ti. Usta~ovení toto předpokládá ,že straně svéprávné je známo,
ze druhy smluvmk nema zpusobllostt, aby se bez svolení soudu samostatn~, zavazoval a že přes. t?to vědomí uzavírá s ním právní .jednání,
svolujlc k tomu, aby byla vazana, dokud o schválení nebude rozhodnuto.
Nelze usuzovati, že by bylo žalované družstvo přijalo žalobce za člena,
kdyb! bylo vědělo: že je částečně zbaven ,svéprávnosti a tudíž nezpů
sobllx.m samostat~e s.e. zav:azovalt. Tvrzem odvolatelovo,že šlo by tu
neJvyse o omyl, tykajlcI se pouze vlaslnostt druhého smluvníka, o omyl
. n.epodstatný, jenž. ne~í na új:.nu úči?nosti smlouvy, není správné. Omyl
tykal by se vlastnosh, od mz by zavlsela platnost a účinnost smlouvy
s~mé, šlo ~y tedy o omyl podstatný, bez něhož by bylo ke smlouvě
-'~~ec.nedoslo (§§ 871 a 873 obč. zák.) a to o omyl žalobci z okolností
zre]lny.
.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
T

Důvody:

Dovolací důvod §u 503 čís. 1, správně 4 c. ř. s., shledává dovolatel
v t?~l, že zmatečno~~ rozsu~ku prvního, soudu a řízení jemu předchá
zejlclho dle §u 477 CIS. 2 c. r. s. proto, ze rozhodující soud nebyl řádně
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obsazen, a dle §u 477 čís. 9 c. ř. s. pro vadnost rozsudku a jeho rozpor
sama s sebou nebyly odvolacím soudem uznány. Než stalo se tak právem. Dovolatel odkazuje se na rozhodovací důvody napadeného rozsudku, v podstatě správné. Podotýká se, že obsazení soudu 'odpovídalo
platným zákonným předpísům, zejména §u 7 zákona ze dne 1. srpna
1895, čís. III ř. zák. a §u 32 odstavec čtvrtý zákona ze dne 27. listo. padu 1896, čís. 217 ř. zák. a že pro zmatek, že rozsudek sám sobě
·odporuje, se předpokládá rozpor v rozsudkovém nálezu a n.ikoli snad
jen v jeho důvodech. Lze připustiti, že zaplacení členského podílu není
podmínkou nabytí členství ani dle stanov žalovaného družstva, ani dle
zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. Avšak žalobce se členem
žalovaného družstva nestal, protože jeho ;>řjhláška za člena družstva
dle zákona byla původně neplatnou, takže ani pozdějším schválením
platnou státi se nemohla. Dovolatel odkazuje se po této stránce na
důvody nižších soudů a podotýká se na vývody dovolací toto: Přihlá
šení se žalobce za člena žalovaného družstva vyžadovalo schválení opatrovnického soudu jíž proto, že jde o společenstvo s ručením neobme7eným, jehož členové ručí dle §u 53 zákona ze dne 9. dubna 1873,
čís. 70 ř. zák., pokud se týče dle čl. VIII. b) stanov žalovaného družstva
za všechny závazky družstva, pokud k jich úhradě v případě úpadku
nebo likvidace jeho jmění nestačí, rukou společnou a .nedílnou, celým
svým jměním, a nemůže se proto žalobce dovolávati ustanovení §u 246
obč. zák. s poukazem na čl. X. druh;tevních stanov, dle něhož každý
člen musí býti zřízencem družstva a jako takový beře měsíční služné.
Ostatně lze přisvědčiti dovolateli, že § 865 obč. zák. nerozeznává, zda
se jedná o smlouvy jednostranné či oboustranné a že dodatečné schválení takových smluv nezletilcem (částečně odprávněným) po nabytí zletilosti (opět nabyté svéprávnosti) jest možným a že se jím stane smlouva platnou tak, jako by byla hned původně bývala platně dojednána.
Dovolatel jest však na omylu, míní-Ii, že tb platí také tenkráte, když·
svéprávn~ strana nevěděla, že jedná se stranou, která se sama zavázati
nemůže. Opak toho § 865 předpokládá, stanově, že svéprávná strana
od smlouvy až do dojití schválení odstoupiti nesmí a že může toliko
žádati přiměřenou lhůtu k vyjádření. Ustanovení §u 866 obč. zák., dle
něhož ten, kdo I s t i v ým z p ů s o b e m pře d stí r á, že je způ~
sobílým smlouvy uzavírati a tím druhého, jenž nemohl se o tom lehko
přesvědčiti, v omyl uvedl, je povinen dáti zadostiučinění, neupravuje
povinnost smluvní, nýbrž povinnost z provinění a nepřichází již proto
zde v úvahu. Dovolává-Ii se však žalobce komentáře Stubenrauchova
a systemu Krainze-Ehrenzweiga, přehlíží, že právě tito dva spisovatelé
stojí úplně na stanovisku jim odepřeném, neboť Stubenrauch učí, že
strana smlouvy schopná, která se stranou ku smlouvě neschopnou, pokud se týče s jejím zákonitým zástupcem, smlouvu dojednati chce, jest
slibem svým vázána a musí vyčkati, bude-li smlouva schválena či nic,
a Krainz-Ehrenzweig (1920 ll. svazek I. polovice: § 313 str. 128), že
dlužno v takovém případě za to míti, že strana svéprávná, jíž vlastnos.t
druhé strany (nezletilost apod.) jest zná 111 a, chce lak dlouho býti
zavázanou, až schválení uděleno býti mŮže. Jestliže tedy žalované
družstvo, pokud se týče jeho zakladatelé, nevěděli, že žalobce byl
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v době, kdy se za člena družstva přihlá~il, zbaven svéprávnosti, nejedná
se o smlouvu v~ smyslu §u 865 obč. zak., nýbrž o smlouvu od o d
neplatnou, ktera se platnou státi nemohla ani tím že j'i po nab Pt~VO ,u
,
.
h '1'1 P .
' y I svepravnostI se va 1. ovmnasti, přeptati nebo dotazovati se
,zal
b
"
t"
I
.
,
v pnclne
o covy svepravnos I za Ovane druzsívo nemělo nebof nej'de
'
t
'
l
b
'
o 'bzad
~!obu ruzs va na za o ce o zadostiučinění dle §u 866 obč. zák
o jeho žalobu na družstvo o uznání členství.
., ny rz
v'v·

čís.

v

2336.

, ~ říze~í směn~čnét? lze do konce ústního jednání v prvé stolici před
n~str nove skutecnostr a nabídnouti nové důkazy k opodstatnění n',

mltek vzn,esených proti směnečnému platebnímu příkazu ve Ihů~ě
§u 557 c. r. s.
,N~spraved!!v~u a bezd~vodno? bázeň nelze spatřovati v tom, že
dluzmk byl prrmen k podpISU smenky vyhrůžkou trestního udání.
(Rozh. ze dne 23. února 1923, Rv II 111/23.)
Pro c ~ sní s o udp r v é s t o I i c e ponechal k námítkám žalovaneho smenečný platební příkaz v platnosti a uvedl mimo jiné v d ů
'! o ~ e. ch: V prv~ řadě dlužn?, :,vésti: ž,e n~mitky žalované strany,
jak?z 1 skutkove prednesy slouzlcl namltkam temto za podklad pokud
obe ,n~;o~hlasí s 'vpísemnými směnečnými námitkami žalovaného, se
o_~mltaj.1 j~k? nepnpustné a opozděné, poněvadž nebyly ohlášeny ve
tndennr. Ihu!e nepr~dlužitelné (konečné), tak že po uplynutí této lhůt
Jest s mml: zalovana str~na vyloučena (§ 557 c. ř. s.). Důsledkem tOh~
lze se, zabyv.atr t?:lko nanl1tkami, jež podala žalovaná strana včas. Ža!ova~y namlta tez neplat!,?st žalobní směnky, poněvadž prý poúpis
n~ nem b~1 ~ynucen poh:~zko~ tr~stl11ho oznámení a skutečným násilI~ym za?rzenrm v kanc;lan pravn.lho. zastupce žalující banky. Uvádějí
slce. sved,ek T. ,a K., ze T. 1 pravm zástupce žalobkyně hrozil žalov~nemu, ze, kdyz nezaplatí nebo nepodepíše směnek, bude na něho uči
n~no ~:estm ,0známenL Na.~roti tomu nikdo nepotvrdil, že byl žalovaný
nastln: zadrze~ v ,kanc~la:l, doku~ neprohlásil, že směnky podepíše.
Sou.d je toho presvedčem, ze vyhrozování trestním oznámením není nuc':?lm ,!e ~myslu. §u 870 obč. zák., jež by činilo smlouvu, tedy v tomto
~~lpade p,npojeny podpIS nepl~tn~m, poněvadž žalovaný neměl se čeho
b~tr, kdyz jeho po.stup ohled ne. zalohy od žalobkyně přijaté byl správnym. 00 d v 0.1 a.c I s.o u d rozsudek potvrdil mimo jiné z těchto d ů
V? d u: Prvm s?ud p;-edevším zcela správně nepřihlížel k 'oněm námitkam a sk~tko:,ym prednes~m, sloužícím jim za podklad, . které teprv
p? ~plynut! I!'uty §u 557 c. r. s. byly učiněny. Tyto námitky jsou opoz~,ene . a pr~ve proto, nemusel prv~ soud s nimi se, obírati a není jeho
nzem ·kuse proto, ze tak neučlmL Pokud jde o námítku neplatnosti
akc~ptu pr~to, ~e ?yl prý na žalované firmě vynucen, nevšímá si žalovany tOho,. ze bazen dle §u 87? ob~. zá~. musí býti nejen důvodna, nýbrž
. take nepravem vzbuzena,. o cemz Ovsem nelze mluviti tenkráte, když
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domáhá se toliko svého práva proti ,svému dlužníku, jak tomL:
jest v tomto případě.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto

kdyby tak neučinil; ani v tom, ani v onom případě nemůže žalovaný
tvrditi. že ho žalující banka přiměla k podpisu směnky bázní nes p r ave d li vou a d ů vod n o u.

důvodů:

Lze beze všeho připustiti, že také ve směnečném řízení platí zásada,
že žalovaná strana může do konce ústního jednání přednésti nové skutečnosti a nabídnouti nové důkazy k o pod s ta t n ě n í nám i t e k,
v z nes e n Ý c h pro t i smě n e č n é m upl a t e b ním u p ř í'k a z u vel h ů t ě §u 557 c. ř. s. Správně však nižší soudy vyložily,
lže ve směnečném řízení není přípustno, vznésti při ústním jednání
n o v é nám i t k y, a opříti je nl}vým přednesem skutkovým a důkaz
ním. žalovaná firma uplatňovala v písemných námitkách pron smě
nečnému platebnímu 'příkazu ve směrech, které mohou tu přicházeti
v úvahu, jednak, že jí žalobkyně neprávem nepočítá k dobru částky
50.000 Kč (zálohu, danou firmě B.) a 2000 Kč (peníz, vrácený prý·
"řízenci žalující banky Františku N-ovi), a že nás 1 e d k e m tě c h t o
nes p r á v n Ý c h polož e k (a další položky 1600 Kč, účtované jí
ik tíží z obchodu ořechového, o kterou však v dovolacím řízení více
nejde), nesprávně vypočteno jest saldo, jež prý představuje zažalovaný
směnečný peníz, takže ve skutečnosti žalobkyni níčeho nedluhuje, nýbrž
má přeplaceno, a pohledávka, k jejímuž krytí zažalovaná směnka slouž.ila, neexistuje, ježto celý směnečný a obecnoprá,vní dluh jest zaplacen;
jednak, že jí proti žalobkyni příslušejí vzájemné pohledávky 18.000 Kč
a 5.000 Kč, započtěním namítané proti zažalované pohledávce. Jen
o tě c h t o nám i tká c h mohlo býti. jednáno, jen v těch směrech
bylo lze při ústním jednání přednésti nové skutečnosti a nabídnouti nové
důkazy. Bylo pak i o položkách 50.000 Kč a 2.000 Kč i o vzájemných
pohledávkách 18.000 Kč a 5.000 Kč podrobně jednáno a přihlíženo také
k novému předneeu v těch směrech. Pokud však žalovaná při ústním
jednání dovozovala zaplacení dluhu z j i n Ý c h d Ů vod ů a uplatňo
vala další vzájemné pohledávky, šlo o novoty, ve směnečném řizení nepřípustné a nebylo k příslušnému skutkovému a důkaznímu přednesu
právem hleděno nižšími soudy. Proto, že se tak nestalo, nelze tudíž odvolacímu řízení důvodně vytýkati vadnost po rozumu §u 503 čís. 2 c.
ř. s. Neobstojí však ani výtka, že odvolací soud nesprávně posoudíl věc
po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Dlužno uznati, že také v tom
směru rozsudek odvolacího soudu jest bezvadným. Poukazujíc proto ke
správným důvodům odvolacího rozsudku připomíná se proti vývodům
dovolacího spisu ještě toto: Neplatnostsměr!ky nelze dovoditi z ustanovení §u 870 obč. zák. přes to, že prvý soud zjistil, že prokurista žalující banky a její právní zástupce ostře hrozili žalovanému trestním
oznámením, nezaplatí-li nebo" nepodepíše-li směnky. Buďto měl žalovaný dobré svědomí,. a v tom případě nemusil se báti trestního oznámení a trestního řízení, - nebo byl si vědom toho, že se provinil proti
trestnímu zákonu a že z toho vzešel nárok žalující banky proti němu,
a tu byla bimka oprávněna žádati na něm vyrovnáníneb alespoň zajištění tohoto nároku a hroziti mu zasloužený.m trestním oznámením.

čís.

2337.

Pokud lze nájemci, chráněnému zákonem ze dne 27. dubna 1922,
130 sb. z. a n. povoliti prO'Latimní opatření k zajištění nájemních
práv dle §u 382 čís. 6 ex. ř.
čís.

(Rozh. ze dne 6.

března

1923, R 1179/23.)

Dle smlouvy ze dne 28. srpna 1917 příslušelo navrhovatelům v domě odpůrkyně nájemní ]>rávo až do 31. října 1927. Ježto odpůrkyně zamýšlela dům zciziti, domáhali se navrhovatelé prozatimního opatření,
bl' odpůrkyni bylo zakázáno dům zciziti, zatížiti nebo zastaviti, avšak

iénom k účelu zachování nájemních práv navrhovatelů, a aby povolena
hyla knihovní poznámka tohoto zákazu. Současně žalovali navrhovatelé
odpůrkyni na dodržení nájemní smlouvy. S o udp r v é s tol i c e
povolil prozatimnÍ opatření, avšak pouze do pravoplatného rozhodnutí
sporu o dodržení nájemní smlouvy, rek u r sní s o II d povolil k rekursu navrhovatelů prozatimní opatření až do 31. října 1927. D ů
vod y: Stížnost žalující strany čelí pouze proti tomu, že prozatimní
opatření povoleno jí bylo jen až do právoplatného rozhodnutí sporu
o dodržení nájemní smlouvy a nikoli až do 31. října 1927, t. j. na dobu
trvání nájemních práv, jak v návrhu žádala. V tom směru shledává rekurs ní soud stížnost odůvodněnou, neboť předloženou smlouvou nájemni ze dne 28. srpna 1917 je dostatečně osvědčeno, že straně žalující
příslušejí práva nájemní v domě až do 31. října 1927. Tato práva nájemní porušila žalovaná strana tím, že zamýšlí dům prodati, tak, že
strana žalující náiemní práva, jež v knize pozemkové nejsou vložena,
vzhledem k ustanovení §u 1120 obč. zák. vůči kupitelům domu nemohla
by uplatňovati majíc pouze nárok obligační na náhradu škody vůči pronajímajícímu. Účelem povoleného prozatímního "opatření bylo chrániti
nájemní práva strany žalující ohledně neprodaného posud 'domu zákazem jeho zcizení, zatížení nebo zastavenÍ. Povaha těchto ohrožených
práv nájemních vyžaduje však toho, by ochrana jich poskytnuta byla
na celou dobu jich trvání, t. j. až do 31. října 1927, neboť, kdyby obmezena byla jen do právoplatného rozhodnutí sporu, mohla by strana
žalovaná po skončení tohoto sporu dům péodati, aniž by vyhradila pro
žalující stranu trvání práv nájemních po dobu smluvenou, čímž by
ochrana těchto práv, povoleným prozatímním opatřením poskytnutá,
stala se i11usorní.
N e i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Proti usnesení prvého soudu, kterým bylo odpůrkyni zakázáno zciziti, zatížiti nebo zastaviti dům čp. 586 v L. k účelu zachování nájemCiVIlni tQzhodnutt v.
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ních práv navrhovatelů a nanzena knihovní poznámka tohoto zákaz
nepodala,odpLlrkY,ně rekursu a jsou proto vývody dovolacího rekurs~:
vztah~JlcI se k otaz,ce, z?a ?ylo toto prozatímní opatření právem povoleno cIII ~"c, bezpredm:tne" neboť v této části jest usneseni prvého
souclu pravoplat~ym: Predmetem dovolacího rekursu jest jen otázka
na l~kou dobl,I ma bylI toto pro zatím ni opatření povoleno, V této otázc~
~Ius: do~ol~cIn1U, rekursu při~věd,čiti. Nájem,ní práva navrhovatelů, je]lchz urcel1l ,~e zalobou domahaJI, JSou chraněna zákonem ze dne 27.'
q~bna 1922 CIS. 130 sb. z. a n. a nařízením vlády ze dne 25. června 1920
CIS. 409 ~b, z. a n. Podle § 7 zákona vztahuje se ochrana ,jeho též na
pachtovm, smlouvy. o provozování živností v najatých místnostech. Navrhovat"le by musIlI te,dy o~vědčiti, že odpůrkyně (nový majitel domu)
~ude Ol,IlI prolI 11l,m nektery z. důvodů výpovědních v § 1 tohoto zák.
uvedenych, nebo ze jest tu duvod §u 3 pro zrušení nájemní smlouvy
nebo že jest se obávati, že v případě povolení výpovědi jim odklad vy~
klIzel1l povolen nebude, nebo ze Jest nebezpečí, že oba zákony o ochraně
naJemcu nebudou obnoveny, Navrhovatelé nic takového netvrdili a neosvědčili. Není proto důvodu, aby byla odpůrkyně na celou tvrzenou
dobu nájmu ve volné disposici se svým majetkem obmezována.
čís.

2338.

, :o~~?za!-Ii c!zozemský poručenský soud poručníka, by podalo zvýs,em vyzlvneho zalobu na nemanželského otce, bydlícího v tuzemsku
treb~s se ,tak nestalo formálním usnesením, jež by doručeno byvši i ne~
man~elske!l1,u otci nabylo právní moci, nemůže tuzemský procesní soud
o~mlt~out~ z~lobu.z duvodu! že nárok měl býti uplatňován v mimospornem nze01 pred clzozemskym soudem.
(Rozh. ze dne 6. března 1923, R I 186/23.)
žalovaný ?emanželský ?tec doznal otcovství k žalujícímu dítěti a
zavazal se smlfem u okresmho soudu v Neubau ve Vídni platiti mčsíčně
350 K. Usnese~ím ::e dne 16, března 1920 poukázal poručenský soud
~, N~ubau ve Vldl1l zalobcova poručníka k podání žaloby o zvýšení výzlv,neho n~ otce, bydlIcíh? ny~í v Praze. Usnesení to nebylo. nemanžels~em,u otcI doručeno. O zalobe rozhodl dovolaný pražský okresní soud
vecne, ,o ~ vol a c í s o u d zrušil jeho rozsudek i s předchozím řízením
a od~:"tl zal ob u, ,maJe, vzhledem k tomu, že nebylo zmocňující usnesení
doruceno nernanzelskemu otcI, za to, že ve smyslu plenárního usnesení
ze, dne 27. říjn3119?0 čís, ~res; 1019/20 jest pořad práva nepřípustným,
jezto narok mel bylI uplatnovan v řízení nesporném.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,
by, nepřihlížeje k zrušovaCÍmu důvodu, znovu rozhodlo odvolání.
D Ů vod v:
Jest sice pravda, že usnesení poručenského soudu, okresního soudu
v Neubau ve Vídni, ze dne 16. března 1920, jímž byl poručník zmocněn,

by na nema~želskéh? otce poclal ž~lobu, o zvý.šení ~ýživn~ho,. nebylo
tomuto doruceno a ze neobsahUje zaclneho oduvodnem. Pres to 'vsak
nelze sdíleti názor odvolacího soudu, že jest celé sporné řízení zmateč
ným podle .§u 477 ,čís, 6 c. ř., s. ()dvolací soud,odůvodň,:j,e svůj názor
tím že tu Jde o naroky, ktere mely bylI uplatnovany v nzení nesporné~ takže jest vyloučeno, uplatňovati je pořadem práva, a poukazuje
na plenární rozhodnutí Nejvyššího souclu ze dne 27. října 1920 pres.
1019/20, podle něhož lze se, bylo-Ii uznáno otcovství k nemanželskému
dítěti, domáhati placení nebo zvýšení výživného s por e m jen tehdy,
ooukázal-li poručenský soud poručníka k žalobě formálním usnesenim,
jež, doručeno byvši nemanželskému otci, nabylo právní moci a jímž jest
pak procesní _soud váz~n. Tato zásada platí ~V~~"" pot~d, pokud pro
jeclnání o výzlvnem predepsano jest nesporne nzem pred t u z e ol s kým soudem, nelze ji však rozšiřovati i na případy, kde nesporné ří
zenlprovésti má soud c i z O z e Ol s k ý. Poukázal-li cizozemský poručenský soud poručníka, by poclal na nemanželského otce v tuzemsku
bydlícího žalobu o placení nebo zvýšení výživného, nepřísluší procesnímu soudu čs, státu, by zkoumal zákonitost clotyčného usnesení cizozemského poručenského soudu, vydaného podle tamnich zákonných
předpisů. V tomto případě jest poručenským soudem okresní soud
v Neubau ve Vídni, tedy soud CÍzozemský, a tomuto soudu))y náleželo
. provedeni nesporného řízení podle předpisů v Rakousku platných.
Uznal-Ii cizozemský poručenský soud, že mu nelze, čeho třeba, zaříditi
v cestě nesporné, a poukázal-Ii proto poručníka nemanželského clítěte
na pořad práva, nemůže procesní soud Čs. státu odmítnouti žalobu z dů
vodu, že onen nárok měl býti uplatňován v mimosporném řízení před
cizozemským soudem. Právem zahájil tedy soud prvé stolice na základě
onoho poukazu cizozemského poručenského soudu proti žalovanému,
jenž jest ostatně rakouskym příslušníkem, sporné řízení; naproti tomu
neposoudil odvolací soud věc správně, zrušiv toto řízení jako zmatečné
dle §u 477 čís. 6 c. ř. s. a odmítnuvžalobu.
čís.

2339.

V pozůstalostním řízení nejsou pozůstalostni věřitelé oprávněni, odporovati rozhodnutlm pozůstalostního soudu o tom, které předměty
mají se do pozůstalostního jmění pojati nebo z něho vyloučiti.
(Rozh. ze dne 6. března 1923, R I 192/23.)
N e i vy š Š Í s o u d odmítl dovolací rekurs pozůstalostních věřitelů
do usnesení rekursního soudu, potvrdivšího usnesení pozůstalostního
soudu, jímž byly některé věci z pozůstalosti vyloučeny.
D

ů

vod y:

Stěžovatelé vystupují v tomto pozůstalostním řízení jako věřitelé
pozůstalosti. Ale pozůstalostním věřitelům neposkytuje zákon v pozů
stalostním řízení vlivu na soudní rozhodování o tom, které předměty
23'
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jsou nebo nejsou pozůstalostním jmemm. Předpísy §§ 811, 812, 820 a
821 obč. zák. jednají o zajištění a uspokojení věřitelů zůstavitelových;
v těchto zákonných předpisech jest řeč o jmění pozůstalostním, ale není
v nich vysloveno, že by věřitelé byli oprávněni v pozůstalostním řízení
žádati, aby ty neb ony předměty pojaty byly do jměpí pozůsta1ostního,
neb aby nebyly z tohoto jmění vylučovány. Rovněž v cís. patentu ze
dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. nikde jim není toto právo vyhrazeno;
dle §u I tohoto cís. patentu však dlužno v řízení mimosporném postupovati z moci úřední nebo na žádost stran jen potud, pokud zákony to
nařizují.· Pozůstalostní věři.telé tudíž nejsou účastníky, kteří by mohli
dle §§ 9 a 14 uvedeného cís. patentu rekursem (dovolacínl rekursem)
odporovati soudním rozhodnutím o tom, které předměty mají býti do
pozůstalostního jmění pojaty nebo z něho vyloučeny.
čís.

2340.

Obnova drobných zemědělských pachtů (zákon ze dne 13. července
1922, čís. 213 sb. z. a n.).
Pro ocbranu n o v Ý c h pachtýřů stačí, byla-Ii s nimi uzavřena
smlouva v době od 1. ledna do 17. srpna 1922, třebas v den vyhlášení
zákona ještě na pozemku nehospodařili, jen když chtěli a mohli na něm
hospodařiti.

(Rozh. ze dne 6.

března

1923, R I 194/23.)

Proti žádosti dosavadních pachtýřů za obnovu pachtu, Končícího
roku 1922, namítli propachtovatelé, že pozemky, o něž jde, propachtovali 23. dubna 1922 novým pachtýřUm, jež se dosud hospodaření na
nich neujali. S o udp r v é stb I i c e vyhověl námítkám a zamítl žádost za obnovu. Rek u r sní s o u d námitky zamítl. D ů vod y: Dle
čl. VI. zákona ze dne 13 .. července 1922, čís. 213 sb. z. a n. nedotýká
se zákon o obnově drobných zemědělských pachtů oněch pachtovnich
smluv, které byly od 1. ledna 1922 do vydání tohoto zákoná uzavřeny
dobrovolnou úmluvou na dobu nejméně 6 let, jestliže nový pachtýř na
pachtovaném pozemku sám nebo se svou rodinou hospodaří a nadále
hospodařiti chce a může a nemá svých a spachtovaných pozemků více
než 8 ha. Konaným šetřením bylo sice zjištěno, že propachtovatelé. uzavřeli dne 23. dubna 1922 v příčině pozemků, o něž tu jde, pachtovní
lmlouvu s manžely Františkem a Josefou V-ovými, kteří nemají svých
a spachtovaných pozemků více než 8 ha, avšak dal.ší zákonem stanovená podmínka, která by vylučovala obnovu pachtu, totiž ujetí se hospodaření na spachtovaných pozemcích novými pachtýři, splněna nebyla. Jest ,jištěno, že František V. v měsíci -rpnu 1922 zoral a uválel
asi 2 míry spachtovaných pozemků, že všaK v dalším obdělávání mu
Anna V-ová (dosavadní pachtýřka) zabránila, pDhrozivši mu žalobou
pro případ, že by v práci neustal, a že do té doby noví pachtýři na poli
tom ničeho více nepodnikli. Z uvedeného plyne, že noví pachtýři toliko
svémocně, bez vědomí a souhlasu stěžovatelů hospodaření n.a spachtovaných pozemcích ujmouti se chtěli, a to ještě před započetím doby

•

achtovni stanovené ku dni 1. listopadu 1922, a že dosud na pozem-

~. ch těch 'hospodaří původní pachtýři. Důsledkem toho propachtovatelé
zI dílvodu v čl. VI. cit: zák. naznačeného nemohou obnově pachtu odporovati.
N e j vy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vod y:

\T důvodové zprávě k osnově zákona ze dne 13. července 1922, čis.
213·sb. z. a n. (tisk 3770) bylo uved,,;no, ~e čl~~~k Vl. osn?vl' který
byl doslovně do zákona převzat,. nepotreb.uje ,bhzslho ob]~s~elll. Tento
předpoklad byl ~vše~ myl~ým, tak u,kazuje pnpad, o ~te.ry, jd~: Co z.akonodárce zamýslel, jest vsak zre]me ~atrno ,z v.~vodu.' jez pn p.r;,n!n:
čtení osnovy zákona v poslanecké snemovne Naroodlllho shromazdem
přednesl zpravodaj (těsnopisecká zpráva o 158. schuzl ze dne 27. a 28.
č'ervna 1922 str. 1628). Vyložilť, že »dalším omezením práva obnovy
pachtu dle tohoto zákona jest článek Vl.,. který vyc~á~í ze z á s a d y,
n e ruš i t i dobrovolně uzavřené pachtovlll smlouvy, Jez se staly v mezidobí od 1. ledna 1922 až do doby platnosti projednaného zákona, za
, určitých ovšem předpokladů, a to takových, aby nový pacht měl ty
známky které všeobecně jsou žádány, má-li právo obnovy podle tohoto
zákona 'zde býti. Výslovně se v čl. Vl. praví, že.musí to býti pacht na
dobu nejméně 6 let, jestliže nový pachtýř na pachtovaném pozemku sám
nebo se svou rodinou hospodaří. Má se totiž býti vyvarováno sporů,
které vznikají z toho, kdy ž b yl u z a vře n pře d vyd á ním
z á k o n a řádný. pachtovní poměr a jedná se o pachtýře, který by za
určitých jiných okolností měl t a k é P r á von a ob n o v u,. i.e~li
to pachtýř téže sociální kategone, kterou chce tento zakon chramt!.«
Proti stanovisku takto vylíčenému nebylo se žádné strany nic namítáno,
i dlužno proto míti za to, že došlo všeobecného schválení. Hledí-li se
k těmto vývodům, jest věc jasná. Z á s a d o u jest, že, byl-li pře d
vyd á ním z á k o n a z a I o žen řádný pachtovní poměr s někým
jiným, než s dosavadním (starým) pachtýřem, musí tento ustoupiti novému pachtýři, je-li tento sám drobným pachtýřem. Nelze tvrditi, že zákon ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n. jest dělán pouze a jedině ve pro~pěch dřívějších pachtýřů, dlužno spíše uznati, že článkem
VI. tohoto zákona má býti chráněn n o v Ý pachtýř, a proto nutn'o tento
článek v pochybnostech vykládati ve prospěch nových pachtýřů. Této
zásadě neodpovídá výklad, že článek VI. má na mysli jen ty pachtýře,
kteří na dotyčných pozemcích v době vyhlášení zákona, t. j. dne 17.
srpna 1922 sami nebo se svou rodinou již hospodařili. Stačíť, byla-li
smlouva s novými pachtýři učiněna v době od 1. ledna do 17. srpna
1922, a nesejde na tom, zda nový pachtýř v době vyhlášení zákona byl
iiž ve skutečném, nerušeném a nepřetržitém užívání pachtovaného pozemku, nýbrž pouze na tom, chce-li a může-li sám nebo se svou rodinou
na něm hospodařiti. To tím více, když hospodářský rok se počíná pravidelně teprve 1. říjnem, tak že nový pachtýř zpravidla dne 17. srpna
1922 nemohl ani ještě hospodařiti na pachtovaném pozemku a starý
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p~chtýř, byl by m~hl ~nadn? zmařiti zákonodárcův úmysl tím, že se bezduvodne a bezpravne zdrahal odevzdati pozemek novému pachtýři a
takto mu umožniti hospodaření.
čís.

2341.

. V ~ízení o pož,~dovacím nároku drobných pachtýři! (zákon ze dne
27. kvetn.a !919, ,~IS: 318 sb .. z. ~ n) jest oprávněn ku stížnosti i ten,
•. do domaha se pnde1u rozptýlene pudy, závisí-li rozhodnutí o ieho žádosti na tom, jak bude yyřizen požadovací nárok drobných pach~~ťí.
(Rozh. ze dne 6. března 1923, R I 204/23.)

s o udp r v é ,s t o I i c e přiznal manželům V -ovým pouze část požadované parcely c. kal. 3100/6, rek u r sní s o u d přiznal ji jím
celc\u.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil ku stížnosti Vojtěcha C-a usnesení
prvého soudu a uvedl v otázce, o niž tu jde, v
důvodech:

~ej~yšší soud, položiv si předem otázku, zda je Vojtěch C.
opr~vnen k dovolacímu rekursu, odpověděl k této otázce kladně. Jeť
osvedčeno, že se Vojtěch C. přihlásil u Státního pozemkového úřadu

o 8říd}'1 části pozemku .č. kal. 3100/6 v T. jakožto rozptýlené zemědel
';~e puay zabrané (akce R), a že jeho žádost byla doporučena k přízni
vemll vyřízení a rozhodnutí o ní závisí na tom, zda bude tnanželům Josefu a Anně V-ovým v řízení dle zákona ze dne 27. května 1919, čís.
318 sb. z. a n. přiznán do vlastnictví celý pozemek či jen jeho část.
Z toho jest patrno, že zájmy Vojtěcha C-a jsou značnou měro'u dotčeny
rozhodnutím soudu rekursního, jenž manželům V-ovým přiznal celý pozemek, a proto dle §u 9 nesp. pat. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák.
nelze Vojtěchu C-ovi upříti právo k dovolacímu rekursu.
čís.

Důvody:

Dle §u 89 zákona o soudní organisaci ze dne 27. listopadu 1896 čís.
217 ř. zák. nepočítají se do lhůt, tamže naznačených, dny poštovní dopravy. Jest pravda, že se platnos! této zá~ady výslovně neom_ezuje. na
případy, kdy spIsy byly k dopravo odevzdany tuzemskemu postovlllmu
liřadu ale omezení to plyne z livah právních a praktických. Dlužno pře
devšíl;' uvážiti, že poštovní úřad, nastupující v takových případech na
místo podatelny jakožto soudního oddělení (soudního orgánu), jemuž
přísluší, přejímati spisy" podávané stran:,!,i, st~vá se takto ~las!I_'(' n~
hradním orgánem soudmm, a Jest samozreJmo, ze pko takovy muze pncházeti v úvahu zase jen tuzemský orgán (úřad). Nelze dále pnstiti se
zřetele, že kdyby výhoda §u 89 zák. o org. s. byla přiznávána také podáním, odevzdávaným cizozemským poštovním úřadům, musilo by to
"latiti jako pravidlo, tedy pro veškeré cizozemské poštovní úřady, i ty
;,ejvzdálenější, od nichž pošta dochází teprve po dlouhé době nebo nepravidelně; tu by vsak byla ohrožena právní jistota, kdyby měla v takových případech býti počítána a vyčkávána doba poštovní dopravy.
Přímo nemožným by se to stalo tenkrát, když by poštovní styk s cizozemskem za války nebo z jíných důvodů byl přerušen. Nesmí se také
zapomenouti, že poštovní razítka často jsou neznatelná a proto jest
1řeba ko'nati šetření, by zjištěno bylo, kdy spis byl odevzdán poště. To
při podání u tuzemského úřadu alespoň z pravidla nebývá nesnadno, ale mohlo by naraziti na překážky velmi značné a mnohdy í
nepřekonatelné, jde-li o cizozemské úřady poštovní. Tyto úvahy vedou
k závěru, že předpis §u 89 zák. o org. s. platí jen při tuzemské dopravě
poštovní. Ježto v případě, o nějž jde, odvolání žalovaného bylo podáno
na poštu v cizozemsku, nutno počítati dny poštovní dopravy do osmidenní lhůty k podání odvolacího spisu, a spis, došlý na soud po uplynutí této lhůty, jest opozděný a byl právem odmítnut, soudem odvoladm. Této právní újmy mohl se žalovaný vyvarovati, kdyby byl podáním odvolání pověřil svého tuzemského právního zástupce, jemuž také
rozsudek prvého soudu byl doručen.
čís.

2342.

~ Byl-Ii opravný prostředek podán na poštu v cízozemsku, dlužno dny
postovni dopravy včítatí do lhůty.

(Rozh. ze dne 6. března 1923, R I 205/23.)
Rozsudek procesního soudu prvé stolice ve směnečné rozepři doručen byl tuzemskému zástupci cizozemského žalovaného dne 13. listopadu 1922. Cizozemský zástupce žalovaného podal na poštu ve Lvově
dne 21. hstopadu 1922 odvolání, jež došlo procesního soudu prvé sto'hcc dne 24. listopadu 1922. O d vol a c í s o u d odvolání odmítl jako
op,ozděné, ježto dny poštovní dopravy v cizozemsku jest vpočítati do
lhuty k opravnému prostředku (zde do osmidenní Ihůtv §u 555 c. ř. s.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl r e k u r s u . '
•

2343.

Tvrdí-Ii dědic, že
základě závěti ústní,

se, písemná závěť ztratila, a přihlásil-li se na
jež prý jest obsahem i časově totožna se ztracenou záviW písemnou, jest ho poukázati vůči dědicům zákonným na
pořad práva.
'
(Roztl. ze dne 6.

března

1923, Rl 209/23.)

pozůstalosti po Antonínu H-ovi přihlásila se pozůstalá vdova ze
a bratr a neteř zůstavitelova ze zákona. O b a niž š í s o u d y
poukázaly na pořad práva dědice ze zákona, reku r s n j s o u d
z těchto d ů vod ů: Dle §u 126 čfs. 1 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854,
čís. 208 ř. zák., musí, kdož své nároky opírá o posloupnost ze zákona,

K

cávěti

dědici z posledního pořízen! řádně učiněného a
nepopřeného, vystoupíti jako žalobce. Ustanovení »co

proti

co do pravosti
do pravosti ne-
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popřeného« vztahuje se dle zákonitého pojmu pouze na pisemné závěti. V tomto případě má se věc takto: Zůstavitel pořídil, jak svědky

bylo potvrzeno, písemnou závětí ze dne 24. února 1919, v níž byla
manželka ,ustanovena universální dědičkou. Tato závěť se ztratila
bud'to, že byla při krádeži ze zásuvky odcizena nebo že byla zůstavi~
telem roztrhána. Předložená posledni vůle ze dne 31. května 1918 byla
dědici ze zákona jako neplatná označena. Manželka zůstavitelova onu
z~věť ze dne 24. února ,1919 zachovala v platnosti jako ústní poslední
vul!. Co se tkne přísežně slyšených svědků poslední vůle, potvrdil jeden
z nich, že zůstavitel opakoval v přítomnosti jeho a ostatních svědků
že ustanovuje svou manželku za universální dědičku celého svého jmění:
Druhá svědkyně udala, že zůstavitel po přec;tení písemné p'oslední vůle
u přítOl;1I10sti ostatních svědků prohlásil, to je má poslední vůle, kteroužto ]á beze všeho donucení ustanovuji svou manželku jako universální dědičku. Třetí svědkyně poslední vůle potvrzuje konečně, že zů
stavItel po přečtení poslední vůle prohlásil, že je s ní srozuměn. Jest
správné, že písemnou poslední vůli nelze považovati za ústní poslední
vůli, když zůstavitel měl úmysl učiniti písemnou poslední vůli (§ 584
obč. zák. a Nejvyšší rozhod. ze dne 14. února 1846, sb. z. s. 933) a ustanovuje § 722 obč. zák., že, když se listina ztratila, poslední vůle platnosti nepozbývá, pak-Ii lze prokázati náhodu a obsah této listiny. Dle
udání tři svědků poslední vůle byli tito zároveň přítomni a slyšeli pronešení vůle zůstavitele. Poukazuje-Ii rekurs k tomu, že jedna svěd
kyně pouze udala, že zůstavitel prohlásil, že je s obsahem poslední vůle
srozuměn, bylo ovšem záhodno, tuto svědkyni obšírněji vyslechnouti,
jakým způsobem zůstavitel ústně prohlásil, že je srozuměn. Avšak te- '
prve sporem bude možno rozhodnouti o tom, zda výpověď tři svědku
poslední vůle ohledně předmětu je tak přesná, by bylo možno míti za
to, že se jedná o ústní poslední vůli. Avšak ústní poslední vůle dle
tvrzení vdovy byla řádně pořízena, a bylo tudíž právem rozhodnuto, ..
že mají zákonní dědicové vystoupiti jako žalobci. Sluší tudíž teprve
sporem rozhodnouti o tom, zda tato ústní poslední vůle je co do obsahu platnou.
N e j v y Š š í s o u d poukázal na pořad práva dědičku ze závěti.
Důvody:

Napadeným usnesením, jímž bylo potvrzeno usnesení prvého soudu,
byl porušen zákon. V §u 126 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208
ř. zák. odstavec prvý se mezi jiným ovšem praví, že k popření práva
dědického ten, kdož opírá svůj dědický nárok pouze ,o zákonnou posloupnost dědickou, 111 u s í vystoupiti jako žalobce proti dědici z posledního pořízení v řádné formě zřízeného, ale platí zde i předpis odstavce druhého téhož §u, na němž právě ustanovení prvého odstavce
jest zbudováno, že totiž k podání žaloby sluší poukázati dědice, jenž,
aby mohl uplatnití své právo dědické, musil by napřed vyvrátiti silnější
důvod dědický svého odpůrce. Z toho plyne; že není vždy silnějším dě
dickým důvodem poslední pořízení proti dědickému nároku, opírajícimu
se o zákonnou posloupnost dědickou, a tak tomu jest i v případě, o nějž

tuto jde. Vdova přihlásila se k pozůstalosti svého manžela na základě
ústního posled~ího. pořízen~, obsahem svýn; totožného s písemným jeho
posledním pořlzel1lm, ktere se po sepsam jeho ztral!lo, a učm!la tak
právě z té příčiny, že se na :ot? zt;acené ~ísemn,é posle~ní p<;řízení ne~
mohla odvolati jako na pravl1l duvod sveho naroku dedlckeho. Protr
tomu se k téže pozůstalosti přihlásil ze zákona bratr zůstavitele a jeho
neteř. Netřeba zabývati se otázkou, zdali zvolený způsob dědické při
illá,ky vdovy by byl za všech okolností nepřípustným, ale tolik jest
jjs\~ že vzhledem k tomu, že ústní pořízení, jež jest důvodem její dě
dické přihlášky, vz~iklo dne 24; února 191? s písemným posledr:ím .poiřízením jejího manzela jednotnlm ak~~m ~Im, ze ~Ie SpISU kro,m~ vs~ch
obřadností písemného posledl1lho ponzel1l bylo pn jeho sepsal1l dbano
též náležitostí ústního posledníh~ poři;ení, platn?st tO~,oto, posledněj
šího závisí na tom, zda listina o plsemnem posledmm ponzelll se ztratrla
náhodou' neboť kdyby nebyla tato okolnost prokázána, nepozbylo by
účinnosti pouze písemné poslední pořízení, nýbrž následek ten by zasáhl také ústní poslední pořízení z té příčiny, že zůstavitel na .rozdíl od
písemného pořízení svou poslední v,ůli n, i j a k z v I á š ť ~ s t ně., n e~
pro jev í I, takže domněnka odvolam plsemneho .posledl1lho por!zel1l
mlčky předpokládaná ve smyslu §ll 721 a 722 obc. zak. by se tykala
obou. Důkaz tento jest povinna provésti vdova H-ová, která tvrdí, že
se písemné poslední pořízení ztratilo, a proto jest její důvod dědický
slabší než dědiců ze zákona. Jinak by postup vdovy H-ové byl přímým
obcházením předpisů §u 722 obč. zák., jímž třeba při tvrzené ztrátě písemného posledního pořízení doplniti ustanovení §u 126 cit. cís. pat. a to
proto, poněvadž otázka průvodní ohledně ztráty listiny sepsané o písemném posledním pořízení při odporujících si dědických přihláškách
souvisí úzce s otázkou rozdělení úloh ve sporu, jenž má býti proveden.
(Viz komentář Plaff-Hofmann k obč. zák. II. díl, str. 659.) To. přehlédl
rekurs ní soud, jenž síce ve svém usnesení citoval § 722 obč. zák., ale
'romenul vyvoditi z něho správné ,důsledky.
.
čís.

2344.

Nepřípustnost pořadu práva pro mzdový nárok zemědělského děl·
níka, byl·1i v kolektivní smlouvě (směrnicích pro úpravu pracovních a
námezdních poměrů čeledi a dělnictva zemědělského v Čechách na rok
1921) stanoven rozhodč'í soud pro spory ze smlouvy námezdní, věc naň
dosud vznesena nebyla a pořad práva vyhr3Žen ve smlouvě pouze proti
straně, která by se nechtěla zachovati dle výroku rozhodčího soudu.

(Rozh. ze dne 6.

března

1923, R I 212/23.)

žalobce (zemědělský dělník). domáhal se na žalovaném nájemci
dvora vydání 5 q brambor, které prý mu příslušejí dle kolektivní smlouvy jako součást mzdy, a projevil ochotu přijati místo 5 q brambor
700 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e, zamítnuv námitku tiepřípustnosti pořadu práva, vyhověl žalobě a vyvrátil námitku nepří
pustnosti pořadu práva v d ů vod ech: Námitka nepřípustnosti po-
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'řadu

práva není

odůvodněna, neboť

jde tu o

poměr čistě

soukromo-

právní, k je~ož. ře,šení jsou řádné soudy příslušny. Jest sice pravda, že
rlle § 5 smermc pro úpravu pracovních a námezdních poměrů čeledi
" dělnictva zemědělského na rok 1921 lze dovolávati se rozhodnutí pří
slušné okresní paritní komise ve sporech většího významu mezi oběma
smluvními ~tranami, avšak tím není nikterak vyloučeno, domáhati se

rozhodnutí 1 pořadem práva, jak výslovně ze slůvka »Ize« vysvítá. Sdě
lením zemské paritní komise ze dne 10. května 1922 zjišťuje soud, že
:emská pantní komise učinila dne 20. října 1921 zásadní rozhodnutí,
ze pokud není rodina dělníkova jinak zemáky zásobena, je zaměstná
vatel povinen poskytnouti ze smluvených zemáků aspoň toíik, aby měla
rodma po l-:2 kg zemákLl na osobu; teprve případný zbytek zemáků že
I~ůže býti relutován a to, pokud by nerozhodl zemský poradní sbor
Jinak, cenou, uvedenou ve

směrnicích,

totiž starou maximální cenou 42

Kč

za 1 q. Protokolem okresní politické správy ze dne 24. ledna 1922 zjišťuje sou~, .že předm~tem ~as~dání okresní paritní komise bylo projednam sporu 1 mezI Jll1yml delmky dvora v záležitosti náhrady za deputátní brambory, pokud dle směrnic zaměstnavatel byl oprávněn brambory nahraditi v penězích, a že okresní paritní komise po přečtení usnesení zemské paritní komise, shora uvedeného, prohlásila: »Jelikož rozhodnutí Zemské paritní komise jest pro Okresní paritní komisi směro
datné, stává se spor dělnictva

se zaměstnavateli

tím; že zaměstnavatelé

jS?U ochotni cenu 42 Kč na kompensační brambory vyplatiti, bezpřed
metným.« Usnesenim ze dne 20. října 1921 Zemské paritní komise má
soud za zjištěno, že rozhodnutí to nebylo vydáno ve sporu mezi urči
tými osobami nebo smluvními stranami, nýbrž jen na podání jedné ze
smluvních organisací, jak z dopisu téže Zemské paritní komise ze dne
5. května 1922 vysvítá. Nejde tu tedy o vlastní rozhodčí výrok ve
smyslu §u 577 c. ř. s., nýbrž jen o výklad (náhled) Zemské paritní ko!11ise, jaké relutum za kompensační brambory placeno býti má, a není
tedy dle náhledu soudu žalobce tímto usnesením (nikoli rozhodnutím)
Zemské paritní komise vázán. Tím méně vázán jest rozhodnutím Okresní
paritní komise, která sice povolána byla, spor )TIezi zaměstnavateli a
zaměstnanci rozřešiti, která však, odvolávajíc se na ono usnesení (ni-

koli rozhodnutí) Zemské paritní komise, nevydala žádného samostatného rozhodnutí, jímž spor byl by rozřešen, nýbrž prohlásila pouze,
že, jelikož rozhodnutí Zemské paritní komise jest pro okresní paritní
komisi směrodatným, stává se spor dělnictva se zaměstnavateli tím, že
tito jsou ochotni cenu 42 Kč za kompensační brambory zaplatiti, bezpředmětným. Tento výrok okresní paritnikomise nelze nazvati (považovati) za rozhodnutí nebo rozhodčí výrok, to tím méně, když opřen jest
o usneseni Zemské paritní komise, které, jak shora dovozeno, rozhodnutím ve sporu nebylo. Právem tedy podle náhledu soudu žalobce necítí
se těmito usneseními paritních komisí vázán a dovolává se rozhodnutí
soudu. O d vol a c i s o u d zrušil napadený rozsudek a odmítl žalobu.
D ů vod y: Prvý soudCe přehlíži, že dle nařízení ze dne 7. prosince
1856, čis. 224 ř. zák. a ze dne 15. března 1860, čís. 73 ř. zák., patří spory
mezi zemědělskými pomocnými dělníky, jakým jest žalobce, a zaměst
navateli, před .řádné soudy teprve po uplynutí 30 dnů od zrušení ná-

mezdního poměru. Ustanovení tato jsou zachována v platnosti §em 49
čís. 6 j. n., který právě upra,vuje soudní příslušn~st v,e sporech mezi
zemědělskými dělníky a za~estnavateh, a vyslov,ne ur:uJe, ,kdy spory
t, pravomoci řádnych soudu neJSou odnaty. Kdezto v zalobe Jest uveJeno »jakožto svému bý~alé~nu d~lníku«,. tvrdí ž~lo~~: v prot~kol~ z~
dne 6. září 1922 výslovne,
~ zalov~neho nepretmte ~o, cely :ons~y
rok byl zaměstnán jako zemedel~ky de!mk 3' ,dodnes Jeste zal;,estnan
byl' až así do polo~ic: srpna,«' - PO,nevad,z !,~Ioba byla po;!ana ,dne
7. dubna 1922, Jesl zre]lno, ze ~ dobe p,oda~1 zalaby dl; ~veh? p,re~
nesu byl žalobce ještě u žalov.aneho }am~stnan pk;; zemedelsky deln,'k
, v důsledku toho dle citovanych nanzem a §u 49 CIS. 6 J. n. nebyl pn~ustným pořad práva v době podání žaloby, která jest dle §u 29 j. n.
rozhodnou.
N e j v y Š š í s G 1: d nevyhověl dovolacímu rekursu.

»2:

D

ů

vod y:

Nejvyšší soud s rozhodnutím soudu od~olacího, jenž, vY,hověv námitce nepřípustnosti pořadu práva a zruS1V .rozs~dek 'pr~eho ,soudou
i s' předchozím řízenim, odmítl žalobu, souhlas1, byt I.Z J1!,ych duvo~u,
než z těch, jež uvedl soud odvolací. Obě. strany, ~o~o:avaJlce se ;>Smernic pro úpravu pracovnich a námezdmch P?me~u celedl ". d~lmct:,a
zemědělského v čechách na rok 1921 «, schvalenych v plenarn1 schuzl
zemského poradniho sboru pro záležitosti dělnictva zemědělského dne
25. a 26. ledna 1921, jakož i prováděci úmluvy, učiněné na základě.
těchto směrnic pro obvod soudního okresu V. dne 5. dubn~ 1921, ,-;
uznávají tím platnost směrnic a úmluvy pro sebe a proh s.obe',,~mu:en~
směrnice a prováděcí úmluva mají ráz smlouvy kolektlvm, JeJlz pravm
přípustnost a účinnost se nyní všeobecně uZ,~ává. V §u 5 směrnic js~u
obsažena ustanovení, jímiž se zřizují rozhodc1 soudy pro spory ze vzajemného poměru mezi zemědělci a z,eměděls~ým dělnict,vem, pokud s,:
týkají otázek, llpravenych v kolekhvn~ sm:ouve, a to tak, ze 1. P;o ,ry~hle
vyřizování menších sporů ustanoví SI obe strany po Jednom duvern1ku,
kteří rozhodují spolu se zvoleným nebo napřed určeným před~ed?u
(odst. 2); 2. ve sporech většího význ!,,,:u lze žádati .r~~:lOdnuh pn~
slušné okresní paritní komise pro zemedeIskou pracl, JeJ1z rozhodnuÍl
jest pro obě strany závazné, a jen proti straně, která by se nepodrobrIa
rozhodnutí paritní komise, lze nastoupíti cestu práva (odst. 3); 3. pro
rozhodování ve sporech zásadního rázu a většího významu (s vyloučením sporu osobních), zřizuje ~e při z~m~ké,:, poradním .sboru ze~sk~
paritní komise pro práci zemědelskou, JeJlmuz rozhodnuÍl se mUS1 obe
strany podrobiti. Ježto směrnice ,a prováděcí úmluva mají 'p0,vah~ písemné smlouvy, jest vyhověno predplsu §u 577 odstavec tretr c. r. s.,
jenž žádá aby smlouva o rozsudí byla zřízena písemně. Rozhodčí soudy,
uvedené ~ §u A 5 směrnic, dlužno však pro veškeré spory ze vzájemného poměru mezi zemědělci a .zeměděls~ými d~lníky, pokud se týkají
otázek, upravených v kolekÍl~11I smlouvo" pokladay za obhg,,;torn1, a
nelze souhlasiti s názorem prveho soudu a zalobce, ze Jest stranam dano
na vůli, chtějí-Ii uplatniti sporný nárok u rozhodčího soudu či u soudu
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řádného. -r:0 ;,ylo,žil pod~obn~ nejvyšš~ sO~Id již v jiI;ých obdobných pří,
padech, pn" c:m~ hla~n~ ~durazmI,. ze u~elem oS.111er~1.ic je~t, aby obě
strany,. zemed~lcI a ?elnICI, samy SI upr~v!ly SVU] vza]emny poměr podle svych potreb, Jez samy ne]lepe znaj1, a to nejen po stránce hmotné~o prá~a, nýbrž i po stránce formální, zejména pokud se tkne soudů
a ,nzení;~ ze rozhodovati mají příslušníci stran samých, povolaní ve stejnem poctu, poněvadž soud má býti odborný, znalecký, skládající se
z osob, které znají z vlastní zkušenosti poměry a potřeby obou stran
a proto ~epotřebují žádného znalce, - a že by byl zmařen tento účel
kolekÍ!~11I smlouvy, kdyby v tom případě, když spor skutečně nastane, .
ta ktera strana mohla by s pominutím rozhodčího soudu obrátíti Se na
ř~dný SOU?, jemuž se nedostává té znalecké kvalifikace, která jest právě
duvodem umluvy o rozsudí. Nejvyšší soud také již poukázal k' tomu že
z' ust,anove~í §u A 1.. smě~ni~J dle něhož se směrnicemi upravuje jednot~ym ,zpuso?e~ mImo yne také rozhodování ve sporech, jakož i
z presneho znem odstavcu 2 a 4 §u A 5. plyne, že ustanovení třetího
odstavce tohoto paragrafu »ve sporech většího významu I z e žádati
rozhodnutí příslušné okresní paritní komise« nedopouští toho výkladu,
Jak? by. se strany mohly, ale nemusily, obrátití na okresní paritní komIsI, t. J. byly sice oprávněny, vznésti nárok před tuto komisí, ale mohly
beze všeho podati žalobu také u řádného soudu, nýbrž že dotčené ustanovení, má ten smysl, že strany mohou se ve sporech většího významu
~ožádati rozhodnutí okresní paritní komise, ale mohou se také spokojl!I rozh~dnutím důvěrníků, jako při menších sporech (odstavec 2). Že
vec, kter,a se stala spornou mezi žalobcem a žalovaným a týká se otázky,
upravene kolekbvm smlouvou, dosud nebyla rozhodnuta ani okresní
ani zemskou paritní komisí, správně vyložil soud první stolice. žalobc~
nebyl tudíž vůbec oprávněn uplatniti sporný nárok před řádným soudem, a to ani tehdy, kdyby bylo skutečně již uplynulo 30 dní od zru'šení námezdního poměru, ježto nařízení ze dne 7. prosince 1855 čís.
224 ~. zák a ze dne 15, ?řezna 1850 čís. 73 ř. zák., jichž sborový soud
druhe stohce Se dovo1ava, vzhledem k ustanovením kolektivní smlouvy
'nemají tu místa, - nýbrž mŮže vznésti svůj nárok jen u některého
z rozhodčích soudů, uvedených v §u A 5. směrnic. Rozhodne-li o nároku
ok;esní paritní komise, bude její rozhodnutí pro obě strany závazným,
a Jen kdyby se některá strana nepodrobila tomuto závaznému rozhodnutí, t. j. nechtěla se dle něho zachovati, lze proti ní nastoupiti pořad
práva. Žaloba, přes tato ustanovení kolektivní smlouvy u soudu podaná,
byla proto právem odmítnuta pro nepřípustnost pořadu práva,
čís.

2345.

V tom, že pohledávka, přihlášená k pozůstalosti, nebyla uznána a
věřitel poukázán na pořad práva, nelze spatřovati »právní zájem« ve
smyslu §u 228 c. ř. s. Přípustnost určovací žaloby jest i tu posuzovati
dle ustanovení §u 228 c. ř. s. Nestačí, že měl jí býti zajištěn důkaz a že
splatnost pohledávky vázána jest výpovědí věřitele.
,
(Rozh. ze dne 5, března 1923, Rv I 697/22.)

Žalobci zapůjčili prý v květnu 1921 2.000 Kč Františku S-ovi, jenž
d e 9, července 1921 zemřel. K pozůstalosti přihlásila se Anna V-ová,
. n, pohledávku žalobců neuznala, načež soud poukázal žalobce na po,
lř~zd práva, Žalobě, by A!,na V-..ová by!~ odsouzena u;;nati, že pohled 'vka žalobců jest po pravu a ze naleZl do paSIV pozustalOSÍl, oba
a , š í s o u d Y vyhověly, o d vol a c í s u d uvedl v otázce, o niž
~ I Zde v d ů vod ech: Dlužno rozřešiti otázku, zdali určovací žaloba
;~sl p~ zákonu odůvodněna čili nic: Předpo~ladem ž~loby určovací jest
J " l í záJ"em žaluj"ící strany, by pravnI pomer meZI I1l a zalovanou strapr",I
, d y dl e uce
" I u ~v:'h O a po d s t a t y :v~" Z!~
!lOU byl co nejrychleji určen. Je te
loba určovací přípustna jen tehdy, nelze-ll Jeste k platnoslI pnvad,elI
ěr samý a žalobou domáhati se toho, co plyne z tohoto pomeru
P~~~ního. Jen z toho vyplývá právní zájem žalobce na tom, aby právní
~oměr odděleně od žaloby o plnění, a to hned: na jisto b~1 pO,staven;
;,eboť by se příčilo ekonomii procesní, kdyby Jedno ,a tote~ pr~vo odkázáno bylo k dvěma různým sporům, Ze sk~tkovy~h zJlstem soudu
prvého je patrno, že žalobci jedn,ak n,;m?hou, I~ned zalo~alI ? zaplacení zápůjčky, která jest vázána pulletlll vypovedI, jedn.ak ze nejsou. povinni vypovídati zápůjčku, poskytnutou na d~bu neurcltou prolI vYP,o~
vědi oběma stranám příslušející.
Pakliže vsak za tohoto stavu v,ecI
jsoucnost právního poměru (zápůjčky) byla ",pochybnost ,uvede~a lIm,
že žalovaná jakožto universální ded:čh vyd~uzI!ele pohl~d,:vky P;I projednání pozůstalo~ti neuz~ala,.Je o~"vI.dne, ze zalobcl, Jlmz hrozI uJma
na právních statclch, maJl nalehavy zaJem, a?y rozsudkem, bylo vys!oveno, zdali existuje či neexistuje sporný p,omer, pokud ~e tyč,:, uplat~o
vaný nárok, a že tak nastala nezbytná potreba odstrallllI ohrozem pravního klidu strany žalující.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.

°

Důvody:

Dovolání žalované Anny V-ově, opírající se o dovolací důvod čís. 4
§u 503 c. ř.s., jest opodstat~~no',Př~dchozí so~dypos.oudily yěc mylně,
uznavše, že jsou v tomto pnpa~e d,:ny P?dm!nky ,urco,va~I zal?by podle §u 228 c. ř, s. žalobci neoduvodnovah v zalobe pravmho zajmu na
brzkém zjištění svého poměru jako věřitelů pozůstalosti po Františku
S-oví ničím jiným, nežli že jejich pohledávka 2000 Kč S přísl. nebyla
v pozůstalosti uznána a ze byli odkázá~i na ,P?řad prá,va .. Za jednání
před soudem prvé stolice pouk,:z~vah dale Jeste na to: ze Jde
p?hl~~
dávku vázanou pololetní výpovedI, kterou nedah a zaÍlm nehodlaJI daÍl
a nej;ou povinní dáti a ani od dlužníka jí neobdrželi, dále, že není vyloučena možnost, že by na př, některá z osob, jež o jsoucnosti pohledávky má vědomost, mohla ubýti, takže by po případě pozděj! důkaz
ten byl znemožněn anebo stížen. Leč tato tvrzení nemohou oduvodlllÍl
zájem na brzkém zjištění právního poměru k pozůstalosti po Františku
S-oví, pokud se týče žalované Anně V,ové" pro,tí niž byla pak ž!!ob~
~ízena. Z okolnosti, že žalobc~ ~e stali po um,rh Fr~nh~ka S-a vent~h
jeho pozůstalosti, nemohou Jeste ?dy?zovay, ze m~JI zajem na br;:kem
zjištění svého právního poměru zapujčkoveho, kdyz JejIch pohledavka,

°
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k poz,ůvstalosti při~lášenáJ ne~yla uznána a oni odkázáni na pořad práva.
:'nh!aska pohledavky k pozustalosti nemá, nejedná-Ii se o svolání vě
I:,!elu ve sI?yslu §§ 813 a n~s1. obč. zák. a §§ 133-136 nesp. pat., toho
uce:u ~ vyzn,amu, JaKo pr}hláška pohledávky k úpadkovému řízení,
v nemz JSou. zaloby o pInem vyloučeny a v němž se pouze zjišťuje pra~ost ~ohled~vek vzhle~em ,~a jejich ,soubo:?é a stej~oměrné uspokojení
(.Ie predplsu konkursmho radu, kdezto v nzení pozustalostním se pravo~t pohledávek, nezji,š,ťuje a uzn~ní nebo popření jejich zůstává věcí
vza)emnel1o pomeru ventelek pozustalosti, pokud se týče dědicům. Nezmemlo se pro.to d?posud}lIc na neprospěch žalobců a jejich postavení
~estalo se. po umrtl FranÍ!~ka S~~ :akový~, ž.e by jejich pohledávka vyzado~ala Ihne~. samostatneho zjlstel11 zvlastl11msporem. Tím ~léně mají
pak zalobc! zalem. na tom, aby tato pohledávka byla vyznačena v pasIvech poz.~st~losÍ! po Fra~tišku S-ov;' Žalobci jako věřitelé pozůsta
losÍ! nt;maj.1 vubec postavem účastníků pozůstalosti a nepřísluší jim vů
bec al11 pravo al11 povmnost, aby se starali o sestavení jmění zemřelého
Františk~ S-a., POztlstalos}!,í řizení provádí se ~ez ohledu na to, jak se
~a,cl:ovajl P?z~stal~stl11 ventele a nemajl proto zalobci zájmu, aby snad
jeste za trvam po.zustaJostního řízení byl jejich zápůjčkový poměr k zemřelému Františku S-ovi neb jeho dědičce žalované Anně V-ové určen
v tomto případě tím méně, ježto v žalobě ani netvrdili, že jim bylo po~
hrozeno nějakou hospodářskou újmou pro případ, že žaloby v brzké
době .nepodají. Jest ,proti) tuto žalobu posuzovati podle všeobecných
podmlJ1ek §u 228 c. r. s. zalobci snaží se dokázati právní zájem na brzk~m ~jiště~í sV,é 'pohledávky tvrzenhn, že pohledávka jest splatna po
pulrocnl vypove(h, ktera doposud dana nebyla. Je sice pravda, že za
tohoto stavu žalobcí nemohou ještě žalovati na zaplacení pohledávky
avšak tím není ještě řečeno, že by mohli beze všeho dalšího podati ža~
lobu na zjištění. Kdyby tento jejich názor měl býti správným, mohla by
v ,každém případě, kdy je splatnost pohledávky vázána výpovědí, podana byÍ! žaloba na určení zápůjčkového poměru, které by pak v pozdější době, když by dlužník neplnil, následovala žaloba na zaplacení
zápůjčky. Takto by bylo úplně zůstaveno věřiteli na Vlili, zdali chce podati' žaloby dvě, či jenom jednu, kterýžto postup nebyl §em 228 c. ř. s.
zamýšlen a naprosto by odporoval zásadě hospodárného vedení sporu.
Teprve tenkráte může býti nastoupeno žalobou určovací, když nastala
nějaká nejistota v právním poměru zápůjčkovém, které žalobci vůbec
v tomto případěneodůvodníli jinak, než jak již svrchu řečeno, poukazem na neuznání pohledávky žalobci!. Toto prohlášení neOdůvodňuje
,:,šak nikterak podání žaloby určovací, ' neboť žalobcům nic nepřekáží,
aby pohledávku nevypověděli a pak žalobu na plnění nepodali. V tomto
případě vyniká neodůvodněnost žalobní prosby tím více, že žalobci,
kteří tvrdí právní zájem na brzkém určení zápůjčkového poměru, Současně prohlašují, že výpověď neda1í a zatím ji nehodlají dáti, čímž sami
oddalují okamžik, ve kterém by mohli žalovati na zaplacení zápůjčky.
Ani tedy okolnost, že žalobci nemohou doposud podati žalobu na zaplacení zápůjčky, nemůže odůvodniti právní zájem jimi tvrzený. Ko. nečně odepříti dlužno í dalšímu tvrzení žalobců, že by mohlo uplatnění
pohledávky později býti zmařeno nebo stíženo, závažnost ospravedlňu_

iicí právuí zájem na brzkém určení právního základu jejich pohledávky.
'roto tvrzení by muselo zůstati bez účinku již proto, že žalobci .tvrdí jen
docela všeobecně možnost úspěšného zmaření nebo stížení žaloby o zaplacení zápůjčky, n.euvádějíce právě v ,tomto případě ?kol?ostí, které by
mohly mlÍ! onen nasledek. Nez nehlede k tomu dovolavaJI se zalobci ve
lormě žaloby určovaCÍ nesprávného právního prostředku, který jim zákon poskytuje, mají-Ii za to, že by nějaký důkaz o jejich pohledávce
bylo třeba ihned provésti. K tomuto účelu slouží ustanovení §u 384 c.
lř. s. o zajištění důkazll a bylo žalobcům volno, by i před zahájením
'sporu o zaplacení pohledávky žádali za zajištění důkazu. Podle jejich
postupu nyní voleného prováděl by se místo jednoho důkazu ihned celý
snor a ustanovení o žalobě určovaCÍ v §u 228 c. ř. s. nemělo by vlastně
jiného významu, nežli ustanovení §u 384 c. ř. s. o zajištění důkazu, ač
v nravdě jde o právní prostředky povahy docela odlišné. Žalobní prosba
je~t proto neodůvodněna již pro nedostatek právního zájmu na brzkém
určení a proto, že možno po dané výpovědi žalovati na plnění a již z tohoto dlivodu bylo žalobu zamítnouti, aniž bylo třeba věcně ji rozebírati.
čís.

2346.

Majitel domu ručí za škodu z úrazu pádem na nedostatečně zabezvýchodišti z domu. Lhostejno, zda poškozený byl s místními,
poměry obeznámen.

pečeném

(Rozh. ze dne 6. března 1923, Rv I 869/22.)
žalobce, opouštěje rozjařen žalobcův dům, zřítil se za tmy z terasy
vchodem, s níž v pravo a v levo vedly schody, a těžce se poraníl.
Žalobní nárok na náhradu škody uznal pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e co do důvodu Z poloviny po právu, o d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobcovu, k odvolání žalovaného pak neuznal žalobní nárok vůbec důvodem po právu.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
před

D ů v o cl y:
Jest zjištěno, že čelní ,strana tarasu přede dveřmi domu žalovaného,
s něhož vedou v pravo a v levo schody do zahrádky a na ulicí, opatřena
jest pouze příčným kamenem, vysokým 16 cm, uprostřed 18 cm, jinak
ale jest nechráněna, ač tara s vyčnívá nad úroveň zahrádky (ulice) I m
62 cm. Toto ohrazení jest naprosto nedostatečné a utvořený takto stav
nebezpečný, jak správně vyložil soud první stolice. Musíť žalovaný počítati s možností, že se k němu jako vývozci i za šera nebo za tmy dostaví cizí lidé, neznalí místních poměrů, po případě že sei za denního
světla octnou na tarasu děti, a že v tom i v onom případě může snadno
přijíti někdo k úrazu na tarasu dostatečně nechráněném. Nebezpečnosti
tohoto stavu mohl a měl si žalovaný býti vědom již dle přírozené povahy věci podle §u 1297 obč. zák. jako člověk zdravého rozumu a se
zřetelem na ustanovení §§ 431 a 335 tr. zák., a proto bylo jeho po-
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vinno,sti, by - i .be;; zvláštního. ú~edního předpisu nebo příkazu _ Uči
ml n.ale,zlta opatrel1l k odstranel1l onoho nebezpečného stavu, Taková
?p.atrem byla na snadě; byly by stačily ochranné mříže nebo zábradlí _
JO} by po př!padě ?ylo lze otevříti nebo sejmouti, má-li tarasu býti pouZltO pko nakladl1l rampy, Opomenuv tak učiniti prohřešil se žalovaný
proti z~kon?~m před~is~.m §§ 1297 oDč.zák., 431, 335 tr. zák., tedy
protI p:e?p~su~~,y~hz ucel~m Jest, zabrániti možným nehodám, a jež
zavazuJI ~ te pnclI1e k posltlVl11mu Jednáni. Jde tudíž i dle právního stanovlsk"a z~lovan~~:.o 0, p~?!~právní ~ zaviněné opomenutí žalovaného.
A pooncv~dz dle zJlste~,I.l1lzslch so~du nelze důvodně pochybovati, že žalobc,uv uraz Jest v pnclI1ne souvIslosti s tímto opomenutím, jest žalovanJ: ?Ic §§ 1294, 1295, 1311 obč. zák. práv ze škody, která vzešla ža~~b~1 uraze~. S tohoto práv;,ího hlediska n,ení třeba zkoumati, zda spoclva pro~lplav?1 opomenulI zalovaneho take v tom, že taras nebyl osvě
tlen, anI:; zabyvalI se otázkou, zda porušil žalovaný předpisy §§ 69 a
82 ~~av. r. Naz?r odvolaclho .soudu, že žalovaný jest prost všeho ručení,
tudlz ;,eo.bsto]I, a v t?m smer~ jest oprávněna výtka, že odvolací soud
I:esprav~e pO,soud;1 vec p.?~tranc,:, právni o(§ 503 čís. 4 c. ř. s,). Pokud
z,alovanJ: vytyká, ze soe p:I~1 do~rym mravum, když žalobce, jenž Se dal
JIm hostIlI, nyl11 ~~ ne,m zad~ nahradu škody, - stačí .připomenouti, že
b~ ~ohlo naneJvys bylI uvazovano o tom, zda se žalobni nárok srovnava se zvyklostmi společenského styku a společenské slušnosti _ nelze v~ak mluviti, o ~orušení dobrých mravů, vylučující nárok 'žalobou
up~a~novany, jake. ma na myslI. ~ 879 obč .. zák. Naproti tomu nelze při
svedCllI dovolatelt, pokud poplfa Jakoukoltv vinu na sve straně. V tom
směru ob~ nižši soudy p~dro~ně a v podstatě správne vyložily, že žalo~~e; jenz - . nejsa uplne stnzltv, jak prvý soud zjistil, pokud se týče
pozltyml hho~maml ~ozjařen, jak odvolací soud předpokládá _ vycház;Je z, domu zalovaneho, nedbal opatrnosti, za zjištěných okolností potrebne (§ 1297 obč. zák,), a tím spoluzavinil úraz jemu se přihodivší
Jest tu tedy případ §u 1304 obč. zák.
.
v

čis.

2347.

Komisionář může se domáhati proti svému smluvníku náhrady abstraktní škody, třebaže komitent přál si náhradu škody konkretní.
(Rozh. ze dne 6. března 1923, Rv I 877/22.)
Žalobce uvedl v žalobě, že zakoupil v listopadu 1919 od žalované
990 m' tabulového skla po 29 K 40 h tudíž za 29.116 K k dalšímu zciz<;ní, že splatil 1.400 K a žalovanou opětovně upomínal, aby dodala že
vsak skla neobdržel, a žádá tudíž od ní rozdíl mezi ujednanou k~pní
ce~lOu ~ ce~ou, za kterou nakoupil, t. j, 22.374 K jako náhradu škody a
vr~c~l1l splatky 1.400 K, 9hrnem 23.774 Kč. V přípravném spisu doplnil
s~e Udate v ten rOZUI11, ze koupIl pod podmínkou, že ihned bude do~ano, ";,ze ža1ov~ll1á již při uzavření smlouvy i později byla upozorněna,
ze zbozl jest urceno pro vývoz do Rumunska a že trhová cena tohoto
vývozního zboží činila v únoru 1920 52 K 50 až 63 K. Při ústním jed-'

h

nání dne 4. prosince 1920 prohlásil, že koupil z?oži v1astnim .im~:,el:',
avšak na účet firmy dr. Sch, aCo; ve Vldm, tudlz)ako komlslOnar, z;
· eho kOl11itentka prodala sklo fIrme.1' N, v. BukurestI po 3~ K za 1 m ,
t byla žalována touto fIrmou na nahradu skody pro neplnenl 26.581 K
ze. 'dá částku tu od něho. Následkem toho rozšiřil žalobce žalobní
a zabu v ten smysl, že žádá od žalobkyně mimo škodu, v žalobě uplat~rovs 10U rozdíl mezi kupními cenami 37 K a 29 K, tudiž 7 K 60 h X
no al
,
h a C o. pn
.. d o d"
990
= 7.524
K. které fa dr. Sc.
rzem Sm Iouvy b y.b y I a
v dělala, dále náhradu škody, ~ter~u z~zalo~ala fIrma J. ~. protI jeh,?
k~mitentovi 26.511 K a konecne vracen~ ..spl~t~y 1.400 uhrne~l tudlz
35.505 K. Prvý soud připustil toto r?ZSlfel11 z~loby. Pn .s~ornen; je?nání dne 19. řijna 1921 pro!I1~sil zalobce, ze ne,~platn~je obe nahrady škody vedle sebe, nýbrz, ~:. pouze pro ten ,rnpa.?: ze by se mu
nepodařilo prokázati škodu ve VVSI 35.505 K, trva na castce 22.775, K
v žalobě uplatňované, P~i sporném roku dne I; února 1922 omezIl zalobce vzhledem k tomu, ze spor ty J, N. prolI, t; Dr. Sch: a C? byl ponechán v klidu žalobní prosbu na abstraktmskodu v zalobe uplatnovanou, Pro c ~ S n i s o udp r v é s t o I i e e přiznal žalobci pouze
1.40ci Kč. O d vola c i s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y-: Soud
odvolací pokládá omezení žalobniho žádání při roku dne 1. února 1922
se .stanovicka hmotného práva za přípustné, poněvadž žalobce od tohoto žádání nikdy neupustil a poněvadž ziněnu nároku ;,a škodu ],?,,kretní v nárok na škodu abstraktní a naopak nelze pokladalJ za zmenu
pr"va volby dle čl. 355 obch, zák. Avš,,;k ža10bce)ak?,ko~isioonář nemá nároku na náhradu škody abstraktm. K uplatnovafiI naroku komltentky pro nedodržení smlouvy byl by sice oprávněn beze všeho, tudíž
bez postoupení práv komitentky, Avšak tento náhradní náro~ smí uplatilOvati jen potud, pokud Jde k dobru komltentce (Staub-Plsko lL, str.
421) a pokud jej tato žádá.• Dle řizení před Pl"Vl:Í ,stolicí však ž.ádala
komitentka· žalobcova na nem pouze up1atnovam konkretm skody
35.505 K, mezi jiným i vlastního ušlého zisku 7524 K, nikoliv však uplati!Ování škody abstraktnÍ.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu
věc, by ji znovu projednal a rozhodl.

!<

D

ů

vody:

Výtka, že odvolací rózsudek odporuje spisům (§ 503 čís, 3 e. ř. s.),
spadá v jedno s výtkou nesprávného posouzení právního (§ 503 čÍs. 4
e, ř, s.), Nelze jim upříti oprávněnosti. Není sporu o tom, že žalobce
koupil od žalované firmy jako komisionář firmy Dr. Sch. a Co, ve Vídni
tabulové sklo a že žalovaná nedodržela smlouvy a nedodala přes to, že
jí byla poskytnuta dodatečná lhůta s pohrůžkou, že bude žádána náhrada škody pro nesplnění. Jakožto komisionář učinil žalobce obchod
sice vlastním jménem, ale na účet komitentky, firmy Dr. ,seh. a Co, (čl.
360 obeh, zák.), výhody, plynoucí'z obchodu, a újmy, z něho vznika· jící, jsou tedy výhodami a újmami komitentky. Dle .čl. 361 ob ch. zák,
jest žalobce povinen, dáti komitentce to, co má k pohledávání od svého
· spolusmluvníka, t. j. žalované, Hledě k tomu vyslovil odvolací soud
Civilnl rozhodnutí V.

2.
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zc:la sprá~nčJ že žalob.ce může ~eze vše~~J tUdJž bez p o s t o -ll pen í
prav kOImtentky, protI zalovane uplatmtr pozadované interese komitentky, pro nesplněn! sm!ouv!; jestit' při tom základem v pravdě jeho
,·Iastm rnterese, pO,ne~adz ruc; kOImtentce za provedení příkazu alespoň
potUd: pok~d mu tr;tr smluvmk jest prav a s to plniti. Žalobce jest tedy
Op! a v n e ~, domahah ,se, na zalované náhrady veškeré škody, která
vzesla zavrnenym nesplnem~ ,smlo~vy ne jen jemu, nýbrž i jeho komitentce, a p o v lne n, vydatI teto vse, co z tohoto právního důvodu pro
nt vysoudl. KupItel může však yždy žádati ~áhradu abstraktní škody,
kl,;ra)est mmImem toho, co opravnen Jest pozadovati od prodatele, pofllSlVSlho ,smlouvu. Teone a praxe jsou si za jedno v tom, že tato zásada,
vys!o~en~ v čL 357 odst~vec třetí obch, zák. pro fixní obchody, platí
: PC! l'nych,,?bc,hodech. zalobce byl tudíž oprávněn, obmeziti žalobní
zada~l, ro:,Slre~e za sporu na náhradu škody konkretní, konečně zase
na puvodne pozadovanou náhradu abstraktní škody, a to bez o hle d u
.~ a t o,. zda Jeho"ko!1tltentka chtěla; aby uplatňoval pouze abstraktní
~kodu. CI ,s,nad vySS! skodu ko~k~etm, neboť poměr mezi komitentem a
komlsIOnarern nema mc spolecneho s poměrem mezi komisionářem a
~řetím smluvníkem, ~ nikt<;ra~ na tomt? nezávisí, a proto, kdyby snad
"alobce byl obmezIl zalobm narok na pozadavek pouhé abstraktní škody
ač, kO!1tltentka trvala ~a ,náhradě škody k<:nkretní, mohlo by to míti
pravm vyznam a pravm dusledky Jen vpomeru mezi žalobcem a firmou
Dr. Sch. a Co., nikoli však v poměru mezi žalobcem a žalovanou Pochybil tudíž odvolací soud, pokud ve shodě se soudem procesní~t zamItl zalobu proto, že komisionář nemá nároku na náhradu abstraktní
llkody, vlastně nemůže se domáhati náhrady abstraktní škody na účet
komItenta proh svému smluvníkovi. Ježto se však odvolací soud s tohot? ~ly!~é!lO stanovis~a nezabýval ostatními vývody žalobcova odvo_
lam, Jlmlz zalobce broJIl proh rozsudku prvého soudu po stránce sk utko~é, tvrdě, že výše požadované abstraktní škody byla provedenými
pruv,o,dy prokázána, po případě vytýkaje v té příčině neúplnost řízení,
nemuze dovolacl soud pro nedostatek potřebného skutkového podkladu
~o~hodnouti ~e věci samé, i bylo proto dle §§ 503 čís. 2, 510 c. ř. S. Zrtr~Ih napadeny rozsudek a vrátiti věc odvolacímu soudu, by ji znovu proJednal a rozsoudil.
v
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Tím, že kupitel koupené a dodané zboží odeslal z místa dodání na
jiné místo osobě třetí a že prodatel již při uzavření smlouvy s kupitelem
věděl, že kupítel tak učiní, neprodlužuje se zpravidla zákonná lhůta čl.
347 obeh. zák. ku prozkoumání zboží a k oznámení vad, leč že by strany
byly zamýšlely, by zboží prozkoumala teprve ona osoba třetí.
(Rozh. ze dne 6, března 1923, Rv I 879/22.)
Žalobce, pražský obchodník, objednal u žalovaného, rovněž pražského obchodníka »k příkazu svého holandského obchodního přítele«
větší množství peněženek, jež mu žalovaný dodal 2. března 1920, Ža-

lobce zboží zaplatil a odevzdal )e zasílatels,~é firmě J. B. k dopravě do
A sterodamu firmě S, A. Po pnchodu zboz~ do Amsterodamu Je fIrma
s.nl, pozastavila a dala žal obcí k disposicL zalobu o vrácení kupní cen~
a náhradu ušlého zisku, pod~nou 23. lrsto12adu 1?20, ~ r? c e s n I
j P r v é s t o I i c e zamltl, maje za to, ze Jest zalobnr narok prosJ11Cell
0l ,u ( (c'l " 349 ob ch • zák.). O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Soud odvolací správně uvedl a náležite .?důvodni!, že ,žalo~an~byl
ovinen, zboží dodati žalobci· jako k~pUJlCIr:rU a. ze •mel taK ucmlh
Praze. Zboží nemělo tedy býti žalovanym doda~o, fIrme S:,~. ~ Amste~
'odamě a Amsterodam nebyl pro strany splnrstem v pneme. dodam
~boží. Že by splniště pro strany v této příčině by} býval Amsterodam,
1"ieplyne ani z okolnosti, že žalovaný měl podle z,a~a~~y ze dne ll. unora
1920 vyhotoviti mimo účet pro žalobce take Jeste u,cet 'pro frr~u S: A:;
neboť tento účet měl význam jen pro ž"lobce v P?mer~ Jeho ,k teto frrm~
S, A., ani z další okolnosti, uvedené na koncI one zakazky, ze zaplac~m
stane se podle předběžného účtu, jejž byl žalovaný p,ovinen poslatr za. iobci před dodáním zboží a na jehož základě mělo dojíti pl~cení ~d !irmy
S, A" neboť v onom posledním odstavci uvedeno Jest vyslovne, ze n~
základě onoho předběžného účtu obdrži ž a I o bc e, pot o,m zaplacem
od firmy S. A., takže i zde se rozeznava meZI pľavml~ pov~erem zalovaného k žalobci a mezi Právním poměrem žalobce k flrme· Amsterodamské, Zjištěno jest, že 2, března 1920 bylo zboží ža!ovaným žalob~i skutečně dodáno a žalobcem přijato. Žalobce byl dle cl. 347 obch. zak. povinen, neprodleně po tomto dodání, poku~ to byh dle řá~né!,? obchodování možno zboží prozkoumatI a vady zal ovane mu ~znamltr. Prozkoumání zboží 'a oznámení vad nestalo se v této lhůtě, pročež nastal přea
poklad čl. 347 obch. zák., že žalobc~ ~boží I:,I~ky schváli!. Oznámení
vad teprve v červnu 1920 bylo opozdene, a take zaloba podana byla pozdě. Žalobce má za to, že prozkoumání zboží a výtka vad staly se včas,
ale tomuto mínění nelze vzhledem na to, co bylo nahoře uvedeno, při
svědčiti. Že splništěm nebyl Amsterodam, nýbrž Praha, plyne z hořejší
úvahy; vývody, jimiž žalobce snaží se dokázati opak, nemohou míti.
úspěchu, Tím, že kupitel koupené a jemu dodané zboží odešle z místa
dodáni na jiné místo osobě třetí a že prodatel již při uzavření smlouvy
s kupítelem věděl, že kupitel tak učiní, neprodlužuje se z pravidla zákonná lhůta čl. 347 obch, zák. ku prozkoumání zboží a k oznámení vad,
nebot' nelze z toho důvodně předpokládati, že. strany mlčky zamýšlely
lhůtu onu prodloužiti. Nerozhodno tedy jest, že žalobce určil zboží, o něž
jde, pro vývoz a rovněž jest nerozhodno, zdali, jak žaJ.obce v první stolicí tvrdil, při zboží, ustanoveném pro vývoz, není dle usancí obvyklým,
aby kupitel prohlížel toto, jemu dodané, k vývozu určené zboží, neboť
taková zvyklost, odporující zákonnému předpisu čl. 347 obch. zák., není
dle čl. 1 obch. zák. závazna. Z toho plyne, že nebylo třeba důkazu znalcem z oboru exportního, nabídnutého žalobcem v první stolici o této
usanci a že v odmítnutí tohoto důkazu nelze, jak žalobce v dovolacím
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spise nesprávně tvrdí, spatřovati neúplnost a tedy vadnost' řízení dle
§u 503 čís. 2 c. ř. s. Prodloužení lhůty může nastati, oznámeno-Ii při
uzavření smlouvy prodatelí, že kupitel koupené zboží dále zcizil nebo
zcizí a že toto bude následkem toho dále dopraveno, a nelze-li podle
po~~hy věci zboží prozkoumati hned na místě prvního dodání, před
dalslm odeslá~ím a dodání;n jeho, takže zřejmým úmyslem stran bylo,
aby teprv odberatel kuplteluv zkoumal dodané zboží, na př. věděl-li prodatel, že kupitel dodá zboží dále v původním obalu. Případu takového
zde není, ?o~ěvadž podle skutkových zjištění nižších soudů žalovaný
d?dal zbozl zalobcl za souhlasu jeho v otevřených balíčcích a žalobce
s~m obstaral ~~Iší dopravu tohoto zboží, tudíž i uložení jeho do bedny
pred touto dalsl dopravou, takže mohl před tímto uložením prozkoumati
zboží, jemu v otevřených balíčcích dodané. žalobce ovšem tvrdil v první
stolic~, že není na tozařízen, aby zboží, jemu dodané, mohlo býti u něho
prohlednuto, ale to jest nerozhodno, neboť není zjištěno ani tvrzeno že
žalobce, obdržev zboží od žalovaného, nemohl se náležitě post;rati
o leho pr~?lédnutí;, zvláště, poukázati jest na skutkové zjištění, že žaI~bce Zb?ZI, jemu, zalova,nym dodané, odevzdal zasílateli J. B., bydliCI,mu v ,te~::; dom,:, Jako zal obce, a že zboží tam leželo téměř měsíc po
prevzelI, dnve nez bylo do Amsterodamu dopraveno. Není tedy vyloučeno. že žalobc~ ,mohl ~boží náležitě prozkoumati u zasílatele J. B-a,
nebylo-h to mOzno v mlstnostech žalobce samého. Zdali, jak dovolatel
tvrdí, prozkoumání zboží žalobcem v Praze nebylo účelno, jest vzhledem ,na zákonný předpis čl. 347 obch. zák. o povinnosti, zboží nepro~Iene ~rozkoumati, a vzhledem na hořejší úvahu nerozhodno, Dle této
uvahy lest rovněž nerozhodno,že, jak v dovolacínl' spise je tvrzeno žalovanému bylo při uzavření obchodu se žalobcem známo že zbožl má
býti dále prodáno a zasláno. Okolnost, žalobcem v do~olacím spisu
tvrzená, že žalovaný věděl, že obchodní přítel žalobcův v Amsterodamě
prozkoumá zboží jemu dodané, jest v tOmto sporu nedůležitá neboť
pro~koumání zboží žalobcovým obchodním přítelem v Amste;odamě,
tolIz fIrmou S. A. mohlo míti právní význam pouze vůči žalobci a nesprostílo tohoto povinnosti pro.zkoumání zboží vůči žalovanému. V dů
sledku toho dle vlastního tvrzení žalobcova firma S. A. dala zboží k disposíci žalobci a tento dal je dále k disposici žalovanému. Chce-li však
žalobce, tvrdící v dovolacím spise, že žalovanému bylo při uzavření obchOdu ,se ,žalobc,:m ~námo, Ž': firma Amsterodamská sama zboží prozkouma, lIm tvrdItI, ze podle umyslu stran pouze firma Amsterodamská
a, nikoli žalo.bce měl zboží prozkoumati, nelze tohoto tvrzení dbáti, po~evadz nema Opory am ve spIsech, am ve skutkových zjištěních, obsazených v rozsudcích 'nižších soudů.
čís.
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Vymohl-li si kupítel proti liknavému prodateli exekuční titul na dodání zboží, nemůže, nevedla-li pak exekuce k cíli, domáhati se jako inteyese (§ 368 ex. ř.) náhrady abstraktní škody podle čl. 357 obch. zák.
nybrž jen náhrady zisku, jehož by byl v případě dodání zboží při řád~
ném obchodování docílil.
(Rozh. ze dne 6, března 1923, Rv I 985/22.)

žalovaná firma byla právopl~tně uznána, p,ovinn~u, dodati žalující
1300 ku tabulového klihu po 9 Ke za 1 kg, a lezto s;--e povmnoslI ~edo
,'1
"Ila na ni žalující v červencI 1921 exekUCI, lez zustala bezvysled,
.. , zap 1acem.
'14950 K'c, Jez
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_
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N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolání žalobkyne.
""vr

Důvody:

f.

Podle §u 368 ex. ř. nejsou ustanovením třetího oddílu ex. dotč~ny
nároky vymáhajícího věřitele na ',;áhradu ,intere~e pro ,nesplnem ,dlllZl11kova závazku nebo na náhradIi skody tl1~ ;,pusobene. o:out~ .. ~alobo~.
; nedomáhá se žalobce náhrady, konkretn~~kody. a m~ze pnplI te,d),
v úvahu jen nárok na náhradu interese, le~ zalobcl z duy~d~ nesplnem
smlouvy po bezvýsledné exekuci přísluší: Z~lobce ~ypočltav,a toto mterese způsobem, v čl. 357 obch. zák; vytcen~n;. Avs,~k I:eprave~. Ust~
novení tohoto článku předpokládá, ze kupu]Iclmu pnslusela pra~a, v cl.
355 obch. zák. uvedená, a že se podle čl. 356 ne~o. 357 obch. zak. ro,~
hodl žádati na prodateli náhradu škody ';lÍsto pln.em; To s,e ;-- to~:opn
padě nestalo. Žalobce nežádal náhradu skody, nybrz dodam ZbOZI, ted~
plnění a když mu byl nárok ten právoplatně přiřknut, vedl, k vymožem
jeho exekuci. Tím pozbyl náro,ku, na ,nahradu sko~y podle cl. 355 obch.
zák. a tudíž i nároku na určem teto skody podle cl. 357 obch .. zak., neboť obě tato ustanovení nutno vykládati v jejich souvis!ost!; In!~rese,
které žalobci po bezvýsledné exekucí podle ~u ,36~e:, r. pnsl~sl, lest
tedy posuzovati nikoli podle čl. 357 obc~. z,ak., nybrz podle vse.obecných zásad o náhradě škody ,(§ 1323 obc. zak. a cl. ,283 obch. zák.), ~
žalobci, jenž svůj zájem jinak blíže neko,:krehsul~, pnso~dlh ~n~~ u~ly
zisk, kterého by byl v případě spln~ní zavaz~~, ~al.ovan~m pn radne~
obchodování dosáhl. Tento zisk čim podle zpstem prveho soudu, lez
odvoláním napadeno nebylo, částku nižšími stolicemi žalobci přiznanou.
Vyšší zisk záležející v rozdílu mezi cenou smluv,enou a ;en?u plat~o~
dne 8. července 1921 ve smyslu čl. 357 obch. zak., ktery predpoklada
poměry normální, není odůvodněn a, byl by vy~žitko~áním ;n~mořád
ných poměrů válkou vyvolanýc~, ktere'pan?va!y: pk ~?amo'.Jeste v roce
1921 v němž ceny všech potreb,;byly nelvyssl a tez prolI roku 1919
abno~mální. Že by byl žalovaný s nedodaným zbožím spekuloval a Žl>
by byl sám docílil zisku vyšší!,? ~ebo ,dokonc~ zisku P?~ado~~ného. žalobou, nebylo tvrzeno ani dokazano. Zalovanemunemuze byh take na
újmu, že se vyhýbal vyšší ztrátě, než jakou mu zákonem stanovené meze
nároků žalobcových ukládají.
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• bZ,ákhon ze .dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. 11a 7~k 10?O ~ slil
ze mc pomerech obecních zřízenců.
""- u
Policejní strážník nebyl výhradně zaměstnán ve službách obecn' h
~::S":~-li kromě této služby též služby soukromníkům,' vyžadující dra~cně

• t ' ' z'alobcovo uznávajíc že požitky, jež mu jako obecnímu
zames na1Jl .c
J,
b'
.
""ť
'trážníkovi byly vypláceny ~,ktere ,? ec, )~O~C ~ema]~tna, zvlsI I. ':~:
;lll1Že jsOU nepatrné a nestacl naI ~!ZlVU ce ~et]e, ~ rto 't1;Y, ne,z: les e
. ~' ť svolení k tomuto ved e]Sll11U zames nam, o 1111 mene, ano
spal trova ~eno tvrzení žalobcovo, že souhlas obecního zastupitelstva
by o pop
,
" b Id'
k tomuto vedlejšímu zamestnam y an.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

(Rozh. ze dne 6, března 1923, Rv I 1116/22.)

Dúvoc!y:

J

.Žal~bce bJ::l s!rážníke,m žalované obce a domáhal. se na ní přiznání
sluzebmch pOZItku dle zako~a. ~e dne 17, prosince 1919, čís, 16 sb. z,
a n. na rok 1920. O b a n, z s, S o u d y žalobu zamítly od vol a c í
s.o,u d ~,imo ji~é z těchto d ů vod ů: Žalobce byl v roce i 904 při'at do
~lUzeb zalovane obce J~kvo provisorní strážník, definitivním se stal ~ roce
1906, Z t?ho d?vozu)e zalobce, že, přihlásiv se včas, Že se podrobuje
ustanovem noveho zakona ze dne 17, prosince 1919 čís. 16 sb
z r. 1920, ~e s~ na~. tento ~ákon vzhledem k §u 25 vztahuje, a Ú ,~'á anl~
l~k na sl~zebm pOZlt,ky, zakonem tím stanovené. Má za to, že, jak svědčí
~,~dP:~y §§,~ a 25 zakona, tento zákon rozlišuje jednak obecní zřízence,
]lZ dnve .pn]a,te, ],~dnak onY'"kteřf teprve nově přijati býti mají. § 25
pravl· tohko, ze z,nzencl, kten byh ustanoveni dříve, než nový zákon
~aby! platno~Jl, z,ustanou I na dále ve svém dosavadním postavení sluzebn!m a ';la]! pra~o do 3 mě~íců se vysloviti, má-Ii pro budoucnost jich
P?mer ~~uzeblll bylt posuzovan na dále dle ustanovení nového zákona
Čl m~, yna~ platí jich dosavadní smlouva.. Žalobce, vyhověv tomuto
~yZV~lll, ln~. z~ to, že tím je učiněno vše, čeho potřebí ku zvýšení slu"
zebmch pozltku na mír~, novým zákonem stanoven9u, avšak neprávem.
Podroblv se ustanoven1lll nového zákona, podrobil se všem jeho ustallov"emm, nelen těm, jež jS?U. v jeho pros1;1ěch, nýbrž i těm, jež jsou mu
n~ ~kodu. Zako~ nu!no vZllt Jako celek, lllkoliv vytrhávati z něho jednotl!va u~tanov:?I, jez se ]ednothvcl zámlouvají. § 25 mluví zcela povsechne ~ »znzencích~<. Ježto se dle, tohoto §u ustanovení nového zákO~l~ ma]! vzta~ovah I n~ zřízence dříve přijaté, pokud ono prohlášení
:,čm" l~ j,!sno, ze tu plahl § 3, doplněný zákonem ze dne 21. prosince
1921 CIS. ~78 sb .. z. a n., který blíže stanoví, koho je rozuměti zřízen
~el~ obecm:n, to j~st toho; ;>kdo je u obce plně a trvale zaměstnán, tak
ze leho sluzba ]~ jeho stalym a výhradným povoláním, které musí konalt, po ~~Io~ v)eho o~o:u platnou pracovní dobu, a služební požitky
z III tvon. prevaznou, vetsl11U ]~ho veškerých příjmů.« Zcela správně
proto prvy ~oud zabyval se. otazkou, zda lze žalobce pokládati za zří
zenc,e ObeC!"ho,~e smyslu ~,tovaného § 3, zejména zda je trvale a plně
zan;estna~ym ,znzen:em, a zalobl; zamítl, zjistiv, že žalobce nebyl u obce
pine zamestnan a az do posledm dOQy vedle svého zaměstnání u obce
'llr~co.val a to vž,~y ~íce dn~ v roce, po sobě jdoucích, jako strojník u
ml~ltcky ~osp~dar.ske~1O druzstva, pak jako topič u parního kotle v panske,m d~ore, ,dale I. u ]l11ých rolníků, i jako čisti,č hasičského náčihí a že
sluzebm poz2tky jeh? u obce netvořily převažné částí jeho příjmů.
V okolnoslt, ze obecm zastupItelstvo žalované obce trpělo toto vedlejší

Po stránce právní byla věc správně posouzena. Právní účin~l ža1919 CIS. 16
lo b eov a Prohlášení podle § 25 zák,ona ze dne. 17. prosl11ce
I I'
sb.
z. a n. na rok 1920 mohou se vztahovoalt na n;' h
o 'Jen t e,hd y, b Y:.l
žalobce před tímto prohlášením a před ~uso~nost:, toho,to z~kona ::nzencem ve smyslu §u 3 zákona. § 25 mlu~, tohz o znzenclc~ dnve (pr~d
platností zákona) ustanovených, § 3 urcuje, pk
rozum.ett slovu znzenec ve smyslu tohoto zákona. Bylo proto napred uvazovalt ? to:,:,
zda žalobce byl již dříve zřízencem podle §u 3, a teprve v kladnem pnpadě mohlo býti přihléd?uto k prohlášení j~ho podle § 25. I?ovola!el
odporuje i tornu by pomer jeho byl pos)1zovan dle § 3 v noveltsovanem
Jeho' znění, plat~ém. od 1. ledna 1922. Dovolání přehl,íží ovš~m, Ž': do.datek, jemuž odpírá, připojen byl k §u 3 youze v zaj,mu zn~encu, by
poměr jich bylo možno lépe posuzo,:~lt, j~zt?pojem vyhr~dneho po.voilání nebyl dosti určitým. V tomto pnpade, vsak na ton: vube,c nes~jde,
ježto podmínky žalobního nároku nejso~, dany a~, dle puyodmhoa.~! ~I~
nynějšího znění §u 3 zákona. Odvolac, soudprevzal skutkova zJ1stem
procesního soudu, podle nichž žalobce ro~něž, P? yíce dn~ z~ seb?u byl
zaměstnán v soukromé službě za plat, prevysu]!cI značne uhrnne jeho
služné. Tím je zjištěno, že nešlo tu pouze o vedlejší zaměstnání, nýbrž
že žalobce, byv zaměstnán jak ve službě veřejné tak soukromé, měl
dvojí povolání, neměl však vlibec výhradného, p,:~olání, což platí i. o
jeho činnosti ve službě obecního z!ízence; NezaleZl p.rot~ am n,a P?ct~
hodin, jež vyžadovala tato jeho sluzba, ]ezto nekonal jl vyhradne, nybrz
s uvedenými vícedenními přestávkami.

J,:

čís.

2351.

Výše náleznébo pti vkladní knížce řídí se výší vkladu, nebyla-li jeho
výplata v knížce učiněna odvislou od dalších průkazů.
(Rozh. Le dne 6.

března

1923, Rv I 1187/22.)

Žalobce nalezl v záchodku kavárny nevinkulovanou v,kladní knížku
úvěrního ústavu na '287.000 Kč a odevzadl· ji neprodleně na policejním
ředitelství.
Proti žalovanému, jenž přihlásil se jako vlastník vkladní

knížky, domáhal se nálezného 15.382 K 50 h (10% z prvých 20.000 K
a 5% z dalších 267.650 K). Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl mimo jiné z těchto d ů vod ů: Tvrzení žalovaného, že ani
ředitel ani úřednícI úvěrního ústavu nebyli by jinému, kdo by knížku
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k výplatě předložil, z ni něco vyplatili, nepokládá soud pro tento pnpad, za rozhodujíci, neboť ani Ve vkladni knižce ani v účtě hlavni
knížky nebylo v tom směru naprosto žádné obmezení a také z povahy vkladní knížky jako papíru legitimačního (§ 307, 308 obch. zák.
a § 367 obč. zák.) vyplývá, že každý držitel knížky mohl ji bez jakékoliv závady jinde produkovati a na vklad jinak nevázaný sobě v každém případě hodnotu do 1éýše vkladu u osob třetích opatřiti. Poněvadž
vkladní knížka, o niž tu jde, je papírem legítimačním, opravňujícím
každého dočasného držitele k vybráni vkladu, musil soud žalobcův nárok dle § 391 obč. zák. na vyplacení nálezného uznati za oprávněný.
d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.. D ů vod y: Posavadní judikatura vycházejíc ze spořitelního regulativu (dvorský dekret ze dne 26.
září 1844 čís. 832 sb. z. s.) považovala spořitelní knížky nikoli za cenné
papíry s funkcí oběživou, nýbrž za pouhé papíry legitimační, poněvadž
na držbu knížky vázán jest pouze výkon práva z pohledávky, nikoli
však existence pohledávky samé. Ustanovení zákona ze dne 3. května
1868 čís. 36 ř. zák., v němž spořitelní knížky byly na roveň postaveny
jiným soukromým cenným papírům, považováno za předpis výjimečný
a bez účinku na právní povahu knížek (rozhodnutí býv. nejvyššího
soudu ze dne 18. dubna 1903 čís. 4234 Nowak n. ř. V č. 742). Nový
spořitelni regulativ ze dne 14. dubna 1920 čís. 302 sb. z. a n. v §u 33
zrušuje onen starý regulativ jakož i ostatní zákony a nařízení, spořitel-.
nietví se fí'kající (věstník min. sprav. 1922 str. 47) a ust<\novuje, že
' spořitelní knížky a listy, byť zněly na určité, vkladatelem udané jméno,
mají povahu papírů majiteli svědčících (§ 10), zkracuje však umořo
vací lhůtu, jež bydle nových amortisační,h předpisů (cís. nař. ze dne
31. srpna 1915 ř. z. § 7) u nich jako u jiných papírů au porteur činila
jeden rok, výslovně na pouhých 6 měsíců (§ II nového regulativu).
Dle toho požadovati jest spořitelní knížky za cenné papíry majiteli svěd
čící, při nichž odepříti lze předložiteli výplatu vkladu pouze za podmínek §u 10 nového regulativu. V případě, o nějž jde ve sporu, nebylo zavedeno řízení umořovací, nebylo také soudního zákazu výplaty, aniž
vázán vklad způsobem, stanovami připuštěným (§ 1 i n. r.), což v dů
vodech prvého rozsudKU bezpečně zjištěno. Výjimečný předpis §u 11
nov. reg. nelze všaK obdobně na jiné ještě případy rozšiřovati (§ 7 obč~
zák.) i jest proto nějaké jiné soukromé opatření nebo 'vědomost personálu o pravém majiteli vkladu pro právní povahu knížky jakožto papíru
cenného, majiteli svědčícího bez významu a nemohlo by býti na pře
kážku výplatě vkladu k nikoum předložitele knížky. Za tohoto stavu
věci a zákonných ustanovení jest nárok na nálezné ještě bezpečněji zaručen, než by byl, kdyby ztracená knížka byla pouhým papírem legitimačním, dle nesprávného názoru odvolatelova prý bezcenným. Nárok
na nálezné vznikl tím okamžikem, kdy nálezce oznámil místní vrchnosti,
že cizí věé nalezl (§ 389 obč. Zák.), kdežto další opatření úřadů maji
pOuze ten účel, aby byl vlastník věci vypátrán (§§ 390, 391 obě. zák.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

°

Důvody:

Základem pro rozhodnutí o právním poměru stran rozepře je. rozře
šení otázky o právní povaze nalezené vkladní knížky. Nesporno je, že,
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. ' d . §u 10 zákona o úprave pravmc pomeru spon e en, z
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okud 'de o výplatu vkladu, a to na zaklade podknížka tuto Pt~a. ukrr ce uJedené že ústav vyplati vklad tomu, kdo se
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že ústav jej muže
0l tom
,
. N . t d odůvodněno m1l1el11 za Ovanebylo předneseno pochybnostl. en , e y
Sl' 2 "č I kdyz' vezme se
I
. k "k
á cenu sna d Jenom a
" .
llé~o, že vek ad~, mz a m, el vkladu nýbrž našel vkladní knížku, nutno
v uva.h~, ze, na ezce, nen~s
smluven' ch odmínek o výplatě vkladu'
uznatr, ze Vltomtkol Pdrfpakdne"Z,G~~lad NutJo proto tvrditi, že obecná cena
oředstavova a v a 111
"
N '1
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Proti spo~uvlastatntí~Uh'
~1t~~
v zastoupem,
os mc j~np~I~~~~n:~ieč~tl!oz::e~j::~=:
_
, •
smlouvy ohledně celého pozemku.
. . .
.
é
'
(§
405
c
ř s) nýbrž o »něco' jíného«, domaha-h
Nejde o »m ne«
. • .,
l'h
ku pouze po
se žalobce na místě původně požadovanéh~ ce e, o pozem
dílu, příslušejícího žalovanému spoluvlastmku.
(Rozh. ze dne 6.

března

1923, Rv I 1190/22.)

Pozemek 'enž náležel Žalovanému jednou desetinou, pr~dal žalo~
van' žalobci' cJo do svého podílu vlastním jménem a d? ?statl11.ch poddu
\' plné moci ostatnich
žalobu na sp,:nel11

spoluvlastníků.

k~hm s~ouvy

ohledně celéhod ppo~e;éku s ~í~il i žca!0~~~06~~~~g~ ~~I~V~~\~'žalo~a~,;
c e snl
s o Ujiné nedostatek pasivní leg1trmace
..
, l b ' . ežto pozemek
ftl mimo
za
o 01,,]
jako plnomocník ostatních
a m.ohl by
po, dovati s 'lnění smlouvy od všech vlastniků ~ OlkolI pouze o ",a ova(§
zák.).
že žalovany, Jednaje o ,prodeJ!, prohlásil k žalobci, že není výhradným vlastníke~ poz~mku, 'fo; Sp?luvla.st=
'k 'sou 'eho otec a sourozenci a ze prodava pozemek to;z J.menem J.e.
JžaloJaný vystupoval tudíž za spoluvlastníky ohledne JeJIch pOd11u

~:~al
~~hO

1617 obč.

spoluvlastníků,
Zjištěno,
v

n~~

ža~0~c1
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jej~ch zmocněnec:,~Pr~va a závazky z právního jednání vzešly

ro

z~l?vane?o po~uze v ~ncme jeho vlastního podílu, ohledně ostatních ~o
dIlu vzesly, vsak z jeho Jednání práva a závazky mezi žalobcem a
spoluvlastmky jako zmoc~lteli na straně 'druhé (§ 1017 obč, zák). Dů
sle~dk,:m toho JSou pa~lvne legitimováni k této žalobě, domáhající se dod~zel11 smlouvy trh?ve ohl~dně celého pozemku, všichni jeho spoluvlastm,cI, mkoh pou,:,: .zalovan~, poněvadž se nejedná
prodej pouze jedine~o, jemu patnclho J'c:dIlu. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
Du ,vo ci T Zal obce ,ve~e~ hned při samé koupi, že vlastníkem pozemku
I,C~, jen zalovany, nybrz ze jest celá řada vlastníků j'ak j'e ostatne~, '
d""
'"
,
saOl
poz, Cjl, spravn~ ve sV,el~l ~ná:,rhu trhové smlouvy uvedl, a není proto
~pravne t~rzel1l odvolam: ze zalobc~e byl, kupuje pozemek, přesvědčen,
z~ Vlast~lk~m jelPouze zl~lovaný. Zalovaný přijal 3.000 K jako zmocnen,:c vsec ,spo~umajl~e u, o č~emž žalobce věděl. Jednati mohl žalova~y jako zmoc~e~ec vs~ch se zalobcem o koupi, bylacli však takov' m
zpusobem skut~cne koupe uzavřena, a nedodrželi-Ii prodávající maji!elé
P?zemku kr:pm sml?uvy, n,emůž? žalobce požadovati splnění na jedinem ,zmocnen~I" byt ?yl zaroven spoluvlastníkem, nýbrž musel by se
domahatr spInem na vsech jako spoluvlastnících celku na kterém j'ed' '
žalobci záleží.
'
,1TII
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

°
J

D

ť,

vod y:

Byf i slušel~ uzn~ti, že dle §u 1061 obč. zák. jest povinen pro d áva j ,I C ~, 1 kdy,z nem vlastníkem prodané věci, tuto kupujícímu vydati
a zajls!e I to vsecko učmlŤ!, čeho se po žalovaném domáhá ž,alobní návrh, prece j;,n;1111 nesmí býti přehlíženo, že žalovaný pro d á val ve
vl~stmm jme,ne pouze svou desetinu pozemku, že nebyl pro d á v a j íc I m ohledne ostatni~h devíti desetin, že ve příčině, nich vystupoval
P?uze ja~o, z moc n e n e c ostatních spoluvlastníků, jenž svým právmm jednamm nezavazoval s'e b e, nýbrž dle §u 1017 obč, zák. své
z moc nit e I e. Byli proto ohledně ostatních d e vít i des e t i n
pouze tIto ~ p r,o d á v ,a j í c í ol i. Pokud žalobce opírá svůj nárok
o § 1061 obc. zak., tyka se tento pouze žalovanému náležející jedné desetr~x·. ~r~1 dovo~uje ~dovo!atel, že, mělo býti alespoň ohledně této a
v pncme zalo~aneho ~al~be vyhoveno. Zcela neprávem. Nebylo by to
dle ~u 405 c r.~ s; m e ~ e ,než bylo žalováno, nýbrž bylo by to n ě c o
j lne h o, jehkoz zalob,n! navrh týká se sporného pozemku j a k o c e 1_
k u a m~oh jeho podllu, do nichž je celek podle knihovního stavu do
vlastn}ctvl spoluvl~stníků rozložen a nejde také o ideální, nýbrž hmotné
naby~tl celku. To vsechno odvolací soud v napadeném rozsudku správně
postrehl a posoudil, jeho právní názor vyhovuje věci i zákonu.
čís.

2353.
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Jde ~~ vrub vydatele, byly-Jí šeky padělány osobou, u něho z~ěst
nanou, jlZ svou nedbalostí umožnil přístup k šekům.
(Rozll. ze dne 6. března 1923, Rv I 248/23.)

Směnečný platební příkaz proti Eugenu F-ovi, jeho manželce Franci
F-ové a protokované firmě Eu&.e~ F. byl ponechán s ~ u d Y vše c h tří
s t o I i c v platnostI, Ne J v y s S I m s O ude m z techto
důvodů:

žalovaní napadají rozsudek odvolacího soudu jen pro nesprávne púsouzení právní (§ 503 Čís.4 c. ř:,S) dluŽil? p:oto při vyřizo~ání d~~~o
láni vycházeti ze skutkovych zjlstel11, obsazenych v rozsudclch I11zSIch
soudů. Prvý soud zjistil, že žalovaný Eugen F. který jest majitelem
protokolované firmy Eugen F. - byl se žalující bankou v obchodním
spojení; že mu expositura žalující banky na Král. Vinohradech poskytla
úvěr do 50.000 Kč proti tomu, že podepsal se svou spolužalovanou manželkou Franci F-ovou zažalovanou směnku; že mu žalující banka, pokud
se týče vinohradská expositura vyplácela hotovosti na šeky, jím podepsané a presentované; že o k a ž d é výplatě na šek, když byl po presentaci bankou co do podpisu zkoumán, expositura žalující banky vyrozuměla v žd y P í se ol n ě žalovaného; že žalovaný dostával pololetně ,výpisy z běžného účtu a nečinil proti nim námitek; že kontoiristka
žalovaného Božena Z-ová vybrala na padělaných osm šeků 31.500 Kč
pro žalovaného Eugena F-a a je zpronevěřila; a že žalovaný, ač dle záznamu na šekové knížce jen majitel šeku může býti považován za oprávněného příjemce peněz a banka není zavázána, by zkoumala podpisy na
šeku co do správnosti, a proto každému majíteli šekové knížky se doporučuje, by ji ve svém vlastním zájmu co nejlépe uschoval, umožnil
Boženě Z-ové přístup k šekům a vybrání peněz na zfalšované šeky. Odvolací soud převzal tato skutková zjištění a vzal dále za prokázáno, že
žalovaný Eugen F. zaručil se bance za případné zneužití šekových formulářů se závazkem, nahraditi bance škodu nebo ztrátu, která by jí
vznikla, kdyby jich použil někdo nepovolaný. Těchto skutkových zjištění žalovaní nedbají. Odvolávajíce se na skutečnosti" vyplývající prý
z trestních spisl!, které však ve směnečném sporu nebyly na přetřes
vzaty aniž zjištěny, popírají, že umožnili Boženě Z-ové přístup k šekům
a vybrání peněz u banky; že podpisy byly v bance zkoumány; a že oni
byli vyrozuměni o každé výplatě. Jest patrno, 'že takto neprovádějí
uplatňovaného důvodu dovolacího, nýbrž odpírají skutkovému podkladu
odvolacího rozsudku. Je-Ii však zjištěno, že šeky byly zfalšovány oso'
bou, zaměstnanou u žalovaného Eugena F-a, které byl umožněn přístup
k šekům a tím i umožněno zfalšování šeků, nese škodu z toho vzniklou,
nehledíc ke zmíněnému zaručení, jež by se_po případě příčilo posledni
větě odstavce čís. 4 §u 20 zákona ze dne 3. dubna 1906 čís. 84 ř, zák.,
dle téhož §u 20 čís. 4 žalovaný Eugen F. jako udaný vydatel pro t o,
že mu lze přičísti vinu při uschování šekových formulářů, tedy vinu
~ příči~ě ,zf~lš~~ání,. a nestihá škoda b~nk~, zvláště když jest zjisteno, ze jejl znzenCI zkoumalt pOdpISy na seclch a vyrozumívali žalovaného písemně o výplatách. Nejde"livšak škoda na vrub banky, trvá
její požadavek, zjištěný obchodními knihami, který, zažalovanou směn
kou měl býti kryt, ajest neodůvodhěna námitka, že dluh u banky jest
zapraven po případě přeplacen, Za tento dluh, krytý zažalovanou směn
kou, ručí však spolu s Eugenem F-em ne jen firma Eugen F" jejíž majitelem jest právě Eugen F., která jest tedy pouze jménem, pod kterým
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tento. provozuje obcho?J:' nýbrž z e s k r i p tur n í h o a k t u též jeho
m~nzelka FrancI F-ova jako s p o I u při jat e I k a směnky rukou spolecnou. a ~edí~no~, pročež není oprávněna námitka, že, i kdyby škoda
ze zfalsovam seku slIhala Eugena F-a, ručil by směnečně pouze on.
čís.
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Návrh manžela, by jeho manželka byla podle §u 13 c) rozl. zák.
vyzvána k návratu do n)anželskéh? společenství, byl ? b ě m,a
nižšími sou'dy zamltnut, rekursl1lITI soud,em z.duvodu:
Abv byl 111 ohl první soud vyzvati manželku stěžovatelovu k návratu do
, manželského společenství, kte~é ~rý zlo.,:,yslIlě opustila, ~yl by musil
stěžovatel dle čl. I. a) (3) vladlllho nanzelll ze dne 17. cervna 1919,
čís. 362 sb. z. a n. příčiny, pr?č ho, 111,:~želka opustila, n~t~lik? uvésti,
nýbrž i osvědčiti. Tohoto osvedce~l s~ezovat~1 nepodal. zadn.,: ze slyšených přezvědných osob nep?tvrd!la, ze !nanzelka opuslIl~ stezo':,atele,
'ak se v návrhu uvádí, proto, ze mela k nemu odpor a nenavlst a ze mu
~htěla způsobiti majetkovou újmu tí~l, že bude n~:en po jejim odchodu
vynakládati na domácnost VIce penez. Nebyltudlz soudu zJednan podklad z něhož by mohl seznati, že jde o zlomyslné opuštění, to jest o opuštěni proti vůli stěžovatelově a bez dosfatečných příčin.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl navrhovatelovu dovolacímu rekursu.
soudně

o

Nelze se domáhati solněni směnečného závazku jemuž sloužilo za
základ právní· jednání nieotné.
'
(Rozh. ze dne 6. března 1923, Rv I 253/23.)
]:-la podzim roku 1918 zavázal se žalobce žalovanému, že dodá mu
ObIlI, a. z;:koupll proto u různých rolníků 21 q pšenice asi za 14.000 K,
dodal je zalovanemu, tento se zavázal, že dodá za ně žalobci cihly za
14.70~ K, dne. 10. kv,;tn.a 1920 bylo pak mezi stranami ujednáno, že ža- .
I?vany ~aplalI do ;'fCIte dobt' Jako kupní cenu za pšenici 14.700 Kč, a
zalovany. vystavIl. ::a!o,bcI. smenku, o niž jde. Směnečný platební příkaz
byl ob e man I z s I m I s o u d y zachován v platnosti. Ne j vy Š š í
s o u d směnečný platební příkaz zrušil.
Důvody:

Zj,íštěné s~utečnosti vyluč~jí žalobní nárok. Právni jednání bylo neplatn,e, mcotn:, mezI stranamI ned?šlo a dojítí nemohlo k platné a závazne,smlouve, a neplatnos! ta~o prenesla se i na směnečný závazek žalovaneho, pokud' je uplatnovan proti němu žalobcem jako druhou
~mluvni stranou .( čl. 82 směn; ř.), Prodej obilí byl tehdy jako každá
J1?á dIsposice zakázán nařízením ze dne 17, července 1918, čís. 16 ř,
::ak: a nemoh~ se proto platně státi. Dle zjištění není pochybnosti o tom,
ze slo o obIlI tuzemske a ne clzozemske a není třeba řízení v tomto
~mhú doplniti, Neplatno je j.ednání to i 'I;roto, že žalobce, povoláním
I ezmk a hostmsky, koupIl obIlI od vyrob cu a prodal je dále se ziskem
aSI 7?0 K. Tím dopustil se nedovolených pletich podle nařízení ze dne
24. brezna 1917, čís. 131 ř. zák., podmiňujících neplatnost jedná"í k níž
bylo by přihlédnouti i z moci úřední. Není proto třeba uvažovat; dále
I o tom, zda požadovaná kupní cena je přiměřená. Odvolací soud mylně
pouka,zuJe na ochranu zásady věrnosti a víry, ježto jde o jednání, příčící
sepravu, tehdy platnému. Nicotnost právního jednání není napravena
tím, ž; jednán~ žalovaného odporuje' všeobecným názorům o důvěře
v dane .~Iovo: Za!obce, prod~vaje ž~lované~u na ťvěr obilí, měl si při
n~jmenslm bylI vedom toho, ze pro zalovaneho nevzniká tím žalovatelný
zavazek, a musí proto nésti následky svého jednání.
Čis.

2355.

Rozlukový zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n.
Pojem zlomyslného opuštění.
V návrhu opuštěného manžela, by vyzván byl druhý manžel k návratu do manželského společenství, nutno uvésti a osvědčiti okolnosti,
opodstatňující závěr, že jde o opuštění zlomyslné.
'
.
(Rozh. ze dne 6. března 1923, R II 40/23.)

Důvody:

Stěžovatel vytýká srovnalým usnesením nižších soudů zmatečnost
a zřejmý' rozpor se spisy, než z dllvodů těch nikterak nedoličuje, ba
'ani neuvádí, v čem je spatřuje, a, ježto ze spisů patrnými nejsou, nelze
se jimi věcně obírati. Než ani třetí důvod stížností, že napadená usnesení nižších stolic zřejmě odporují zákonu, není opodstatněným. Stě
žovatel v návrhu tvrdil, že ho jeho manželka z lom y s I n ě opustila
a domáhá se soudního usnesení po rozumu čl. l. a) (3) nařízení ze dne
27. června 1919, čís. 362 sb. z. a n., by bylo jeho manželce uloženo,
by do šesti měsíců se vrátila do manželského společenství s připo
mínkou, že jinak bude navrhovatel oprávněn, žalovati o rozluku manželství ,z důvodu zlomyslného opuštění. Bylo tedy věcí navrhovatele,
aby tvrzený důvod zlomyslného opuštění skutkově dolíčil a osvědčil,
že opuštění stalo se skutečně ze zlomyslnosti a že jeho manželka nemá
důvodné příčiny pro odpírání návratu k manželskému spolužití. K pojmu
zlomyslného opuštění nepostačuje, jak se stěžovatel domnívá, p'lUhá
skutečnost, že manželka proti jeho vůli od něho odešla a že jeho soukromé výzvy, by se k němu vrátila, neuposlechla, nýbrž jest třeba skutkovými' okolnostmi dolíčiti, že opuštění manželského společenství stalo
se manželkou zlomyslně, t. j. bez spravedlivé příčiny, jen aby příkoří
manželi způsobila. Stěžovatel však takových skutkových okolností ani
v návrhu ani za řízeni netvrdil, aniž se nabídl osvědčiti zlomyslné
opuštění manželkou, a ježto skutkový základ jeho návrhu, t. j. tvrzení
zlomyslného zrušení manželského společenství jeho manželkou dolíčen
nebyl, vyhovují rozhodnutí nižších soudů zákonu a bylo mimořádnou
stížnost zamítnoutí, jelikož tu není podmínek §u 16 nesp. pat. ze dne
9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák.
čís.
Zajištění půdy
čís,

drobným
318 sb. z. a n.).

2356.

pachtýřům

(zákon ze dne 27.

května

1919,

383

3h2

§ 2 (1) požadovacího zákona předpokládá, že budovy, dvorky
a zahrádky jsou příslušenstvím toho souboru zemědělských pozemků,
který jest pachtýř oprávněn požadovati.
(Rozh. ze dne 6.

března

1923, R 11 47/23.)

První soudce zamítl požadovací nárok pachtýřů na část dvorských
budov s poukazem na §§ 2 a 4 zák. o zajištěni půdy drobným pachtýřům, odůvodniv to tím, že se ustanovení §u 2 zákona nevztahuje na
případy, v kterých pachtýř obytného a hospodářského stavení neužívá
sám, nýbrž s jiným pachtýřem, a že dle §u 4 neni přípustno pachtýři
přiřknouti část budov hospodářských a druhou část ponechati dosavadnímu vlastníku, protože by tím vlastník v užívání svého vlastnictví
byl značně stížen; rozdělení vlastnictví dle podílů užíváni jest však
v tomto případu nemožno. Zahrádky nelze přiznati proto, že se nedá
myslíti, by zahrádka, k domú přiléhajicí, patřila jinému, než majitelí
domu, a poněvadž by tím bylo stíženo užívání domu ve smyslu §u 4
cit. zák. Rek u r sní s O u d zrušil napadené usnesení a nařidil prvému
soudu, by, doplně řízeni, znovu 'rozhodl o nároku požadovatelů, maje
v podstatě za to, že tu jde o »týž pachtovní poměr« ve smyslu §u 2 zák.,
ohledně zahrádek měl pak pochybnosti v tom směru, zda jde o zahradu
domovní či o zahradu polní.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.
Důvody:

§ 2 (I) požadovaciho zákona předpokládá, že budovy, dvorky a
zahrádky jsou příslušenstvim toho souboru zemědělských pozemkií,
který' pachtýř dle §u 1 požadovati jest oprávněn (arg. zvláště slůvko
»i« v §u 2 a vůbec celý základ požadovacího práva v §u 1 stanovený)
a který nesmí přesahovati výměru, v §u 3 vytčenou, t. j. 8 ha, včitaje
v to i vlastni pozemky požadovatelovy. Z toho jde, že to budou pravidelně jen budovy rozsahu menšího, tak říkajíc chalupnického, jak to
výměře 8 ha odpovídá a jak to už sám zdrobnělý výraz zákona »dvorky«
a domovní »zahrádky" naznačuje. Větší soubor budov, než jaký by
potřebí bylo vystavěti pro udanou chalupnickou výměru, mohl by býti
předmětem požadovacího práva jen za zcela zvláštních okolností, z nichž
by plynulo, že, jakkoli jest rozsáhlejším než vyžaduje hospodářská potřeba řečené výměry, nicméně přece stal se výlučně jejím příslušen
stvím a tvoří s ní jeden nedílný celek, tak na př. kdyby od některého
dvora odprodány aneb třeba vnuceně vykoupeny byly všecky ostatní
pozemky a zbylo by jen 8 ha, při němž by zůstal veškeren soubor obytných a hospodářských budova tento byl by s ogím zbytkem půdy
v pachtu jako hospodářský celek. Tomu však v tomto případě tak není.
Požadovatel má v pachtu jen část budov, pokud se týče v některých budovách jen tu kterou místnost, a některých místností jakož i nádvoří užívá
s druhým pachtýřem společně. I když snad má pachtýř p>řiznány nějaké
zemědělské pozemky, neopravňuje ho to za tohoto stavu věci k požadování budov, když tento stav věci dokazuje, že dvorské budovy nejsou pří
slušenstvím pouze a jedině pozemků, jemu pachtýřsky patřících, a on
opaku vůbec také netvrdi!. Proto netřeba ani sahati k dalšímu důvodu,

vlastnicí uplatňovanému, že chybí zákonný předpoklad, aby pachtýř
užíval budov na základě téhož pachtovního poměru jako pozemků země
dělských, což neznamená opět nic jiného, než aby mu obébylo dáno
v pacht, třeba různým~ smlo,:~ami, a časově posloupně, ja!':o Jeden hospodářský celek, t. j. ze v pnpade, kdy jedna ,~n:louva uCl~.ena dřlV a
druhá později, touto druhou sl~louvou n,ebo dal~l ~mluvou znzen z t?ho
jeden pachtovní celek. Ta~ovy celek predpokla?a, by,pacht u oboJlho
objektu byl určen na stejlle dlouhou dobu, stejne konc!!. A tu vlast!"ce
tvrdí a prvopisem sl1:10.uvy,,,o r~11~,tI:ostech .d?kazu!e, ze tato llzavrena
proti čtvrtletní výpovedl, pnslusejlcl vlastmcl, kdezto smlouva o pacht
pozemků byla uzavřen~ na, ur~itý čas, t~~že ona ~ohla, býti rozvá.zá,na
kdykoli bez této. Ponevadz vsak pachtyr se o teto otazce nevYjadnl,
nehledí se zde k tomu. Rovněž tak nehledí se ani k zákonu ze dne 30.
března 1879, čís. 50 ř. z. o lysické nedělitelnosti budov, jejž rekurs ní
soud úplně přehlíží. Předpokládati, že by»zahrádky« mohly býU také
zahradami polními, neměl rekursni soud příčiny, když rekurs pachtýřův
toho neuplatňoval, naopak mluví výslovně o budovách »s příslušnými
zahrádkami« a staví se tedy sám na stanovisko prvého' soudce, že to
jsou zahrádky domovní ve smyslu §u 2 požad. zák.
čís. 2357.

V tom, že jiskrami z lokomotivy zanícen byl šat a tím popálen cestující, jest spatřovati příhodu v dopravě. Setrvav na plošíně vozu proti
zákazu, spoluzavinil poškozený škodu.
(Rozh. ze dne 6.

března

1923, Rv II 417/22.)

Na žalobkyni, prodlévající za jízdy vlakem na otevřené plošině vozu,
zapálila jiskra z komínu lokomotivy šaty, čímž byly jí> způsobeny těžké
popáleniny. žalobu o náhradu škody uznaly o b a niž š í s o u d Y
z polovice po právu.
.
N e j, vy š š .í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.
Důvody:

K d o vol á níž a lov a n é: Podle §u I zákona ze dne 5. března
1869, čís. 27 ř. zák. jest příhodou v dopravě jen příběh v železniční
d()pravě od pravidelnosti se uchylující, jenž jest sám o sobě způsobilým,
aby člověká poranil neb usmrtí!, jenž se udál mimo osobu poškozeného
a jenž, jakmile skutečně tělesné poškození neb usmrcení přivodil, ospra.'1edlňuje použití zákona o ručení železnic. V tomto směru bylo zjištěno,
že se šaty žalobkyně vzňaly za jízdy jiskrou nebo žhavým uhlíčkem
. 2 ·Iokomotivy, a jde tedy o to, zda lze tu mluviti O příhodě v dopravě.
K 9tázce této nutno přísvědčiti. Jeť všeobecně známo, že z komínu lokomotivy sršívají jiskry, jež zpravidla brzo uhasínají, ale jest také všeobecně známo, že létají i takové jiskry, jež způsobují požár (lesa, úrody
na polí atd.), to jsou však už žhavé kousíčky uhlí, jež ihned neuhasínají
a když dopadnou na púdu spalnou, vzněcují oheň. O takovou jiskru
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muze jedině v tomto případě vzhledem na její účinek běžeti. Tu pak
nelze již mluviti o pravidelnosti, nýbrž o něčem, co se od ní uchyluje,
o něčem mimořádném, s čímž se nedá počítati. Nutno tedy takové létání
žhavých uhlíčků, způsobí-li poranění, považovati za příhodu v dopravě;
Izeť tomu užitím řádného otopového materiálu zabrániti, nehledíc ani
k tomu, zda je na komině náležité opatření k zachycování jisker čili nic.
Nelze pak ovšem v takovém případě ani mluviti o neodvratitelném pří
běhu, b vyšší moci (§ 2 cit. zák. O ručení železnic). Aby tedy mohlo býti
použito tohoto zákona, vyžaduje se, by tu byla příhoda v dopravě a jí
přivoděna událost v osobě poškozeného (poranění, usmrcení). Tu jsou
také tyto obě události dány. Jen jde o to, zda tyto události zavinila žalující strana sama, zda je tu omluvný důvod dle §u 2 cit. zák. Pokud
jde o prvou událost, létání žhavých uhlíčků, nemůže býti pochybnosti
o tom, že na tuto nemohla míti žalující strana žádného vlivu, že byla
úplně mimo dosah její moci, že ji tedy nemohla nikterak zaviniti. Jinak
se má ovšem věc co do druhé události: vznětí šatů se škodlivými ná_
. sledky pro tělo žalující strany. Tu nelze přehlédnouti, že žalující strana
o své újmě proti výslovnému zákazu se zdržovala na plošině a že tím
spolupřispěla k tomu, že druhá událost se státi mohla a nese tedy spolu
s dráhou vinu na škodlivých následcích. Ovšem tím nelze dráhu úplně
vyviniti, neboť žalující strana nemusila a nemohla ani počítati ~ již
vzhledem na tento řídký zjev ~ s neobyčejným, mimořádným letem
jisker ihned neuhasínajících, za něž dráha výlučně zodpovídá. Ani tím,
že se "zdržovala na plošině proti zákazu a tím přišla ke škodě, nezpů
sobila si popáleniny sama, nýbrž je svým chováním spoluzavinila, neboť
se tím stalo, že příhoda v dopravě skutečně poranění. přivodila. Proto
musí za to společně s dráhou zodpovídati; "a jelikož, jak už správně
nižší soudy uvedly, se nedá stupeň "zavinění určiti, ručí obě strany stejným dílem podle §u 1304 obč. zák.
K d o vol á níž a lob k y ně: Jest správné, že žalující strana primérní událost (létání jísker) nikterak nezavínila, a že také žalovaná
strana v té příčině omluvného důvodu neprokázala, avšak nelze pře
hlédnouti, že za tuto příhodu v dopravě ručí dráha jen tehdy, byly-li
jí způsobeny nějaké osobě na těle škodlivé následkjT. Tu pak ovšem
může snadno konkurovati zavinění této osoby a, Je-h tomu tak, nelze
celou zodpovědnost složíti na dráhu, nýbrž jen do té míry, pokud spolupůsobení poškozeného nepadá na"váhu. Jak již shora podotknuto, pro_
vinila se žalující strana tím, že přes zákaz se zdržovala na plošině, čímž
bylo možno, že se jiskrou její šaty vzňaly a ona na těle byla poškozena.
Toto chování její částečně zbavuje dráhu plné zodpovědnostI a nutno
proto alespoň částečně jí omluvný důvod přiznati (§ 2 cit. zák. »nur in
dem Masse«).
čís.

2358.

Z důvodu §u 1327 obč. zák. nemohou se' rodiče d01J:.1áhati náhrady
za to, že usmrcené dítě by je snad bylo v budoUcnu podporovalo, nebo
že jim, nejsouc k tomu povinno, poskytovalo podporu.
(Rozh. ze dne 6. března 1923, Rv II 420/22.)

'alobclIv byl při aůtol11obilové neho'dě usmrcen

šestná:t~letý ;Y~l l~ mezitimním rozsudkem pravoplatně llzn,ána rua k otcove zalobe, Y Konečn· m rozsudkem zamítl pro c e s n I s o u d

čebni povinnost er,artbu

'I·ok!ct se domáhala zaplaceni 18.0?O Kč nebo

p r v é s t o lol c e za 0'0
D ů vod y: Žalobce budUje svuJ narok na
měsíčního du;hc:du 30 ucn~sti b ho byl usmrcený syn podporoval, a
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t dYůsledkem toho na brzkou neschopnost
'
.
vou
churavo
s
a patrně z ustanoveOl. § u 154 o ťc. z ák .
poukaZUje na s
d
hází
k výdělku. ž:,lobce te y vyc zákona jest pouze nárokem ~odmínečným
Nárok ten vsak dle d?~lovu . , u adlí v bídu a že sami SI nemohou
" předpoklá~á. že r??lCe skuiec~1e Přednesu stran dosud n~n~stah
opatřiti sl usnou Vy::'IVU, cO54 b' Pzák. zapotřebí zjislili vydelkov,;
§u 1
o c.
lCU' (dětí) kteří po případe
D ále J"est v , případe
v
všech sourozel
' o
d t • 'h
a majetkove pomery ,
," , t· na vy·živu rodiču. Z o ycne o
. ..
poměrně pnsplva I
t
ěru
jsou povmOl Jen
.
I."
skutečná škoda v tom o sm
přednesu žalující strany vyp ~va, ze neposkytoval žalobci ze zákojí nenastala, neboť usn:~ceny _~j~~anému jde vlastně jen o případně
nitého závazku niJakou ,VYZIV\IZdem k úvahám právě uvedenym nel~:
1tšlý zisk. Tento Zisk vsak vz e d astávaiící bída žalobcova a tez
nikterak určiti. V budou~no~Í1 sn~, e;á schopnost usmrceného syna ku
v budoucnosti snad nastav~pcI, z.vys I "e nikterak bráti za podklad pro
výdělku jsou činitelé tak nejlsli, hze ne ze J šlo nebo v budoucnosti ujde.
,
• lobci smrtí je o syna u
'h d 'kody
určení toho, co za,
1327 obč. zák. pro nárok na na ra ~ s
.
Schází tedy podmmky §u. 64~6) Nelze upříti že žalobce ztratou ?Ineb ušlého zisku. (ro~h. ČIS.
\ i ost však ne~pravňuje ku nároku Jln;
těte jistě duševne stradal, tato o ~ nu latnění nároku na bolestné, ktere
uplatněnému a ;,estaČ11a, by aOl ~
d vol a c í s o u d rozsudek poovšem výslovne uplatn:.no I!eby o.
. člověka náleží jeho pozůstalym
'I D'
d y· V pnpade usmrceOl
. , , J. , ná
tvrdl.
uvo
.,
b' . k bez ohledu na stupeň zavmeOl. ma
náhrada dle §u 1327 o ~., za: uvedená pozůstalým nepatří. Pochybk
hrada, než v §u 1327 o c. za.
.
d ři usmrcení člověka v htenosti, které dříve ohledně rozsahu nahrt/!ctikatuře (OL U. n. ř. 6058)
ratuře (Randa Schad~n~rsatz S~\;h~) obč J zák. třetí dílčí novelo~. Dle
,
vu §u 1327 obč. zák., vytýcen le
byly, odstramla. no~~ u~rava
zprávy, doprov~zeJlcl "na~r~ ,I~~V~P:: měl usmrcený dle zákona starali«
slovy »pozůstah, o }e]l~h~ y
b
·brž také rozsah náhrady, kterou
neralíko okruh opravnenych oso ,
ozh Ol U n ř. 6443, Zentr. Bl.
mohou tito požadovali. (Kral)nb~ 3t~hor mají p~zů;taií jen nárok na na~
ai 13 č. 350, al 14 č. ?3 aj.
e cen' ze zákona povinen. Proto prvnI
hradu výživy, kterou ]lm byl us~r J adě stanovisko že patří žalobCI
soud zcela správně zaupl ~.tom o pr~ 154 obč. zák., 't. j. náhrada výjako oteí toliko náhrada VyZ1Vy ~Ie § ovinen kdyby se žalobce ocitl
zivy, kterou by mu byli ubsn:rc~~y ~~nt!tto co ;nu kromě toho smrtí syv nouzi, a že nepatří ža o Cl nt~' ra náhr~da za to co mu zemřelý syn
I, nejsa
. k tomu
"
' že nepa
. . n mu
b z jiného důvodu'dáva
novou us'1 o, zeJ·ména
ať z poslušnosli, nebo z UZ;~l11 n.e Iobce je výdělku schopen a má, byť
po zákonu yovme~: Pbro t?~e ~at °čný výdělek a v nouzi není a protože
i skromný, prece k ZlVO Y dl os a e " oměry u žalobce utváří, zdah se
· ..' J. ak se v bu oucnos t 1 P
.
k' h
,.
kd b zdali by byl usmrceny v ta ovyc
se ne d a nCl,
vllbec kdy v noUZI oCItne a,
Y y,
2'

b

i
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majetkových poměrech, že by byl s to a povinen, otci na výživu přispí
v~ti, byl žalobcův návrh na náhradu ušlé podpory zcela právem odkázán,
a;lO nároku toho v přítomnosti tu není a pro budoucnost ho určiti nelze,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

žalobce opřel svůj nárok O § 1327 obč. zák. ve spojení se zákonem
čis. 162 ř. zák., podle nichž nemůže vice požadovati
než náhrady zákonné výživy, jež mu ušla. Ze zjištěných skutečností nelze
však usouditi, že by zemřelý syn poskytoval žalobci výživu podle §u 154
obč. zák. anebo že nastaly v žalobcově osobě skutečné podmínky nároku na výživu. Za jiných podmínek nemohl žalobce požadovati od syna
zákonnou výživu. V tomto směru postačí úplně poukaz na správné a výstižné důvody napadeného rozsudku. žalobce dovolává se proti nim
starši literatury a rozhodnutí soudních, vydaných před platností nyněj
šího doslovu §u 1327 obč. zák., jež novelisací tohoto předpisu pozbyly
významu, mimo to však nedomáhá Se ve skutečnosti jiného, než náhrady
za příspěvky, jež poskytoval mu ze,mřelý jeho syn na spólečnou domácnost, a jež mu ušly. Této náhrady nemůže se žalobce· domáhati proti
žalované straně podle uvedených zákonných ustanoveni, nýbrž mohl by
je uplatňovati jedině podle §u 1295 obč. zák. proti tomu, kdo zavinil
smrt jeho syna podle všeobecných zásad obč. zákona. Odvolaci soud po.soudil tudíž zamítnutím žaloby věc správně po stránce právní.

z 9. srpna 1908,

čís.

2359.

Bylo-Ii do pojišťovací" smlouvy zahrnuto pojištění za škodu, způso
benou »držením a chováním zvířat, jež slouží čistě hospodářským úče
liim«, jest lhostejno, že škOda nastala při jinakém upotřebení jích nežli
právě v hospodářství, ač nestalo-Ii se u vykonáváni jiné živnosti a dě
lo-Ii se jen v míře obvyklé, nedotýkající se vlastnosti zvířete jakožto zvířete, chovaného výlučně pro hospodářství.
(Rozll. ze dne 6.

března

1923, Rv II 456/22.)

žalobce pojisti! se u žalované pojišťovny proti následkům zákonitého ručeni, jež ve své vlastnosti jako majitel hospodářstvi by musel·
poskytnouti poškozeným. Výslovně bylo umluveno: »Držba zviřat, psů,
volů atd. jest jen potud, pokud slouží k čistě hospodářským účelům,
do pojištěni zahrnuta.« Když žalobce jel z ochoty sousedovi pro lékaře
do blízkého města, splašily se na zpátečni cestě koně, lékař byl těžce
poraněn a žalobce byl nucen mu zaplatiti odškodné, jehož náhrady domáhal se na žalované pojišťovně. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i ce
žalobě vyhověl, maje za to, že pojištěni vztahovalo se i na koně žalobcO\·y, a že poskytnuti potahu z ochoty sousedu patři k obvyklým vý-

O d vol a c i s o u d žalobu zamítl. D ů vod}:
udu jest opodstatněn odvolací důvod nespravPo názoru ~dVO aCI O so. sporné věci. Podle doslovu pojistky ze dne
nél10 právmhO posouz.em t fO rozsah pojištěni výhradně rozhodnou,
20. prosinc,e 1~20, Jez J~s d~ o·ištěnÍ. Které druhy zviřat jsou miněn~,
'
·est chovám zVlrat zahrnu o~
fo~ože v pojišťovací smlouvě jsou vyJneni výslovně uvedeno'l. r.ez ~ k t~muto výpočtu jest připojeno ~čeni
· . pSI a vo I, a ze
, . .' t t d" . koňmi
slovne li d al11, .
",. škoda způsobená jinyml zVlra y, II lZ: ' '.
»atd.«, jest 1111h za to, ze ~ I
ť že v pojišťovacím návrhu kone nebyy
iest pojištěnÍ1.", kryta. O o ~oso ačnému názoru odvolatelky n,elze tU,dlž
uvedeni, nemu}e r?zh?dova .1; ~est však v pojistce výsloyne uČ111;',no
přisvědčiti. Pn v'y~oct~ ~vlratt z~hrnuto do pojištěni jen tehdy, slouzI-II
omezení, že chovam zv!ra, Jes P , em uplatňuje odvolatelka, že tomuto
čistě hospodářským úcelum. travt
řipadě vyhověno; neboť jes~ neustanoveni pOj1stky nebylo ,v on;a~ogcově názoru hraďiti žalovana posporno, že škoda, kter?u mapo z ro lékaře k sousedovi povoz,em:,d~
jišfovna VZnIkla hm, ze za Jlzkd y p k 'se splašili a lékař utrpel tezke
. něhož byli zapř~~eni, ž~lobcOVl r:č~~'. ~~I~e pochybovati o tom, že tato '
poraněni, za nez ma zalobce. hos odářstvim žalobcovým nIC společ
jízda v zájmu třetí o~olJy ne~a s. ž/v bydlišti žalobcově jest ob vykl o, '
ného, i když se uzna .,:a spravn;; ob vatele vesnice jizdy povozy, amz
tu nerozhoduje poněvadž zodže majitelé koni konaJl pro dru e I
, za ně dostali zaplaceno. Názor ,z~a cu~u Kdyby byl správným opačný
ověděni zminěné otázky jest, vlecl so,u ~inna k náhradě škody i v tom
PnáLor
po
prve·h o sou du , byla by za ,..ovana
d odnikl
v noci po' nebezpe č·
ne ces tě
, připadě, kdyby žalobce ~ako,vou J1Z k~lzvuky jest zvláště velikým nebeznebo v mistě,k~e pro,:uzn,; ne~~~é řípady měly býti právě vyloučeny
peči, že s~ ko?e ,splasl, n<;z t~ená z~iřaty, nahradi se jen tehdy, bylo-II
ustanovemm, ze sk;,da: zpuso d" k'
účelům kde nebezpeči vzmku
zviřat použito k clste I1':Sp? ars ym
".
škody jest daleko nepatrneJsl.
..
d
N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prveho sou u.
'"

.

konům hOspoda;skf~"·

r

Důvody:

uplatň~ji~i

dŮV;~~;~!. ie§~;ž~3a c~~iř~t j(P~t~~ťfr

Dovoláni,
dov,:lací
Odvolaci soud vyklada dOI,:~~U. \~ ~otuci pokud slouži čistě hospoc
atd.) jest zah,rnuta do POI1S em, J 'koda ;působená zViřetem, nahradí
ze s
, hospodářským ue
'č I'
I ·, k·'
(ars
ym účelum
, v.ten
"rozum,
t
_·to
k čistě
um. T en to
" se jen tehdy, bY:O-!1 zVlre e POd~~lovenI tohoto ustanoveni smlouvy ani
výklad nesrovnava se all! s
I b s rávn· m kdyby bylo ve smlouvě
, s poznatelnlm Ún:kS~~I'z~;~.~~y ~~ůsIbe~á nahradí jen, byla-Ii způsoben~
stanove~?" ze ~ve s o _ '"
čistě has odářskému. To v$ak ve smlouve
při pOUZltl. zVlrete' k ucelu , , ého !stanoveni lze mU rozumět,i jen tak,
ře,;eno ne!1~ ,dl~ doslovu zm~ne~ržení (chováni) zviřat, jež slouži čisté
že do ~?J1stell1. t s! zahrnu o e ted l1a tom, že škoda se stala při poh?~pO~arsk.y~ ~cel~~. r~zees~gsPodhské nýbrž rozhodnou jest vlastnost
uz~~anl ~vlre e C:~bivšiho ·e-Ii pojiště~cem chováno jen pro účely Jeho
zVlrete, shkOdU dZ~. t . Z tohJ plyne že nejsou do pojištěni zahrnuta po·,
polmho ospo ars V l . '
25'
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škození, způsobená zvířaty "ež )
nez rolnické živnosti nebo z'vAat I 0JIstenec c;h~vá ku provozování jiné
pojiš!ěnec nad potř~bu rozsah/ tv~';ť;c:ovymI::lebo zvířaty, jež chová
do neho zahrnuty též škody . , b I
o~podarstVI a pod. Jsou však
~ I)'ze hOSPodářským účelůn;, J;:i príl~žfio~~~~eny zv!ř~tem, chovaným
J;nym, pro osobní potřebu pojištěncovu neb em gOUZIÍ1 Jeho k účelům
t',etlch, pak-h takové použití Se nedě'
o Je. o. r?~lI1y neb i osob
~r:lovoznictví, a jen v míře ObvykléJ~ ~a?k~nall1 J}ne zivno,sti, jako na
<vll,ete Jako zvířete, chovaného v' luč' ovym zpus?,ben;, ze vlastnost
clotcenou, Tento vy'klad ho ' . k Yd lne pro hospodarstVI, zůstává ne"'ť'
.
Vl Ja
os ovu smlo
t k .
JIS cnce Jako majitele polního hospod" t. uv)', a 1 potřebám poodvolací soud, ukládal žalované zv" ars, Vl,. all1Z b:{, jak se domnívá
vy!o~Čiti; neboť zajisté jest jízda ~s~~~ :ISIko,. ~ez sml?u~ou chtěla
~,ene nebezpečnou, než bývá 'mnoha do re SII?!c! do bhzkeho města
urody ~ polí po neschůdných cestá{h J'Iav~ dnvI z lesa n~~o svážení
soud duraz na okolnost že jízda b l ' d epravem klade tUdIZ odvolací
že nemá nic společnéh~ s hos l ! t P ? n~knuta v zájmu třetí osoby a
. ~vědčiti, vyvozuje-Ii z toho ž!~ ars ':Im zalobco~ým, a nelze mu p'ři
Jest, zda použití koní k tét~ jízd~ ne~I pOJlstne pr!hody. ROzhodujícím
hospodářství obvyklého použíVá:í vy .?cuJe ~ ~,ezI u majitelů polního
hOSPodářským, Na tuto otázku dl ,zvIrat, J~z pou chována k účelům
štřné zvyklosti a k tomu že v tOI~~O ,~dpo:,edeÍl záporně, hledě ku zji"
kého města z důležité 'řičin b
I pnpad~ Jde o nutnou jízdu dá blízochoty, Byla tudíž věc ~dVOI~Ci~z~o~t~: nasledk~,,", obvyklé Sousedské
. pOSOuzena, Jelikož nižšími so d b I m po ,pravn: stran,ce nesprávně
které žalov<lná ruČí, rozumětiUj!st ~ s12ravne vyl~zeno, ze zvířaty, za
I!''8pOrno, že žalobce byl povinen zaplo~e{- f,~el!k?z v pr,v~ stolici bylo
uraze,;" splašením se koní zpŮsoben' ma 1 1, e an, skodu, !'~ tento utrpěl
a
Jest p~Iměřenou, jest žalobní nárok ~p' d ťet \ nahrada, Jlz mu zaplatil,
'.
o s a nen a bylo proto dovoláni
vyhoveti.
"V

v

r

čis,

2360.

OSobou již kdo pOUžil k ob t "
,
zák.) můž~ býti i najatý samost~:Y~~i::oYCtnh 'kzá1peŽi!Ostí (§ 1315 obč.
s I . 0Jem zdatnosti.
(Rozh, ze dne 6, března 1923, Rv II 476/22.)
Žaloval1á důlní společnost poddoloval d O .
opraviti a zříditi nové dřev:né um hA~oIsaSB-a a bYcla proto
zmeny tak ledabyle že
d '
, s c o y. chody vsak byly
Žalobě o náhradu ši{Qdy'~;o~es~~I~~~~nt sří,tIly, při če~nž ut~péla úraz,
Od~o~ací s~ud j~ zamítl a Nejvyšší soUl~~~Ši~t~~~~u~~vo~ne vyh?,~ěl,
sOl.du a vrahl Vec prvému soud b ..
.
y bou ntzslch
vodú, uvedených pod čís, 1238 ut- y J~,z~ovu prOjednal ~ rozhodl z dů
s t o í i c e po t' , l b ' e t O oS Ir y, Pro c e s n I s o udp r v é
"
e zao u zamltI D II vod Y' Průvod'
zjišY.~no, že z dělníků, při zřízení' schodů zaměst
; ~111TI nzením bylo
SlllZbách žalované a stavbyvedoucí M kd 't nanyc, pouze Z, byl ve
koliv žalované, nýbrž stavitele K- .
,et~ o M; a ~, bY:I zřízenci nia,]a ZJIS eno vypovedI techto svědků ,

n:~cena dům

k ..

z nichž svědek D. předložil výplatní knížku, vydanou stavitelem K-em,
Zalovaná namítala, že práce opravné na domech Aloisa B-a a zřízení
schodů neprovedla sama: nýbrž že prá,:e tyto svěřila ~ta:,iteli K-ovi a je
správnost toho!O tvrze,nI potv;zena sved~ckou ,vypovedI, Františka K-a,
Jenž potvrdIl,. ze. m~ zalovana prov:denl prac; opra,vnych jako samostatnému stavlteh prenecha]a. Že svedek K., ac Je zaroveň ve službách
žalované jako vedoucí úřednik jejího stavebního oddělení, zároveň provozuje samostatnou živnost stavitelskou, plyne také z výpovědi svědka
Gustava H-a a z výpovědi shora uvedených svědků M-a a D-a a je nerozhodné, že dělníci tito dostávají mzdu vyplacenu na závodech žalované a že schody byly zhotoveny v tesárně žalované a že při postaveni
jich pomáhal zřizenec žalované Z., neboť podle výpovědi svědka K-a
byl on v tomto případě samostatným podnikatelem, kterému žalovaná
. provedeni praci ve smyslu zákona ze dne 26, prosince. 1893, čís. 193
ř.zák, přenechala a následkem toho za její provedení zodpověden,takže
schází žalované pasivní legitimace ke sporu, O d vol a c í s o u d ža!obě vyhověL D ů vod y: Názor žalobkyně, že František K., zřizuje
schody, nebyl samostatným podnikatelem, protože stavěli schody lidé,
z nichž někteří (Karel M., Vojtěch Z.) byli zřizenci žalované, ostatní
(Pavel M. a Josef D.) byli od žalované placeni a protože materiál na
schody dodala žalovaná, není správným, Oprávněný stavitel nepřestává
. býti samostatným podnikatelem stavby tím, že podniká stavbu pomoCÍ
cizích lidí a používá cizího materiálu, a zejména nelze říci, že provádí
stavbu ten, kdo staviteli lidi platí nebo mu dodal materiáL V zákoně ze
dne 26. prosince 1893, čis, 193 ř. zák., nemá opačný názor žalobkyně
opory, První soud pochybil, uznav, že žalovaná je prosta ručení za nehodu žalobkyně, protože pověřila stavbou schodů zkoušeného, oprávnčného stavitele, jako samostatného podnikatele. Dle §u 1315 obč, zák,
Iučí každý, kdo použije k obstarávání své záležitosti někoho jiného,
za škodu, kterou tento jiný svou nezdatností při obstarávání záležitosti
zpusobí osobě třetí. Zákon nerozeznává, zdali ten, koho k obstarání
záležitosti bylo použito, jest zřízencem toho, o jehož záležitost jde, či
zda Je samostatným podnikatelem. Proto neni žalovaná prosta ručení
za .škodu proto, že pověřila zřizením schodů stavitele K-a. V důsledku
toho bylo zjistiti, zdali František K, ukázal se při stavbě schodů osobou
zdatnou, V rozhodnuti nej\čyššího soudu z 12, prosince 1921 (čís, sb,
1238) v této věci vydaném, Je vyloženo, co jest rozuměti zdatností a vy"
loženo tam, že člověk způsobilý nemusi býti také zdatným, Není zdatným, kdo při svěřeném mu díle je nedbalý nebo není dosti svědomitý,
Stavitel F.rantišek K., slyšen byv jako svědek, doznal, že mu není nic
známo, jak byly schody zřizeny, Alois M, udal, že při stavbě schodů
stavitele K~a vůbec neviděL Přidělený dle svědectví Františka K-a k dozoru při opravách v domě B-ově stavbyvedoucí Karel M, udal, že viděl,
že schody jsou vadné, opravy však že nezařídil. Na základě těchto výpovědí nutno míti za zjištěno, že stavitel František K. na stavbu schodů
nedohlédl a se o ni' nestaraL V důsledku toho nelze o Františku K-ovi
řici, že, stavě schody, byl osobou zdatnou, Proto postihuje žalovanou
po rozumu §u 1315 obč, zák, ručení Z'l škodu, kterou utrpěla žalobkyně
tim, že schody byly vadny,že pod ní ujely, že ona spadla, utrpěla úraz
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a bjfla se značným! bolestmi po ?elší dobu nemocna. Je tudíž žalovaná
!,o~mn.a n.ahradlh zalobkyn.1 utrpen,ou ško~u, a ježto přiměřenost požadal ane nahrady ]e prokaz'ana, ]e zalovana povinna zaplatiti žalobkyni
to, oč bylo žalováno.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

o ů vod y:
Jde o,,~o, kdo se má rozumět pod výrazem §u 1315 obč., zák. n. zn.
~osoba, ]I~ ~do k obstarání svý~h záležitostí použil«, zda se tu míní,
.Iak. dovolan~ do.vozu]e, pouze z r í z e n e c pána záležitosti, a zda ze-

]~,e~a vyloucen ]e.z pojmu toho samostatný živnostník, takže ručení pán'a
zalezltosŤl.nen~stava, když k
samo.st~tneho z!vnostmk~ na

],:jímu obstarávání použil právě takového
pr. podmkatele staveb. Zákon nijak nerozeznava a proto pod pOJem ten spadá vůbec každá osoba na kterou
se výraz podle smyslu svého hodí, tedy každý, koho pán záleŽitosti k obstarání jejím~ užil, ať jest jeho zřízencem nebo není, a v tomto případě'
ať Jest opravněným samostatným živnostníkem nebo není.
Netřeba
(l~'~em přísahati. na zn~liIé P?řekad!o,. »k?e zákon ne~ozeznáváJ ani výklad rozeznávatI nesml«, avsak ma-lt vyklad rozeznavati musí tu pro
to býti důvody, o nichž lze za to míti, že by byly i zákonodárce pohnuly, aby roz~znával, kd~by si jich byl povšiml. Takových důvodů však
". ?tazc:, o ~l~Z tu J~eJ vubec není, a také dovolání se ani nepokusilo's~Je uvedonllh. Ono Jen ulpívá na výrazu »zřízenec«, jehož Krainz a pak
nekter~ rozhodnutí při výkladu §u 1315 obč. zák. užívají, ale přehlíží, že
t~m otazka není předmětem jejich úvah a že se tedy z užití toho výrazu
mčeho. vyvozovati nesmi, nýbrž nejvýše lze říci, že ho užívají v nevla,tmn;, s~ysl~" což se mŮže velmi dobře, neboť proč by o tom, koho
LSI~e »z~ldtIl« ~r,eba)en k obstarání jisté jediné záležitosti, nemohlo býti
:eceno~ ze Je nas ».znz:?ec«, když to vÝ7nal?l slova sám pqdává? Zřejmo,
ze dovolatelk~ pod ,~znzencem« rozuml to, co vystiženo j,est plně teprv
p()]mem trvaleho znzence (zaměstnance). Ale trvalosti poměru zákon
nlJ""k nevyhledává, můžeť to býti také, jak nejvyšší soud už ve svém
7rusovacím rozhodnutí vytkl, zřízení jen pro ten případ, Tak také motivy
I nauka. Matenalte k III. novele poznačují na str.46 k §u 1315 obč. zák.
osobu k obstarání záležitosti zřízenou jako »prostředníka« (Mi!!els"
per;o~) a na str. 390,n. ? nazývají ji pomoéníkem (pomocnou osobou)
v tem~ smyslu pko pn vykladu k §u 1313 a), kde je takový prostředník
poznacen Jako »osoba, jíž kdo použil«, zde ovšem k splnění nějaké poVl!lllO.stl., Ant stopy. po myšlence, že by muselo jíti o trvalý poměr ponlOc';lcky,. jde pořad jen o obstarání té které jednotlivé záležitosti a
mysh se jen na svěření této. Podobně nauka; tak praví Randa Schad~nersatz~fUcht 1908;;- tedy ještě k starému znění §u 1315, jež užívalo
vyrazu »zndl!t« (bestellen), oproti nynějšímu »použíti« (sich bedienen)
~ na str. ?7: že Ihos.tejno je, zda se jedná o trvalé či přechodné použití
ů:oby. Zbyva Jen otazka, zda to pána záležitosti nezbavujé vší zodpo',,,dnoslI, když k jejímu obstarávání zřídil o' P r á vně n é h o ž i vn o s t n, í k a. I tato otázka je už tím samým, že zákon nerozeznává, jasně
zodpoveděna. Můžeť i oprávněný živnostník býti nezdatným, a pak-liť

. t t ty' ž důvod pro ručení toho, kdo ho zjednal, jako při zřízení
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ráce mu svěřené ledabylo, nebo na pr. s,~ ~pljl .a,;, om s ~~u, prac;'je
p
1 hl' , nebo ze ziskuchlIvoslI rad UZlva lacmeho a tUdlZ spatneho
nespo e lve,
, '
, "
t
b
d t
"1
pod j'est přese vsechnu svou opravnenos oso ou nez amatena u a · "
.. 'h
. . . . . '1 t
,
t zákon chce aby každý, kdo jlne o pouzlje, cml o II a
noc., at n'u e bez peč, í a nikoli na ne b ezpecI
.. t're t'IC 11 oso b , na n e'1
v as
ln,
k .. h' "'h
b
bezpečí obecenstva, s dílem použité .osoby ve sty pr!c aZejlCI ,o, a y
tedy ten, kdo o s o b u volí, za ni SI take ':.u čll, ~oz Je ::ajlste ,sr,ravedlivé ať jde o volbu živnostníka nebo nezlvnostmka. I pn v?lbe !IVnostník'a jest to, jak známo, v~dy věc důvěry" k<:mu dáme p,racI del,at,
a, nevolíváme proto na zdař buh, nahodIle, nybrz dle nabyty ch ~kuse
ností, dle spolehlivých inform~cí" po zr:,lé úvaze. To JSou tedy duvody,
proč zákon nerozeznává a z rucem nevyraďuJe toho, k~o zjednal k .obstarání záležitosti živnostníka; i tu musí za osoiJu sve volby ručlh, ale
ovšem může si to i tu pohledávati zase na ní. zalovanoutedy mJak ,nevylučuje, že zadala postavení schodŮ p,odnikateli staveb K-OVl, Je,nz Je
samosbtným živnostníkem, a dlužno. taz~!1 se, zda byl K. zdatnym Čl
nezdatným. Ze byl nezdatným, dov~dll, ~zlv~Je p~Jm~ .zqatnostl ~ zdeJším zrušovaCÍm rozhodnutí vyrněřeneho, uplne' spravne ]lz odvolacl so~dJ
pročež se na jeho vývody, spočívající na sk~tk?vých zj}štěníc~; odkaZUje.
Jen podotknoutí dlužno, že to' podIVUJe, ze zalovana '.Sl dm K~a J~ko
svého ,zřízence, pak ale, když má nějakou stavbu pravestl na svuJ ucet,
zadá mu ji jako zde, ne jako svému zřízen,c!! nýbrž jako samostatné,mu
, živnostníku ale když to odvolací soud uvenl a pko fakt zjl shl, dluzno
z toho vycházeti, jenže právni posouzení a tudíž výsledek "ů~tanou v!dy
, stejny, ať byl K. činný jako' trvalý zaměstnanec žalovane CI pko Zl vnostník ad hoc prací pověřený. Jak mŮže žalovaná, která na se, vzal~
povinnost, schody zříditi, uvalovati zodpovědnost na M-,:, ten ze ~rJ: '
, seměl o odstranění vad postarat, jest nepochopitelno. A ze o zavmem
žalobkyně samé nelze mluviti, ~ylo už .ve zd<;jšim zrušov~ciin u~nesení
vyloženo, žalovaná nemá tedy vubec prava otazku tuto opet roZVInovalI.
,
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Jest dův~dem k propúštění obchodníka pomocníka, nedohlížel-Ii
předepsaným způsobem -na zříience přiděleného mu k ordnesení peněz,
čímž zaměstnavatel utrpěl škodu. V tom, že propuštěni stalo se teprve
po několikatýdenním disciplinárním vyšetřování, za něhož byl zaměst
nanci vyplacen měsíční plat, nelze spatřovati vzdání se práva k propuštění.

Povinnosti k úplné náhradě škody, vzniklé nedbalostí zaměstnance,
nemůže se zaměstnanec sprostiti poukazem k většímu zavinění přidě

leného mu zřízence.

(Rozh, ze dne 6, března 1923, Rv II 38/23,)
Pražská firma D, zaměstnávala ve svém moravském závodě úřed
níka Františka P-a, jenž byl pověřen vyplácením mzdy v roztroušených
továrních objektech, Před výplatou dne ll. prosince 1921 předal František p, ve své úřadovně skřinku s penězi přidělenému mu sluhovi K-ovi
a řekl mu, by na něho ;:>očkal, až se oblékne, Zatím co se za tím účelem
vzdálil do sousední světnice, opustil sluha kancelář a vydal- se sám na
cestu, během níž přidruži! se k němu neznámý muž, jemuž K.J llvěřiv
tvrzení jeho, že on je ustanoven k odnesení peněz, skřínku svěřil, načež
neznámý i se skřínkou beze stopy zmizel. Po disciplinárním řízení, jež
bylo skončeno za tři neděle a za něhož mu byl vyplacen měsíční plat,
byl František P. propuštěn, žalobu jeho o služební požitky za výpovědní dobu o b a niž š í s o u d y zamítly, vyhověly však vzájemné
žalobě zaměstnavatelky na náhradu peněz vylákaných neznámým pachatelem,
Ne j v y

Š

š í s o u d ne'Yhověl dovolání Františka P-a,
D ů vo d y:

Netřeba vyvraceti tvrzení dovolacího spisu, že vylákání peněz na
zřízenci K-ovi neznámým pachatelem nelze pokládati za náhodu, nýbrž
jen za bezprávný čin K-ův, způsobený jeho hrubou nedbalostí. Zjištění
viny K-ovy nevylučuje však nikterak spoluvinu Františka P-a, Převzav
peníze k výplatě dělníků, převzal tím též na sebe závazek, pečovati
o to, by se peněz dělníkům dostalo, a starati se o bezpečnou dopravu
peněz do místnosti, k výplatě určené, Měl vykonávati nad K~em dozor;
aby nemohl jednak peníze zpronevěřiti, jednak aby mu nikým třetím
nebyly cestou uloupeny, nebo na něm vylákány, Již obyčejná opatrnost,
které se nadíti lze od každého člověka zdravých smyslů a rozumu, kázala, by nenechal K-u, jakmile mu peníze svěřil, ani okamži-k o samotě,
by ho cestou doprovázel a svou přítomností a možností okamžité pomoci, odrazil každý pokus o vylákání, neb uloupení peněz, Této zodpovědnosti nemůže se František p, zbaviti poukazem, že K-a si k do.nášce nevybral sám, nýbrž se byl k tomu cíli společností samou ustanoven, aniž tím, že ho neuposlechl, když mu nařídil, aby naň počkal,
že si obleče kabát a s ním půjde, I kdyby si sám nosiče peněz byl vybral, bylo jeho povinností, ho doprovázeti a, neposečkal-Ii naň nosič,
měl ho zadržetí a samotného žádným způsobem s penězi nepustiti. Tím,
že K. na vylákání peněz má hlavní vinu, není vyviněn 'František P., a
proto právem ho nižší soudy označily jako spoluvinníka, Není však potřebí, aby, jak uvádí dovolání, byla škoda nezbytným, logickýmaů
sledkem P-ova opomenutí. Příčinná spojitost mezi bezprávným činem
a škodou znamená, že škoda vzešla z onoho činu, že jím byla způsobena
aťsi bezprostředně aťsi prostředně (§§ 1295, 1301, 965, 979 obč, .Zák,),

, , " . nemusila, že nastala jen l1ásle?k:~l:
t že snad skoda vzeJlh "
" i b 10 lze předvídati, cIiI
LhosteJ~? 1~~~,~di1e k tom~ Přist?Ur,'~~~: :z~~ll, kKyž by se delikt nebyl
OkO!tJ'~~i~ě důkaz, že by skO~ak]l~á~1fadě škody, František p, ~lOhl by se
mc:
s rošt'uje povl.nnos ~
""k d
auze důkazem, ze 1 teh~y,
spacll:~avlti povinnost! k nahra~e ~eom~1 při nejlepší vůli nepodanlo
tedy b 1 K-a doprovazel, bylo Y T II však František p, am netvrdtl,
kdyby, Yv lákání peněz na K-ovl. o o d'l nižŠí soudy věc, uznavše
~řekaz!~ě ~okázal. Správně ,tedy ,poso~~~!adž se jednalo o mnoho petlln me
I' kání a ztrate penez, P ,
k ]'
oněvadž Franje,ho VlllU n~~~n~oha dělníků, kteří na vYPtlatuhOčeJ,:ď~~ Pproti zvláštním
nez a o mz
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"zy K-a samo ne,
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Z toho, že
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- ujmu- "
níkovo
.
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,
"
v slovil O námitce započtenr vzáV tom, že se soud prve ~to~lce ~e Y
'brž' ouze v důvodech, nejemné pohledávky v rozsud,~cnem vY~~~'cn~. s. p Nápravu lze zjednati
lze spatřovati zmatek, dle c:~a~r~ť-Ii žalo~aný včas doplnění ro;zsudku
pouze dle §u 423 c. r. ~. ,N, ku na rozhodnutí soudu dle druheho oddle §u 423 c.ř. S., pozbyva ~a~o 'ak práva na rozhodnutí soudní O tom,
stavce §u 259 c. ř: s., nep?z Uhf ~~ ka pominula -započtením.
zdali. a pokud zazalovana po e av
_
_
'

(Rozh, ze dne 7,

března

1923, R I 80/23,)

,
1 Kč namítly žalované pohledávku naProti žalobě o z~placemd325
é s t o I i c e vyhověl žalobě, nevyvzájem. Pro c e snl s o U
P, r vkU o namítaných vzájemných pohlesloviI se však v rozsudečném vy.ro ech že a proč jich neuznává, O ddávkách, nýbrž uved~.PI ouze ~etuvp~~éhO' soudu a uložil mu, by, vyčkaje
vol a c í s o u d zrUSl rozSU
hodl D ů vod y: Především
'
'ci dále J' ednal a znovU roz
'
b h '
pravomocI, ve ve
,
d
'
ozsudek
ve svém výroku neo sa uJe
a
poukazuje se k tomu, "'.. nar e,ny r n' ch pohledávek žalovaných, Návrh
,'ýroku o námitce zapoctem ;zaJen:r~ ve smyslu §u 423 c. ř. s, podán
na doplnění rozs~dku v tom ~ IS~~iněn návrh na zrušení rozsudku pro
nebyl. V odvolaclm ~p~e nte y dvolání čelí vlastně jen proti tomu, že
tep to nedostate,k" avsa ce't ~
'iemných pohledávek žalovaných nepIvní soudce namltce zapoe eOl vza.

395

vyhověl,

a lze proto za to míti, že strana žalovaná domáhá se "j zrušení
rozsudku pro tuto vadu. První soudce' ve výroku rozsudečném se o námitce započtení nevyslovil, jinak v důvodech rozsudku však se námitkou
tou zabývá a tvrdí výslovně, že byla námitka započtení zamítnuta. Stac
novisko prvého soudce v tomto směru jest tudíž jasným, avšak ve výroku rozsudečném není o tom výroku, a jest vzhledem k tomuto rozporu'
znění rozsudku tak nedostatečným, že s bezpečností přezkoumán býti.
nemůže,. neboť druhá stolice nemůže potvrditi nebo změniti výrok, který
nebyl vynesen, pročež byl rozsudek ten v napadené části zrušen (§ 477
čís. 9, 494 c. ř. s.l. Jelikož však jest spornou otázka, zdali žalovaná
strana nepozbyla práva, tvrzené vzájemné pohledávky v tomto sporu
uplatňovati, tím,
že nepodala ve lhůtě návrhu na doplnění rozsudku,
bylo prvnímu soudci uloženo, by v jednání pokračoval teprve až toto
usneseni nabude moci práva.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,
by, nehledě k zrušovaCÍmu důvodu, znovu rozhodlo odvolání žalovaných.
Důvody:

žalované přednesly na procesním soudě prvé stolice, že jim přisluší
proti žalobci vzájemná pohledávka denních 50 Kč od listopadu 1920 a
další vzájemná pohledávka .3.600 Kč, že podle §u 1438 obč. zák. nastalo
vzájemné vyrovnání zažalované pohledávky s těmito jejich vzájemnými
pohledávkami a že tím 'pominula zažalovaná pohledávka. Procesní
soudce neuznal vzájemných pohledávek a v rozhodovacích dúvodech
svého rozsudku to odůvodnil. žalované vznesly z důvodu 'oněch svých
vzájemných pohledávek také námitku započteni podle §u259 odstavec
druhý c. ř. s. a první soudce byl podle prvního odstavce §u 404 c. ř. s.
povinen, rozhodovati o, této námitce výslovně v rozsudečném nálezu
(§ 417 čís. 3 c. ř. s.), aby rozhodnutí o ní bylo účin no právní moci dle
§u 411 c. ř. s. První soudce nevyhověl této povinnosti, nevyslovil se
o námitce započtení 'v rozsudečném nálezu, nýbrž omezil se na rozhodnutí O žalob ním nároku a uvedl jen v rozhodovacích důvodech rozsudku,
že a proč neuznává vzájemných pohledávek žalovaných. Rozsudek
prvého soudu je tudíž neúplným, poněvadž neobsahuje v rozsudečném.
nálezu (§ 417 čís. 3 c. ř. s.l výroku o tom, zdali a v jaké výši vzájemné
pohledávky žalovaných jsou po právu, pokud se týče že nejsou po
právu. Nápravy této vady mohly se žalované podle §u 423 c. ř. s. domáhati návrhem na doplnění rozsudku prvého soudce; poněvadž tak
neučinily, neměl soud odvolací důvodu, by na tuto vadu bral zřetel. Mínění odvolacího soudu, že rozsudek prvého soudu pro tuto vadu nemůže býti s bezpečnosti přezkoumán, a že tedy jest zmatečným' dle
§u 477 čís. 9 c. ř. s., jest mylné, neboť rozsudek jest jasným a obsahuje
v důvodech určitý výrok o vzájemných pohledávkách, žalovanými namítaných, jakož i jasné odůvodnění výroku tohoto. Neúplnost rozsudku
prvého soudce, záležející v tom, že ,v rozsudečném nálezu nebylo roz~
hodnuto o kompensační námitce žalovaných, není tak podstatná, by odvolací soud nemohl rozhodnouti o odvoláni žalovaných. Rozhodnutí
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řezkollmánÍ rozsudečného nález~

prvé~o

ovšem omeZl se na p "mž žalované obce byly uznany povmeho odstaVCI pIVem,)1 .. I jakož i na přezkoumání rozho~~:~\(:ez:pl!~;;ti žalobci 3.047 K~ s pn~~~ se týkají vzájemných pohledáduvo dú tohoto roz~ud u, p~ dnutí o kompensační námitce ža~
""va'c.ja~l"ovanými uplatňova,ny.ch. RO~l ~ čís 3 c. ř. s.l nemúže se již státJ,
vek, z. ch v nálezu rozsudecnem. (§ na toto' rozhodnutí, nenavrhnuvš.e dle
;Iova!,y dž žalované pozbyly pl ava
d odvolací však muže a mUSI rozpon4e~; ř s doplnění rozsu~ku; so~ d 'de o otázku zdali vzájemné
§u
~.. d olání žalovanych, po u J
.
. d~ a pokud dlužno
h~~;~:~:~k~ ~al~vanými .uplat~~~~ioévl~~u !~I~~V~, Jůsledku to~o žalolest je sraziti z .pohledavky hledávku vúbec zaplatiti, nebo zd~ JsoubJ~~
é nejsoU povmny tuto po.
. k' v· ši Tím že žalovane poz Y y
~.~~inny 'zaplatiti její zb~te.k \~~~e~sa~ní' námiÍce podle dru~ého t odráva na, rozhodntlŤl sou nt o
áva na soudní rozhodnutI o. om,
~tavce §u 259 c. ~. s., n~pozb~lr IIvka pominula započtením 'podle
zdali a pokud zazalovana po: e
ne rávem zrušil rozsudek prve,ho
§u 1438 6bč. zák. Soud ,odvola~ t~?~ dtu toho bylo rekursu vyho veh,
soudce z důvódu zmate~nos!t. "t( us ~01nuto soudu uložiti, by ~ehlede
h dl o odvoláni žalovanych.
· snesení soudu odvolaclho zruSI) a
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,
. t pojišťovny není oprávněn povoliti plaPouhý sprost~e~kovac, agen
éení premii velhittach.
(Rozh. ze dne·l.

března 1923, Rv I 788/22.)

,
,,'
července 1919 u Františka H-a, tu~
Matka žalobců uzavrela dne ~ 7. .
ské pojišťovny pojišťovacl
zemského ,hlavn.r~o J~dnatelst~ho c~~~~t~mmělo býti vyplaceno jejím nesmlouvu podle mZ v pnpadě Jej
d 20 srpna 1919 oznámil Frané
iletil)','m'dětem 30.090 K. I)oplsem ze '?ceh z;platiti ihned 6540 K 65 h,
'''(" . ze dluzno na plemn
'
ďrt ., 'e
tišek ,H. POlls ene,
" 1 ' t I"k nemůže ihned zaplatiti, s e I ]1, Z
'. a když pojištěná prohlasl a, ze
I
,
látku 434 K 80 h, což pojido 25. září 1919 dlužno !apravltJ ~::~~':n:fl. dne 30. září 1919 domáhaly
štěná dne 24. záři 1919 uCII1l.la.
J b
. , š i s o ud y žalobu za- .
se nezletilé děti výplaty pOj1stneho:, ~ěc~t~Z d II vod ů: František H.
. mítly, o dv o I :"c! .s o u. d, mimo pn; :a laéení první premie, avšak.p.opovolil sice pOj1ste.ne ;platk6' fhle:~ntiš~k H. byl jen sprostředkuJl.Clm
voliti splátky.opravn?n ne/' Ir) a nebyl tedy oprávněn uzavlraÍl
jednatelem (generálnlm Je na t e. e~ 47 obch zák tu proto použiti nesmlouvy pojišťova~í.. ustano~el1l c :"tě . sp;ostře'dkujiCihO, jednatelem
, lze. Na pojmenovam Jednate e,. pOjls k~~rem nezáleží. Že 'František H.
pe
moc než jaká dle §u 71 instrukcí
(generálním jednatelem), ne~/
jako generální i;?n~tel mel ve SI: nolu Z' ~stanovení tohoto však nelze
jednat~li pří~lus.', .zalobcl,~ep~~a aZ~~o1iti splátky prvé pojišťovací p.re~
dovodlÍl opravn~m Fran~ls a od~i~ek pojišťovacích závisí od včasneho
'mie. Dle .§u 6 ~seobe:ny~\P' platnost pojišťovací smlouvy, neboť Jen
zaplacem prvl1l premle a SI

.o
1:'0

mt

6

397

396

.laplacenÍm prvé premie do jednoho meSlce po stanoveném

počátečním

terminu pojištění. nebo datu vyhotovení políce smlouva pojišťovací
v platnosti se zachovává. Póvolení splátek prvé premie dotýká se platnosti smlouvy pojišťovací, k čemuž František H. dle §u 71 instrukcí
oprávněn nebyl a z výpovědi svědecké jeho a svědka Emila L-a jde, že
mu oprávnění takové žalovanou uděleno nebylo. Oprávnění k povolení
splátek premie mohlo by býti sprostředkujícímu jednatelí přiznáno neh
výše jen po tříleté platnosti smlouvy pojišťovací (§ 6 odstavec druhý
všeobec. pojišťovacích podmínek). Překročil-lí František H. plnou moc
lako jednatel sprostředkující, není z jednání jeho žalovaná zavázána
(§ 1016 obč. zák.), neboť schválení povolení splátek nelze spatřovaii
v tom, že Františku H-ovi částka 434 Kč 80 h byla zaplacena. Smlouva
pojišťovací nebyla žalovanou stranou uznána ani tím, že žalovaná žádala předložení příslušných dokladLi o úmrtí pojištěné, neboť žalovaná
Jednala v předpokladu, že prvá premie celá včas byla zaplacena' a omyl
ten žalobcům včas byl vysvětl"en (§ 871 obč. zák.). Pojištěná celé prvé
premíe 6.540 K 65 h do jednoho měsíce dle §u 6. všeobecných pojišťova
cích podmínek nezaplatila, tím pozbyla uzavřená pojišťovací smlouva
dle tohoto §u 6 odstavec druhý platnosti a žalobci nemají nároku na vy..
placení pojištěné sumy.
Ne j vy Š š í s O u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Dovolání, uplatňující jako dovolací důvod jen nesprávné právní posouzení, nelze uznati za odůvodněné. Marně pokouší se žalující strana
vyvrátiti srovnalý a přilehavě odůvodněný názor nižších stolíc, že generální agent žalované pojišťovny František H. nebyl oprávněn, povolíti zaplacení první premie 6540 K 65 h ve splátkách. Předpis čl. 47
obch. zák., na který se žalobci odvolávají, neplatí v tomto případě, poněvadž ohledně plné moci pojišťovacích agentů obsahuje pojišťovací
řád ze dne 22. listopadu 1915, čís. 343 ř. zák. zvláštní ustanovení. Pojíšťovacířád rozeznává při tom agenty jen sprostředkovací a agenty,
,oprávněné uzavíratí smlouvy pojišťovací. že František H. byl agentem
pouze sprostředkovacím, o tom nemůže býti pochybnosti. Plyne to nejen z jeho svědectví, nýbrž i z upozornění dle §u 71 jednatelské instrukce, na pojišťovacím návrhu nápadným způsobem otíštěné, dále
z dopisu ze dne 20. srpna 1919, ve kterém H. oznamuje, že ředitelství
návrh na pojištění příjalo. Dle §u 43 cit. pojišťovacího řádu pokládá se
sprostředkovací agent za zmocněného jen ku přijímání návrhů, výpovědí a jiných vyjádření stran a vydávání pojišťovacích a jiných lístin
stranám. Ani přímo ani nepřímo nemůže býti z tohoto zákonného obsahu plné moci H-ovy dovozováno jeho právo, povolovati placení premií ve lhůtách, a, tvrdíc to.pies to, musela by žalující strana prokázati
skutkové okolnosti, z nichž by plynulo, že H. takové další zmocnění měl.
O tento důkaz se žalobce ani nepokusil, a byl by také bezvýsledným,
neboť, nehledíc ani ku svědectvím Františka H-a a Emila L-a, které potvrzují opak, plyne z §u 6 pojišťovacích podmínek, jehož se žalobce
sám dovolává, že právo to náleží jen ředitelství. Předpisuje-Ii se tam
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kladll111 nalez ela nutne pOj~, j~jí vydáni bylo dle dopisu Františka H-a
předložiti ne,l:'?~~~'laožn~~az:placení celé prvni premie vyhraženo. Omyl,
ze dne 25. zarll
'''ť
ohledně zaplacení premie vinou jednatel StVl:
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Kdo druhému na jeho výzvu napomáhal

při ,zaCh~az~~~~~r~~~:e~~-

~~!~vs~a;;.~n~á~~!~US~:o~~ž~~o;~~t::~~b~ep~~~~~nin~i. ~ento nárok
nelze zejména odůvodniti ani ustanovenrm §u 1043 o c. za .
(Rozh. ze dne 7. března 1923, Rv 1890/22.)
Dne 8. srpna 1921 vypukl v u~edlosti hlo;,anéh o požár, .a hned při
vzníku, požáru nahodil se k tom,u zalobce, jenz, ,zanech~v sve kolo .(bl~
cykl) v nedaleké cihelně, POsplc?al do 9v;:Ha zal?vaneho a na vola111
žalovaného o pomoc vešel do staje" kdez zal~vanemu. P?n:ohl odvazo~
vati a vyváděti dobytek, což se obe~la pod~n:o. Zachra,neno 30 kus:,.
v ceně 150.000 K. V té době opustrl zalovany zalobce. a sel ~?,vedlels:
konírny, aby pokračoval v záchranných pracech., Zatml r?zsml se)lz
požár nabúdovy, takže žalobce b~1 nuc,en} aby se, zac~ra1111, p!obehnouti prostorami žárem onaplněný:"l, .ohrane ~I obhcej pred ?,hnem rukanla. Při tom utrpěl ruzné popalemny, takze mU,sll by~1 ,Iecen v nemocnici.Žalobu na náhradu škody (bolestného, poskozeOI satstva atd)
opřel žalobce,o §§ 1043 a 1914 obč. z~k. Proce,sní, sO,ud p.rv.e
s t o li c e žalobu zamítl. D. u vod y: Zalobce oduvodnuje zalobm narok po právní stránce v prvé řadě, ustanovenim §u 1014 ?bp. zák.; naziraje na poměr stran jako na pomer, z n:randatu'.,a do~olava se mImo to
zvláštního ustanovení §u 1043 obc. zak., jehoz dluzno na tento spor
použiti. Jest tudíž rozhodnouti nejp,rve otáz~u, . zda t~hoto .-zvlá~tního
ustanovení občanského zákona mozno k pravmmu oduvodnem zalobního nároku použiti. Soudní dvůr j,,,st toho právni?o názoru, .že usta~o
veni tohoto použíti nelze, a to v dusledku techto uvah. Dle hlstonckeho
původu tohoto zákonného ustano~eni předpoklád~ se k vzni~u nároku
na odškodněni a) nějaké společne nebezpečenstvI, majetku vsech společně nebezpečenstvím postižených hrozící, b) že k odvráceni tohoto
společného nebezpečenství obětován byl majetek některého z ohrože-
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ných a c) že touto obětí skutečně nebezpečenství bylo ve prospěch jejích odvráceno. V případu sporném není však ani jednoho z těchto před
pokladů, neboť ad a) nešlo tu o nebezpečenství společně majetku stran
hrozící. Nebezpečenství hrozilo jedině majetku žalovaného a nebezpe_
. čenstvím tím nebyl.nijak ohrožen majetek žalobcův; ad b) nebyl obě
tován nějaký, rovněž ohrožený majetek žalobcův, aby touto obětí zachráněn byl .majetek žalovaného. Předpoklad společného nebezpečen_
ství majetku nelze nahraditi tím, že žalobce, odhodlav se žalovanému
pomáhati, vydal se sám osobně, t. j .. své zdraví nebo život v nebezpe_
čenství, kteréžto ovšem pak oběma stranám sporu při záchranných pracích hrozilo. ad c) Jediný majetek, který. při tom u žalobce dle jeho tvrzení vzal zkázu, jest oblek, tento majetek nebyl však obětován, aby tím
majetek žalovaného byl zachráněn, neboť škoda na žalobcově obleku
povstala tím, že vlastní svou osobu vydal v nebezpečenství, jinými
slovy řečeno: zničením obleku žalobce - bez jeho osob ni činnosti _
nebylo možno nebezpečenství, majetku žalovaného hrozící, nijak odvrátiti. Z úvah těchto jest patrno, že ustanovení §u 1043 obč. zák. na
tento případ obdobně nelze použiti. Než ani ze všeobecných ustanovení
XXII. hlavy obč. zák., najmě z ustanovení §u 1014 obč. zák. nárok žalobní po právní stránce odůvodniti nelze. V žádosti žalovaného o pomoc - ať již individuelně k žalobci a to slovy, jak je žalobce uvádí či
všeobecně pronesené,. nelze po náhledu soudního dvoru spatřo~ati
zmocnění k nějakému jednání, neboť nebylo takového úmyslu ani na
straně žalovaného,

ani na straně žalobcově, fak soudní dvůr,

llváživ

okolnosti, jež k tomuto volání o pomoc daly podnět, musí míti a má za
zjištěno. šloť' O okamžité nebezpečenství, v němž žalovaný hleděl zadHániti ze svého majetku, co se dalo, a žalobce mu v tom, ať již k tomu
mdlvlduelně vyzván či sám ochotně, vykonávaje tak skutek občanské
sp~lup0m.0ci, pomáhal. Již z těchto úvah, týkajících se všeobecných pojmu pomeru zmocněneckého, vyplývá, že nebylo tu mezi stranami poměru,
,. jehož se žalobce k odůvodnění svého nároku dovolává , a že tudíž
r:emuze se žalobce dovolávati ustanovení §u 1014 obč. zák., jenž právě
jmenovaný poměr předpokládá. Netřeba proto ani pouštěti se do rozboru otázky, zda by měl žalobce nárok na takové odškodnění, jaké žádá.
Zbývá tudiž rozhodnouti otázku, zda žalobce může svůj žalobní nárok
odůvodniti ustanovením obč. zák. hlavy XXX., o náhradě škody. Že by
byl' žalovaný sám oheň ve svém statku způsobil nebo zavinil netvrdí
ani žalobce. V tomto směru tudíž nějakého zavinění žalovaného není,
neboť pouhá okolnost, že žalobce utrpěl škodu při požáru majetku, žalovanému patříciho, povinnost k náhradě škody odůvodniti nemůže.
Bylo by tudíž třeba, aby zjištěno bylo u žalovaného nějaké zavinění,
tedy buď nějaké protiprávní jednání nebo nedopatření, za něž by mohl
o~povídati. Ani tohoto však tu není. Volání o pomoc člověka, postiženeho nebezpečenstvím, zejména tak hrozným, jako je požár, nelze pokládati za jednání protiprávní ani za nějaké nedopatření. V době,. kdy
se tak stalo, nebylo ještě nebezpečenství pro život nebo zdraví takové
by tím záchranné práce byly vyloučeny. Jest zřejmo, že žalobce i žalo~
vanf' davše se uchvátiti horlivostí, s jakou zachraňováni dobytka podmklr, oba přehlédli nebezpečenství, jež se mezitim dostavilo a jim hro-
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'ako dospělý muž mohl při svém podniku, než se do

ZI!O~ Zal obce sam, jnati zda jednáním svým neohrozí své vlastní zdraví
neho pustil, ~ofP~zplně' jeho vůlí zůstaveno a nebyl ničím než svým ponebo 21."0t. Y ob': anskou pomoc a neohrožeností nucen, aby volání
chopelllm Phro ?l ~y I'e vyslyšel. škoda, kterou ž·alobce při vylíčené přío pomoc vy ove ,
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N ej vy š š í s o u d nevyhověl dovolam muno Jlne z techto
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důvodů:

Po právní stránce jest uvážiti toto: Dle přednesu !.al~jící str~ny
obrátil se žalovaný na žalobce a žádal ho, by mu byl pn zachrannyc~
pracích po mocen z.a každou cenu; žalobc,"' k torr;u svo!Il, oba spol,ečne
začalí zachraňovatI dobytek a pracI rozdelrlr SI hm zpusobem, ze zalovaný dobytek odvazoval a žalobce jej. odv~děl, ~ímž bll? zachráněno
. prO žalovaného asi 30 kusů dobytka v uh;nne ce ne .nejmene I ?O.OOO K~.
Oalš.Ímupřednesu žalobcovu v přípravnel~ spI.se jest :o~umeh !ak,. ze
žalobce vida ze stáje, že kolem do kola hon, vrahl se jeste dovmtr staJe,
byzvol;'l na žalovaného v sousední stáj!se nalézajíc}h?, že hrozí nebezpečí, a že teprve potom plameny ze staje do bezpecne ~rostory u~Ikal,
při čemž utrpěl popáleniny. Opíraje se o tyto skutkove okolnosh navrhuje žalobce, by žalovaný byl odsouzen zaplahtr mu 36,247 K 50 h
s přísl., v čemž obsaženy jsou: náhrada za ušlý výdělek, náhrada za
shořelé šatstvo náhrada za lékařské ošetření, výlohy nemocniční a léky
a bolestné.' Již' z těchto žalující stranou přednesených a žalobě za základpbložených skutkových okolností jde na jevo, že tu neběží o zmocnění po rozumu §u 1002 obč. zák. XXII. hlava občanského zákona jedná
»0 pln" moci a jiných úkonech jednatelských.« Na to § 1002 obč. zák.
nadepsaný »co jest plná moc« vymezuje pojem sll)louvy zmocňovací
takto: »Plnou mocí (zmocněním) slove smlouva, kterou někdo se za. vazuíe, . že jménem cizím obstará úkon jakýs, kterým byl pověřen.«
Smlouvou zmocňovací. (zastoupením) jest tedy smlouva, jíž se přejímá
závazek obstarávati jakýs úkon v z a s t o u pen í jiného (srovnej
Schey: »Oié Obligationsverhaltnisse .des osterr .. Privatrechtes« I. díl,
3. sešit, stránka 457): Nežv tom, že někdo žádá druhého, by mu byl
při záchranných pracích nápomocen za každou cenu, a ve vyhovění
této žádosti nelze spatřovati ž á d n.é h o z a s t o u pen í a tedy také
ne smlouvy zmocňovací. Tu nejde o obstarávání nějakého ú k o n u
v zastoúpeníjiného, nýbrž o konáni služeb fakt i c k.é P o v a.h y. Nejedná se tedy o smlouvu zmocňovací po rozumu
§u 1002 obč. zák., nýbrž o smlouvu služební, pokud se týče o smlouvu
o dílo podle XXVI. hlavy občanského zákoníka. Smlouva tato poskytuje
nárok jedině na přiměřenou mzdu, ne však na náhradu škody, kterou
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kdo utrpěl bez zaviněni toho, kdo ho k práci zjednal. N a z a p I a c e ~ i
m z d y v š a k ž a lov á n o n e n i. Na nějaké zavinění, jež by žalovanému bylo lze přičítati, se žalobce v řizení v první stolici neodvolával; zavinění" takové zejména nelze shledávati v tom, že žalovaný ža ...
lobce žádal, by mu byl při záchranných pracích při požáru pomocen,
neboť záleželo jedině na něm, zda k tomu svolí čili nic. Že nejde o závazek žalovaného podle §u 1043 obč. zák., dolíčily obě nižší stolice
správně. Byla proto nižšími soudy právem zamítnuta žaloba, jejímž základem jest smlouva služební, neboť žalobou nedomáhá se žalobce za- •
placení mzdy, nýbrž náhrady škody.
Čís.

Pokud jest manželská
rozl. zák.
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nevěra důvodem

(Rozh. ze dne 7.

. Ž lobce ovšem nevěru jako samostatný
mezi nimi vša~ uvedne~~rte;~iro·fl na jejím základě dů,:od hlubokého
důvo. d neuplatnuje, . Yh) 't
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.
. ko. ď
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.,
ze ~m p b 1 poskytnuta možnost, dosíci rozluky.
OkhNkOU y a. 's í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
e) v y s

března

Důvody:

rozluky dle §u 13 lit. h)

1923, Rv I 1037/22.)

K manželově žalobě prohlásil pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e manželství rozloučeným z viny žalované manželky, na,byv pře
svědčení, že mezi stranami došlo v manželství v posledních letech, zejména v roce 1920 a 1921 k tak hlubokému rozvratu(§ 13 písm. h) rozl.
zák.) , že nelze spravedlivě žádati od žalobce, by v manželském spole.: ,
čenství se žalovanou setrval, a že tento rozvrat jedině' žalovaná sama
zavinila důvěrným poměrem s Antonínem N-em. O d vol a c i s o u d
žalobu zamítl. D ů vod y: Soud odvolací plně respektuje voJnost uvážení a přesvědčení prvého soudu a nebéře v pochybnost skutečnosti,
které vzal prvý soud za prokázány, ale má se za oprávněna přezkou
mati logickou činnost, kterou prvý soud, zkoumaje procesní materiál,
vyvinul. Důvěrným poměrem rozumí prvý soud patrně poměr milostný
mezi mužem a ženou a nastává otázka, zdali jednání, jež vzata prvým
soudem za prokázána, jsou takového rázu, by z nich při správném postupu logickém učiněn mohl býti závěr, že mezi žalovanou a Antonínem N-em milostný poměr skutečně byl a žalovaná se tedy nevěry
manželské dopustila. Odvolací soud není toho názoru, že, když Antonín N., jehož jako svého druha v témže zaměstnání žalobce sám uvedl
do své rodiny, sám ho k sobě zval, s ním celé večery besedoval a v karty
hrál, ~, do příbytku žalobcova chodil, i když žalobce někdy meškal
mimo' dům, se žalovanou na pohovce sedával, též i venku chodil, když'
jinak činy rázu erotického potvrzeny nejsou, musel mezi žalovanou a
Antoninem N-em býti poměr milostný, a že žalovaná dopouštěla se
manželské nevěry. Důvěrný styk žalované s Antonínem N-em, přesahu
fící meze přátelských styků, nelze tedy pokládati za prokázaný. A ježto
tento domnělý poměr dle náhledu prvého soudu byl příčinou rozvratu
manželství, není zde podmínky §u 13 h) zákona ze dne 22; května 1919
čis. 320 sb. z. a n." aby žalobě· na rozluku lfylo vyhověno. Avšak nenledě k tomu, má odvolací soud za to, že případ i po stránce právní
nebyl posouzen správně. Důvody, pro které rozluk.a může býti sporem
vyslovena, uvedeny jsou v § 13 cit. zák. taxativně - nevěra manželská

.
, .. '
d volací důvod §u 503 čís. 3 a 4 c. ř. s.,
, Dovolá;',í,. OpIl~]lC!m,u 6~:0Ia~í soud výslovně uvádí, že nebéře v ponelze odepnh opravnem.,
. soud vzal za prokázány, má však za
chybnost skutečnos:1, kttere p~vy prvé stolice zjištěné nejsou takového
to, že skutko~é ok?, nos !, S?U l~~ickém postupu mohl býti učiněn závěr,
Sázu, aby, z t Ch pn sPl~~~~~em N-em skutečně byl milostný po,:,~r,. a
~e meZI, za ovanoud~ usti1a manželské nevěry. Odvolací sou~ mIm,. ze
,zaloyana se,t~y h ~il do příbytku žalobce, i když tento meskal mImo
kdyz Anton!n , . co'uOsedával na pohovce a také venku chodil, nemusIl
za lovan
.
'kd yz,,,
, dům
.••• ase
'
. '. N'eště býti poměr mIlostny,
]lna k č'ny
1 ra'zu
,.

cl~~:c~~~~~~l~~~í~~~~~~~~isr~áJ~v~~a~?hgo;~~~~íuV~~y5~t~~:' ~o;'°i~r~~
r~i.~~:u že nepřihlíží

toud

k veškerým skutkovým

zjištěnhn

p'rveh'?, soudu ..

~vé'stolice kromě toho, co soud odvolací ~vad1, z]lstIl, ze v ?e-

Jřítonťnosti žalobcově navštěvoval N. žalovanou rano, ,dopoledne 1 vecer,
ke spolu sedávali na pohovce, objímali .se,. že .za ,:,~stem večer ~polu
hodívali že se sešli v lese' prvý soud z]lstIl dale, ze Mane K-ova, ve:' .d" jed~oU z rána v říjnu' 1920 do světnice, zastihla žalovanou v P'?,~~el~:' a že N. v tom okamžiku odskočil od post,:le a skryl se v koupel,ne,
, táž svědkyně viděla jednou v roce 1920 zalovanou s N. ?a pude
~e slyšela, když N. žalované na její poznámku, že by se tu, dobre spalo,
, od ověděl: »Božko, kdybys ty tu spala, ~pal bych t~ take« a pak ~lyšel~, jako když ,se líbají,. že dále táž svedkyne v1dela, jednoho vecera
v roce 1919, kterak N. žalovanou držel kolem krku, a Jl rukou. saha! za
ňadra a .že již v růce 1918 zastihla v bytě žalovane. N-a,. kdyz s.ede. se
žalovanou, na pohovce držel ji kolem krku .. Soud pr~,e st?hc.e zj:stIl dal~,
že Josef K. jednou dopoledne poslouc.haje u dve:1 svetmce ~,alovane,
zaslechl vrzání pohovky a pak slova zal ovane, jez se vztah~l! na po~
hlavní styk a že Anna D-ová jednou z rána zastIhla v nepntomnostI
žalobce N.' ve světnici se žalovanou, jež upravujíc postel byla rozrušená a se chvěla. Veškeré tyto okolnosti poukazují zřejmě na erotický
ráz styků žalované s N-em, a dospěl p'roto od~olací soud k záv.ěru, že
mezi žalovanou a N-em nebylo m1lostneho pomeru Jen na zaklade predpokladu, jenž se příčí spisům, totiž· předpokladu, že nejsou p.0tvrzeny
číny rázu erotického. Než ani pr~vnímu náz~ru ,soudu odvolaC1h? ~el:e
při svědčiti. Jest ovšem správno, ze rozlukovy zakon v §u 13 uvadl duCivihlf ro:r.hodnllU

V.
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vody rozluky taxativně, a že mezi důvody těmi není uvedena manželská
nevěra. Z toho však ještě neplyne, že by manželská nevěra nemohla býti
příčinou rozvratu manželství. Zákon o rozluce manželství kromě ostatních důvodů rozlukových v §u 13 vypočítaných stanoví v § 13 lit. h),
že lze vymoci rozluku vůbec tehdy, nastal-li tak hluboký rozvrat manželský, že na manžeHch nelze spravedlivě požadovati, aby setrvali

v manželském spojení; tím ustanovením dává zákon právo soudu, by

posoudil, zda jest v tom kterém případě nalézti na rozluku manželství
to, že se ten, kdo se jí domáhá, nedovolává žádného z důvodu zá-

přes

konodárcem

výslovně

llveden}Tch.

Jest tedy nesprávným názor odvo-

lacího soudu, že by bylo proti intenci zákona, ba dokonce jaksi obejitím
jeho, kdyby nějaké činění neb opomenutí manželovo, jež není uznáno
za platný rozlukový důvod, bylo druhým manželem podřaděno pod
důvod dle §u 13 lit. hl, čímž by pak oklikou byla poskytnuta možnost
dosíci rozluky. Právě proto, že zákon vedle ostatních rozlukových dů
vadli uvádí i hluboký rozvrat jako další důvod rozlukový, nelze obmezovati pojem hlubokého rozvratu .pouze na ty případy, kdy dán jest
jeden z ostatních důvodů rozlukových; kdyby zákon byl býval názoru,
který hájí rozsudek soudu odvolacího, bylo by bývalo zbytečno, aby
hluboký rozvrat uváděl jako zvláštní důvod rozluky manželské. i\lůže
tedy nevěra manželská býti příčinou hlubokého rozvratu manželství,
a byla-Ii takového rázu, že nelze spravedlivě po klamaném manželovi
žádati, aby setrval v manželském spojení, může i zakládati rozlukový
důvod §u 13 lit. h) rozl. zák. Soud odvolací přehliží však, že kromě
nevěry žalované, jež v rozsudku prvé stolice jest správně hodnocena
jako překážka dalšího spolužití stran, jsou zde ještě jiné okolnosti,
z nichž důvodně nutno souditi na hluboký rozvrat manželství. Oba manželé nepěstují manželských stykLI již od března 1920, žalovaná žalobci
nevařila a proto týž si musil obstarati jídlo jinde že by žalovaná
k vedení domácnosti byla ochotnou, neodpovídá spisům, a právem to
vytýká dovoláni podle §u 503 čís. 3 c. ř. s., - pro nevěru žalované
docházelo mezi oběma manžely k prudkým výstupům, přes to však ža-'
lovaná dle zjištění soudu prvé stolice setrvala, v důvěrném poměru
k N-ovi" žalovaná se dle tehož zjištění již v roce 1919 o žalobci vyjádřila, že se jí zprotivil a kdyby k ní přišel, že by mu vyškrábala oči.
Ze všeho toho právem nutno souditi, že mezi stranami nastal takový
vzájemný poměr, že po nich nelze spravedlivě žádati, aby setrvali ve
společenství manželském, že tedy důvod rozluky dle §u 13 Iit. h) rozl.
zák. jest dán.
čís.

Lehká, pomíjející

manželčina

(Rozh. ze dne 7.

2366.

hysterie není

března

důvodem

k rozvodu.

1923, Rv 11041/22.)

Žalobu manžela na rozvod manželství od stolu a lože pro manželhysterii pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e zamítl, odvolací
soud jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

činu

D ů vod y:
,

. " .. ' udů 'est žalovaná (dovolatelka) obvykle hyDle zj'ištčn 1 nlzsl Ch so
j.. proj'evuj'e se v nestalosh povahy,
. vystup no
'I
stericke, pova hy (konshtuce),
" 1 djez Tato hystene
va a s e u ní
.'
ť a vrtkavostI na a y.
"
h
t
t ' v t • zv •
v drázdlVOS 1 ,_
,
odráždění a nápotommho te o ens Vl
dllsleclkem dusevJ1Jho P
k
to žalovaná koncern dubna 1921
hosu pro terouI na
". 1921 ,
hysterickou psyc,
. h kdež pobyla až do 3 . zan
dodána byla do ústavu c.h?rom~~~~c léčená z hysterické psychosy. Obkdy byla z úst~vu propu~ien~ j steri/její není však dle posudku znalc~
vyklou hystefll trpl nada e,§ l Y g) zák. rozl. ani trvalou; k vypuknutI
l3
hysterií těžkou po rozumu d: b
žalované že si ji žalobce nevezme,
přispěla
dl.e
po,su
u
~
adva,
I Znal~c p' rojevil arciť názor, že
lsycl10sy
I
.• I t ad tlln ze od Ol o ese.
t"k'
' s to
jakož I za os n
'b
t kto hysterickou jest velmi ez y, pre
, život manželský s OS?..ou a ,. ti k názoru druhé stolice, že lze tuto
však nemůže se nejvys~1 s7 u ~~~~d k rozvodu. Obdoba, kterou odvo.hysterii uznah za opravneny,.. hora naznačené důvody rozvodove,
čívaji na podstatně odlišné
lací soud činí vzhledem na jl~e, ~ t
. není dosti případ~ou, neboť d;:VO} '~e S~Oto zda chorobné povahové
skutkové podsta!e. V t,omto/npa o~lld manž~lského spolužití může ruzaložení. žalovane" kter,e are I . na s s ravedliv' důvod k rozvodu; pro
'šivěpůsobiti, muze by~l. uz~a,n? zazk~umati vlc s hlediska příbuzných
vyřešení otáz.ky té je ~:pa ,~ejsl!~ladmo uvádí pro rozvod a § 13 zák.
dúvodů,ktere, § 1090 Ici/\il~r§U 109 obč. zák. jest důvodem k rozrozl. taxahvne pro roz ~. u..
y s o'ená vada tělesná a dle §u 13 g)
vod, u,trvající, s nebezpecdlmknakalz e Ptr&ale nebo periodicky probíhající
. k 'platí za duvo
rOz uc
. ebo
roz,I za .
, .,
'3 I"t t"ká duševní degenerace vrozena n
chorob~ d~še~OI, jez tr~a, k e~, hezsterii pijáctví atd., jež trvá 2 léta,
získana, cltaje v to.~ '; z o, y s n~'méně 6 záchvaty v roce nebo
padoucí nemoc, ~rvaj:cl asp~n ro~ 109 bbč zák. ~znavá tedy dúvodem
vah trvalé a kromě toho spos přidruženou dusevill poruc 10U.,.
k. rozvodu jen·ta,kovo~ nemoct);:u)~í;'~ i zaraví druhého manžela; ty-

0

,

~~~.~ý~n;~~fr(~~~~jS~O~~~~O~i
pOh(avní, tzpralvi?,la ~~š~h~atr~~~~vt h~~~
'·
n'eli nákazou a hm I rva ejsl Uj

. . zící dru h emu, ma z ,

zák. rozl. a předpisy o vlastnostec~ jej~~h
rozluky lze připustiti jen nel;lOcI ~vlasť
pou azup ,
, . h a vlivu na manželský svazek a manzelske spo.. :!~~~~t~:e~edr~eSe~~: ';"sledků pro budoucnost (deg,;n~race po~oů~~b~fJ
práv'ní (mravní 'účel manželství přímo ve zm~r u~es I JS.ou z
, .
Hysterie,. kterou je žalovaná stižena,nevyhovuj.e vsak anI ~ obdO?n~;:}
. , hlediskům oněch zákonných ustanovenI, Hys t,ene a ner;1
f~i~~u ani trvalou ,a poukazuje-Ii odvol~cí s?ud ~a utra P Y ' ktetr,; tO,t~
· aložení druhému manželi v manzelskem spo e ens VI pn
c horo b ne z
.
. . , h b'
j'evy v chování
voditi mŮže dlužno k tomu zřetel mltl, ze C. orO ne pro
.
žalované p~kud byly ve sporu zjištěny, datují se z doby, kdy u.. ~~ pr~
pukla hysterická psychosa, z níž je nyní vyléČe?a, ,a t? z ~ncl;:- t e
kter' m žalobce sám částečně podnětu zavd~l, dal~ ze utr~p~m e~ O
as tň částečně lze předejíti vhodn~I? uzpus?b~nI,m. ch?vam ~ruheho
mfnžela. Tento ohled ostatně nemuze byh jedlne smerodatnym 2b~ro

počktne?'~~~~}~e lj~k~) důvod

lč
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právní posouzení věci. I jíné choroby mnohdy vleklé, trapné i s nebezP:o, zdraví o,kOlí :,pojen~,. jež n,ěk~~ré?o z ~lanželů ~tihnou, pů
sobl ruslve na manzelske spoluzlÍl a pnnasejl druhemu manzeli mnohdy
velmi těžké útrapy, maříce úplně veškerý prospěch manželství a přes
to nemůže se manžel z takových důvodů domáhati rozvodu. Kdyby
tomu mělo býti jinak a kdyby těmto zřetelům dovolen býtí měl prů
chod, zejména když by se směl manžel domáhatí zrušení manželského
společenství, jakmile se manželství z takovýchto nahodilých přÍčín začalo pro něj utvařovati nepříznivě, pozbylo by manželství úplně své
mravní hodnoty, již mu právní řád přiznává, a kleslo by v dalších dů
sledcích takové zásady k významu jakéhosi dočasného sdružení roz vÍžitelného dle toho, jak tomu kterému manželi prospívá nebo škodí.
pečím

čís.

2367.

Zákon O obchodních pomocnících ze .dne 16. ledna 1910, čís. 20
zák.
Jest proti smluvním činem, sesadil-li zaměstnavatel ilantěstnance
bezdůvodně z vedoucího místa, třebas mu ponechal služební požitky
v neztenčené výši.
.
ř.

(Rozh. ze dne 7.

března

1923, Rv 11069/22.)

Žalovaná lázeňská společnost přijala žalobce 27. dubna 1920 do
služeb jako vrchního strojmistra za měsíční služné 850 Kč kromě naturálních požitků. Stanovena čtvrtletní výpověď, jež mohla býti dána až
po sezoně, a služební poměr smluven byl na dobu 5 let, počínajíc 1.
lednem 1921, v kteréžto době nelze žádné ze smluvních stran služební
P?měr zru~iti, mimo případy uvedené v zákoně o obchodních pomocníclch. DopIsem ze dne 1. srpna 1921 oznámila žalovaná žalobci, že tímto
dnem ustanovuje zodpovědným strojmistrem B-a, žalobée pak že pro
všeobecnou nezpůsobilost přiděluje k pracím v dílně, a že práce ty mu
bude napříště určovati B. žalobce spatřoval v tomto dopisu předčasné
a bezdůvodné zrušení služebního poměru a domáhal se zaplacení služného od tohoto dne až do dne 31. prosince 1925, kdy služební poměr
měl ukončiti, a jež stalo se okamžikem zrušení poměru služebního dle
§u 29 zákona o obch. pomocnících splatným. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O ů vod y: Soud neshledal obsah dopisu ze dne 1. srpna 1921 takovým, že by z něho mohlo býti usuzováno
na zrušení služebního poměru. Nejen že slovo »zrušení služebního poměru« nebo »propuštění« a pod. v něm vůbec nepřichází, nelze z jeho
stylisace vyčísti, že strana žalovaná měla úmysl žalobce propustiti, naopak, přiděluje ho k pracím v dílně, ponecháva ho tedy ve svých službách. Že zbavila ho místa vrchního strojmistra, na něž služební smlouva
původně zněla, není dojista propuštěním ze služby, nýbrž pouhou oprávněnou disposicí zaměstnavatelovou, proti níž žalobce nemůže činiti námitek, zvláště když jeho služební požitky tím nedoznaly újmy. žalobce
nepovažoval tento dopis ani sám za zrušení služebního poměru, ježto
docházel přes to po celý srpen 1921 do práce a teprve dnem 1. září 1921

,
f Že žalovaná strana označila za důvod své nové di~přestal rr~co~a I.
ezpůsobilost« žalobcovu, nepadá na váhu, poneposice»vseo ecnou n
"I ke zrušení služebního poměru ve smyslu

vadž d~~odU t?ho neb~~.zl ~mocnících, nýbrž toliko K přiděl;ní jiný~h
§u 27 CIS. 2 zak.
tJo sesazení žalobce z vedouclho mlsta a pn~
'
prací. Nelze neuz~a I, ze "
uselo se ho citově značně dotknoutI.
. , , . ho na rnlsto po d nzene, m
.
§ 26'kazanr le
I
'n shledávati urážku na Cti po rozumu u
CIS.
Přes to však ne ze v nel, b ho samotného opravňovala ke zrušení sl,u4 zák. o obc~. pom., Jez d} § 26 čís. 4 zák. o obch. pom. má na mysli
lebního pomeru, ponevr ~restního zákona. Také o neoprávněném zaurážky na, c l ~~ smt~kuů za měsíc srpen 1921 ve smyslu §u 26 ČÍS. 2
d!'žen~ SI~~~z;I~I!vft~1 poněvadž dle nepopřeného tvrzení ža:ov.ané .po:
CIt. z~k .... chtěl žalobcí v platiti služné za srpen 1921, kdyz SI p~o
k~~~~;lkžin~ce však odepřeř předložiti žádaný prac5lVní vý.k~~ a penez JIZ
p hál řka že si to bude pohledávati jinde. Z techto ~J1stenych okol:
nec t' 'de ž~ nikoliv strana žalovaná, nýbrž žalobce sam to byl, Jenz
~~~ž:bJní 'poměr zrušil tím, že dnem 1. záři 1921 ?O ,závod~ ž~lovan~
stran docházeti přestal a důvody jim uplatňovane, ze t?Í1:; az ,do te
dob Ynedostal v řízení ·správní rady o svém rozkladu a zejmena, ze nebyl; mu řečeno,Yže jeho dřívější požitky zůstávají neztenčeny, nemohou
na věcí ničeho· změniti. O d vol a c í s o ud rozsudek potvrdIl v pod, statě Z týchž důvodů.
.....
Ne j v y Š š í s o u d ~rušil rozsudky obou mzslch soudu a vrátil
věc prvému soudu, by o m dale jednal a ji znovu rozhodl.
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Byť i žalobce v žalobě mluvil o tom, že ho žalovaná společnost bezdůvodně sml u v n í ho· místa zbavila, přece jen z ostatního obsahu
žaloby je zřejmo, že nejde o bezdůvodné zru,šení ~ml,o~vy' před uplynu~
tím doby, na kterou služební poměr byl učmen, ny.brl: ze. Jde o. sesazen!
žalobce s vedoucího místa služebního a to sesazem bezduvodne .. Je take
v odstavci I. žaloby uveden sniluvní rozsah ž~lobcových služeb Jak? p.ostavení »vrchního strojmistra« kvalifi~ovanych,. a pr?to jest pravmm
základem žalobním že . žalovaná spolecnost jako zamestnavatelka dala
žalobci jako zaměstnanci svým provinilým chováním odůvo,~~ěný podnět k ustoupení od smlouvy (§ 31 zák. o obch. pom). T;ont. dle §u ~.
zák. o obch.pom. z P ů s o b a r o z s a h sluzebmch uko,nu, smluvn!
základ; proto právně mylným je názor odvolac~ho soud~, ,ze zalovana
. společnost slu.žebního poměru žalobco,va nezrusrla, ~dp zalobce s!ce
nepropustila ze svých služeb, ale kdyz ho s ponec~anltl~ dosavadn!ch
požitků sltižebních s jeho smluvníh? ~edouc,h? mlsta J~ko vrchn~ho
strojmistra sesadila; ,neb~ť toto,op~tre~1 ohle.dneoboru :pusobnosÍl za.lobcovy, byť i se sluzebmch pozltku v zalobcuv neprospech nedotykalo,
je protismluvním počinem, třebas by nebyl? »urazkou«. podle nedosÍl
právně uvědomělého tvrzení žalobcova, kterym dosavadl:' smlouv,a byla
v tom nejpodstatnějším, totiž v~ vedoucím ~ostav;n~ zalobco~e, .zrušena. Uplatnil tedy dovolatel pravem na prvem mIste d?volacl duvod
čís. 4 §u 503 c. ř. s., neboť má-li býti dle zjištění odvol~clho soudu, služební poměr žalobcův posuzován dle· zákona o obchodmch pomocmclch,
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není lhostejno, s hlediska pevnosti a jakosti smlouvv, když je dosavadní vedoucí s dalšími výhodami zákonnými (pensijĎí pojištění) spojené postavení protismluvně zaměňováno za postavení zřízence nižšÍ

kategorie, byť i s dosavadními požitky, neboť požitky nejsou jediným
kusem smluvním. Z nesprávného posouzení právního plyne pak samozřejmě i druhý uplatněný důvod dovolací čís. 2 §u 503 c. ř. s., neboť to,
co se odvolacimu soudu vzhledem k jeho právnímu názoru zdálo býti
pro posouzení sporné věci nerozhodným (§ 275 l. c. ř. s.), objevuje se
při správném nazírání právním jako rozhodující okolnosti, jichž neprobráním způsobena byla vada řízeni tuto vytýkaná. Proto je potřebí, aby
probrány byly v důkazním řízení všechny žalobcem po těchto vztazích
tvrzené okolnosti a také arci všechny okolnosti, o něž se opírá procesní
obrana žalované strany. Nelze dovolacímu soudu, aby v projednání
v této přičině teprve se rozvinouti majícím kladl projednávajícímu soudu
závazné meze, neboť by jimi mohla vzíti úhonu řádná tvářnost další
rozepře.

čís.

2368.

Poukázaný může vůči poukazei - nejde-li o poukaz abstraktní uplatniti i námitky z jednání, jež bylo základem poukazu, pokud toto
jednání bylo pojato do obsahu poukazu.
(Rozh. ze dne 7.

března

1923, Rv I 1568/22.)

Proti žalobě na zaplacení 703.462 Kč namítal žalovaný vzájemnou
pohledávku 1,033.332 Kč, již pro c es n í s o udp r vé s t o I i c e
uznal po právu, takže jí byl žalobní nárok uhražen, a uvedl v této otázce
v d ů vod ech: Nesporno jest, že žalující banka, filiálka v Praze, zažalovanou částku žalovanému vyplatila a týmž obnosem ho na běžném
účtě správně zatižila. Proti této pohledávce namítl žalovaný započtenim
vzájemnou pohledávku, příslušející mu proti filiálce žalující banky v J.
v obnosu 1,033.332 Kč. Tato vzájemná pohledávka jest dle náhledu
soudu po právu. Dopisem zedne 29. listopadu .1920 jest zjištěno, že ře··
čená filiálka přijala příkaz firmy E., že vyplatí v základě
uZ2.vřené
smlouvy o prodeji lesního majetku žalovaného jmenované společnosti
žalovanému dne I. března 1921 516.566 Kč a dne 1. června 1921 rovněž 516.650 Kč. Toto přijetí poukazu bylo uvedeným dopisem žalovanému oznámeno, jenž jak nepopřeno, a dopisem ze dne 31. ledna 1921
zjištěno, poukaz tento přijal a žalující pražské filiálce sdělil, která pak
otevřela mu běžný účet, za váza vši se současně, že od jablonecké filiálky
pro něho došlých 516.000 Kč a 516.000 Kč připíše mu k dobru. Tím
došlo k úplnému poukazu ve smyslu §u 1400 obč. zák. a vzešel žalovanému bezprostředni nárok vůči jablonecké filiálce na zaplacení
1.033.332 Kč. Dódatečné odvolání poukazu dopisem ze dne 17. února
1921 a ze dne 17. února 1921 jest proti žalovanénlu právně bezúčinným
vzhledem k ustanovení §u 1403 obč. zák., poněvadž jablonecká filiálka,
jako poukázaný, poukaz vůči žalovanému, jako poukazci, již dnem 29. listopadu 1920 přijala, tento o přijetí tom hned po podepsání kupní smlouvy
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"

·t t návrh na vydání rOCl-

Do usnesení odvolacího s?~d\t, jlmz zaml nu
sudku pro uznání, nelze si stezovah.

(Rozh. ze dne 7. března 1923, R II 56/23.)
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prostředku
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v případech v tomto zákonném předpísu v odst. 1-3 bliže
Napadené usnesení nenáleži k žádné z těchto tří skupín, rekurs je tudíž nepřípustný a bylo jej dle §u 526 c. ř. s. onmítnouti.
čís.

2370.

Pří střetnutí se automobilu se železničním zařízením posuzují se náhradní nároky majitele automobilu proti dráze a naopak podle všeobec- .
ných zásad občanského zákonníka o náhradě škody. Vznesena-Ii v tomto
případě žaloba na dráhu, v níž domáháno. se náhrady dle zákona o ručení železnic a podp.ůrně též dle obč. zákonníka, u obchodního soudu,
aniž byla zavčas namítnuta nepříslušnost, zůstane obchodní soud pří
slušným i pro projednávání nároku dle předpisů obč. zák.
Zruší-Ii odvolací soud rozsudek prvé stolice podle §u 496 čís. 3 c.
ř. s" nestačí, by vyslovil odchylný právní názor, nýbržmusi též přesně
označiti, v jakém směru po skutkové stránce zůstalo řízení neúplným.

(Rozh. ze dne

13.března

1923, R 1 19/23.)

Žalující šofér najel v podvečer zimního dne na uzavřené avšak neosvětlené závory železniční a poraní! se. žalobu o náhradu škody proti
dráze opřelo zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e (obchodní soud) uznal žalobní nárok co do
důvodu po právu, 'shledav v neosvětleni závor příhodu v dopravě. O dvol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu,
by, vyčkaje pravomoci, znovu o věci jednal a ji rozhodl. D ů vod y: Žalobce založil svůj nárok na předpisu zákona ze dne 5. března 1869, čis.
27 ř. zák., kterého však na tento připad užiti nelze. Předpisem §u 3 zákona ze dne 9. srpna 1908 čís. 162 ř. zák. doznal totiž onen zákon změny
potud, pokud jde, mimo jiné, o pl'ípad, že vznikla ručícím osobám škoda
tím, že - jako zde - jízdný siIostroj střetl se s provozem dráhy. Tu
posuzovati jest nároky ručících osob podle zásad obecného práva občanského, takže, utrpěla-Ii tělesný úraz osoba, ručící za jízdný silostroj,
nemůže náhradní nárok proti ručící dráze uplatniti podle zákona ze dne
5. března 1869, čís. 27 ř. zák. právě tak jako nemůže dráha, v uvedeném případě škodu utrpěvší, uplatniti svůj nárok náhradní proti osobám, za automobil ručícím, podle §u 1 a 2 zákona ze dne 9. srpna 1908
čís. 162 ř. zák. Oba tyto vzájemné nároky jest posuzovati podle obecného zákona občanského. V tomto smyslu dlužno rozuměti výrazu »vzájemné nároky«, v §u 3 aut. zák., což plyne zřejmě také z porovnání
prvého a čtvrtého odstavce tohoto §u 3 jakož i z motivů k tomuto §u a
nelze slova ta vykládati v ten rozum, že ustanovení §u 3 aut. zák. jedině
tenkráte lze užiti, když jak osoby za automobil ručící"tak i dráha škodu
utrpěly a nároky své současně proti sobě uplatňuji. Důsledkem toho je
dovolaný soud věcně nepříslušným. Poněvadž však nejde o nepřísluš
nost nezhojitelnou (§ 104 j. n.) a obchodní soud svou příslušnost neodmítl (§ 41 a 43 j. n.), žalovaný erár námitky neučinil (§ 240 c. ř. s.),
měl dovolaný procesní soud jednati a rozhodnouti podle předpisů obecného práva občanského. To se nestalo) posavadni jednání nepodává
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2371.
žalobu jíž domáhá se obec, přene:

Přípustuost po.radu prava p~~ 'poze~ky ku zřízení veřejných sadu
chavší kdysi okraslovaclmu sp o u . ,
v jeho správě, neobmezenostr vlastmctvl.
.
(Rozh. ze dne 13. března 1923, R I 164/23.)

.
'h zastupitelstva ze dne 21. května 1891
žalující obec usnes,emm ~ve o Iku po J' eho žádosti k disposici podala žalovanému okraslovaclmu spo
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zemky, jež jí byly vlastnicky připsány, by na nich zřídil veřejné městské
sady, poskytla 111U odměnu 200 zl. a zavázala se zároveň, že ponechá
mu správu, pokud se týče, hospodaření v sadech těch, dokaváde žalovaný bude jako spolek existovati a úkol stanovami mu vytčený plniti.
zalovaný spolek vedl svěřenou mu takto správu sadů i s restaurací, kterou tam zřídil, nerušeni' až do roku 1921, kdy městské zastupitelství,
následkem jakýchsi neshod usneslo se v zasedání ze dne 7. prosince
192 I, že odnímá naznačenou správu sadů ?alovanému spolku. TýŽ, byv
vyrozuměn O dotyčném usnesení obecního zastupitelství, vzepřel se tomu, by udělená mu jednou oprávnění byla mu odňata, což zavdalo podnět k sporu, jimž domáhala se žalující obec soudního nálezu, by bylo zjištěno, že žalovanému nepřísluší právo s pozemky, o které zde jde, hospodařiti, a že žalující obec může s pozemky těmi, jakožto městským
sadem, volně nakládati. K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o u d
p r v é s t o I i c e žalobu odmitl, rek u r sní s o u dnámitku zamítl.
D ů vod y: Ze žalobního děje jest nad veškeru pochybnost zřejmo, že
jest spor jedil1ě O to, zda dosud trvají, či zda zanikla již práva, jichž nabyl žalovaný spolek smlouvou čistě soukromoprávní k pozemkům, které
jsou soukromým majetkem žalující obce, a není tudíž důvodné příčiny,
vylučující úpravu tohoto vzájemného, veskrze soukromoprávního poměru mezi stranami z pořadu práva, jak stalo se napadeným usnesením.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Důvodům napadeného usnesení jest při svědčiti. Obec má sice míti
sama péči o zachování obecních silnic, cest, míst a l1iostů, avšak obci
není nikterak bráněno, by v příčině těchto objektů, (ponechati lze stranou otázku, zda lze mezi ně zahrnouti též obecní sady), nevešla v právní
jednání s osobami třetími, kterážto jednání pak posuzovati jest dle zásad práva soukromého. žalovaný okrašlovací spolek jest takovouto třetí
osobou, která vystupovala v rozsahu své spolkové, byť í veřejným zájmům obce věnované činnosti oproti žalující obci jako samostatný, jí na
roveň postavený právní podmět, při tom však nikterak jako svaz veřejno
právní. Otázku přípustnosti pořadu práva jest řešiti s ohledem na znění
žaloby a žalobni prosby, založené na žalobním tvrzení. Jak správně
uvedl rekurs ní soud ve svém napadeném usnesení, tkví sporný poměr
mezi stranami v právu soukromém a nikoliv veřejném, neboť zakládá
se na soukromoprávním ujednání mezi stranami, spornou jest platnost
tohoto ujednání, prosbou žalobní jest pak žádost za zjištění (§ 228 c.
ř. s.), že žalovanému spolku nepřísluší právo" které si z úmluvy té osvojuje, s další prosbou za uznání svobody vlastnictví (§ 523 obl'. zák.). '
Jsou tu proto předpoklady §u I j. n. (1 obč. zák.) pro řešení sporného
poměru cestou soudní.
čís.

2372.

Přerušení valutových sporů (nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís.
'

173 sb. z. a n.).

. k ne odléhající soupisu pohledávek ve
Pro pohlediiVkY" a ~avaz y,
p a 1922 čís. 265 sb. z. a n., nelze
smyslu vládníh? ~artz,e~: ze§:~e n~tiendne 21: dubna 1921, čís. 173 sb.
soudnt flzem e
I
premš·t·.
v

Z.

a n.

~ března 1923 Rl 173/23.)
(Rozh. ze cIne 1 J.
J

, a 1906 ojístil se manžel žalobkyně, bySmlouvou ze d.n:. I.? Sl pn blik
vídeňské filiálky žalované lrankdlící v oblasti nyne]sl c.sI. rep.u tY' e rospěch svých dědiců a po Jeho
v P žalobkyně vyplacení pojistného
furtské pojišťovny na pnpad
smrti dne 4. února 1921 doma ~ a se t ého v Kč a navrhla přerušení
v Kč. žalovaná od~nítl~ vyplacen,1 PdO]~Sn~ 1921, čís, 173 sb. z. a n. (ze
řízení dle §u 2 nařtzel1l :.e dne 2,. u
) S o udp r v é s t o I ic e
' dne 19. prosince. 1921, CIS. 4:~
~·uadn. fízení přerušil. D ů vody:
, návrhu nevyhovel, ,I e ~ u r
o řerušení řízení ve smyslu vladStížnost jest důvodna. !"redp~kl~dy kPr I Pe pojišťovací smlouvy, která
ních nařízení jsou tu. Zalobl1l ~~~~ fe~~ pZřed 26. únorem 1919, mezi
u,zavřena byla dne .15. sr~n~ hd "1 své řádné bydliště v území nyinanželemžalobkyne, ktery ~. y ;~~'Ikou žalované pojišťující společ
llějšírepubliky čes~osl?vensv ~y~a I~:nerální representací této pojišťo. nosti veV!dl1l, ktera za:oven .. , "'akousko a jako taková vykonáva!a
vac~spo1e3nosy pro celek ~e~d~b~h~dŮ pojišťovaeíchspolečností, :akz~
spravu veskerych rako~s ~c h t' ht obchodů měla své sídlo v uzenll
~ato ~polečnos.t ohted~e ~s.e~le ;~jiŠ~Ovací smlouvy pojistné bylo splatl~yl1l rako~s~eln~kO~:::~hzerSkých a měna, ve které toto pojistné za nymá býti vyplaceno, jest sporná§,
tu ?
něžitý závazek na rakousko-uherské koruny po rozumu. u • d~ar§lzen~
vlád ze dne 21. dubna 1921 čís. 173 sb. z. a n. a. poneva d z . e u.
téhoi vládního nařízení soudní řízení, kte!;ým .se narokytakove ~ymad
haj' sluší z moci úřední nebo na návrh preruslÍl, nepravem prvl1l sou
" dotl, čný návrh strany žalované zamítl. že žal~vaná společr:ost ode dne
1920 má také generální representacI pro oblast Ceskosloven2 ČJ
. ervna
"'
. m'rodatné
Jest
ské
republiky, jest lhostejno, poněvadz• dl e CI't.. n~rlZel1l",s
e,
sídlo řed 26. únorem 1919 a to dle §u 1 vladr:lho .~,an:en!, ze dne 22;
. P 1922 ,ČI'S
prosInce
. 377,sb " z a n ') ktery' m vládl1l nanzem dnve. , uvedene
b 1
bylo doplněno, sídlo odbočky, s níž pojišťovací smlouva uzavrena ya,
a nikoliv sídlo hlavního závodu.
N e j v y Š š I s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

tf

U1;t; ;

r;

~~j~í~~r~~~~ěných poměrů

jd~

pe~

Dtlvody:
Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Dle §u ,2 (1) čís: 6
vládního nařízení ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb: z. a n. o. SOUpIS~
pohledávek a závazků vzniklých v rakousko-uherskych korunach ';lezl
věřiteli nebo dlužníky československými a rakouskynn JS?~ .v~louceny
z tohoto soupisu pohledávky a závazky ze soukromeho pOJ~sten!: pokud
pojístná příhoda nenastala před 26. únorem 1919. Vlad.11l nanzem ze
dne '22. prosince 1922, čís. 377 sb. z. a n., jimž bylo doplneno a prodlou-
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ženO nanzení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. o přerw;en,I'.
sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k rakouské republice, bylo vydáno na základě §u 6, zákona ze dne 30.·
června 1922, čís. 207 sb. z. a n. o zpCtsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzníklých v rakousko-uherských korunách mezi věřiteli nebo dluž_
níky československýmí a cizími. Při výkladu nařízení ze dne 21. dubna
1921 .čís. 173 sb. z. a n. dlužno tedy hleděti k ustanovením zmíněného
§u 6, že vláda se zmocňuje, by provedla soupis pohledávek a závazků
a že může naříditi přerušení sporů a exekuci pro tyto pohledávky a zá~
vazky, t. j. pro pohledávky a závazky, "jež podléhají soupisu a budou
vyrovnány československým súčtovacím ústavem ve smyslu vládního
nařízení ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n. Pro pohledávky a závazky, jež tomuto soupisu nepodléhají, přerušení sporů nemělo by účelu.
Z toho jest zřejmo, že soudní řízení, kterým se vymáhají nároky vyloučené ze soupisu, nelze přerušiti ve smyslu §u 2 vlád. nař. z.e dne 21.
dubna 1921, čís .. 173 sb. z. a n. V tomto případě pojišťovací smlouva
byla ovšem uzavřena před 26. únorem 1919, avšak pojistná příhoda,
z níž žalobní nárok se odvozuje, nenastala před měnovou rozlukou, nýbrž 3. února 1921, kdy zemřel manžel žalobkyně, který byl u žalované
pojišťovny pojištěn. Žalobní nárok jest dle uvedených předpisů vyloučen ze soupisu a řízení nemělo se tedy přerušiti.
čís.

, ;. .:,_"...,>
,,' <."
'",

čís.

•...•.

ze

exekučního.

(I<ozh. ze dne 13.

března

..., d

září

Rekursu povinného do původního usnesení prvé stolice ze dne 15.
1922 nebylo usnesením druhé stolice vyhověno mímo jiné také

olací rekurs finanční prokuratury (§ 2 zákona
platí ustanoveni §u 16 nesp.

·řil.·

.
.
. I .\ 271·' 1 VI
. podnikatelé staveb provozují obchody v.e smys u c .
CIS.
a c.
272 čís. 1 obch. zák.
(Rozh, ze dne 13 ..března 1923, R I 225/23.)
. Podnikatelé staveb František D. a Dalibor M:, ut~ořivše veř~j~U
obchodní společnost opově děli ji s tím, že budou p~d hrmo.u »J:? a .«
provozo vatí »podnik~telství staveb a zřizování v.odnrch t~;bm Ban~lho.<:
Obchodní .soud zapsal tuto firmu do obchodnrho re]stnku a re ~rs,m
.. ekurs české finanční prokuratury v Praze potvrdil tento zapls,
sou d na r
.
v'
k
N e jv y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu fmancnl pro uraturjr.
D

ů

vod y:

Dovolacím rekursem napadá finanční prokuratura usne.se~í rekurs~
ního soudu potvrzující usnesení prvého soudu. Jest tedy ]e]1 dovolacl
s'to že dle §u 2 zákona ze dne 30. června 1921 čís. 257 sb. z.
re kUf S pre
,
. . I d ' d t'
-v '
. likož jde o otázku pouhého právního vyk a u, mu SI po a I oprd ny
a r~s~~edek mimořádným dovolacím rekursem. podle §u I? cís; pat. ze
~ 9 s p~a 1854 čís 208 ř. zák. závislým na ]soucnostr duvodu, v ustan~~e~í ~omto uv~dedých. Stéžo~atelka také skutečně uplatňuje důvod
v

D II vod y:

2374.

Jn~r~o~~~:n~d~~21~~ís. 257 sb. z. a n.)

1923, R I 185/23.)

Pravoplatným usnesením .ze dne 15. září 1922 zamítl exekuční soud
návrh na povolení odkladu exekuce vyklizením. Novému návrhu povín"
ného na odklad exekuce vyklizením, opřenému o nové okolnosti, týž
ex e k u ční s o u d usnesením ze dne 21. prosince 1923 vyhověl a odklad povolil. Rek u r sní s o u d zrušil toto usnesení v podstatě
z těchto d ů vod ů: Stalo-li se v řízení sporném nebo exekučním soudní
rozhodnutí pravoplatným, lze je zrušiti nebo prohlásiti bezúčinným
pouze způsobem, v zákoně uvedeným. O případech takových jedná civilní řád soudní v pátém díle (§ 529 a násl.), exekuční řád pak v §§ 35
až 37, po případě §§ 39-40. Jest však zcela protizákonným, by pravoplatné rozhodnutí ve věci samé bylo týmž soudem, jenž je vydal, změ
něno k opětnému návrhu strany.
N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a uložil mu,
by rozhodl ve věci samé.

T

f.°6

2373.

V novém návrhu na odklad exekuce vyklizením lze uvésti nové okolnosti, třebas prvotní návrh byl pravoplaJtně zamnnut. Přísných právních
předpisů o pravoplatnosti rozsudků nelze použiti o usneseních řízeni

. .

k I t
teprve v rekursu
b "Iť ..... hlížen·o k novy111 o o nos em,. .
. .. .•. •... nemohlo. ý I pn. . A • k okolnost že povmny nemohl sva
llveWOU;/W. To je Sice spra~neřed~~~ti již v pr~é stolici, byla čás!eč~ě
'.~~IJi~~~~V· rekursu obsazen. p.
v šetřil ve smyslu §u 55 ex. L na..
tím, že soud prve sto~lc~s~íe : neposkytl zejména stranám příležitěvšech rozh?dny: ch sk~tecn lí a své námítky přednésti a důkazy
I~žitosti, aby veskera sva vrz~;echnuv jich před vydáním svého rozl) nich nabídnouti .mohly, ~,e(: v tomto případě zapotřebí tím spíše, ž"
hodnuti. Tohoto vyslechu b ~ odán stranou samou. Když tedy povmn:::
návrh na odklad, exekuce ~kt d vyklizení tyto nové okolnosti, od )lchz
nyní v nové~ n~v:hu n,~ o, ~véhO návrhu očekává, uvádí, a dukazy
vyšetření přrznrve vy:l~enl
b I v šetřeny a nové usnesenr za
0 nich nabízí, není přrčmy, aby. ne Y YI'·;· když ·přtsných ustanovení
, h·
ěru nebylo vydano, zV as e
. ' •.
,
.
z111ěněnyc
pam
.,
.
dku na usnesení v exekucmm nzem
civ. ř, soudního O pravn; m03;ozs~dá to také duchu a smyslu vládního
pO~1 409 sb z a n, jehož dobrodiní nepoužití nelze (§ 78 ex. L).
nařízení ~e dne ?5. června bI9 č~~i odepř~n~ jen 'z důvodů formálních,
muže býti strane, dokud v Y e y ,
. d'
.
jsou-li materielní podmínky jeho ve skutečnosti any,
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zřej111~ ~ezákonnosti a shledává jej v tom, že rekursní soud přes usta_
no~e~, ~I. 271, 272 ~ 275 obch. zák. prohlašuje, že v opověděné činnosti
znlln,;ne hrmy za~ladá se povaha obchodů. Avšak neprávem. Podnikatel~ staveb op~truJl Sl st~vební hmoty, tedy »zboží a jiné movité věci«,
abY.l.e v podo.be stavby, ]lUll provedené, tedy ve zpracovaném stavu
zClZlh: Touto cl~nosti .plně vyhovuji čl. 271 čís. 1 obch. zák. a dlužn~'
tuto čmnost podradlli pod toto ustanovení. To tim spíše když v záko ,
se :,evyžad~je, ---: jak Randa, a jiní toto ,:stanoveni vykládají, _ že v~~
1 pn zClzen~ movItou mUSl zustali a kdyz také se nikterak nevyžaduje
by 1 zc,ze~, bylo obchodem. , Nemůže ovšem pak býti této kvalifikaci
P?dmkatelu staveb Jako kupcu podle obchodního zákona čl. 275 ob h
za~. na závadu. Uváží-li se dále, že se dle čl. 272 čís. 1 obch. zák. ;o~
~a~u]e za obchod převzetí •. movitých věcí k úpravě a zpracování pro
Jlne,. pr?vozu]e-h se to po zlvnostensku, jen když provozování této živnosli pr~s~l1Uje ro.zsa~ ř~m;sl~, bez ohledu na to, zda věc, z úpravy a
zplaco~a~l vZnIkla, zustava vecl.ITlOvitou či stává se věcÍ nemovitou
n~tno.1 člUnost zmíněných podnikatelů, byť i stavbu provádčli z mate~
nalu ]lm dodané,ho, P~v~ž?vati za obc?od. To platí tím spíše, když není
br~no vodpor, ze zmlnem podl11katele provozují práce po živnostensku
, a ze ]~]lC~. r;lZsah převyšuje rozsah řemesla. Neprávem tvrdí stěžova
t~lka, ~e. pn clnnosli hrmy běželo by o ujednání smluv o věcech nemovi!ych, Jez ~Ie • čl. 275 obch. zák. nejsou obchody. Stěžovatelka přehlíži,
ze nejde pn .clnnostJ hrmy o smlouvy o ne m o v i t o s t i, již v č a s
u Jed n ~ n 1 S!TI I o u v Y tu j s o u c í, nýbrž, že zřízení a podoba nemov1te V:C1 z ~,:cí movitých záleží jedině v úp r a vět ě c h to. Vždyt'
]ednotl!ve sou.castky a m,ateriál, pokud nejsou v budově sloučeny, neSpada]l pod veCl ?emo~lte a proto není ani smlouva, jež má za předmět
zpracovam movltych V.CCl a sloučení jich v budovu, z nich teprve vzniklou, smlouvou podle cl. 275 obch. zák., právě tak, jako nemůže býti
smlo~vo~ o .nemovlt?stJ smlo~va o dodání a postavení stroje (turbiny)
v ~ov~,rne: ac. se stroje spoJemm a ne rozlučitelnou souvislostí s továrnou
staVa]1 vecm1 nemovitými. Uvedené úvahy plati i o dalším odvětví čin
nosli h~my, totiž zřizování vodních turbin, a vyplývá z těchto úvah že
rek~rsnI s?ud svý~ .us?esen~m--v Žád?éiTI směru zákon neporušil, že ťedy
nem tu duvo,d~ zr"e]lne nez~konnostl, což má za následek, že dovolací
r:kurs P?str~da predpokladu §u 16 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854
ČlS. 208 r. zak. a nemohlo mu proto býti vyhověno.
'

čís.

2375.

Novela o právu manželském' (zákon ze dne 22. května 1919 čís
320 sb. z. a n). V řízení podle §u 17 nepřísluší soudu přezkoumAvati'
z~a byly bezza~adny fomly sporného řízení, na jehož základě byl vy~
da!l pr~voplatny ro!Z~udek o rozvodu manželství, ale ovšem, jaké skutecn~sb v~ sporu o rozvod na jevo vyšly a zda by již tehdy byly octů
vodntly vyrok o rozluce.
(Rozh, ze dne 13. března 1923, R I 249/23.)

'kl I' pl'avoplatného rozsudku ze dne 14. října 1922, jímž bylo
Na
c
• I v mllTIOSpOr.
._ za ac
rozvod
z viny manželovy, doma'h a I se manze
u:;na,:? n~, vo lení rozluky. S o u cl p r v é s t o I i c e rozluku povolil
nen! "",cm po y D ů vod y: Ze spisů rozvodových bylo zjištěno, že
e lov .
, z vm}'mallZ
od'
t"
d t I
dO' § 109
obč. zák. bylo za duvod rozvo ovy vza o, ze za a e
.
'1 Z . I h
t
.. ťl
z c1uvo u u
svou manŽelku opětovně citelně vna ch, uraZI . dVYs ee
ran ~JIS 1
SOuCll1í dvlir, že manželské spolecenstvl od rozV? lUk~ezl s rdaknlam : nt e 'b I
b
C110 žadatel domáhá se rozluky manze s e na po
acle 0y
o
nov
.
I k 'h
'k
)
dO d
110to provedeného sporu o rozvod (§ } 7 .ro~ u .c:ve o za o.na z •. uvo ~
§u 13 lit. e). Na základě konaných se,trem v~se uve?eny,chj p,n .mchz
se soud řídil zásadami řízení nesporne.h?, dosd k pre~vedc.em, ze by
okolnosti ve sporu o rozvod na. jevo vysle, ktere se krYJl s duvody rozluky dle §u 13 lit. e), byly již tehdy odůvodnily vZrok o, rozluce, kdyby
oň bylo bývalo ~alo~áno, ~ ~yslov:1 rozluku .manzelstVl. Do ~snesem
tohoto byl dle presneho znel1l tehoz §u 17 prevzat vyrok o Vllle z rozsudku ve sporu o rozvod téhož manželstvÍ. Rek u r. s !'1 s o u.d usn~
sení potvrdiL D ů vod y: Napadené usnes:~í odpovlda sta,:u ~e<;l 1 zakonu, jest řádně odůvodněno a výtky stezovatelkou ~u cmene ndze
.~znati<důvodnýmL Stěžovatelka označuje usneselll prveho sou~u pk?
I1ezákonné především proto, že prý řízení zemského soudu c1vJll1lho, Jez
. skončilo'roZsudkem ze dne 14. října 1922, jest nezákonné a zmatečné a
rozsl1dek onen není prý rozsudkem, vydaným ve smyslu donucovacích
předpisů civilního řádu soudního. Při, tom však sama uVá9í, že rozsu~~k
lenjest právoplatným. Dle §u 17 zakona ze dne 22. kvetna 1919, CIS.
320,sb. z'. an, jest pro výrok dle toho.to zákonného předpisu, jsou-li tu
ostatní, předpoklady lam vytčené, přední podmínkou, by soudem byl
právoplatně vysloven rozvod podle§§ 107-109 obč, zák. a tato podmínka zde jest. Trpělo-li řízení onomu soudnímu výroku předcházevší
skutečrtě nějakou formální vadou čili nic, nelze zkoumati nyní v řízení
nesporném o žádosti dle §u 17 rozl. zák., když výrok soudní O rozvodu
manželství nabyl právní moci. Po stránce hmotné postrádá stížnost veškerého oprávnění, jelikož prvý soud rozsudkem ze dne 14. října 1922
vyslovil rozvod manželství z viny manžela z důvodů opětného citelného
ublížení; ubližování takové tvoří dle §u 13 e) zák, rozl. platný důvod
pro rozluku manželstvi a prvý soud na základě konaných šetření došel
ku přesvědčeni, že by skutečnosti, ve sporu o rozvod na jevo vyšlé, které
se kryjí s důvody rozluky dle §u 13 lit. e), byly již tehdy odůvodnily
výrok o roiluce, kdyby oň bylo bývalo žádáno, s čímž i soud rekursní
úplně souhlasLOdvolání se rekursu na ustanovení § 1 uvoz. zák. k c.
ř. s, (správně patrně míněn čl. VI. tohoto u"oz. zák.), není případným,
protože citovaným již rozsudkem ze dne 14, října 1922 vysloven byl
rozvod a nikoliv rozluka manželstvÍ.
o'

o

',o

.u ;

°
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Nejvy

Š

ší

so u d

zamítl žádost o rozluku manželství.
Důvody:

Žadatel opírá návrh dle §u 17 rozl. zák. o právoplatný rozsudek
zemského civilního soudu v Praze ze dne 14. října 1922, jímž byl vysloven rozvod jeho manželství od stolu a lože z viny navrhovatelovy a
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to, jak rozsudek ten výslovně uvádí: »z důvodu opětného citelného
žováni.« Dovolací stížností nelze potud přisvědčiti, pokud '",""e'
uvedený rozsudek o rozvodu jest nezákonným, poněvadž
předcházevšÍ, jest nezákonné a zmatečné. V tomto směru stačí no""':
za ti na správné odůvodnění napadeného usnesení,- neboť není ani
lem ani právem' soudu v řízení nesporném, aby přezkoumával, zda
bezvadny formy řízení procesního, na jehož základě byl vydán
dek. Naprotí tomu nutno stížností příznati oprávnění, pokud OdPOl'UÍ,
rozhodnutí rekursního soudu, tvrdíc, že zde není zákonných
kladů pro povolení rozluky dle §u 17 rozl. zák. Dle tohoto USI,afl'[j1
jest podkladem výroku soudce mimosporného provedený už
vod a rozsudek ve sporu tom. Zda byl spor proveden úplně
ricky, čí zda byl vynesen rozsudek pro zmeškání nebo dle uznání,
lhostejno, a není proto v tomto případě na závadu, že jde o rozslld"k
dle uznáni. Nastává však otázka, zdali tímto rozsudkem byl
rozvod z některého důvodu §u 13 rozl. zák. Navrhovatel má za
rozvod byl povolen z důvodu §u 13,lit. e) rozl. zák. Tento důvod
dán, nakládal-li manžel s druhým manželem vícekráte zle, "hli',,,,,,;
mu těžce, neb opětovně ho na cti urážel. Rozsudek však pravi toliko,
za důvod rozvodu béře »opětné citelné ubližování«, takže - nehledě
zlému nakládání, jež tu vůbec nepřichází v úvahu, - nezjišťuje
těž k é h o ubližování aní opětovného n a cti u r á žen i. Při
statku skutkových zjištění v rozsudku jest ovšem soudce mimosporný
dle ustanovení §u 17 rozl. zák. nejen oprávněn, nýbrž i povinen, zkoumatí na základě sporných spisů, jaké skutečnosti ve sporu o rozvod
jevo vyšly, a zdali by tyto skutečnosti, ve sporu na jevo vyšlé, byly u
tehdy odůvodníly výrok O rozluce,' kdyby oň bylo bývalo žal
V tomto,směru však řízení o rozvod, rozsudku předcházevší, neOOlsal1lU
vlastně ničeho: protokol O ústním líčení uvádí toliko, že
žalobní nárok (jenž původně zněl na rozluku z viny m,w,'el<Wjl)
rozvod manželství od stolu a lože z viny manžela a z důvodu
cítelného ubližování slovy, a že manžel na tento nárok
Při
hlédne-li se k obsahu spisů řízení, tomuto prohlášení předcházevšího,
jde na jevo, že manželka domáhala se rozluky z důvodů §u 13 lit. a) g)
a h), nikoli však i lit. e) téhož §u. Také v kontextu své žalobní odpovědi, jež jest i žalobou navzájem, neuplatňovala manželka vůbec důvodu
těžkého ubližování nebo opětovného na cti urážení, nýbrž toliko, reagujíc
na tvrzení manželovo, že mu ubližovala, zmínila-se, že on jí nadával m'rch,
kurev a pod., netvrdíc ani, že se tak stalo opětovně. I když se tedy při
hlíží k těmto okolnostem, a mělo-Ji by se za to míti, že se submisse manželova vztahuje i na tato tvrzení, nelZe o ních za to míti, že vyčerpávají
pojmu těžkého ubližování nebo opětovného na cti urážení, a nelze proto
, dospěti ku přesvědčení, že by skutečností ve sporu o rozvod na jevo
vyšlé byly už tehdy odůvodnily výrok O rozluce, kdyby oú z uvedeného
duvodu bylo žalováno. Není zde tedy podmínek, za nichž dle §u 17 rozl.
zák. lze v řízení' mímosporném žádati o rozluku. Rozhodnutí soudu rekursního, potvrzující usnesení soudu prvé stolice, trpí zřejmou nezákonností, pročež bylo dle §u 16 pat. o říz.mímosporném dovolací stížnosti
vyhověti.
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10 2LJO marek a, ježto vcas
B.. ovi vypttjčili si od zalobce roz's~dku na zaplacení uvedomohl se žalobce. hrot~ ~~m na nemovítosti dlu,žníků ~;~í
p,~nf:z€ a pohledávka Je"o'y
'tostí dne 23. unora
clenéllO
Pří dražbě zatlZene nemov;"ho podání dostalo se na
za 41.300 Kč, z ner?,ľ~' 31 h na úroky a zbytek
Kč
něhož připadlo 1~9 , dl~ kursu v den dražby n~
,'Iístínu, vypočtenou ce ove ,
' e v z a I a žalovana
. e
Dle rozde'I ovaCI'ho usnesenib Ip r v pozemkove, k mz
3102 Kč 57 ,ho ~~stra 7t:4 mk. 37 pf., ~ři rozvymaz ana
" a zůstalo váznouti pouze
na prázdno vysl a,
'ě úrokovou pohlezaplatila žalobci sprt~~í též 3102 Kč 57 h
však zdráhala ~e }ap ~I' ly" ch markách do.
í v mezitím znacne po es."", s o u d y' žač 57 h O b a n l z s I
zaplacení 3102 K
, t d ů vod Í!: Věřitel neo d vol a c í ,s o u ~ z tec ~e~lOvítostí zajištěné pohlen~"""eti' své, práven; .zastavm~ě~t dosavadního dlužníka J§§ 17 1
požadovatl, nezh za spr?s ' . dražitel nemDvítostl prev zetll11
ásledkem toho stava se vrh
"I'tele (§§ 1345 a 1406
.N
I ' 'k 1 zástavm o vel
I'
. u
osobním d UZU,l en,
'h
'řitele proti vydražíte 1 neJso,
pomer zastavl1l o ve 'stavním věřítelem a dluzpůvodní Sl11lou~~ ~~z~:adražební podmínky a rOZprávní důvo;I, .ny rz, a stran JSOu upravována. ža~
ten1lto prav a
K'
za účelem zaplacem
~O"'o,'env. d'
za 41 3 OO c a
u~ s při~lušenstvím z nejvyššího po ďal1l'
;. rozdělování přepočítána na koruny
pn
I t 'ho rozvrhovacího usnerepubliky. ,podle. pravop á~ ~e částce 3102 Kč 57 h n~
n~,"V;,-,la vydražítelk~ ~alob~~v/~P:~hoto obnosU stala se osobm
srážku z nejvyššího podam ~ o ~n~~ aby těchto 3102 Kč 57 ,h a n~
dlužnící žalobcovou; jest !~~lZ'~I~bci z~platíla. Okolnost, že p;avo za:
leoliv 2745 M. 65 pl. s pns ; ~ 10290 M. s přís!. na zavazene~ dome
stavní pro žalobcovu pohledav
"sl bylo knihovně vymazano, nea" na zbývajících 2745 M. 65 P . s IPn ., 3102 Kč 57 h s přís!. níčeho
"
.
ť 'alované k zal' acem
" ' h 2745 M
může na povmn?s 1, z
'zástavního až na zbýva]lClc
,
měniti. Knihovl1l ~Y.maz prav,a tavní právo vázne pouze pro pohledav,ku
65 pf. má jen ten učmek, ze ~5s [ (§ 14 knih. zák.), ale přes to Je zažalobcovu v částce 2745 M p .
Zl

i
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clvilnl.rozhodoutt,
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lobce oprávněn, požadovati zaplacení částky 3102 Kč 57 h na žalobkyní
jako osobní dlužnici. Ostatně podle rozvrhového usnesení mělo správně
právo zástavní za žalobcovu pohledávku až na zbytek 3102 Kč 57 h
vymazáno býtí. Změna valuty postipuje dle §u'1311 obč. zák. věřitele,
avšak o tento případ zde nejde, pon'ěvadž žalovaná vydražila zavazenj
dŮm za nejvyšší podání 31.300 Kč a pohledávka žalobcova 10.290 M.
podle rozvrhového uSIJesení také již na koruny československé repu~
bliky přepočítána byla a tedy jest ji zaplatili v této měně.
Ne j v y Š š í s o u ci nevyhověl dovolání.
Důvod}:

Výtka, že odvolací soud nesj}rávně posoudil věc po stránce právní
(§ 503 čís .. 4 c..ř. s.), není oprávněna, napadený rozsudek hoví plně
zákonu a jest správně odůvodněn. Vůči vývodům dovolacího spisu při
pomíná se toto: Žalovaná, ač v nižších stolicích sama pokládala za roz-.
hodující otázku,. zda ručí. jako osobní či jen jakohypotekární dlužnice,
opouští v dovolacím spisu toto stanovisko, tvrdíc, že nejde o to, zda
ručí osobně či hypotekou, nýbrž (j to, v jaké mí.ře múž.e žalobcova pohledávka proti ní býti uplatňována. Avšak zo'ilpověděqí otázky valutové závisí právě v tomto""případě na vyřešení předchozí otázky, zda je
žalovaná osobní či hypotekární dlužnicí, a proto nutno se zabývati pře
devším touto předchozí otázkou. Dovolací soud se přidává k názoru
nižších soudů, že žalovaná dluhuježalobci. o s o b n ě 3102 Kč 57 h
s přísl. Nežádal-li věřitel v dražebním řízení hotového zaplacení pohledavky, má to dle §u 171 odstavec druhý ex. ř. za následek, že vydražitel převezme dluh a dosavadní dlužník se zároveň ze závazku propustí. Zaniká tudíž nárok proti dřívějšímu dlužníku a trvá dále jen proti
vydražitelí. Přechod dluhu z původního osobního dlužníka na vydražitele jakožto nového dlužníka nemůže se však státi jinák, než že vydražitel ručí nyní také osobně za převzatý dluh. Proti tomu nelze nic
odvoditi z §§ 153 a 223 ex. ř., neboť ustanovení, že knihovní pohledávky, nebylo-li v čas žádáno, aby hotově byly zaj}laeeny, zapraví se
tím, že se dluh převezme zaj}očtením na nejvyšší j}odání, nikterak nevylučuji, že se vydražitel nestává osobním dlužníkem pohledávek, pře
vzatých na nejvyšší j}odání. To také naukou jest uznáváno (srv. Neumafln 2. vyd. str. 659). V tomto j}říj}adě byla marková pohledávka žalobcova při rozvrhu !)ejvyššího podání přepočítána na koruny česko
slovenské dle tehdejšího kursu a bylo vysloveno, že žalovaná jakožto
vydražitelka převezme část jistiny 3102 Kč 57 h. Tím stala se žalovaná'
cile toho, co vyloženo, osobní dlužnicí částky 3102 Kč 57 h a jest povinna, tolik zaplatiti zalobci. Na tom nemění ničeho okolnost, že právoplatnýmusnesenil11 ze dne 6. listopadu 1921 byla v pozemkové knize
z pohledávky 10.290 mk. vymazána částKa 7544 mk. 37 pf. a zůstalo·
váznouti 2745 mk. 63 pf., neboť dle vlastního prohlášení žalované v pří
slušné knihovní žádosti představuje částka 2745 mk. 63 pf., která v pozemkové knize byla ponechána, přikázané 3102 Kč 57 h, nikoli nynějších znehodnocených 2745 mk. 63 pf. Rovněž nemá právního významu. že žalovaná složila dne 14. února 1922 pro žalgbce k soudu

,
.
ožením byla by se žalovaná po přík 63 pf. s přIs!. Soudmm sl b la v markách složila tohk, kohk
27~~ ~~r~stila závazku tehdy, ~dk~\/h s přís!. Mylným jest názor" že
~a~ob{ složení od~ov~dal,o 310 r "brž mohl jen naléhati ~a to, ~y: za~
~ I bce nebyl opravnen zalova. \ ny kdyby nebyla tak uClmla, zadalI
f~v~ná splnila dražební po?,;,:na lKv:ná splnila dražební podmí~ky, není
opětnou dražbu. O tom, ze: , dpokladů pro opětnou drazbu: K?za ch bnosti a proto nebylo u pre I o rávněn žádati v dražeb mm n~~čnK dlužn~ uvážitl", .žek Z~~~~:y' I~ za$tacenín; byla zapravenad ; Vlt?I~'.
, b 'eho pohle d av a
"
'h v naložIlI a k sou us OZll
z~~I'adl6yla by musila žalovana ze sve '?cí Yse dle tehdejšího kursu
~~~kU československých k?ru;I02 r~~n~~ h, která by pak žalobci byla
2745 mk. 63 pf., t. J·o ~les~on 3 "mu žalobci, že nežáda! hotov~ho :av dána bývala. Nemuze bylI, na Uj
ož b 10 v zájmu zalovane, Jezto
. {acení, nýbrž spokojil se pr,evzetI~iaC 310/Kč 57 h. žalovaná te,dy: ~~:
~takto bylo umožněno: by SI za~r 57 h 'ež by byla musila SIOZIII, JIZ
~eztratí, zaplatí-l,i n/nI 31 0t ~~ b y na~~jvýš nespravedliv9 a neslu~nf'
vroee 1921. S druhe s,trany ~.
"ho závazku tak, že by zalobc! mIS ,o
kdvby se žalovanásmČe51~ z~a~ylŤ~I~~~a peníz, představující nym Je?
řfkázaných 3102 K
'Není ravda, že žalobce, vyp ,a 1-"
. kolik málo korun československych.
'e Pnež činila jeho původm, P}I
,mužal()vaná 3102 Kč ~7 ~, dostan~á~~n~ vyšlá pohledávka. Třebaze
nueenédražběz.vehke. časy .na p k číselně daleko přesahovatI bud~
vyplacený peníz, přepoČItany ,~~" ~~::C:dnocené marky stavěti na ~o~en
.
10.290 mk., nel;,e prece, nYl1is{ bce nedostane více, než mU dle pr,ava
'. původním dobrym markam. , a °ena žalovaná byla by na )e~o UkOl
řís1uší, naopak byl by I:0.skOZ
ro něho k soudu slozene. žalo. ~bohacena," kdyby !"usil !)fl!~Jl Illa~~Ys8žnosti a proto nebylo vyhověno
vaná nemá tudíž duvodne pn my
jejímu dovolání.
"
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ůsoben třetímu usmrcením osoby
Za duševní útrapy, jez tylYh Z~y pok~d jest tu otec, nelze se domu blízké, nelze se domáha. I ,na ~a ob'ena byla usmrcením matky.
máhati náhrady za škodu, lez zpus
(Rozh. ze dne 13. března 1923, Rv I 899/22.)
.
. ' I bk ' byla zasažena automobilem
Matka nedospělé (S!ete)b za ~ Y:"~~la se nedospělá její dcera jedžalovaného a usmrcena. ž~lo ou řeo~~:snou ztrátou matky jí byla zne~
nak niěsíčního důchodu, Ježto p.
ucena pomáhati v domácnostI,
"
Iepsl
'" b u doucnost anat! JSouc
,
. u't rap Y,
moznena
. d akn bolestného za .dusevnl
nebude se moci dále vzde ava I, Je n c e sní s o udp r v é s t o I i c e
jež jí způsobila matčIlla smr:. P ~ o ze dne 9. srpna 1908, čís. 162
za on~ mu' z'e by' ti požadována náhrada
žalobu zamítl. D ů vod y: §
'v
případě usmrcem
. t
v'
ř. zák. stanoVl, ze v 327 bč ák podle něhož mají v takovem o pr!:
škody po rozum~ §u ~
. o" . z ~' ozůstal" m (příbuzným), o kterez
padě hra.zeny bfh veske~e uya~še rehO porbyli jeho úmrtím .. Z toho
usmrceny dle zakona pe ova J
,
27.
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vyplývá, že bolestné žalobkyní vymáháno býtí nemuze, nehledíc aní
k tomu, že bolestné dle, §u 1325 obč. zák. jest náhradou pouze za bolesti
tělesné, za útrapy duševní však požadováno býti nemuže a žalující sama
ani netvrdí, že tělesné bolesti při úrazu utrpěla. Pokud jde o to, že
žalobkyně následkem úmrtí matky musí se uskrovniti, poněvadž otec
musí platiti cizí lidi a nemuže věnovati peníze na lepší živobytí a ošaceni žalobkyně a na její výbavu a věno, dlužno uvážiti, že dle §u 141
obč. zák. povinnost, živití děti, náleží otci, matka má pečovati hlavně
o to, by děti nabyly tělesné zdatnosti a .zdraví.žalobkyně ani netvrdí,
že otec již před matčiným úrazem nebyl s to ze svého výdělku děti
uživiti a vším nutným opatřiti, a že tudíž matka na výživu a opatření
dítka přispívati musila, takže vlastně, utrpěl-Ii kdo škodu, byl to manžel zemřelé, nikoliv její děti, neboť manžel musí í nyní starati se dle
zákona pečlivě o dítko a, vznikly-Ii mu úmrtím manželky větší výlohy,
musí hledati pramen, z kterého by je uhradil. Totéž platí o tvrzení
žalobkyně, že úmrtím matky ztrácí vyhlídku na lepši. budoucnost, jelikož, až dospěje, nebude se moci věnovati studiím, po případě učení
šití šatu, nýbrž musí obstarávati otcovu domácnost. V tom směru dlužno
uvážiti, že škoda ta nastala by teprve později, v budoucnosti, a nejisto
jest, zda vubec by nastala, neboť dnes nelze ještě předvídati, zda
žalující byla by zpusobilou ke studiím, nehledíc aní k tomu, že při obstarávání otcovy domácnosti mohla by se žalující přece učiti šití prádla
i šatu a podobně. Kdyby však i mohla vzniknouti pochybnost, zda
škoda v posledních dvou směrech přece žalobkyni nevznikla nebo nevznikne, jest pochybnost ta vyvrácena další okolností, že dle nesporného přednesu stran otec žalobkyně se již znovu oženil a tím odpadl
základ, uváděný žalující pro požadovanou náhradu škody. Jest tudíž
jisto, že žalující úmrtím své matky ztratila sice lásku a péči své vlastní
matky, které jí nikdo nenahradí, avšak tuto nehmotnou škodu nelze ani
penězi vyvážiti. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D II vod y:
Občanský zákon přiznává bolestné, totiž náhradu za vytrpěné bolesti
tbliko tomu, komu bylo ublíženo na těle, tedy poraněnému (§ 1325 obč.
zák.: »kdo někomu na těle ublíží, - zaplatí mu přiměřené bolestné«).
Bolestné .je náhradou za tělesná muka a je osobním nárokem poraně
ného, za jistých předpokladu ovšem převoditelným. Náhrady za hoře,
zármutek a lítost, zpusobené usmrcením někoho osobě třetí, zákon občanský nezná. Není zajisté pochybnosti o tom, že předčasná ztráta
matky (zvláště nenadálá smrt násilná) je pro dítě, zejména dítě ještě
nedospělé, neštěstím a že ztráta ta přináší s sebou veliké a těžké újmy,
často vůbec nenahraditelné. Avšak úvahy tyto nejsou s to, odůvodniti,
by žalobkyni z důvodů slušnosti bylo přisouzeno něco, nač dle platného
zákollaa práva nemá nároku. Z ustanovení občanského zákona o náhradě škody, zejména z doslovu §§ 1295, 1330, 1331, 1333 obč. zák.
je zřejmo, že zákon má na mysli náhradu škody majetkové, hmotné
a že náhradu škody nehmotné přiznává jen výjimečně, jako právě při
tělesném poškození bolestné (§ 1325 obč. zák.) nebo při náhradě ceny
zvláštní obliby (§ 1331 obč. zák.). Také § 1327 obč. zák., jenž ustanovuje, že vzešla-li z tělesného zranění smrt, musí býti nahrazeny nejen
veškeré útraty, nýbrž i rozůstalým, o jejichž výživu usmrcený po zá-
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.. tím ušlo má na mysli jen škodu mab I povinen pečovati,. co .JIm může 'proto žalobkyně svůj nárok
y új'mv majetkopravlll a ne t k opírati ani o toto ustanovelll.
,
. u·trapy a smu
. se v t om to
'h du za- dusevnl
, " e . důchod a poukaZUje
na flt.ra důvodným je nárok n~ meslclll dkU První soud přihlížel správRovnez ne odůvodnění napaden,eho .rozsu ř~devším otcovou povinností,
b d'těte že žalobkyně ani
()hledu na , dle §u 1410bc. zak. Je
.. ' • k tomU ze
t . h otné potre y I
,
'1
ne
f o' výživu a osta nI m
.
ť té dostáti a že proto musl a
pečovf.l~ že otec její nebyl ~to, P?t;not~ I Vývody, Že žalobkyně musí
netvr( I nésti zcela nebo z ~aslI,..vy o Y ka' vedla domácnost a, obstaráInatk;ní uskrovniti proto, ze dllve ,~~~c za práce ty platiti cizlm hder:n:
~~l~ domácí práce, kdežt,o nym 1~1~~1 příjmy z nichž jinak by mohla bylI
což vyčerpává do značne ~1!fY j . bavu a ~ěno, pozbývají podkladu ne~
část uložena pro. ž~lobkyl1l n~ ~kyně znovu oženil. Nelze ~rolo tvrdl!l,
s ornou okolnos lI , ze se otec:ca , dos ěie vedla otcí domacnost, a ze
'ž~ bucle nutno, by žalo.bkyn~: diímPa' přípravě pro lepší budoucbnost.
roto nebude se mOCI venova I s u ." e v tomto ohledu mohlo y ~e
vývodům odvolatelky je pOdočtk.noulI~~ěrům a nikoli počítah s mOZ.... .,
k nynějším skute nym P
.
přIhhzetI. Je~.
d I ke' 11eJ'I'sté budoucnoslI.
, d'
"n"tnlÍ ležíclml v a e ,
I' . poukázav k duvo um
, , .
o u d nevyhověl dovo am,
y.s s I s
;.,CrílŽ:Šíc.h soudů.
čís. 2378.
',."
.. '
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at

k

l1:ú~~~:~k,

živiti a šatiti

někoho

až

d

o

'eho smrti, není závazkem
J

. (Rozh. ze dne 13. března 1923, Rv I 999/22.)
""

.

, .

.

lnění

výživného

pro c e sní

žalobě sestry p~oII brat~ovld paod~ vyhověl zjistiv, že žalovaný

s o udp r v é s t o II c e co" o uv . až do 'd' smrti za to, že vzdala
se ústně zavázal živiti a ,šatIlI za}.o~kY;;'v na obJanu žalovaného, že tu
se zúročení svého pOdll.",. ner~s ~é~O spisu O d vol a c í s o u d ža.de o darování, vyžaduJlcl no ars
.
j
.
·tl·
lobu zaml. '
.
· t · · rozsudek prvého sou du.
N e j v y Š Š í s O u d obnovIL meZI Imm
Důvody:

.'
.'
"
t rávněný OdvolaCí soud ma za to,
Důvod čís. 4 §u 503 c. r. .s. jesža~~v"n' za~ázal, že bude žalobkyni
že. úmluva stra~, podle ,kt~r~ se
ni nI usedlosti zajištěn, do smrtI
za úroky kapl:alu, kte~x. u e .rro, r' neurču'e, v čem má spočívatI
živiti, a. šatiti, Je,st ne~fCIta, Phonev~'i:. ~ nestan~ví, kdy a jaké šatstvo
živenížalobkyne, Jakeho dru . u ma !ov'ati Avšak procesní soud omezil
k
a v jaké ceně, jí .m~ žalova~~ pos 'bo nár~ku a jen o něm rozhodl mezij~dn~ní ~a pravlll dU~Od zazad~~~~~í soud požaduje pro určitost a pl~5tlmmm rozsudkem..
co ~ávního dúvodu, nýbrž rozsahu, tedy vyse
n~st smlouvy, ,netyka :e ~bdObí sporu rozhodovati ~elze. Záva,zek:
naroku, o ~e~z v to~.,,?
ošacení do jeho smrti, nem ntJak neurCl!Y"
f~s~k~~~~:~l~~~~t~~v~~il~~í:tnimi a rodinnými poměry stran. Bude veCI

E

.o,
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dalšiho jednání, by veškeré tyto pro objem nároků žalobkyně a závazku
žalovaného dldežité okolnosti byly náležitě vyšeiřeny a zjištěny. Teprve
na základě nich bude lze také posoudíti, zda a pokud nároky žalobkyně
přesahují smluvní povinnost žalovaného. Prozatim jest zjištěno, že nárok žalobkyně na výživu a šacení jest úmluvou odůvodněn a byl proto
obnoven rozsudek prvé stolice.
čís.

2379.

Manželka (obchodníce) neručí z obchodů, nesouvisejících s jejím
obchodem, jež provozoval její manžel na svou pěst.

.
.
. di ně z důvodu §u 1017 obč. zák., poGustavu Sch-ovl, a Sl.ce Je t • lóvané Uvedeného předpisu nelze
~k~;ujíc na zjištěn?u s~~i~c'!'e;~~ t~~o, pok~d šlo () obchod s ko!"p~n• k proti žalo vane po
: J
G .stavem Sch-em na vlastm pest,
vsa
ovany pouze t
•
N'I .sačním uhlím, ~rovoz
. d f
Quze jako jeho zmocnenec. eza eZI
~. proti její vůh, m,:hla Je na I P. m závodě a že tento závod byl veden
na tom, že Sch. byl clllnym I.{ JeJl bchod náležející k provozu uvedeod jeho iménem, neboť nes o o o ozov~n' jmenovaným mimo závod
~élTO závódu, nýbrž. o. ?bchod nťor~lv rot/z obchodu toho vzejíti :ávlastlll ucel. Ne I Y p k Gustava Sch-a přešel na zanlan želčin na
•
že by by zavaze
vazky pro ~.al?hvandoou·odU právního, nebylo tvrzeno.
lovano u z ]lne o uv

r

čís.

(Rozh. ze dne 13.

března

1923, Rv I 1142/22.)

Žalovaná ohlásila roku 1914 povoznickou živnost a převzala zasilatelský závod, jejž před tím provozoval její manžel Gustav Sch. Žalobkyně obchodovala kompensačním uhlím a knpovala je od Gustava Sch-a
jenž jím obchodoval na vlastní pěst. Zaplacení pohledávek z tohot~
obchodního spojení domáhala se žalobkyně na žalované. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl.
N e j vy Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Odvolaci soud posoudil věc nesprávně po stránce právní, maje za
to,. že žalovaná ručí žalující straně za obchody s nhlím, jež její manžel
v Jejím obchodu ujednal a jichž se sama účastnila na venek prokázaným způsobem. Názor tento byl by správným, kdyby skutečně šlo
o obchody, náležející k provozu obchodní živnosti žalované strany.
Toho však nebylo. Podle zjištěni, převzatých odvolacím soudem, ohlásda žalovaná roku 1914 povoznickou živnost a převzala zasilatelský
závod, provozovaný před lím jejím manželem Gustavem Sch-em. žalující strana zavedla si obchod s kOlnpensačním uhlím, by mohla uspokojiti své odběratele, a kupovala je od Gustava Sch-a, jenž obchodoval
s tímto uhlím na vlastní pěst. Za tím účelem poskytovala Gustavu
Sch-ovi zálohy na kupní cenu za toto uhlí, považujíc ho mylně za majetníka povoznického a zasilatelského závodu, náležejícího ve skuteč
ností žalované straně. K provozu tohoto závodu nenáležel obchod s kompensačním uhlím. Žalující strana neměla příčiny, považovati Gustava
Sch-a za výrobce, t. j. vlastníka dolů nebo za obchodníka s uhlím. Poskytujíc mu zálohy na uhlí věděla dobře, že Sch: musí nakoupíti před
měty potřeby a vyměniti je za uhlí, a že aní tato činnost nenáleží k provozu povoznické živnosti nebo zasilatelského závodu. V každém při
padě bylo žalující straně, jež s Sch-em podle skutkových zjištění jednala osobně v jeho bydlišti, známo, že tato činnOst Gustava Sch-a nemá
nic společného s provozem povoznického a zasílatelského závodu a že
jedná s ním ne jako s majitelem tohoto závodu, nýbrž jako s obchodníkem s kompensačním uhlím. V tomto směru uplatňuje žalující strana
VŮČI žalované nárok, příslušející jí z důvodů §§ 879 a 1435 obč. zák.

2380.

13. července 1922, čís. 213
úprava pachtovného (zákon ze dne
sb. z, a n.),
, .
' s r n slu čl. V. zákona lze žá:
Za opětovnOU upralvul'pa~h:~t~p;:venJsoudern, nikoliv, bylo-ll
datl pouze tehdy, by 0- tpUV
stanoveno dohodou stran..
.

(Rozb':' ze dne .13.

března 1923, R II 64/23.)

.....
•
,
. d
12 srpna 1921 čís. 313 sb. z. a n., zaNa základě zakona··ze ne. : . htu na 'další tři roky, které jim
žádaly pachtý~y
k~ro~IOt~~~~1 6~~ přiznáno. Jelikož o yýši .~ach
propachtovatel o': .. ~. e s. u, nedošlo mezi stranamí k dohode, zazadala
tovného přes časteJsI J~d ~a!11 hl vné pro rok 1922 soudem zvýšeno:
propachtovatelka, by . ~ o. pac dO šlo pak mezi súčastněnýríli stranami
O tomto návrhu bylo J~ n~no a gn' dohodě ohledně výše pachtovného
dne 15~ prosmc: 1i~~4 ~llm~;g~ní Izákona' ze dne 13: července 1922,
~íst02~~ ~~. ~~: n., do'má~aly se pachtýřky na, sOhuděÚ~trlavDY C~C~~Vy~
.
S
d fV é s t o II c e navr . zaml .
.
U
~~~.~. ~~.~~\;,9i:·pac~ťýřů~ nepřísluší právo čžádati za l 9'P2r2av~íta~~3
d
I zákona ze dne 13 . ervence
,.
t~vného sou N~~O~e z~~l~ ~ento připouští úpravu pachtovného soudem
~ . z. t~ ~'případech kde toto nebylo ujednáno dohodou stran. Tomu
Jen v cc
...'
. § 5 (3) zákona ze dne 12. srpna 1921, .
nasvědčuje zre]lne ustanovelll u .
3'
1922 čís 213 sb.
č' '313 sb z a n. a čl. IV .. (3) zak. z l . cervence
, .- .
,
ZlS~ n. kde' v~slovně se praví: Nedohodnou-li se strany, ur~lpachtov~e
k' návihu pachtýře neb propachtovatele okresní s~u~. Tak~ cl. V. za:.
ze dne 13. července 1922,čís. 213 sb. z. a n., p;~VI, ze :a upra~u r,ac ,'h
!'ta 1922 1923 a. 1923-1924 muze dle cl. IV. tehoz zatovne o pro e
. .'
. dle čl 5 zá
kona býti žádáno i tehdy, bylo-Ii pachtovne upraveno po
..Kona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. ~n., tedy soude,;, stanoveno.
Jelikož strany uzavřely"ohledně pach.tov,neho mlmosoudnl dOhOd~R n~
celá 31éta, nemají již nároku na opetne .Jeho uprave~1 soudeu;.. e
k tl r sní s ou d zrušil napadené usnesem a odkaz.,al.vec n~ p;vy ~oud
k dalšímu jednání a rozhodnutí, D ů vod y: Jest r.~slÍ1 prav!1l otazku,
zda dle čl. IV. zákona ze dne 13. července 1922, CIS. 213 sb. z. a n.,

zt

.

425
424

mOžno žádati za snížení pachtovného také v tOI11 případě, když pachtovné to bylo předchozí dohodou umluveno na více roků. Ustanovení
§u 5 (3) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., jakož
i ustanovení čl. IV. (3) zákona ze dne 12. července 1922, čís. 213 sb.
z. a n. dle doslovu mluvÍ sice pro právní názor prvního soudce, že
súčastněným stranám přísluší právo žádati za Úpravu pachtovného jen
tehdy, když pachtovné nebylo ujednáno dohodou neb úmluvou stran;
naproti tomu však z ustanovení čl. V. zákona ze dne 13. července 1922,
čís. 213 sb. z. a n., jest patrno, že za úpravu pachtovného může býti
žádáno i tehdy, když pachtovné bylo upraveno dle §u 5 zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n.. Vzhledem k tomuto ustanovení zákona dlužno míti za to, že, když možno žádati za úpravu pachtovného,
ustanoveného po předchozím řízení soudním, mOžno tím spíše žádati.
za úpravu pachtovného, stanoveného předchozí dohodou stran, když
poměry, za kterých pachtovné to bylo umluveno, se podstatně změnily
neb ukázaly se býti jinými, než jak strany předpokládaly, zvláště když
řízení soudní ,ždy poskytuje bezpečnější záruky, že při úpravě pach- .
tovného bude přihlíženo ke všem směrodatným okolnostem než při
pouhé dohodě stran, Správnosti tohoto názoru však zejména nasvěd"
čuje ustanovení čl. Vl. cit. zák., které praví, že zákon tento nedotýká
se oněch pachtovních smluv, které byly. ujednány od 1. ledna 1920 do
vydání tohoto zákona dobrovolnou úmluvou nejméně na dobu 6 roků,
z čehož patrno, že zákon ten vztahuje se na pachtovní smlouvy dobrovolnou úmluvou před anebo po I. lednu 1922 dojednané na kratší dobu
než 6 roků a že tudíž v takovém případě jsou strany oprávněny ve
smyslu. tohoto zákona žádati za úpravu pachtovného soudem, jestliže
se podstatně změnily poměry, za kterých bylo pachtovné dohodou
určeno. Uváživ právě zmíněná ustanovení zákona ie dne 13. červ~nce
1922, čís. 213 sb. z. a n., jest rekursní soud toho názoru, že možno
súčastněným stranám žádati za úpravu pachtovného i tehdy, když toto
bylo sice určeno dohodou, avšak poměry, za kterých pachtovné bylo
umluveno, se podstatně změnily neb ukázaly se jinými než jak strany
předpokládaly, vyjímaje ty pachtovní smlouvy, které byly ujednány po
. 1. lednu 1922 do vydání tohoto zákona, t. j. do 17. srpna 1922 a to
na dobu nejméně 6 roků. Dle svrchu uvedeného jde v tomto případě
o pachtovní smlouvy, které prodlouženy byly v roce 1921 na další 3 roky.
Následkem toho však jest stěžujicí si pachtýřky považovati za oprávněné žádati ve smyslu čl. V. a VI. cit. zákona, by výši pachtovného určIl
soud dle zásad čl. IV. zmíněného zákona.
N e j vy š'š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu ..
Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Dle §u 9 zákona ze
dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., o obnově drobných zeměděl-,
ských pachtů rozhodují soudy I?odle zásadmimospor;~ého řízení o námitkách propáthtovatele proti obnově pachtu, jakož i ó nárocích na
snížení nebo zvýšeni pachtovného. Nepodal-li propachtovatel ve lhůtě
§u 8 tohoto zákona námitek proti obnově pachtu, ztrácí právo, odpo-

•
u a soudní řízení odpadá právě tak, jako v. případě,
rovati obnove pach~dnou o achtovném. Správnosti tohoto naz~ru nakdyž se strany dob
5
'k 0 n a ze dne 12. srpna 1921, CIS. 313
vem §u
svědčuj.í ustano.
() \ za 13 c.ervence 1922 čís. 213 sb. z. a n.,
'I IV zakona ze {ne
.
'k
č'
h
sb z a n. a c . '
' b d I "I pachtovany' pozeme , Uf I pac .'
.
d
J' ehoz o vo u ez
d kd'
že okresm. sou , v
.•
bo ro achtovatele pouze leh y,. yz se
tovné k navrhu pachtyre hned P kPdyž tedy zakročení soudu Jest nut., 213 s b . z. a n.
h tovném
strany o p a
c , nedo onou,
d
13 července 1922 CIS.
ným. Dle čl. V. zako~a ze . ne ht . ného pro pachtovní léta 1922/1923,
může býti žádáno za upravu pa\t ov é upraveno podle §u 5 zákona ze
1923/1924 i tehdy, ,bylo-Ir p~c ovn t j bylo-Ii upraveno soudem, nidne í2. srpna 1921 CIS. 3.13 S . z. ~r~~ 'jeŽ jak výše dolíčeno, vylučuje
koliv bylo-li stanove.no ':::' 1u~ou
~Iu §u 9 tohoto zák. a čl. IV. zázahájení mimosporneho nzen~ v~í:mj;3 sb. z. a n. Neprávem po~~azuJe
kona ze dne 13. července 192 " :h . vého názoru na ustanovem cl. Vl.
rekurs ni soud k odůvodnění oP3'c,ne o s edené zásadě nýbrž má na mysli
tohoto zákona, ježmčeho nemem na u~elem dosavadním a novým pachpouze právni poměr mezI propac~to:a od 1.' ledna do 17 . srpna, ~ 922 na
týřem a pachtovl11 smlouvy uzavre?h
udu že když možno zadah za
dobu nejméně 6 leL Názor rek,ursm o ~~dch~zíl1~ řízení soudním, možno
úpravu pachtovného: stanoveneho p~: tanoveného předchozí dohodo~
tím spíše žádati za upr~vu e.achto~e •~J'! význam a úČÍnky právoplatne
stran, neltľá.'opory v zakone a po cen .,,,,
uzavřené smlouvy.

l

«

čís.

2381.

'.
.
k
ro budoucí výživné (§ 372 ex. ř.)
Podmínky zajisť.o~acl exe u~~z~na liknavost dlužníka v placení výJSOU splněny"byla-lhtl~dn?~. p:~ muselo býti proti němU vymáháno.
živného tím, ze sp ff ne vyzlv
(Rozh. ze dne 13. března 1923, Rv II 446/22.)
'.
dl
ti žalujícímu manželi již dvakráte exežalovaná ~a~zelka ve,!'l ap:? ého načež jí byla povolena zajišťo
kucipro neplnel11 z. ak;JI1n~ o ~yzldv~J'ící 'na dobu jednoho roku. O ba
.
vaCl. ex·ekuce pro vyzlvne,d -pnpa
'I '" se' zrušení" této
exe k uce, zaml·tly ,
niž Š í s o.u d Y zalobu, I omda ',a]IC l d ů: Zákon poskytuje nárokům na
l l S o u d z tec ltO u v o
'k ' t · , .
o d vo a c o •. l'k
ť dlužníka a stanovl
use rem navýžívu zvláštní oc~;anu. v~cld.1 .nhavos dleni exekuce může soud povoliti
v pnpade Je 1I1e o ve
§ 372
'
k Ia d u, ze Jlz
. h Č· t k exekuci ku zajištění u
. ex. r.
ohledně b,:douc~ě Jpla~~c c:~~akráte byla vedena exekuce k vydoV tomto pnpade vs~k . O on
. áleži že obě byly po zaplacel11 zat
bytí proti dlužníkc;>vl; niC lna o~ nez k zajištění povolena a není příčiny,
staveny. Proto pravem by a exe uce
.
by byla zrušena.
.
I' .
.
• .' s o u d nevyhověl dovo al11.
NeJvyssl
v

o

'

'"

Důvody:

.
tery. dává dovolatel ustanovení §u 372 ex. ř., že to!iž z~c
. Vykbd, kk
pro' budoucí vy' živné J'e přípustná jen tehdy, kdyz dluzjlšťovacl exe uce
.
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ník pokaždé zustane se splatnými ná,~oky na výživné v prodlení, jest
patrně nesprávným, Podmínkou povolen'í zajišťovací exekuce jest podle
tohoto ustanovení jen ta okolnost, že již jednou pro splatné výživné
exekuce proti dlužníku vedena býti musila. Není tedy třeba vyčkávati,
až dlužník opětně zůstane sesplatným výživným v prodlení, nýbrž stačí,
když byla již jednou jeho líknavost prokázána tím, že splatné výživné
musílo býti proti němu dobýváno.
čís.

2382.

Úřední zákaz dráze, by neodevzdala zboží příjemci, a zabavení zboží
úřadem fonnelně k tomu oprávněným, jest pokládati za vyšší moc ve
smyslu §u 84 žel. dópr. řádu. Náleží sem zabavení zboží k rozkazu županského úřadu (na Slovensku). Není povinností dráhy, by zkoumala

zda zabavení bylo věcně odůvodněno.
(Rozh. ze dne 13.

března

'
1923, Rv II 459/22.)

žalujíci firma zaslala v prosinci 1919 dráhou na Slovensko rum,
jenž byl nádražním velitelstvím v P. k příkazu tamního županského
úřadu před vydáním příjemci zabaven a prodán. žalobě na železniční
erár O zaplacení kupní ceny pro c e sní s o.u d p r v é s t.o I i c e
vyhověl, o d vol a c í s o u d ji· zamítl. O ů vod y: S první .stolicí nelze souhlasiti. Při správném právním posouzení věci dlužno uznati, že
jest tu případ vyšší moci dle §u 84 žel. dopr: ř., která dráhusprošťuje
povinnosti ku náhradě škody. Není sporno, že rum byl zabaven na rozkaz županského úřadu nádražním velitelstvím .v P. a zabavení bylo provedeno poddůstojníkem. Zabavení bylo tedy provedeno brannou mocí,
proti které byl jakýkoliv odpor nemožným. V čl. 52 odst. IV .. manipulační instrukce II., které se žalobce. sám dovolává, jest výslovně naří-·
zeno, že v případě zabavení zboží finančním anebo správním úřadem
má se sice zaplacení poplatků požadovati, ale úřednímu rozkazu i v pří
padě, že by placení bylo odepřeno, vyhověti. Tím spíše byla dráha nucena, vydati zboží vojenské ozbrojené moci, když tato zabavení provedla, a byla vůči ní vůbec bezmocnou. Na této bezmocnosti dráhy nemohla ničeho změniti okolnost, že zabavení bylo snad nezákonné.
Otázka zákonniiosti zabavení je pro posouzení vyšší moci nerozhodna,'
a jen mimochodem se podotýká, že bez slyšení úřadu, který zabaveni
nařídil, a beze· znalosti důvodů, které ku zabavení vedly a které nejsou
známy, nelze ji vůbec řešiti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
O

Ů

vod y:

Po právní stránce byla věc správně posouzena. Úřední zákaz dráze,
by neodevzdala zboži příjemci a zabavenízbožr úřadem jest pokládati
za v~šší moc ve smyslu 84 žel. dopr. ř., ježsprošťuje dráhu z ručení,
byl-h zákaz vydán a zabavení nařízeno v mezích jeho úředních oprávnění, nebo úředním orgánem v oboru působnosti !"U přikázaném. Neboť
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, § 11 (2)vyr. řádu, nevz~a~uje se na soukromý výkon zadržovacího
. práva prodejem movitych vecl na burse.
(Rozh. ze dne 14. března 1923, R I 254/23.)
- fT 'Ik v H poskytla Augustinu K-ovi zápůjčku k zakouBanka c., I la a . ,
k' "d I Augustin K v zá
,
'..ní 1513 akcií společnosti E., kteréžto a cle jl a
p~ vu Ježto dlužnik neplatil, pohrozila mU banka~rodej~.m~kcll na
~uarse: Návrhu Augustina K-a, o jehož jmění brlo zah_ajeno nze~1 vy~~vé
návac í, by prhoodveejl arkCei'kl
: d y: POlužs t o I I c e vy
,
- ľ
- fT' Ik
H
ník Augustin K. ve svém návrhu v)rslovně uvedl, :;:e )r~,a C., . 1 l~ a Vl ".,
k I
. o'čku na zakoupení 1513 kusu akcu akclOve spo ec;,~~l~~ a ~~' j~afáu~uto zápůjčku dal v zástavu ony ,akcie. O~ledně ta~o
véto ruční zástavy jest banka dle svých obchodnlch ?odml~ek .?pra~
něna bez soudního řízení z ní se hojiti a k cíli tomu dah ~a~lry:y ~ ~a
stav~ dané na burse pražské, vídeňské, berlínské nebo Jlr;e pnseznym
dohodcem 'nebo, také z volné ruky prodati. Přís!uší tudí: rek~rentce
ohledně akdí, o něž jde, právo zadržovacÍ._ S pravy, za_drzovacmy nakládati jest tak jako správy zástavními, coz znamena, ze ohled~e n~ch
latí ředpis §u 11 (1) vyr. ř., že nejso~ d?tčena vyro~n,aclm rr~emm,
~ále gředPis §u 46 (1) vyr. ř., že netrpl ujmy vy:?~naonr1l1' a pre~pls
§ 39 (2) správně (3)vyr. ř. o právu hl3'sov~Clm ventelu odhlčova.clch.
Obsahově nemění se však napravil zadrzovaclm nrčehoa, Je-ll s prav;,m
tím s o· eDO právo, zást?,vU prodati, můžetot~ právo ~ za vyrovn,:clho
řízentvhonáno býti. Výkon tohoto prava ne111 exek~cI" jak omylne rekurentka v dopise svém z 11. ledna 19~3 u,vádi, nem vykoTI,em exekuč
ního práva zástavního a proto ohledne vykonutohoto prava ustano-
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vení §u 11 vyr. ř. v úvahu přijíti nemŮže a nelze proto výkon toho práva
odložiti, jak napadeným usnesením se stalo.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl ďovolacímu rekursu.
Důvody:

. Stěžov~tel má za. to, že pro,dej akcií, jímž ?!,ozí filiálka banky Č. v H.,
Jest nucenym zClzemm podle §u 11 (2) vyr. radu, po případě, že dlužno
n~ prodej onen užiti obdoby tohoto zákonného ustanovení; přisvědčiti
vsak nelze am onomu, ani tomuto jeho mínění. Firmě !:lanka, Č., filiálka
y
přísluší k akciím; ji,:h~ dovol~cí rekurs se týká, odlučovací právo,
Jez podle §u II (I) zustava nedotceno vyrovnacím řízením. Druhý odstavec tohoto §u 11, obsahující výjimku z odstavce prvního, vztahuje
se podle ~vého ja.sného zně?í: »výkon nuceného zcizení odložiti,« pouze
na nucene ZClzem, povolene soudem podle exekučního řádu na základě
~xekučního titulu, nikoli na soukromý výkon práva zadržovacího prodeJ.~m movItých věcí na burse. To vysvítá i z §u 12 vyr. ř. s· § 11 souvisej1cího a :nl~~ícíh,~ zřejn;ě ? exekucí k uspokojení nebo k zajištění; tO e
mu nasvedcu]e tez pametnI SpIS mmisterstva k zavedení řádu konkursního, vy,rovnacíh? a ?dpůrčíhoj y jehož stati, vztahující se na § 11 (2)
~o;,k. radu, ktery ZnI po?obne Jako § 11 (2) vyr. řádu, výslovně jest
n:c o ~,:ekuc1. Obdoby predplSU §u 11 (2) vyr. ř. však nelze užiti, ponevadz ]e to zákonný předpis výjimečný a nejde o podobný případ ve
smyslu §u 7 obč. ,ák., nýbrž o případ podstatně jíný.

tI.,

čís.

Směrodatnou

pro hraníce

2384.

pozemků

katastrální.
(Rozh. ze dne 14.

března

jest mapa knihovní nikoli mapa
'
1923,
, Rv I. 552/22.)

. Ž;,lobu, by uznáno bylo právem, že žalovaným nepřísluší služebnost
se stavební parcely čkat. 20 a jejích stavení č. p. 3 podélnyn;pnkopem na s!avební parcelu čis. 27. a že jsou povinni toho se
zdrzeh pro c e s n I s o udp r v é s t o I i c e zamítl o d vol a c i
s o u d jí vyhověl mimo jiné z těchto d ů vod ů: Odvola~í soud vzal za
p:oká~~n0, že u chléva ;,a dvoře usedlosti č. p. 3 jsou patrny zbytky po
nekde]slm podkrovnun zlabu a stružka, kterou byla voda odváděna do
rodélnéh~ p!íkopu, ,kdežto nyn~ stružka yato ústí do příčního příkopu a
]e,~t na 111 zre]mo, ze, by:la un;de vytvor,en,a; touto stružkou a příčním
p~lkop~:n Jest do podelI;eho ~;Ikopu odvadena okapová voda; ústí příč
mho pnkopu do podelneho pnkopu jest uměle zhotoveno a před prove"
de?ím, tohoto z~.ř!z:ní nemohla voda stékati do podélného příkopu, ný. brz st~k:,;la h~oJlstem a dvorem do návsi; hranice mezi stavebními parcelanl1 CIS. kat. 27 a 20 probíhala ve knihovní mapě právě tak jako
y prvotné mapě, podle které a podle výsledku měření na místě samém
lest ~r~niční - podélný - příkop ve zmíněné již stavební parcele ža~
lobcu c. kat. 27; podél tohoto příkopu na straně ku stavení č. p .. 4 jest
s~adeÍ!",vodu

zed' 45 cm široká. Odv~lací soud povazu]e, t~nto posudek za úplný a
vyčerpávající, jenž nema odporu a, n,ezavdaya podle §u, 3?2 odsta~ec
druhý c. ř. s. příčiny, aby byl podavan novy posudek tymz neb ]1nym
znalcem. Znalec svému nálezu a posudku polozJ! za zakl ad Jednak stav
mapy knihovní a prvotně, obou o zmíněné hranici úplně shodných, jednak výsledky m"ření na ~níst~ samé~n a správnost ]~ho pos,:d~u není ani
seslabena ani zrušena hm, ze ne11l souhlasu meZI eVldenCDl mapou a
knihovní mapou o téže hranici, poněvadž základem knihovní mapy· jest
prvotní mapa, pouze knihovní' mapa tvoří podle §u 74 kni,h. zák. a výnosu ministerstva spravedlnostJ ze dne 11. dubna 1878 CIS. 3676 doplňující část pozemkové knihy a jenom zápisem do této nabýti lze vlastnického práva k nemovitosti (§ 431 obč. zák. a §§ 69 a násl. knih. zák.).
~ e j vy'; š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl mimo jiné v
důvodech:

Výtka neúplnosti řízení souvisí s dovolacím důvodem nesprávného
právního posouzení (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), který žalovaní spatřují v tom,
že odvolací soud stojí na stanovisku, že pro určení hranic pozemků je
směrodatna mapa pozemkové knihy a nikoli, jak oproti tomu zastávají
ža:lovatJí, mapa katastrální. Odvolací soud však právem stojí na uvedeném stanovisku o mapě pozemkové knihy a z toho důvodu také právem
neprovedl důkazu vrchním evidenčním geometrem o tom, jaké hranice
by vyšly II sporné parcely čís. 29 podle mapy katastrální. Mylně mají
dovolatelé za to, že· mapa pozemkové knihy jest jen kopií mapy katastrální a že tudíž pro určení hri'nic je tato katastrální mapa směrodatna.
Základem mapy pozemkové knihy byla ovšem kopie mapy katastrální
(§ 16 zákona ze dne 5. prosince 1874, čís. 92 z." zák.), ale tato kopie
byla dle stavu shledaného při zakládání pozemkových knih přezkou
mána, případně opravena (§ 21 cit. zák. a § 12 a 16 nař: min. sprav. ze
dne 8. února 1875, čís. 13 z. zák.) a takto přezkoumaná i dotyčně opravená kopie jako samostatná mapa činila pak a jest dle výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne ll. dubna. 1878 čís. 3675·podstatnou součástí
pozemkové knihy. Jako součást pozemkové knihy je však mapa pozemkové knihy, pokud o její správnosti není pochybnosti, - a pochybnosti
takové v tomto případě nebylo - jedině při stanovení hranic pozemků
směrodatna (rozh. ze dne 4. února 1920, Rv II 3/20 uVeřejněné pod
číslem 403 ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího soudu).
čís.

2385.

Obmezení plné moci (čl. 297 obch. zák.) na čas zmocnitelova života
nelze vyvozovati z ustanovení §u 28 ds. nařízení ze dne 15. září 1915
čís. 278 ř. zák.
'
(Rozh. ze dne 14. března 1923, Rv

i

661/22.)

žalující banka L. byla. v obchodním spojení s lsidorem O-em jenž
dne 8. února 1920 zemřel. Dne 9. února dostavil se do žalující banky
Dr. Jakub S., vykázal se plnou mocí lsídora O-a a žádal, by z účtu Isl-

431

430

dora O-a u žalující banky bylo 300.000 Kč poukázáno filiálce bat>ky A.,
nezmíniv se o úmrtí svého mandanta. Proti žalobě na pozůstalost po
lsidoru O-ovi na zaplacení pohledávání 118.245 Kč z obchodního spojení namítla žillovaná mimo jiné, že Dr. Jakub S. nebyl vzhledem k §u 28
ds. nař. ze dne 15. září 1915 čís. 278 t. zák. dne 9. února 1920 oprávněn disponovati účtem lsidora O-a, ježto plná moc smrtí zmocněnce zanikla, pročež prý žalující banka neměla vyplatiti filiálce banky A.
300.000 Kč a nemůže prý se nyní domáhati peníze, jemuž se pro zmíně
nou výplatu nedostává krytí. O b a niž š í s o u. d y žalobě vyhověly,
o d vol a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ů: Ve sporu jest jedině
rozhodným, zda Dr. Jakub S. na základě plné moci ze dne 28. ledna
1920 jako plnomocník Isidora O-a oprávněn byl 9. února 1920 u žalobkyně 300.000 Kč k výplatě filiálce banky A., když lsidor O. dne 8. února
1920 zemřel, poukázati. K otázce té soud prvé stolice právem přisvěd
čil, neboť plná moc ze dne 28. ledna 1920 dle čl. 297 obch. zák. smrtí
Isidora O-a nezanikla. Z ustanovení §u 28 cís. nař. ze dne 15. září 1915,
čís. 278 ř. zák., který jedná o povinnosti dědiců k zaplacení dědických
poplatků a nIčení za ně, nelze úmysl k zániku plné moci úmrtím Isidora
O-a směřující dovoditi. Takovéto obmezení plné moci dle čl. 297 obch.
zák. dané na čas života Isidora O-a neplatilo by také beze všeho proti
žalobkyni jako osobě třetí jednající bezelstně. Tím pozbývá důvodnosti
to, co odvolání ze zániku plné moci úmrtím lsidora O-a vyvozuje, že by
žalobkyně dle čl. 298 obch. zák. měla jen nárok proti Oru Jakubu S-ov i
z překročení plné moci.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Oovolatelka spatřuje nesprávné právní posouzení odvolacího soudu
v jeho závěru, že plná moc, daná zůstavitelem Isidorem O-em JUOru.
Jakubu S-ovi ze dne 28. ledna 1920 byla účinnou i po smrti Isidora O-a,
ač zmocněnci bylo známo, že O. dne 8. února 1920 zemřel a dovozuje,
že tento právní názor příčí se ustanovení §u 28 cís. nař. ze dne 15. září
1915, čís. 278 ř. zák. Než vývodům dovolacím nelze přisvědčiti. Jeť nesporno, že zemřelý Isidor O. byl se žalujíci filiálkou banky L. v Praze
v obchodním spojení, záležejícím v tom, že banka mu poskytovala úvěr,
prováděla pro něj bankovní obchody a že z tohoto obchodního spojeni
vznikla žalující bance za lsidorem O-em žalobní pohledávka 118.243 Kč.
Plná moc, datovaná ve Vídni 28. ledna 1920, kterou zmocnil Isidor O.
advokáta Dra J"kuba S-a, aby jeho jménem a s právními účinky pro
něho disponoval u žalujicí banky s výplatami, měnil akkreditivy a nové
akkreditivy jeho jménem uskutečňoval, má veškeré podstatné znaky obchodní plné moci po rozumu čl. 297 obch. zák., která smrtí zmocnitelovou nezanikla, jak již oba nižší soudy správně doličily. Že by byl Isidor O. měl nebo proj-evil úmysl, platnost této plné moci omeziti jen na
dobu svého žití, žalovaná strana ani netvrdí, má však za to, že tu byly
zvláštní okolnosti, jaké má na mysli čl. 297 obch. zák., které způsobily,
že plná moc Dr. Jakuba S-a pozbyla účinnosti dnem smrti zmocnitelovy,
dovozujíc, že zmocněnec nebyl oprávněn k dalším obchodním disposi-

. se I'měním Isidora S-a u žalující banky, když o jeho smrti ještě téC1111 dne, t. j. 8. února 1920 se do_ve'd'l
' d 'z, oej t·~ do b y k ~z'doe opahož
e, poneva
tření s majetkem I~idora, O-a vyzadov~~? svolem. pozust~lo~tmho. sou,ctu
po rozumu §u 28 CIS. nar. z~ c:rr~ 15. zan 1915, ČIS. 278 r., zak ..Tlm l'rekročil zmocněnec -dle ml11em dovolatelky - meze sve pine mOCI, a
pozůstalost Isidora O-a ~ení vá!ána jeho j~dnáním hle~i~ k čl. ~2 a 29B
odstavec druhý obch. zak. Nez tomu nem tak, nebo! zalovana strana
nedoličuje nijakých skutkových okolností, z nichž by bylo zjevno, ž:
zmocnitel měl úmysl plnou moc Dra Jakuba S-a omeZIli, a len takove
skutečnosti monly by míti dle čl. 297 obch. zák. vliv na účinnost plné
moci po smrti zll stavitelově. Takovou skutkovou okolností však není norma právní, t. j. ustanoveni §u 28 cís. nař. ze dne 15. záři 1916, čís. 278
ř. zák., jehož se žalovaná strana dovolává a jehož podstatu a význam
již odvolací soud správně posoudil a stačí tu k jeho důvodům odkázati.
Nebylo-li však prokázáno, že plná 'moc zmocněncova byla vůli zůstavi
telovou omezena jen na dobu jeho života, byl zmocněnec Dr. Jakub S.
oprávněn, i po smrti Isidora O-a bankovní obchody ve smyslu plné moci
provozovati a byla také žalující banka oprávněnou k jeho příkazu, na
základě předložené jím plné mocí, z účtu Isidora O-a částku 300.000 Kč
filiálce banky A. v Mar. Lázních k vydáni poukázati, zvláště když' jí ani
známo nebylo,cie Isidor O. předchozího dne zerilřel a .neměla nejmenší
příčiny k pochybnosti o pravosti plné moci a obchodní příkaz ZmOCněn
cův nevybočoval z rámce dané mu plné moci. Právním jednáním. zmocněnce Dra Jakuba S-a; t. j. přikazem žalující bance daným ze dne 9.
února 1920, aby částku 300.000 Kč z konta Isidora O-a poukázala filiálce banky A. v Mař. Lázních, byl platně zavázán zmocnitel sám vůči
žalující bance pokud se týče jeho pozůstalost (čl. 52 obch. zák.) a jest
lhostejno, zda pozůstalost zástupcem dědiců ještě později tento závazek mlčky uznala, či nikoliv.
čís.

2386.

Pokud obchod kompensáčním uhlím (výměnou za látky) odporuje
vydaným nařízením, jest nicotným. Nicotnost vztahuje se i na zmocňo
vací smlouvu, čeHci k opatření kompensačního uhlí. Příslušná omezujíci
nařízení ministerstva veřejných pracl mají moc zákona a. nelze se jich
neznalostí omlouvati.
(Rozll. ze dne 14. března 1923, Rv I 819/22.)
V lednu 1921 zmocnila žalovaná textilni firma, trpící nedostatkem
uhlí, žalobce, by jí opatřil kompensační uhlí za látky. Kompensačni obchod spočíval v tom, že osazenstvo d01u uhli, vytěžené v neděli, vymě
nilo spoclniky, uhlí potřebujícími, za potraviny nebo jiné předměty potřeby. Obchod podléhal státhímu dozoru a vyžadoval schválení ministerstva veřejn);ch prací. Ježto žalovaná nevyráběla látek, vhodných
pro osazenstvo dolu, nabidl se žalobce, že opatří jí látky od jiné firmy.
V ministerstvu veřejných prací sdělil žalobce ústně, že látky dodá podnik, za nějž vyjednává, načež mu úředník přislibil, že povolení bude udě-
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leno. Když však dotazníkem ministerstva byl zjištěn pravý stav věci) minister~tvo svolení odepřelo. žalobu na zaplaceuí hotových výloh (cestovné atd.) o b a niž š í s o u d y zamítly v podstatě z těchto d ů vod ů: žalobní nárok předpokládá platnou smlouvu. Zde však nedošlo
k platné zmocňovací smlouvě.' Žalobce slíbil pluění nedovolené, totiž
opatření kompensačního uhlí za dodání zboží, jež nebylo výrobkem žalované firmy, což odporuje předpisům ministerstva veřejných prací
D kompensačních obchodech. Dle §u 879 obč. zák. jsou nedovolené
smlouvy nic o t n y. Nicotným jest i slib žalobcův, že sprostředkuje
kompensační obchod, poněvadž takové sprostředkování jest zapovězeno
nařízeními ministerstva veřejných prací vydanými na základě zákonů.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl 9ovolání.

ministerstvo veřejn)'ch prací II p r a v II jev dohodě s účastněnými miníster.stvy uhelné hospodářství buď přímo nebo pomocí podřízených a
poradních orgánů, z č.ehož plyne, že dotyčl;á. n~ří:ení, jím vydan,á; mají
platnost zákona. P.rojevuJe-1t dovolatel m1l1e 111 , ze smlouva muze dle
§u 879 obč. zák. býti nicotnou jen tehdy, byl-Ii zákon stranám znám,
jest na omylu, neboť nerozhoduje, zda strany zákaz znaly, nýbrž zda
skutečně zde byl, a netřeba proto zvláště vytknouti, že, kdo v době platnosti zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n. uhlím obchodoval, byl povinen, znáti předpisy, obchod uhlím omezující, a že žalobce
tyto předpisy dle zjištění nižších soudů také znal a ostatně v odvolacím
spisu sám doznal, že okolnost, že obchod spr o s tře d k u j e, ministerstvu veřejných prací ú mys I n ě z a taj i I, aby dojednání obchodu
nečinilo překážek.

Důvody:

Pokud jde o dovolací důvod §u 503 čis. 4 c. ř. s., opírá žalobce nárok na náhradu vynaloženého nákladu 3500 Kč o zmocňovací smlouvu
se žalovanou firmou, dle níž měl této firmě sprostředkovati dodání kompensačního uhlí za zboží, jež nebylo vlastním jejím výrobkem. Opírá
tedy nárok o ustanovení §u 1014 obč. zák., dle něhož zmocňující jest povinen, nahraditi zmocněnému všechen náklad potřebný neb užitečný,
jejž učiní! za příčinou přikázaného jednání, byť i bez výsledku. Nižší
soudy zamítly žalob ní prosbu, majíce za to, že tato zmocňovací smlouva
byla dle §u 879 obč. zák. nicotnou a k tomuto právnímu názoru připo
JUJe se také dovolací soud. šlo o kompensační obchod uhlím, jejž měl
žalobce jako zmocněnec žalované firmy dojednati s osazenstvem dolu
»F«, potřebujícím látky na šaty. Dotyčný příkaz obdržel žalobce od žalované firmy dle vlastního udání v lednu 1921. Dle zákona ze dne 9.
dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n. o úpravě uhelného hospodářství, jenž
nabyl účinnosti dle §u 51 dnem 1. května 1920, bylo veškeré v území
republiky Československé těžené uhlí a zásoby jeho u výrobců a uhlí
z ciziny dovážené pod z á věr o u a měla· závěra ten účinek, že s tímto
uhlím ne bylo d o vol e n o nakládati bez poukazu orgánů, jimž náležela správa l:ospodařeni uhlím. Nedovolené byly tedy zásadně i kom_
pensační obchody uhlím a byly připuštěny toliko za splnění jistých podmínek předepsaných zvláštními předpisy s výhradou schválení ministerstva veřejných prací. Zejména bylo podmínkou; by obchod dojednán byl
přímo mezi dolem a firmou s vyloučením veškerého sprostředkování a
aby firma, jež měla dostati kompensační uhlí, dodala výrobky své vlastní.
Obchod, o nějž tu jde, těmto podmínkám dle zjištění nižších soudů nevyhovoval, pročež mu také schválení ministerstvem veřejných prací hylo
odepřeno, a byl tedy dle §u 879 obč. zák. nicotným. Byl-li však nicotným obchod kompensační, byl jím také příkaz k jeho dojednání, pokud
se týče zmocňovací smlouva, z níž žalobce své domnělé nároky proti žalované firmě odvozuje. K vývodům dovolatelovým, že nařízení ministerstva veřejných prací, jímž byly upraveny kompensační obchody uhlím,
bylo toliko nařízením vniterním, nemajícím pro .veřejnost platnosti, a že
tedy nemělo platnosti zákona, poukazuje se na ustanovení §u 7 shora
cItovaného zákona ze dne 9. dubna. 1920, čís. 260 sb. z. a n., dle, něhož

čís.

2387.

Subjektivní újma spoluvlastníka není na překážku zrušeni spoluvlastnictví dražbou společné nemovitosti. Na předpisy o ochraně nájemců a na vratké poměry měnové nelze tu vzíti zřetele.
(Rozh. ze dne 14.
žalobě

.v š e c II

března

1923, Rv I 1317/22.)

o zrušení spoluvlastnictví domu bylo vyhověno
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

so udy

tří

d

ů

vod

ů;

Právo na zrušení spoluvlastnictví nesmí býti dle §u 830 obč. zák.
vykonáno v nepříhodném čase nebo na škodu ostatních spoluvlastníků,
spoluvlastník musí trpěti nevyhnutelný, okolnostem přiměřený odklad,
při toni však mu nesmí býti znemožněno, aby vůbec. nemohl uplatniti
právo, v §u 830 obč. zák. zásadně mu propůjčené. Proto možno námitku
nevčasnosti nebo škodlivosti žádaného zrušení spoluvlastnictví odůvod
ňovati pouze okolnostmi pomíjejícího rázu, nikoliv trvalými nebo takovými, jichž změny nebo konce nelze očekávati v dohledné době. Nerozhodny jsou při posuzování nevčasnosti subjektivní poměry spoluvlastníkovy a z nich. vyvěrající subjektivní škoda, neboť pak by spoluvlastník pro osobní poměry ostatních spoluvlastníků začasté nikdy nemohl své právo ani vykonati, nýbrž rozhodujícími jsou objéktivní věci
samotné se .dotýkající a na ni věcný účinek mající poměry. Nelze za rozhodnou uznati okolno'st, že by dovolatel, provozující v domě živnost,
mohl snad prodejem domu v nynější době přijíti o krám a že by jiného
již a na tak výhodném místě nenašel, čímž by byl, byf i sebe větší ceny
bylo docíleno, při prodeji poškozen, neboť to jsou všechno okolnosti
subjektivní povahy s objektivní nevčasností nijak nesouvisející. Také
nemůže. dovolatel těžiti pro sebe z důsledků, plynoucích ze zákona
o ochraně nájemců, aniž z kolísavosti a změn měnových poměrů, neboť
to jsou okolnosti, plynoucí z rozvoje poválečných poměrů hospodář
ských, rázu trvalého, jichž změny podle hospodářských pravidel nelze
Clvilnl rozhodnuti

v.
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v dohledl;~ d?bě ,oček,ávati, ktel:éžto změny ostatně s jinými obměnami
v hospodarskem zlv<;te vyskytuji se ustavičně. Bylo by lze zajisté o škod:IVOSlI jenom te~k;ate mluvlt.l, ~d~bY).lrospěch, který by jinak připadl
vs~m spoluvlastnlkum, mel nalezetI pn prodeji toliko jednomu z nich
coz dovolatel nemůže odůvodněně tvrditi.
'
čís.

2388.

, RO~hodnuti s?u,dní nelze s právním účinkem doručiti substitutu právmho zastupce, lec ze by ho byla strana přímo zmocnila.
(Rozh. ze dne 14. března 1923, R II 72/23.)
Ve sporu, projednávaném na okresním soudě v K., byli žalovaní zastoupem Drem Josefem V-em, advokátem v M., jenž pro ústniličení sub~lItuoval Dra Karla E-a, advokáta v K. Rozsudek prvého. soudu dorucen byl 22~ pro,slllce 1922 Dru Karlu E-ovi, tímto zaslán Dru Josefu
V-OVl, jehoz dosel 23. prosmce 1922. Odvoláni žalovaných, podané 6.
ledna 1,923 s o udp r v é s t o I i c e odmítl jako opozděné vzhledem
k dorucem rozsudku Dru Karlu E-ovi. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a nahdil prvému soudu, by, nehledě k odmítacímu dů
vodu, p? Zá~OllU jednal. D ů vod y: Dle §u 93 c. ř. s. mají se všechna
~oru~em, pravní rozepře Se týkající, díti jmenovanému zmocněnci udě
h~a-h s!rana pro právní rozepři procesní plnou moc. Při tomto př~sném
z~konnem usta,novení jest doručení jiné osobě než vykázanému zmocnenCI ~matečnym. V tomto případě udělili žalovaní Dru Josefu V-ovi,
~dvokatu v ,~., plnou moc a ustanovili zároveň jako substituty celou
radu advokatu v M., v plné moci jmenovitě udaných, nikoliv však též
D;~ Karla E~a v K., jenž byl substituován Drem V-em, Dle §u 31 c. ř. s,
muze a~vokat pko zmocněnec pro jednotlivé úkony neb oddíly řízení
procesm plnou moc převésti na jiného advokáta. Substitucí Dra E-a
byl ten~o oproti procesnímu soudu oprávněn, aby při jednání intervenoval za :;alo~ane" ~kutečným zmo~něnc~m zůstal však Dr. V. Jen 011 jest
z~?pOVed~lym VUCI str~ne, s~~shtut ~~ak,. není zmocněl:cem strany, nýb:~ s~bstltu~l1ta, nebo! schazl prohlasel11 strany oprolI substitutovi ku
znzem pomem zastupování. Proto jest doručení rozsudku Dru E-ovi
st~jně zmatečným, jako kdyby bylo doručeno straně samé. 14denní
Jhutu Odvolací jest tedy počítati ode dne, kterého rozsudek došel Dru
V-ovi. To s,e stalo 23, prosince 1922. Jest tedy odvolání dne 6. ledna
1923 na postu podané pokládati za včaSné.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl doyolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

,Procesní plná moc po rozumu §u 31 c. ř. s. byla žalovanou stranou
udelena ~ouze ~~u ~osefu, V-ovi, ad~okátu v M. a muselo proto dle
§u 93 c. r. s. taKe plsemne vyhotovem rozsudku okresního soudu v K.
ze dne 16. prosmce 1922 doručeno býti jen jelÍ1u, mělo-Ii míti účinky
ve smyslu §u 464 odstavec druhý c. ř. s, K vývodům dovolacího rekursu

se odotýká, že dle §u 31 odstavec druh~ c·f s. m~že .advokát p,rocesní
úkony neb oddrly nzem prevestr na ]lneho adI p m oe pro j'ednotlivé
pnou
,
"
I '
"
, .
b
't
že
však
takovato
substitucm p na mOC ma prave jen onen o k a a,
vo
,
"
,
I
'
b
t't
t
°em, jenž jí v konkretmm pnpade by. vymezen: a ze Sll s 1 ~ ve, s~ys III
~ 31 odstavec druhý c. ř. s. jest sIce zmocnencem advokata, ,jenz mu
s~bstituční plnou moC udělil, že však jako tak~vý, neni v žádném p!ávním poměru k straně same, pokud mut~to pnme pIne mOCI neudehl:,.
DovolaCÍmu rekursu nebylo proto vyhovetr a odkaZUje se dovolacl stežovatel ostatně na správné odůvodnění napadeného rekursního usnesení.
čís.

2389.

Nepřípustnost dovolání, byl:li. ve sP,oru do 1.000 K ~o~su~ek prvé~o
soudu odvolacím soudem ve VeCl same potvrzen a zmenen len ve vyroku o útratách.

(Rozh. ze dne 14. března 1923, Rv II 303/22.)
Ve sporu, jehož předmět oceněn na 1.000 K, ~evyhově~ o d vol, a c í
s o u dodvolání žalované, vyhověl však rekursu zalobkyne co do utrat.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolání a s ním spojenou stížnost žalované.
Důvody:

Dovolání směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, rozsudek soudu
prvého u věci samé potvrdivšímu, v němž odvolací soud dle §u 500 c.
ř. s. (poslední odstavec) udal hodnotu předmětu sporu na 1.000 Kč,
Dle §u 502 odstavec třetí c. ř. s. jest dovolání proti takovému rozsudku
odvolacího soudu nepřípustno, a jest právně mylným opačný náhled
dovolání, že o nepřipustnosti dovolání zde nelze proto mluviti, poně
vadž byl rozsndek prvého soudu napadeným rozsudkem ve výroku
o útratách sporu změněn. Neboť předpis §u 500 c. ř. s.,. jenž Vi svém
posledním odstavci přikazuje odvolacímu soudu, aby, potvrdí-li rozsudek prvého soudu, ocenil předmět sporu a cenu tu ve vyhotovení rozsudku udal, nepřipouští jiného výkladu, než že »potvrzení rozsudku
prvého soudu«, o němž mluví § 500 c. ř, s., vztahuje se jen na vlastní
předmět sporu, nikoli však také na útraty rozepře; neboť rozhodnutí
o přisouzení nebo nepřisouzení sporu řídí se ve všech třech stolicích
zvláštními zákonnými předpisy (§ 40-55 c. ř. s.), které s rozhodnutím
o věci samé jen, potud souvisejí, že uložení náhrady útrat té neb oné
straně jest závislé na tom, zdali a do jaké míry strana ve sporu co do
jeho předmětu zvítězila či podlehla. Nad to pak jest stížnóst do rozhodnutí soudu druhé stolice v otázce útrat, a to bez rozdílu, zdali jde
o útraty prvé stolice, či o útraty řízení odvolacího nebo rekursního, vů
bec vyloučena vedle §u 528 c. ř. s. I byly proto jak dovolání, tak i stížnost do výroku odvolacího soudu o útratách odmítnuty jako nepřípustné
(§ 507, 502 a 528 c. ř. s.).
28'
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Práva, odvolati dar pro hrubý nevděk obdařeného, nelze se platně
zřeknouti.

V cizoložství obdarovaného manžela nelze spatřovati hrubý nevděk,
opravňující k odvolání daru, dopustil-Ii se i dárce cizoložství.
Při t. zv. smlouvách smíšených lze se podle §u 948 obč. zák. domáhati pouze vydáni toho, oč hodnota prospěchu, poskytnutého obdarovanému, převyšuje závazky jim převzaté, nikoli vrácení darované věci.
Rovněž nelze se z onoho důvodu domáhati vrácení darované věci, nemá-li jí již obdarovaný, leč že zhostil se jí obmyslně.
.
(Rozh. ze dne 14.

března

1923, Rv II 373/22.)

Smlouvou ze dne 15. ledna 1915 postoupil žalobce své manželce
nemovitosti za úplatu, vybývání výměnku a převzetí knihovních dluhů.
Darovací smlouvou ze dne 21. března 1917 převedl žalobce na manželku
polovinu domu č. p. 1104 v H. proti převzetí poloviny výměnku a
knihovních dluhů. Žaloba jeho, jíž domáhal se práva k odvolání daru,
poskytnutého shora uvedenými smlouvami, a vrácení nemovitostí,
smlo'uvamJ těm'i na manželku převedených, byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
dítvodít:
Žalobce založil žalobni nárok v první stolici jednak na tvrzení hrudle §u 948 obč. zák., jednak na tvrzení, že před uzavře
ním darovací smlouvy ze dne 21. března 1917 žalovaná se zavázala,
že onu druhou polovici nemovitostí, jež byla předmětem této smlouvy,
dá žalobci nazpět, když se vrátí z vojny. Tento druhý žalobní dítvod
nepřichází v dovolacím řízení již v úvahu, poněvadž dovolatel se oň
vůbec neopírá, trvaje pouze na dlivodu prvním. V dovolacÍli, spisu uplatňovány jsou dllvody. čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. Dovolání jest neoprávněno.
Pokud jde o dovolací dítvod nesprávného právního posouzení věci dle
§u 503 čís. 4 c. ř. s., dlužno především zodpověděti otázku, zda žalovaná dopustila se vůčí žalobcí hrubého nevděku ve smyslu §u 948 obč.
zák. Žalobce se v dovolacím spisu o tom nezmiňuje, ale z obsahu tohoto
spisu zřejmě plyne, že vychází z odpovědi kladné. Naproti tomu soud
odvolací přisvědčil v této příčině mínění procesního soudu prvé stolice, jenž otázku onu zodpověděl záporně. Tomuto právnímu posouzení
sluší při svědčiti. Žalobce vytýkal žalované v první stolici cizoložství
a spatřuje v něm dítvodpro odvolání daru dle §u 948 obč. zák. Kdyby
se byla žalovaná sama dopustila vůči žalobci cizoložství a nikoli též
on vliči ní, zajisté by její" cizoložství bylo ublížením na cti ve smyslu
tohoto §u 948, neboť by v něm musilo býti spatřováno velmi citelné
ubližování a hrubé porušení povinností manželčiných vítčí manželovI
porušením jeho práv na manželskou věrnost, kteréž. porušení podrývá
dobré mravy rodiny a může dáti podnět k pochybnosteriro legitimitě
dítek, zrozených v manželství po spáchání cizoložství; éizoložná manběho nevděku

želka neztrácí pouze pro svou osobu nároku na vážnost před světem,
nýbrž vydává i .svéh? manžela nebezpeč~ že jeho vážnost u spolu~~ča.nlt
poklesne. Zjišteno vsak v tomto sporu, ze I zalobce dopusttl se VUCI zaIOvané cizoložství a že příslušný soud uznal proto na rozluku jejich
manželství z viny manželovy. Vzhledem k tomu vyslovil v tomto sporu
procesní soud prvé stolice právem, že žalobce není oprávněn, vytýkati
,;vé manželce její cizoložství jako hrubý nevděk podle §u 948 obč. zák.
Již z této úvahy následuje nedlivodnost žalobního nároku, pokud se zakládá na /:lu 948 obč. zák., a tedy také neoprávněnost dovolání. Toto
však jest neoprávněno i proto, poněvadž smlouva odstupní ze dne 15.
ledna 1915 i smlouva darovací ze dne 21. března 1917 dle svého obsahu
nejsou ryzími Slnlouvami darovacími ve smyslu §u 938 obč. zák., nýbrž
jsou to smlouvy smíšené, "částečně úplatné, částečn.ě neúplatné, ,darovací. Že zákon uznává platnost a účinnost toliko potud, pokud hodnota
prospěchu majetkového, poskytnutého v nich jednou osobou osobě
druhé, převyšuje 'závazky, tou.to druhou os?bou převzaté, plyne zřejmě
z §§ 935 a 952 obč. zák. Předmětem odvolání daru na straně žalobcově
nemohon tedy býti nemovitosti, jež byl postoupil žalované, v roce 1915
a'1917, nýbrž mohla by jím býti jen cena jejich potud, pokud převyšuje
závazky, převzaté žalovanou v dotyčných smlouvách. Žalobce by tedy
byl pouze oprávněn dle §u 949 obč. zák. žádati na žalované peněžitou
částku, rovnající se tomuto rozdílu mezi cenou nemovitostí a mezi závazky, žalovanou převzatými. Žalobní žádost, domáhající se vydání
poloviée domu Č. 1104 v H. byla by mimo to nedůvodna i proto, poněvadž je zjištěno, že žalovaná není již vlastnicí ani polovice jiné jakékoli částky tohoto domu prodaného v roce 1921 Evě S-ové, takže ani
v tomto směru není zde předpokladů §§ 948, 949 a 952 obč. zák., dle
nichž nelze domáhati se vydání věcí, jež v držbě odpítrcově nejsou,
pokud tento nejednal nepoctívě, kteráž podmínka není v tomto sporu
na straně žalované ani zjištěna ani žalobcem tvrzena, Soud odvolací
souhlasně s prvním soudem má ovšem mylně za to, že žalobce platně
vzdal se práva, odvolatí darování pro hrubý nevděk manželčin, neboť,
í kdyby skutečně bylo možno, takové vzdání se spatřovati ve smlouvách ~tran z roku 1915 a 1917, bylo by neúčíí1l1ým, poněvadž by se
příčilo dobrým mravům, vždyť hrubý nevděk jest podle §u 948 obč.
zák. nemravným a tedy ono vzdání se bylo by dle prvé věty §u 879
obč. zák. neplatným a nicotným jednáním. Ale vzhledem mi hořejší.
úvahu, dle níž žalobce nemá vítbec nároku na odvolání d<jru, poskytnutého žalované, zvláště pak nemá nároku na vydání nemovitostí darovaných, ani polovice domu čís. 1104 v H., jest to v tomto sporu nerozhodrto ..
čís.

2391.

Ustanovení §u 1313 a) obč. zák. neplatí při závazcích k náhradě
škody z činu nedovoleného. Ne d o s pěl ce. nelze činiti zodlJOvěd
nými za následky nepořádného vedení správy jich nemovitostí, již obstarává jejich zákonný zástupce.
(Rozh. ze dne 17. března 1923, Rv II 298/22.).
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Nezletilá žalobkyně sklouzla za náledí na neposypaném chodníku
domem nedospělých žalovaných, spravovaným jich otcem, a· poranila se. Policejní řád města N., kde se nehoda udála, stanovil v § 30
o čištěni chodníků, že v zimni době při nastalém padání sněhu jest povinností majitelů realit, pokud se týče jejich zřizenců čistiti dláždění,
chodníky a chodby, třebas i několikráte denně; když nastalo náledí,
jest je posypati piskem, popelem nebo řezinami dle potřeby třebas i ně
kolikráte denně. Žalobě o náhradu škody proti majitelům domu bylo
obě m,a niž š i mi s O U d Y co do důvodu vyhověno, o d vol a c i m
s o ude m z těchto d ů vod ů: Nesprávné právní posouzení věci shledávají odvolatelé v tom, že jako nedospělci ve stáři 10-12 roků se
nedopustili žádného zavinění a že se ho dopustiti ani nemohli, že by
se tu mohlo jednati nanejvýš o zavinění jejich otce a správce majetku,
že tudiž k žalobě nejsou pasivně legitimováni. Ani o nedopatření ve
výběru nemůže býti řeči, poněvadž otce ustanovil správcem opatrovnický soud. V tom ohledu poukazuje se předevšim na to, že dle posledniho odstavce §u 30 pol. ř. města N. majitelé realit jsou zodpovědni
za přesné zachování předpislt tohoto §u, z čehož vychází na jevo, že
žalované děti ručí za zavinění otcovského správce svého domu. To vyplývá i z předpisů obč. zákona. Neboť § 1313 a) obč. zák. ustanovuje,
že kdo jinému má něco plniti" ručí za závinění zákonitého zástupce a
osob, jichž služeb použil, stejně jako za vlastní zavinění. Toto ustanovení zákona neplatí pouze při závazku smluvním, nýbrž i při závazku
ze zákona, z čehož vyplývá, že škodu otcem a správcem majetku zaviněnou musí nésti nezl. děti jakožto majitelé domu, když jde o užití
práva neb o opomenutí povinnosti ohledně majetku, kterého užívají děti
zákonitým zástupcem a správcem. ježto odvolací soud se ptipojuje ku
zjištění prvé stolice v tom směru, že v čase úrazu chodník nebyl dle
§u 30 pol. ř. města. N. posypán a že se tím otec a správce majetku ne~
zletilců dopustil zavinění, které mělo za následek úraz žalobkyně, a
ježto, jak shora vylíčeno, nezl. žalované děti ručí za vinu otce a správce,
první soudce vším právem žalobě co do důvodu vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
před

Důvody:

jak nesporno vede za žalované nedospělé majitele domu správu
domu jejich ote~, jenž též opatrovnickému soudu skládá každoročně
účty ze správy (§ 149 a 150 ob~. zák.). Vede-Ii však správu domu, nedospělým žalovaným náležejícího, jejich otec, jsa sp;ávou tou s,oudem
pověřen, jsou jeho děti sproštěny po dobu této spravy zodpovednostJ
za nedbalé její vedení (§ 21, 149 a 150 obč. zák.). Byť I tedy ,§ ~O
políc. řádu města N., jímž nebyly změněny zásady 30. hlavy obc. zakona o náhradě škody, ustanovoval, že majitelé domu ručí za nedbalost
svých zřízenců, a ta přesné dodržení předpisů, týkajících ·se čištění
chodníků, sypání jich pískem a popelem, dlužno tomu rozuměti tak, že
ručí pouze majitelé domů, kteří js.ou svéprávni, a že za nesvép~áyné
ručí jejich zákonní zástupci, dle občanského zákona k zastupovám po:
volaní. To plyne z úvahy, že nedospělci, kteří nemají vlivu na vedenI

správy nemovitosti otcem a nemohou mu správu odníti, nemohou býti
ani zodpovědni ~a. nepořádné neb~ nedbalé ,:edení této sprá:,y a zodpovědnost ta shha pouze zakonneho Jich zastupce sal11otneho, který
správu vede dle svého volného uvážení, pročež v tomto případě nepřichází v úvahu § 1311 obč. zák. Poukaz odvolacího soudu na ustanovení §u 1313 a) obč. z~k.,. z něh?ž ~e snaží dov~diti, ručení žal~va
ných za otcovo opomenut~, jest pravne myln{:m, VZ?y! ustanov~m t~
platí jen v poměru smluvnun, tedy tam, kde nekdo nekol11u na zaklade
smlouvy jest k plnění zavá~ánc ve k!~r~mžto přjp.adě ruči ovše~n bezpodmínečně za vil;u oS?b, J1C~.Z pouzlva ku pInem smluv~~ho :avazku,
neplatí však při zavazclch z. cmu gedovol~neho, pko ': pnp~de tomto.
ježto žaloba nesměřuje proh otCI zalovanych jako spravcI JejIch domu,
nýbrž proti nedospělým žalovaný!" samotným" by:lo ~utno jejich dovolání vyhověti, rozsudek odvolaclho soudu z111emh a zalobu jako bezdůvodnóu zamítnouti.
čís.

2392.

Obnova drobných zemědělských pachtů (zákon ze dne 12. srpna
1921, čís. 313 sb. z. a n.).
Přihlášku o obnovu pachtu jest podati tomu, kdo jest v dob ě
fl ř i h I á šky knihovním vlastníkem propachtovaného pozemku.
(Rozh. ze dne 20.

března

1923, R I 111/23.)

Marie S-ov á měla pozemek Č. kat. 94 v pachtu od velkostatku v L.
V březnu roku 1921 koupili pozemek manželé josef a Marie Š-ovi a
dne 22. března 1921 bylo pro ně vloženo právo vlastnické. Přihláškou
ze 16. září ·1921 u ředitelství panství L. domáhala se Marie S-ová obnovy pachtu na tři roky. S o udp r v, é s t o I i c e obno,vu pacht~ ~o
volil, vzavproti námitce velkostatku, ze pozemek byl zCIzen manzelum
š-ovým, za prokázáno, že žadatelka o zcizení nevěděla. Rek u r sní
s o u· d. k rekursu knihovního vlastníka obnovy nepovolil. O ů vod y:
Jest zjištěno, že stěžovatelé koupili role čk. 94 kupní smlouvou ze 17.
března 1921, a knihovní převod vlastnictví stal se 22. března 1921,
tudíž ještě před vydáním zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb.
z. a n., o obnově drobných zemědělských pachte!. Ani dřívější vlastník,
ani noví vlastníci nebyli povinni, by oznámili pachtýřce změnu vlastnictví. Kdyby dosavadní pachtýřka chtěla dosíci obnovy pachtu, byla
by povinna, by učinila oznámení osobám, které toho času byly vlastníky pozemku (§ 1 zákona), což se však v tomto případě nestalo. Poněvadž tak neučinila, nemá nároku, by byl pacht obnoven.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
O

Ů

vod y:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor
soudu druhé stolice a poukazuje stěžovatelku na správn~ důvody rekursníhosoudu s dodatkem, že dle §u 1 zákona ze dne 12. srpna 1921,
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čís. 313 sb. z. a n. pacht zemědělského pozemku se obnovuje na další
3 roky i proti vůli propachtovatele tím, že pachtýř včas a písemně

oznámí propachtovateli nebo jeho hospodářské správě, že si pozemek
na dále podrží v pachtu. Zákon při slově »propachtovatel« výslovně
uvádí vlastníka d, pokud jde o podpacht, pachtýře, neponechávaje o tom
pochybností, že »propachtovatelem« má býti vyrozumíván vlastník bez
rozdílu, zda byl 'sám propachtovatelem či zda nabyl vlastnictví k propachtovanému pozemku od původního propachtovatele. Za vlastníka
však vzhledem k předpisu §u 431 óbč. zák. dlužno pokládati vlastníka
knihovního. V tomto případě byli v době oznámení stěžovatelky, že si
pozemek na dále podrží v pachtu, vlastníky tohoto pozemku Josef a
Mari,e Š-ovi, pročež nepad~ na -váhu, že teprve usnesením z 21. října
1922 bylo v pozemkové knize při vkladu práva vlastnického pro uvedené manžele poznamenáno, že vklad práva toho je proti státu bezúčinným a že pozemek Č. k. 94 zabrán jest státem podle zákona ze dne
16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. Stěžovatelka byla tedy povinna,
by učinila oznámení, že si pozemek podrží dále v pachtu, nikoliv správě
panství L., nýbrž manželům š-ovým~
čís.

2393.

Přerušení valutových sporů (nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173
sb. z. a n.).
.
Řízení dlužno přerušiti, třebas tuzemský podnik vídeňské ústředny
technicky samostatný, jinak však ve Vídni a z. Vídně spravovaný, byl
zapsán v rejstříku jako samostatný, byl-Ii obchod vyjednáván a uzavřen
s vídeňskou úStřednou. Pohledávky z běžného účtu jest co do rozhodného dne 26. února 1919 posuzovati jednu každou zvlášť dle jich pů
vodního vzniku. Přerušiti jest řízení i ohledně příslušenství pohledávky.

(Rozh. ze dne 20.

března

1923, R I 257/23.)

V rozepři Pražské filiálky Vídeňské banky proti Dru Maxu O-ovi,
majiteli stejnojmenné firmy v Kraslicích, bytem ve Vídni, o zaplacení
salda z běžného účtu, přerušil o d vol a c í s (') u d řízení dle nařízení
ze dne 21. dubna 1921, čis. 173 sb. z. a n. O ů vod y: Ze skutkových
zjištění plyne, že podnik v Kraslicích byl sice podnikem odděleným,
že však nešlo o' samostatnou hospodářskou jednotku, a že poměr tohoto
podniku vůči žalovanému byl podobný, jako poměr kraslické expositury
banky ku žalobkyni. Tato expositura přijímala i částky, které docházely
pro žalovaného v Kraslicích, vyplácela mu peníze, poukazovala je k jeho
příkazu osobám třetím, a byly i akkreditivy expositurou banky 'pře
váděny bezprostředně na ni a přece nebyla samostafným právním subJektem, nS'brž podléhala příkazům pražské filiálky banky, kteráž v tomto
sporu proto také žalovala. Jak podnik žalovaného v Kraslicích tak
i expositura žalobkyně v Kraslicích byly pouze jakýmisi sprostř~dko
vatelkami, které měly zjednodušiti obchodování. Pokud měla banka ve
Vídni filiálku v Praze a exposituru v Kraslicích, vystupovala ve' styku
se žalovaným jako hospodářská jednotka, a nezáleží na tom, u které

z jejích odboček bylo předsevzato krytí aneb kde peníze byly vyzvednuty. Nepochybně byla však filiálkav Praze, u které bylo vedeno konto
žalovaného, a u jejíž expositury byly poskytnuté qkkreditivy honorovány a u níž peněžní transakce, týkající se podniku žalovaného v Kraslicích, byly konány - samostatným podmětem právním a jest tudíž
jako takový k žalobě oprávněna. Žalován byl Dr. Max O. v Kraslicích
nebyla však žalována firma k rukám majitele. Konto nezní na jmén~
firmy dr. Max O. v Kraslicích,. nýbrž na jméno »dr. Max O. v Kraslicích«. Že dr. Max O. měl osobně někdy své bydliště v Kraslicích, nebylo nikdež tvrzeno. Dle stavu věci byl podnik v Kraslicích pouhou proe
vozovnou a Rudolf K. pouhým dílovedouCÍm, který nebyl oprávněn samostatně jednati, ježto vedení knih, uzavírání smluv a fakturování obstarával žalovaný .ve Vídni. Nelze tudíž onen podnik - ačkoliv jest z:::psán v obchodním rejstříku - považovati za hospodářskou jednotku
ve smyslu §u 1 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z.
a n., nýbrž za pouhou provozovnu, třebaže po převratu byl jedinou
provozovnou žalovaného v tuzemsku.
N e j v y Š š í s ou d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Ze skutečností, zjištěných odvolacím soudem, vychází na jevo, že
kraslický podnik žalovanébo nebyl samostatnou hospodářskou jednotkou ve smyslu §u 1 vlád. nař. ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. a n.,
nýbrž že šlo pouze o výrobnu, .provozovnu, t. j. podnik samostatný jen
technicky, jinak však spravovaný ve Vídni a z Vídně,. odkud vycházely
nabídky a kam byly zasílány objednávky, kde byly splatny i faktury
tamtéž vystavované. šlo tudíž o podnik řízený ve Vídni, což odporuje
požadavku samostatnosti, jejž má na mysli uvedené nařízení. Zápis podniku do obchodního rejst(iku sám o sobě není rozhodným, byť i v něm
uveden byl pouze kraslický závod jako samostatný, bez poukazu na
hlavní závod. Z toho nelze ještě souditi na samostatný hospodářský
podmět, aniž by tím trpěla zásada veřejnosti rejstříku. Také nelze při
svědčiti tvrzení stěžovatelky, že závod ten jeví se aspoň na venekjako
samostatný podnik, neboť právě stěžovatelka jednala se žalovaným
přímo ve Vídní a žalovala výslovně jeho jako majetníka. kraslického
závodu. Odvolací soud zjistil dále, že v zažalované částce započten je
kapitál menší částkou, kdežto zbytek p~ipadá na příslušenství sdílející
osud hlavní pohledávky. Při doplnění šlo pouze o zjištění, zda v zažalované částce není zahrnuta též pohledávka vzniklá po 26. únoru 1919.
To bylo skutečně zjištěno, aniž rekurs věcně odporuje zjištění tomu. Že
provise i jiné útraty (Spesen) jsou příslušenstvím pohledávky, o tom
nemůže býti sporu; stačí, když tyto částky vztahují Se k pohledávce
kapitálové, co,ž nebylo vůbec popřeno. Jest možno, že některé z nich
bude platiti v Kč, o tom však nelze prozatím rozhodnouti, ježto částky
ty jsou příslušenstvím pohledávky, jejíž měna je sporná. Nelze bez dalšího souhlasiti s ·názorem stěžovatelky, že při kontokorrentním spojení
vzájemným peridodickým odpočtem zanikají staré pohledávky a vzniká
nová. Tento účinek pouhého súčtování vzájemných pohledávek není
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odůvodněn, a nebylo tvrzeno, že by jej strany byly smluvily.
pro otázku, zda má býti spor přerušen podle vládního nařízení
sb. z. 3 n. z r. 1921, je rozhodna doba vzniku každé jednotlivé
kontokorentní pohledávky, z kteréž zásady vycházelo i zrušující usnesení Nejvyššího soudu.

zákonem
Ostatně
čís. 173

čís.

2394.

Ustanovení §u 24 (1) vyravn. řádu vztahuje se též na příslušenství
pohledávek, požíva,iících přednostního práva.
(Rozh. ze dne 20.

března

1923, R I 262/23.)

Usnesením vyrovnacího soudu ze dne 17. srpna 1922 bylo o jmění
dlužníka zahájeno vyrovnací řízení. žalobou, podanou dne 1. září 1922
na okresním soudě, uplatňovali vymáhající věřitelé proti dlužníku
mzdové pohledávky. Rozsudkem ze 14. září 1922 byla dlužnice právoplatně odsouzena zaplatiti mzdy a útraty sporu. K vydobytí útrat sporu
zažádali vymáhající věřitelé 30. listopadu 1922, kdy řízení vyrovnaCí
nebylo ještě skončeno, u okresního soudu za povolení exekuce na dlužníkovy movitosti. S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní
s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Dle §u 10 vyr. ř. nelze po
zahájení vyrovnacího řízení pro pohledávku proti dlužníku na jeho vě
cech nabýti soudcovského práva zástavního ani práva na uspokojení.
Pohledávky přednostní nejsou dotčeny zahájením vyrovnávacího řízení.
Dle §u 23 čís. 3 požívají práva přednostního pouze pohledávky zaměstnanců dlužníkových z plalů služebních za poslední rok před zahájením řízení, jakož i nároky těchto osob pro předčasné zrušení služebního poměru, dle §u 24 jest však přednostním pohledávkám postaveno
na roveň pouze takové příslušenství, jež vzniklo až do zahájení vyrovnávacího řízení. Příslušenství později vzniklému 'nepřísluší toto pořadí
a tudíž ani přednostní právo', nýbrž dlužno je posuzovati dle §u 10
vyr. ř. jako ostatní pohledávky proti dlužníkovi.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Právní názor dovolací stížnosti) že se ustanovení §u 24 VyL ř. na
pohledávky, požívající přednostního práva, nevztahuje, není udržitelným. § 24 vyr. ř. obsahuje ohledně příslušenství a pohledávek náhradních ustanovení, jako § 54 konk. ř. a n.ečiní rozdílu mezi pohledávkami
požívajícími přednostního práva (§ 23 vyr. ř.) a pohledávkami jiných
věřitelů, které by v úpadku náležely do třetí třídy, právě tak, jako § 54
konk. ř. nečiní rozdilu mezi pohledávkami určitého pořadí, zejména·
mezi pohledávkami první a druhé třídy, jež jsou totožny s pohledávkami,
uvedenými pod číslem 2 až 5 v §u 23 vyr. ř., a pohledávkami třetí třídy.
Z toho plyne, že, i když pohledávky požívající přednostního práva dle
§u 10 čís. 4 vyr. ř., nejsou dotčeny. vyrovnávacím řízením a věřitelé
takových pohledávek musí býti dle §u 46 čís. 2 vyr. ř. úplně uspoko-

jeni, tyto výhody hlavního nároku nepldatí pro Přísl~šen~thvi t~,kovrcht?
.po hl dávek vzniklo-li teprve po zave em vyrovnavacl o nzem, pn
,e se po'doty' ká že toto příslušenství dle §u 27 vyr. ř. vůbec nemůže
emz
,
. . . . ' . j I'
'k
b
'kl d
b' ti uplatňováno ve ~y.rovf1avac.ll1:. nZ~~lJ J~ e- ~, 0, ~ro y ne o na a y
v~niklé jednotlivým ve':ltelum z JeJI~~ ucaslI"v nzen!. ~ebylo proto, do:
volací stížnosti vyhovetl a odk~zuJI se stezo~atele JInak na spravne
odůvodnění napadeného rekursmho rozhodnut!.

Č

čís.

2395,

Zákon ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., o ochraně nájemců.

'k '
-d"
t
'
Do usnesení rekursního soudu o svolem
vypovl! 1 Jes opravny

prostředek vyloučen.

(Rozh. ze dne 20. března 1923, R I 268/23.)
Do usnesení rekurs ní ho soudu v řízení o svole~í k výpovědi byb
dovolací stížnost s o ude ol p r v é s t o I i c e odmltnuta., R e,k u r ~ n I
s o u d usnesení potvrdil a N e j v y Š š í so u d nevyhovel dovolaCllTIU
rekursu.
Důvody:

Napadené llsnesení, jímž bylo potvrzeno usnese?Í _ prvého soudu~
bylo vydáno v řízení nesporném, a, sluší proto opravnenost dovolacl
stížnosti posuzovati podle §u 16 ,CI~. pakntu ze ~ne, 9. srpna, 1854,
čís. 208 ř. zák. Stěžovatelé netvrdl SIce v y s lov n e, z~, re!}ursm sou~
svým usnesením zřejmě porušil zákon, ale z obsahu ~tIznoslI dovolacl
vyplývá, že výtku tu uplatniti chtějí tvrdíce, že dle predplsu ~u 4, (5)
zákona ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., Jest dovolacl ,stIzn~~t
do usnesení sborového soudu prvé stolice jako soudu, rekursmho .pnpustila, a že odmítnutí její soudem prvým) ~okud .se tyče usn<;sem rekursního soudl! je potvrzující, se nesrovn,~va se .zak~nel~: Jenz, kdyby
byl chtěl v případu §u 4 zákona v~IOU,CltI dov?l,aCI stIznos:, byl by
právě tak, jak to učinil v §u 24 téhoz za,kona, UZll v §u ~ zakona vy~
raz u »další« místo »jiný« opravny prostredek Jest v~loucen., Dovolacl
stížnost není odůvodněna. Předpis §u 4 (5) byl do zakona ČIS. }30/22 .
sb. z. a n. doslovně převzat ze zákona ze dne B: dubn~ 1920" CIS. 2.1 5
sb. z. a n. a nejvyššisoud v celé řadě .rozhodnulI dal ,vyraz svem~ presvědčení, že rčení »jiný«,. jehož užito v §u 4 p?sledm odstavec zakon~
posléze dtovaného, znamená tolik )ako, »~alsl«; Vyklada-h dov~~ac!
stížnost výraz "jiný« v ten rozum, ze mel lIm býlI v!.l~učen soubezny
opravný prostředek, tedy že měl tím býtI vyznače? urcI,ty d ,r u h oprav:
ného prostředku, přehlíží, že o návrhu na svolem k vypOV_~dl ~e Jedna
a rozhoduje v řízení nesporném, že v tomto (?espornem) ;lzem s: dopouští proti rozhodnutím rekursního soudu J.e n. opravny prostred<;k
dovolacího rekursu (§§ 14--18 nesp. říz.), m.kolI tedy »rozklad«, ze
tudíž vytčení této samozřejmosti v §u 4 (5) zakona ,ČIS. 13?/22 sb. z.
a n. právě tak jako v §u 4 (poslední odstavec) zakona CIS. 275/20
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sb. z. a n. bylo by zbytečným a zbytečná ustanovení nelze u zákonodárce předpokládati. Nelze ovšem upříti, že výrazem »další" jest nepří
p~stnost. dov~~acího rekursu přesněji vyslovena než rčením »jiný«, leč
uzrl-II zakon ClS. 130/22 sb. z. a n. v §u 24 výrazu »další«, nasvědčuje
t~to okoJnos! Jenom tomu, že zákonodárce, který do zákona toho pojal
§ 24 Jako prerlpls nový, v tomto paragrafu se vyjádřil přesněji, jak tomu bylo již v §-u 3 (2) nařízení ze dne 9. února 1919, čís. 62 sb. z. a
n., nikterak z toho však neplyne, že výrazem »jiný« měl býti Označen
»druh opravného prostředku«, rozdílný od stížnosti. Jelikož tedy us tanove~íl1l §i1 4 (5) zákona čís. 130/22 sb. z. a n. »jiný opravný prostře
dek Jest vyloučen,« bylo vysloveno, že sborový soud prvé stolice rozhoduje o stížnosti s platností konečnou, a že tedy každý další opravný
prostředek do jeho usnesení jest nepřípustným, byla právem dovolací
stížnosti proti tomuto odmítavému usnesení vyhověno.
čís.

2396.

Uplatňuje-Ii odvolatel nesprávné právní posouzení věci, jest na odvolacím .soudu, dospěje-Ii k právnímu názoru, odchylnému od názoru
prvého soudu, by zařídil vše, čeho se své~o hlediska potřebuje k rdzsouzení sporu, hy tedy po případě použil §u 496 čís. 3c. ř. s., i když odvolací ·návrh zněJ" jen na změnu rozsudku.
Uplatní-Ii se na vzájem pohledávky, hodící se ku započtení, jsou započtením vyrovnány s účinkem od doby, k,dy se střetly, a nevadí, že ně
které z nich se po té promlčely (na př. z důvodu §u 71 (1) žel. dopr.ř.).

(Rozh. ze dne 20.

března

1923, R I 269/23.1

Žalující firma domáhala se v roce 1922 na žalovaném železničním
eráru vrácení přeplatku dopravného za zboží podle dopravních smluv
z října a listopadu 1919. žalovaný erár namítl navzájem pohledévku na
nedoplatek dopravného za zboží podle dopravní smlouvy z prosince
1919. Procesní soud prvé stolice vyhověl žalobě, a neuznal pohledávky.navzájem, maje za to, že jest vzhledem k ustanovení
§u 71 (1) žel. dopr. ř. promlčena. Do rozsudku podáno stranou žalovac
nou včas odvolání, v němž uplatněno jako důvod odvolací nesprávné
posouzení věci po stránce právní. Návrh odvolací zněl, by napadený
rozsudek byl změněn a žaloba byla zamítnuta. O d vol a c í s o u d
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. O ů vod y: Z ustanovení §u 1438
obč. zák., dle něhož vzájemné pohledávky, pokud se kryjí, zanikají započtením, nutně vyplývá, že promjčení jedné z těchto pohledávek, později nastalé, nemůže překážeti kompensaci obou vzájemných nároků,
Jestliže nároky ty byly již existentní v době, kdy promlčeni ještě nenastalo. Kompensace těchto nároků působí sama sebou. vzájemné zrušení
jich - pokud se kryjí - a zanikají oba tím okamžikem, kdy jsou způ
sobilé ke kompensaci, takže pozdější promlčení některého z nich nepři
chází již v úvahu. Tak tomu jest i v tomto případě, neboť vzájemné pohledávky, o něž jde, vznikly v době od října do prosince 1919, kdy

o promlčení některé z nich řeči býti nemohlo. Soud prvé stolice, vycházeje z mylného názoru, že ~romlčením pohledá~ky .žalo~ané strany, jež
mohlo nastati teprve v prosmcl 1920 - k zapoctem dOJIlI nemohlo, lTepustil se vůbec v jednání o ~ravosti zaP2čtením namítan.é pohledáovky,
které žalobkyně nedoznala. Tlm se stalo, ze nebyla v prve StohCl vubec
vzata na přetřes okolnost, kterou odvolací soud pokládá za rozhodnou
(§ 496 čís. 3 c. ř. s.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
O Ů vod y:
Žalovaná strana, uznaVSI oprávněnost žalobního nároku, namítala
proti němu započtením vzájemný nárok téže výše. Prvý soud pokládal
tento vzájemný nárok za promlčený, započtení tedy za nepřípustné, a
proto, nepřih1ížeje ke vzájemnému nároku, uznal dle žaloby. Názor
prvého soudu, že se namítaná vzájemná pohledávka pro promlčení nehodí ku započtení, napadala žalovaná strana v odvolacím spisu jako
právně mylný, a vycházejíc z předpokladu, že žalobní nárok až na
promlčení - není sporným, učinila odvolací návrh, aby rozsudek prvého
soudu byl změněn a žaloba byla zamítnuta. Tento odvolací návrh hověl předpisu §u 467 čís. 3 c. ř. S., neboť, byl-li správným předpoklad
žalované strany, že žalobkyně ~ až na promlčení - uznala žalobní nárok, a nevadilo-Ii započtení promlčení vzájemného nároku, nemohl odvolací soud rozhodnouti jinak, než. že se rozsudek pnCého soudu změ
ňuje a žaloba zamítá. Byl sice v žalobě; která při ústním jednání byla
přednesena, nárok eráru na zaplacení doplatku označen jako domnělý,
ale dle protokolu o ústním jednání po přednesu zástupce žalované
stranY, jenž, vy1íčiv, jak vznikl vzájemný nárok, a nabídnuv o tom dů
kazy, popřel promlčení nároku započtením namítaného .a dovozoval, že
i promlčený nárok lze započtením namítati, zástupce žalobkyně pouze
prohlásil, že popírá toto tv"rzení a trvá na žalobě. Z toho není zřejmě
patrno, zda Z1,stupce žalobkyně při ústním jednání - kromě promlčení
- ljamítal něco proti vzájemnému nároku čili nic; 'doslov protokolu dopouští ten i onen výklad, a proto nelze žalovanému eráru vytýkati nedostatek procesuální obezřetnosti, když neučinil zvlášť .odvolacího návrhu
na zrušení napadeného rozsudku pro případ, jím ani nepředpokládaný,
že vzájemný nárok byl popřen také z důvodů věcných. Ostatně jest
uznáváno, že, uplatňuje-li odvolatel v odvolání nesprávnosť právního
posouzení věci, domáhaje se toho, by odvolací soud se přiklonil k odchylnému právnímu názoru, jest v tom zahrnuto již také žádání, by odvolací soud za,'ídil vše, čeho jest s hlediska tohoto odchylného právního
nazírání potřebí k rozsouzení sporu, tudíž i použil §u 496 čís. 3 c. ř. s.,
pročež i v tomto vyjimečném· případě stačí odvolací návrh. na z měn u
rozsudku také k tomu, by odvolací soud, nemoha přímo vysloviti změny
napadeného rozsudku, ač uzná uplatňovaný odvolací důvod nesprávného právního posouzení, z ruš i I rozsudek. prvého soudu a vrátil věc
do první stolice (Hora, Odvolání,str. 195/196). Žalobkyně má tím
méně příčiny k formální výtce, když ani návrh jejího rekursu není formálně bezvadný, neboť k~dyby byl rekurs shledán opodstatněným, mo·
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hlo by býti toliko vysloveno, že se zrušuje usnesení odvolacího soudu a
ukládá se mu, by, nehledě k uvedenému důvodu zrušovacímu, rozhodl
c odvolání žalovan~ strany, nikdy však uznáno, že se odvolání zamítá,
po případě rozsudek prvého soudu potvrzuje. Pakliže odvolací soud
neschválil právního názoru prvého soudu, že se namítaný vzájemný nárok pro nastalé promlčení nehodí k započtení, zároveň však nepokládal
za to, že žalobkyně ~ nehledíc k promlčení ~ uznala vzájemný nárok,
nemohl jinak, než zrušiti rozsudek prvého soudu a vrátiti věc do první
stolice k jednání a rozsouzení (§ 496 čís. 3 c. ř. s.). Formální výtka stě
žovatelky tedy neobstojí. Rekurs není však odůvodněn ani ve věcí samé.
V té příčině se dovolací soud pinč přidává k názoru odvolacího soudu,
shodujícímu se s naukou a novější judikaturou, že, střetnou-Ii Se navzájem pohledávky, naznačené v §u 1438 obč. zák., nastává právo ke
započtení s účinkem ex tunc, t. j. v tom okamžiku, kdy se pohledávky
střetly, a tudíž nevadí p o zdě j š í promlčení některé z nich. A ježto
jest nesporno, že žalobní nárok vznikl v říjnu a listopadu 1919, vzájemný nárok pak v lednu 1920, jsou tu ~ předpokládajíc pravost vzájemného nároku ~ podmínky započtení přes to, že vzájemný nárok byl
uplatněn pokud se týče započtením namítán teprve po uplynutí promlčeCÍ lhůty §u 7 I (I) žel. dopr. ř. Správnost tohoto názoru vyplývá
právě v tomto případě z úvahy, že ustanovení §§ 61 (5) a 91 (3) žel.
dopr. ř. ze dne 10. prosince 1892, čís. 207 ř. zák., kteráž ovšem vylučovala uplatnění takového promlčeného nároku vzájemnou žalobou a
námítkou, n e byl a víc e poj a t a do žel. dopr. ř. ze dne 1 I. listopadu 1909 čís. 1.72 ř. zák., aniž do nynějšího železničního dopravního
řádu ze dne 13. května 1921, čís. 203 sb. z. a n.
(To patrně přehliží
Eger, pokud ve své knize »Die Eisenbahn-Verkehrsordnung« III. vydání na str. 338 v pozn. 339 zcela všeobecně tvrdí, že krátká promlčeCÍ
Ihúta platí nejen při nárocích, které žalobou, nýbrž i při nárocích, které
vzájemnou žalobou nebo námitkou se uplatňují. Proti tomu Rinaldini,
»Eisenbahn-Betriebsreglement« str. 262.) S tohoto hlediska nelze při
znati právního významu poukazu k ustanovení §u 70 (I) žel. dopr. ř.,
že, kdo povinen jest doplatiti, má bezodkladně býti zpraven, ~ a dúsledkúm z toho odvozovaným.
čís.

2397.

Zákon o úrazovém pojištění dělnickém ze dne 28. prosince 1887, čís.
zák. na rok 1.888.
»Podnikovým« jest úraz, utrpěl-li jej dělnik při provozování podniku
a je-li v příčinné souvislosti s tímto provozováním nebo s nebezpečím
s ním spojeným.
.
1

ř.

(Rozll. ze dne 20.

března

1923, Rv I 1138/22.)

Žalobkyni, tovární dělnici, udělalo se při práci v továrně žalovaného
nevolno, upadla a poranila se. Lékař zjistil záchvat epileptický nebo hysteroepileptický. žaloba na podnikatele o náhradu škody, ježto neohlásil včas úraz u politického úřadu, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří
s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto

důvodů:

Po právni stránce nutno podotknouti, že dle skutkových zjištění nižších soudů v tomto případě vůbec nejde o podnikový úraz ve smyslu
§u j zákona ze dne 28. prosince 1887 čís. I ř. zák. pro rok 1888. O podnikovém úrazu lze mluviti pouze tehdy, je-Ii úraz, jejž utrpěl dělník při
provozování podniku, v příčinné souvislosti s tímto provozováním anebo
s nebezpečím s ním spojeným. Dělník musí se tedy ocitnouti v situaci}
vzniklé provozováním podniku a jeho úraz nesmí míti svůj dúvod v pří
čině ležící zcela mimo provozování podniku. Tato zásada nebyla změ
nC,na čl. I. zákona ze dne 21. srpna 1917, čís. 363 ř. zák., neboť odstavec
druhý tohoto článku opakuje slova uvedená v §u I zákona ze dne 28.
pros(nce 1887 »........ následky úrazů přiházejících se při provozování podniku« a třetí i čtvrtý odstavec jen předpisují, že úrazy, tam uvedené, dlužno na roveň postaviti podnikovým úrazům, čímž zásadní ustanovení §u 1 zákona o úrazovém pojištění dělníků nebyla změněna, naopak opakována a zdúrazněna. Nehledíc k tomu, třetí a čtvrtý odstavec
čl. I. zákona ze dne 21. srpna 1917 čís. 363 ř. zák. v tomto případě nepřicházejí v úvahu, jelikož žalobkyně, jak není sporno, utrpěla úraz v továrně žalované firmy. Odvolací soud zjišťuje, že příčinou pádu žalobkyně
nebylo chatrné zařízení podniku žalované firmy, nýbrž, že pád i úraz žalobkyně přivoděn byl jejím epileptickým nebo hysteroepileptickým záchvatem a že byl následkem její choroby, že tedy není v žádné souvislosti
s provozováním podniku žalované firmy. Nejde tedy dle hořejších právních vývodú O podnikový úraz, čímž padá podklad žalobního nároku,
odvozovaného z toho, že žalovaná firma opomenula oznámiti úraz žalobkyuě politickému úřadu. Za tohoto stavu věci a jelikož dovolatelka
v dovolacím spise se nezabývá jiným zaviněním žalované firmy, nebylo
potřebí vzíti na přetřes právní vývody odvolacího soudu.
čís.

2398.

Dodáním zboží ve smyslu čl. 347 obch. zák. jest skutkový postup,
jímž prodavatel propouští zboží ze své disposice, a umožňuje kupiíeli.
by jím dále vládl. Dokud se tak nestalo, není kupitel sice povinen, ovšem
ale oprávněn vytknouti shledané vady. Nevytkl-Ii zjevné vady, jest míti
za to, že se vzdal práva odmítnouti zboží pro tuto vadu. .
Dal-li prodatel ohledati zboží soukromými znalci, může se na kupiíeli dOmáhati náhrady nákladů s tím spojených, pakli ohledání bylo
pro prodatele účelným.
(Rozh. ze dne 20.

března

1923, Rv 11294/22.)

žalující firma dodala žalované firmě dříví, jež měl9 dle kupní
smlouvy býti dodáno oloupané. Žalovaná zboží nepřijala, vytknuvši mu
rúzné vady, nikoliv však, že nebylo oloupáno. Žalobkyně dala dříví
ohledati soukromými znalci, již je shledali zdravým. Dříví bylo dráhou
prodáno a žalobkyně domáhala se na kupitelce rozdílu mezi smluvenou
kupní cenou a výtěžkem z prodeje dráhou a kromě toho náhradu výloh
ohledáni dříví soukromými znalci. Ve sporu vytýkala žalovaná též, že
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dříví nebylo oloupáno. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl
zcela žalobě, o d vol a c í s ou d jí vyhověl pouze, pokud se domáhala
zaplacení rozdílu mezi kupní cenou a výtěžkem z prodeje dráhou, zamítl ji však, pokud žádala náhradu nákladů ohledání dříví. D ů vod y:
Právnímu názoru odvolatelovu, že tu ustanovení čl. 347 a 348 obch. zák.
použiti nelze, jelikož žalovaný dříví nepřijal, nelze přisvědčiti. Dle čl.
347 obch. zák. má kupitel zboží po dodání bez prodlení zkoumati. Dodání jest poslední úkon, kterýprodavatel předsebere, by zboží ze své
dIsposice do disposice kupitelovy převedl, úkon, který kupiteli skýtá
možnost, zbožím nakládatí a jeho vlastnosti zkoumati. Zda kupitel této
možnosti použije a držby zboží se uchopí, jest jeho věcí. Povinnost,
zkoumati zboží, nastává tím okamžikem, kdy mu tato možnost byla poskytnuta. Skutečného převzetí zboží kupitelem není třeba. Žalobkyně
dle ujednání zaslala žalovanému dříví drahou a žalovaný ani ve sporu
nevytýkal, že této možnosti ke zkoumání dříví neměl. Žalovaný dříví
také zkoumal, neboť vady jeho vytýkal. Ovšem, jak soud prvé stolice
správně uvádí, včas vytýkaných vad tu není, sporné dříví jest prostřed
ního druhu a jinaké vady včas vytýkány nebyly, vada, že dříví nebylo
oloupané, vůbec vytýkána nebyla. Žalovaný nebyl oprávněn, přijetí
dříví odepříti (čl. 335, 346 a 337 obch. zák.), a prodej dříví nejde na nebezpečí a účet žalobkyně, jak odvolání vytýká, nýbrž na nebezpečí a
účet žalovaného. Ku prodejí dříví dle čl. 343 obch. zák. byla žalobkyně
jen oprávněna, nikoliv však povinna. Soud prvé stolice právem proto žalobě v tomto směru vyhověl. Naproti tornu jest odvolání odůvodněno,
pokud se tkne náhrady ohledacích nákladů. Dodáním dříví žalobkyně
smlouvu splnila. Vytýkané vady prokázati bylo věcí žalovaného. Žalobkyně byla jen oprávněna, provésti důkaz ku zajištění dle §u 384 c. ř. s.
Důkaz ten byl však ku návrhu žalovaného proveden. Zaplacené částky
znalcům, žalobkyní přivzatým, jakož i osobám, které dřiví k žádosti žalobkyně ohledaly, kteréžto důkazní prostředky žalobkyně jen ve vlastním zájmu si opatřila, aniž k tornu povinna byla a jichž také ve sporu
ani použito nebylo, nejsou škodou, která nesplněním smlouvy žalovaným žalobkyni byla zpŮsobena. Nemá proto žalobkyně nároku na· náhradu zaplacených těchto částek dle čl. 283 obch. zák. a §u 1295 obč.
zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalOVané, k dovolání žalobkyně přiznal jí i nárok na náhradu výloh ohledání.
Dů'Vody;

D o vol á níž a lov a n é h o vytýká dle čís. 4 §u 503 c. ř. s., že
jest nesprávným právní názor odvolacího soudu, že žalovanému bylo
zboží dodáno, že měl dle čl. 347 obch. zák. povinnost, je neprodleně
zkoumati, a že nelze přihlížeti k vadám, jichž ihned neoznámil. V druhé
stolici uplatňoval žalovaný též, že prodej zboží, provedený železnicí dle
§u 81 žel. dopr. ř., nejde na jeho vrub, poněvadž žalobkyně se nezachovala dle čl. 343 obch. zák. Tuto námitku zamítl odvolací soud jako ne- .
odůvodněnou, poněvadž žalobkyně byla prý jen oprávněna, nikoliv však
povinna, postupovati dle čl. 343 obch. zák. V dovolání se žalov~ný k ná-

milce té již nevrací. Dovolacímu soudu nelze (udíž přezkoumati rozsudek s právního hlediska právě naznačeného, poněvadž hranice, v nichž
napadený rozsudek jest přezkoumati, vymezeny jsou dovolacími návrhy
a jejich odůvodněním a dle §u 506 posl. odsl. c. ř. s. jest na dovolateli,
by v dovolacím spisu vyložil, ze kterých důvodŮ pokládá právní posudek věci za nesprávný. Námitky, jež činí dovolání, nejsou však opodstatněnv.

Pravda arciť, že nelze přisvědčiti mínění odyolacího soudu,

že zboŽi bylo žalovanému dodáno po rozumu čl. 347 obch. zák. Dodáním zboží ve smyslu tohoto ustanovení zákona se vyrozumívá skutkový
postup, jímž prodavatel propouští zboží ze své disposice a umožňuje
kupiteli, by jím dále vládl. Kdy právo, zásilkou disponovati, přechází
na adresáL, bylo-li zboží zasláno drahou, ustanovuje čl. 402 obch. zák.
Žalovanému nebyl nákladní list vydán, nenabyl tudíž práva, zbožím disponovati, a nelze proto říci, že mu zboží bylo dodáno dle čl. 347 obch.
zák. Z toho plyne, že žalovaný nebyl p o v i ne n, by zboží zkoumal a
vady vytkl. Avšak doba po dodání zboží jest nejzazší mez, po kterou lze
oznámení vad odložiti; kupitel není sice povinen, ale jest nepochybně
oprávněn, by, chce-Ii, zkoumal zboží již dříve, než jést mu dodáno, a
vytkl shledané vady. To žalovaný učinil, přeS to, že zboží nepřevzal.
Vytkl vady a prohlásil, že ,nepřijímá zboží pro tyto vady, nevytkl však
té vady, že dříví není oloupané, ač dle smlo\1vy mělo býti oloupáno.
·Třeba že nelze říci, že dodatečné vytýkání této vady jest vyloučeno dle
druhého odstavce čl. 347 obch. zák., dlužno přece z toho, že žalovaný
nevytkl této vady, ač jest to rovněž vada do očí bijící, dle §§ 863 a 914
obč. zák. a čl. 279 obch. zák. usuzovati, že, nepovažuje ji za porušení
smlouvy a nechtěje ji vytknouti, vzdal se práva odmítnouti zboží pro
tuto vadu. Výsledek, k němuž. dospěl odvolací soud, jest tudíž správný
a proto není dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. opodstatněn. Dovolací
důvod čís. 3 §u 503 c. ř. s. shledává dovolání žalovaného v tom, že odvolací soud se ocitá v rozporu se spisy, tvrdě, že žalovaný neuplatňoval
ve sporu, že nepřijal dříví z toho dŮvodu, že nebylo zasláno do L. Netřeba zkoumati, má-li odvolací soud pravdu, poněvadž tento odpor netýká se podstatné části rozsudku, neboť jest jisto, že žalovaný neodmítl
z uvedeného důvodu zboží přijmouti a platí tudíž o tom totéž, co bylo
řeceno o dodatečně uplatúované vadě, že dříví nebylo oloupáno. Nebylo
proto' dovolání žalovaného.

vyhověti.

Do Y o lán í ž a lob k y n ě jest, uplatňujíc dovolací důvod čís. 4·
§u 503 c. ř. s., v právu. Poněvadž žalovaný odmítl zboží přijmouti, protože prý bylo vadné, a namítal dle §u 1052 obč. zák., že žalobkyně nemŮže na něm plnění žádati, když sama neplnila, bylo na žalobkyni, by
prokázala, že zboží nebylo vadné, ježto opírá svŮj nárok o to, že žalovaný odmítl zbOží neprávem. Měla sice právo, nikoliv však povinnost,
dáti zjistiti způsobem v čl. 348 obch:zák. uvedeným, zda je zboží vadné,
a mohla si toto zjištění opatřiti též soukromou cestou, neboť čl. 348
obch. zák. neobsahuje ustanovení, že vady lze zjistiti jen znalci ustanovenými soudem. Úsudek znalců,· kterými dala žalobkyně dříví ohledati,
shoduje se v podstatě s výsledkem znaleckého důkazu soudem pro-.
vedeného, který nižší soudy uznaly za správný, jest tedy správným a
., bylo tudíž ';oto ohledání znalci, žalobkyní vyslanými, účelným pro
Civilnl rozhodnuti. Y,
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žalobkyně. žalovaný dal k němu podnět, odmítnuv zboží
a jest proto dle čl. 283 obch. zák. a §u 1295 obč. zák.
povinen, žalobkyni vzešlé útraty nahraditi.

obranu práv
bezdůvodně,

čís.

2399.

Prodav dále zboží, jež byl pozastavil pro vadnost, pozbyl sice kupitel nároku na zrušení smlouvy, nikoli však za všech okolností i nároku
na slevu.
(Rozh. ze dne 20.

března

1923, Rv I 1300/22.)

Žalující firma dodala žalované firmě 2000 obleků po fakturovaných
133 Kč 50 h. žalovaná zboží pozastavila aoznámila žalobkyni, že jí vypláci za oblek pouze po 125 Kč, načež zboží .dále prodala. Žalobu o nedoplatek kupní ceny pro c e sní s o udp.r v é s t o I i c e zamítl, o dvol a c í s o u d jí vyhověl.
Ne j vy Š š í s o II d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu
věc, by ji znovu projednal a rozhodl.

cla cena 125

Kč,

kterou žalovaná zaplatila, jest

přiměřená,

Odvolací

~o~ld posuzuie věc nesprávně po stránce právní, nepřezkoumal zjištění
prvéÍlO soudu o tom:, ž~ ~ada zbožl byla skrytá a ž<; cena 125 Kč jest

přiměřená, ač tat~ zJ!St~~I. bJ:la dotcena odv:,laclml du~ody, a nezabyv~!
se ani s ostatnímI dulezltyml okolnostmI, dnve naznacenyml. Jest tudlz
dovolaci návrh na zrušení rozsudku odvolacího soudu opodstatněn a
bylo mu proto vyhověno.
čís.

2400,

Zajištěno-li pachtéři smluvně pel uplynut~ ujednané pacht?vní ď?by
pro další pevně určený čas,a za, ~mluyene pachtovne »pr~~o pr~d
pachtovní«, vyhrazeno mu tun OpCll! pravo o~oho obsahUJ jez dluzn?
vykonati ještě za trvání prvotní doby pachtovll! neb alespon neprodlene
, po jejím uplynutí.

(Rozh. ze dne 20. března 1923, Rv I 1306/22.)

D ů vod y:
Mínění prvého soudu, že původní ·úmluva o ceně zbo~í byla vzájemnou dohodou stran zrušena, že k jiné dohodě nedošlo a že proto žalovaná jest jen povinna platiti cenu přiměřenou, nelze ovšem přisvědčiti.

Nelze však ani sdíleti názor odvolacího soudu, který v tom, že žalovaná
prodala zboží dále, shledává schválení zboží s její strany, jímž pozbyla
veškerých nároků ze správy. Prodá-li kupitel zboží, jež pozastavil pro,
vady, ztráci tím zajisté nárok na zrušení smlouvy, Uplatňoval-li však
nárok na slevu, nelze z pouhého prodeje pozastaveného zboží usuzovati, že schvaluje zboží a vzdává se náróku na slevil, neboť tím že žádal
jen slevu, dal na jevo, že chce zboží podržeti a žádá slevu práVě proto,
že zboží jest vadné, V takovém případě dlužno uvážiti všechny okolnosti,
celé chování se kupitelovo, není-Ii dqvodné příčiny, pochybovati o tom,
že chtě! prodejem projeviti svou vůli, že zboží schvaluje (§ 863 ob-č.
zák.). Zalovaná sdělila žalobkyni dopisem ze dne 27. srpna 1920, jimž
zboží pozastavila, že jí vyplácí jen po 125 Kč za oblek místo ujednaných 133 Kč 50 h, čímž zřetelně projevila svou vůli, že žádá slevu pro
vady zboží. žalobkyně na tento dopis ·sice neodpověděla, než žalovaná
právem se domnívala, že žalobkyně tím neodmítá nadobro nárok na.
slevu, neboť žalobkyně později přece vysl;lIa k ní své zástupce, by jednali se žalovanou o slevě, a k dohodě nedošlo nikoli proto, že žalobkyně
neuznávala nároku žalované, nýbrž proto, že nechtěla tolik sleviti, kolik
žalovaná žádala, Když tedy žalovaná zboží prodala, očekávajíc, a to ne
bezdůvodně, že se dohodne se žalobkyní dodatečně o ceně, a chtějíc
předejíti větším ztrátám, poněvadž ceny zboží klesaly, nelze prodej pokládati za konkludentní čin, jenž nezůstavuje žádných pochybností, že
žalovaná zboží schválila, a se svého nároku na slevu vzdala. Tomu-li
iak, jest pro rozhodnutí sporu závažné, zda vada zboží byla včas oznámena, zda jest to vada skrytá a, není-li, zda bylo koupeno dle vzorku,

žalovaný, majitel kavárny, ve :,vět;JVých lá:ních, uzavře: v roce 1913
se. žalobkyní smlouvu, dle níz mela zal ob kyne postavItI pred kavarnou
žalovaného mříž na níž mohla připevňovati reklamní tabulky, a to
v prvém roce zdarma, v následujících létech za úplatu. Smlouva měla
trvati po sedm let (do 31. ,pros~nce, 1920), načež"n:ěla ~e mříž ~táti
vlastnictvím žalovaného. Zaroven vsak bylo za]lsteno zalobkym po
uplynutí 7 let »právo předpachto~ní« na d,alších ,5 let a~ .d~31. prosince
1925. Počátkem války opustIla zal ob kyne lazne a vralJvsI se v srpnu
1921 do lázní, shledala, že žalovaný v roce 1920 kavárnu pr?dal, aniž
by byl vzat zřetel k jejím smluvním právům. Ježto j.í tím bylo znemožněno, užívati mříže až do konce roku 1925, domáhala se na žalovaném
náhrady škody. O b a n i,ž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í
s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ít: Ve smlouvě zaručil žalovaný žalobkyni přednostní právo při propachtování na dalších 5 let (t. j. od
1. ledna 1921 až do konce roku 1925). žalobkyně však nechala rok
1920 uplynouti, aniž učinila návrh na obnovení pachtovní smlouvy na
dobu od 1. ledna 192 i až do konce 1925. Tím táž pozbyla nároku n-a
obnovení pachtovní smlouvy, davši tím jasně na jevo, že, na obnovení
to nároku nečiní (§ 8630bč. zák.). Dlužno přisvědčiti žalovanému, že
smlouva D oonovení pachtovního poměru jest smlouvou předchozí, poněvadž tam učiněno ujednání ohledně pachtovní smlouvy, jež budoucně
měla býti uzavřena, a že smlouva tato jest dle §u 936 obč. zák. neplatna,
poněvadž doba tam není určena. Smlouvu by slušelo i z toho dítvodu
pokládati za nezávaznou, že se žalobkyně od roku 1915 do srpna 1921
opomer pachtovní nestarala, pachtu neplatila, takže žalovaný právem
ztratil důvěru k žalobkyni a mohl míti za to, že žalobkyně s propachtováním dále nečítá. Nemůže tudíž žalobkyně z toho, že žalovaný pozemek propachtovaný dále zcizil, vyvozovati nárok náhradní.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Důvody:

Výraz »Vorpachtrechl«, jehož bylo použito v ustanovení smlouvy'
;Gleichzeitig sichere ích Ihnen nach Ablauf der 7 Jahre also bis 31. Oe~
zember 1925 das Vorpachtrecht !lir weitere 5 Jahre und zahlen Sie dann
30 K pr~ Jahr und eine Ta!el Miete« poukazoval by sice k tomu že
strany mely na mysli založiti právní poměr obdobný předkupnímu právu.
V tomto případě měla by žalobkyně jen právo, vstoupiti do nájemní
smlouvr, ~terou by žalovaný po 31. prosince 1920 o užívání mříže ujednal s tretI osobou, a nemela by vubec práva' na další užívání mříže
kdyby vlastník mříže dále nepronajal. Ale tomuto výkladu slova »Vor~
pa_chtr_echt:, brání, ~e bylo. jíž předem stranami stanoveno jak nájemné,
Jez. l~eJa zalobkyne platItI po dobu prodloužení smlouvy, tak i doba
tr.val1l s~louvy, kdežto by při právním poměru, obdobném předkup
l11~nu pravu, m~sela žalobkyně vstoupiti do smlouvy za stejných podml~ek, za kterych byla smlouva s třetí osobou ujednána. Vzhledem'
k tem!o ustanovenhn dluž!,lO ~mlouvě rozum~ti jen tak, že se žalobkyni
~yhrazuJe tak zva~e Op_ČI1l pravo na prodlouzení smlouvy za podmínek,
umluvou stanovenych. zalovaný byl touto úmluvou vázán ihned kdežto
pro žalob~yni _se mě!~' ,státi závazn.ou tep,rve prohlášením, jí' na vůli
ponecha,ny~, . ze pOl,tzIva tohoto sveho prava opčního. Doba, do kdy
lak musl uClmtI, nem ve smlouvě určena. Nelze však vykládati smlouvu
v te~ roz_um, že t~k může u~initi kdy~oliv během umluvené 5tileté lhůty,
P?nevadz se neda mysletI, ze by se zalovaný byl chtěl obmeziti ve volne~ nak~ádání s_~. mříží t~k, že by m~sel 5 let čekati, zda žalobkyně'
sveho prava !,ouzIJe, čIli I1I,C .. Pr?to dluzno míti za to, že žalobkyně byla
povI~na, proJevIŤ! svou vulI pred uplynutím původní 71eté doby ná]emm neb alespoň neprodleně po jejím uplynutí. Poněvadž tak neučinila
nýbrž se příhlásila teprve v srpnu 1921, zaniklo její právo a nemoho~
tudíž z něho býti vyvozovány náhradní nároky. Proč se v čas nepřihlá
SIla, zda jí v tom překážely válečné poměry, jest lhostejno, a nebylo
proto třeba, ty~o okolno~ti zjišyovati. Ž; také ~ebylo třeba, zjistiti výši
skody, kdyz nahradm narok vubec. nem po pravu, Jest samozřejmé,
čís.

2401.

Promlčení nároku ze ztráty zboží se staví reklamací u kterékoliv
dráhy pasivně legitimované, třebas rozdílné od dr3hy, žalované \ pak
z náhrady škody;
. .
_ Uplat~~ván-Ii proti soukromé dráze, nárok na náhradu ško-::ly z doby
pred 28. f1Jnem 1918, nelze spor dle zákona ze dne 23. července 1919
čís. 440 sb. z. a n., přerušiti, třebas na dopravě byly súčastněny též
bývalé c. k. státní dráhy.
.

rátu státních drah v Praze. Žalobu proti Buštěhradské dráze p r 0cesni soud prvé stolice zamítl. Důvody: Jest zjištěno, že
zásilka kognaku se ztratila před 28. říjnem 1918 a že na dopravě její
byly súčastněny jednak žalovaná strana, jednak tehdejší ředitelství
býv. společnosti státních drah v Praze, které obě solidárně ručí dle
§u 100 žel. dopr. ř. za ztráty za dopravy. Dle zákona ze dne 23. čer
vence 1919, čís. 440 sb. z. a n. nelze však toho času oproti státním
drahám uplatňovati nároky ze ztrát, které se staly před 28. říjnem 1918.
Kdyby tudíž nyní se rozhodlo o žalovaném nároku, rozhodlo by se zároveň oproti železničnímu eráru, rozhodnutí takové jest však dle výše
uvedeného zák.onného ustanovení toho času, t. j. před rozhodnutím reparační komise vyloučeno. O d vol a cí s o u d žalobě vyhověl. O ů
vod y: Není sporu o tom, že sud byl podán a žalovanou dráhou přijat
k dopravě ve stanici žalované dráhy v Karlových Varech a že se ztratil
za dopravy na dráze, Ručí tudíž žalovaná jako dráha odesílací podle
§u 84 a 100 (1) žel. dopr: ř. ze dne ll. listopadu 1909, čís. 172 ř. zák.
za tuto ztrátu, nehl.edíc k tomu, zdali' použito bylo jen vlastních či též
cizích tratí, ohledně kterých žalobcovo právo podáním žaloby na dráhu
odesílací podle §u 100 (3) žel. dopr. ř. zaniklo. Zákonem ze dne 23.
července 1919, čís. 440 sb. z. a n., bylo nařízeno příročí a přerušení
sporů pro pohledávky za bývalým c. k. erárem, c; a k. erárem a král.
uher. erárem. Pohledávku proti těmto žalobkyně však neuplatňuje, a
možný snad postih žalované dráhy proti býv~c. k. edru podle §u 100
(5) žel. dopr. ř. nemůže mítívlivu na právo žalující společnosti již
proto, že nelze nyní ani říci, zda žalované dráze pohledávka taková
vznikla či vznikne. Odvolací soud nesdílí proto názoru prvého soudu,
že toho času nelze rozhodnouti o nároku žalobním z dúvodu jím uvedeného.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
O II vod Y'
Promlčení' nároku ze ztráty zboží se staví reklamací u kterékoliv
železnice dle §u 100 žel. dopr. ř. pasivně legitimované, poněvadž § 98
žel. dopr. ř. praví jen, že nárok jest písemně bhlásiti II železnice, nepraví však, u které ze súčastněných drah se tak má státi. Žalovaná při
pouští, že reklamace byla podána dne 25. dubna 1918 u ředitelství státních drah, které poslední převzaly' zboží s nákladním listem. Námitka,
že žalobní nárok jest promlčen, jest tedy lichá. Stejně. bezdůvodna
jest námitka, že spor jest přerušiti podle zákona ze dne 23. července
1919, čís .. 440 sb. z. a n.žalobkyně neuplatňuje pohledávky proti c. k.
eráru, nýbrž uplatňuje proti žalované jako dráze odesílací nárok, který
dle §u 100 žel. dopr. ř. vznikl ztrátou zboží přímo protí ní a není odvozován ze závazku bývalých c. k. státních drah. Právní poměr mezi těmito
a žalovanou se netýká práv žalobkyně.

(Rozh. ze dne 20. března 1923, Rv I 1364/22.)
.
Dne 9. ledna 1918 odevzdala žalobkyně Buštěhradské dráze v Karlových Varech sud kognaku k dopravě .do Lanškrouna (trať státních
drah). Ježto zboží příjemce 'nedošlo; reklamovala je včas u inspekto-

čís.

2402.

Předpokladem diferenčních ODchodů

jest, by i druhá strana věděla,

že jde o takové obchody.
(Rozh. ze dne 20.

března

1923, Rv I 388/23.)
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Proti směnečnému platebnímu příkazu namítl žalovaný, že obchody,
slouživší za podklad směnečnému dluhu, byly obchody diferenčními.
Směnečný platební příkaz byl ponechán v platnosti s o u d Y VŠe c h
tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Dovolání uplatňuje jedině dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., a
výtku nesprávného právního posouzení věci tvrzením, že
Ddvolací soud přehlédl, posuzuje právní povahu obchodů žalovaného,
rrěkteré skutkové okolnosti. Odvolací soud přihlédl však právem pouze
'{e skutkovým okolnostem, obsaženým v námitkácli žalovaného proti
platebnímu příkazu. Nezáleží na tom, zda žalovaný označil obchody
jako diferenční výslovně teprve při ústním jednání, rozhodno je, zda
tato právní povaha byla patrna ze skutkových okolností v čas, t. j. v ná. mitkách přednesených. V nich tvrdil dovolatel jedině, že koupil od žalující banky bez hotového zaplacení a za účelem spekulace papiry, jež
zůstaly v úschově banky. Že papíry ty koupil nikoli jako dirigent bankovní filiálky, nýbrž pod nepqvým jménem, přednesla žalující banka
při ústním jednání. Že však žalující banka uznala zasláním kontokorrentu žalovaného dodatně jako smluvni stranu, znajíc při tom jeho
majetkové poměry avědouc proto o jeho majetkové nezpůsobilosti, by
zaplatil kupní cenu, nebylo ve sporu vůbec tvtzeno, a nemohlo o tom
býti jednáno ani před procesním soudem ani v řízení odvolacím. Jsa
vázán skutkovým přednesem žalovaného, v čas uČiněnSti:n, posoudil odvolací soud věc správně. I když žalovaný tvrdil, že koupil papíry za
účelem spekulace, není tím prokázána právní povaha diferenčních nežalovatelných obchodů, neboť nebylo tvrzeno, že tento úmysl žalovaného
byl znám i druhé straně, toto souhlasné vědomí druhé strany je však
nezbytnou podmínkou diferenčních obchodů. Odvolací soud neuznal
tudíž právem oprávněnosti této námitky.
)podstatňuje

čís.

2403.

Zákon ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n. Za opětnou
úpravu pachtovného ve smyslu Čl.V. lze žádati pouze tehdy, bylo-Ii
původně upraveno soudem, nikoliv, bylo-Ii stanoveno dohodou stran.
(Rozh. ze dne 20. března 1923, R II 78/23.)
Dne 19. října 1921 uzavřeli propachtovatelé s' pachtýřem mimosoudní smír, jímž obnoven pacht na 3 léta. žádost pachtýře o úpravu
pachtovného dle zákona ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n.
s o udp r v é s t o I i c e zamítl, ježto strany uspořádaly věc úmluvou.
Rek u r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, by ji,
vyčkav pravomoci, znova projednal a rozhodl. D ů vod y: Dle náhledu rekursniho soudu vedou řidící myšlenky zákonů ze dne 12. srpna
1921, čís. 313 sb. z. a n. a ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n.
k opačnému řešení sporné otázky. Zákon čís. 213/1922 stanoví pro zji-

šlění spravedlivé výše nájemného pevné měřítko (čl; V. (1) jak I:ro
rok 1922/1923, tak i pr? ~'ok 1923/1924, ~by smluvm. strany nel!t!pely
škody nahodilým stoupamm nebo klesnutnTI cen obIlI. Proto muze Se
dovoÍávati této zákonné úpravy pachtovného do 30. listopadu každá
strana (pachtýř, propachtovatel) a to ve všech případech, byť i pachtovné za tyto dva roky bylo dříve uprav'eno soudem nebo dohodou stran.
Zákon (článek Vl.) vyjimá z tohoto dobrodiní pouze ony pachtovní
smlouvy drobných zeměclělcú, jež byly v době od 1. ledna 1922 až do
vydání zákona dobrovolnou smlouv?u nejméně. na ~.Iet uzavřeny. Tu
není třeba zákon ne ochrany. Ve vsech ostatmch pnpadech plah zakonn§. úprava pachtovného, dovolá-li se strana včas této výhody.
V tomto případě odmítlo napadené usnesení návrh na úpravu pachtovněhe dle zákona, poněvadž strany před platností zákona tuto otázku
uspořádaly úmluvou. S tímto výkladem zákona (čl. V.) nelze souhlasiti.
N e j v.y š š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu.

,

Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Dle čl. Vl. zákona
ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n., určí okresní soud k návrhu stran pachtovné ohledně pachtů, které byly 'obnoveny ,dle čl. I.
tohoto zákona, t. j. ohledně pachtů, jež končily r?ku 1922 nebo roku
1923. Jelikož v tomto případě dle zjištění prvého, ,soudce strany uzavřely již 19. října 1921 mimosoudní smír, jímž dosavadní pacht Aloisa
S-a se obnovil na dobu 3 let, nepřichází v úvahu čl. IV. uvedeného zákona. Ani V. článku tohoto zákona pachtýř nemúže se dovolávati, jelikož tento předpis předpokládá, že pachtovné pro pachtovní léta 1922
až 1923 a 1923/1924 bylo soudem upraveno dle §u 5 zákona ze dne
12. srpna 1921, čÍs. 313 sb. z. a n., kdežto v tomto případě určitá výše
pachtovného pro uvedenou dobu nebyla stanovena ani ,soudem ani úmluvou stran. Dle zjištění prvého soudce bylo dne 19. října 1921 mezi stranami umluveno, že po roce ta- i ona strana může žádati za snížení neb
zvýšení pachtovného dle poměrů v tom kterém roce. Úprava pachtovného
pro pachtovní léta 1922/1923, 1923/1924 nepatří tedy v tomto případě
k mimospornému řízení· ve smyslu uvedených zákonů; naopak spor
o výklad úmluvy, že po roce ta i ona strana může žádati za snížení nebo
zvýšení p'achtovného dle poměrů v tom kterém roce, lze již dle §u 2,
čís. 7 pat. o mimospor. říz. rozřešiti pouze pořadem práva. Názor rekursního soudu, že zákonné úpravy pachtovného dle čl. IV. zákona ze
dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z.' a n., mŮže se dovolávati každá
strana, byť i pachtovné' za pachtovní léta 1922/1923, 1923/1924 bylo
dříve upraveno dohodou stran, jest nesprávným a jeho poukaz k čl. Vl.
tohoto zákona nepřípadným, jak zřejmo z těchtD úvah: Dle §u 9 zák.
ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n. o obnově drolíných zeměděl
ských pachtů rozhodují soudy podle zásad nesporného řízení o námitkách propachtovatelil proti obnově pachtu, jakož i o nárocích na snížení nebo zvýšení'pachtovného. Nepodá-li propachtovatel ve lhůtě §u 8
, ,tohoto zák. námitek proti .obnově pachtu, ztráCÍ právo, odporovati obnově pachtu, a soudní řízení odpadá, právě tak, jako v případě, kde
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strany se dohodnou O pachtovném. Správnosti tohoto názoru nasvědčuji
ustanovení §u 5 (3) zákona ze dne 12. srpna 1921. čís. 313 sb. z. a n.
a čl. IV. zákona ze dne 13. července 1922. čís. 213 sb. z. a n., že okresní
soud, v jehož obvodě leží pachtovaný pozemek, určí pachtovné k návrhu pachtýře nebo propachtovatele pouze tehdy, když strany se o pachtovném nedohodnou, když tedy zakročení u soudu jest nutným. Dle
čl. V. zákona ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n. může býti
žádáno za úpravu pachtovného pro pachtovní léta 1922/1923 a 1923
až 1924 i tehdy, bylo-li pachtovné upraveno podle §u 5 zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 313 sb. z. a n., t. j. bylo-li upraveno soudem, nikoliv bylo-li stanoveno úmluvou stran, jež, jak výše dolíčeno, vylučuje
zahájení mimosporného řízení ve smyslu §u 9 tohoto zakona a čl. IV.
zákona ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a n. Ustanovení čl. Vl.
tohoto zákona ničeho nemění na uvedené zásadě, nýbrž má na mysli
pouze právní poměr mezi propachtovatelem, dosavadním a novým pachtýřem a pachtovní smlouvy uzavřené od 1. ledna do 17. srpna 1922
na dobu nejméně šesti let. Slušelo se proto dovolacímu rekursu vyhověti a obnoviti usnesení prvého soudce, jež odpovídá skutkovému a
právnímu stavu věci.
čís;

styk

dětí

s druhým manželem

2404.

může

býti po

stihováno pozdější rozhodnutí o úpravě. sty!'u těch!o dětí s .m~tkou~
V ~u 142 obč. zák. se výslovně ustanovuje, ze druhy z rodlču, jemuz
nebyla výchova svěřena, jest přes to oprávně?, s dětmi se o~obně stýkati. Co zákonodárce osobním stykem rozuml, nem vyslov ne uvedeno,
a proto dlužno slovo styk vykládati. ve smys~r:běžném: Stykem dle t~ho
iest rozuměti setkávání ~e osob vube~. l!vaZl-I,1 s~, ze ,I usta,novemm)
že dětí byly přenechány jedn0';1u, ma?~eh do vychovy,.trm (vy.c~ovou)
jest stanoven styk stálý za ,urcltym .ucelem n,a dobu VIC.': !et, jlZ nelze
předem určiti, nelze tedy mlh za ~ty~ jen kr.atke, na ~1rcI~e hodmy vypočtené setkání se dětí s rodIči, nybrz .1 setkam takove" jez br.lo určen?
dobou delší, ne však trvale jako u vychovy. Styk ma slouzlh hlavne
k osvěžení, upevnění a zachování příbuzenských svazků, vzájemné lásky
Zl úcty k orromu z rodičů, s nimiž se děti jen zřídka vídávají, a má se jím
podp~rovati mravní výchova dětí, jež výlučné druhému.• ,; rodičů, byla
svčře"a. Z toho plyne, že děh pobytem u druheho z rodlcu nemaj1, ano
nesmějí, na výchově utrpěti úhony. Vychází-I} se .s tohoto hledl~ka, ~ak
nutno i pobyt dětí u matky po dobu 14 dnu v .cas~ hlav111ch skoll11ch
prázdnin. považovati za styk, jaký má ~ 142 ?bc. zak. na ~lysh. Pr?t?
právem soud prvé stolice dal matce, jez ze stale.ho styku, vychovy deh,
jest vyloučena a jedině obmezena na styk s de!I':I.v. celku .~111 ne .na
měsíc ročně, právo, mimo určité dny, jednou v meSlCl 1 14 dnu hlavmch
školních prázdnin se svými dětmi se stýkati ..
1

případě určen

na více

dnů.
čís.

(Rozh.ze dne 20.

března

Při

rozvodu manželú od stolu a lože byly dány děti právoplatně clo
výchovy otcovy, k napotomní žádosti matky pak jí s o udp r v é s t 0li c e povolil jednak navštivíti děti jednou měsíčně a pobýti s nimi od
9 do 17 hodín, jednak vzíti sí je o hhvních prázdninách na 14 dní k sobě.
R·e k II r sní s o II d . usnesení prvého soudu ohledně mčsÍčních návštěv
potvrdil, ohledně prázdninového pobytu však je zrušil a uvedl v tomto
směru v d li vod ech: Jinak má se však věc s ustanovením, že matka
může míti dítky každý rok o hlavních prázdninách po 14 dnů u sebe.
§ 142 obč. ~ák. rozeznává mezi tím, komu bylý děti předány, a tím, kdG
se s nimi smí stýkatí, tedy mezi jejich přechovatelem a navštěvovatelem:
U onoho se zdržují, tento za nimi dochází nebo dojíždí. Pobyt jejich je
u přechovatele, u něho se mají děti zdržovati. V tomto případě je pře
chovavatelem otec, t. j. stěžovatel, poněvadž rozhodnutím nejvyššího
soudu ze dne 27. června 1922 bylo vysloveno, že se děti přenechávají
stěžovateli. S tím nutno počítati a nelze na tom ničeho měniti. Neprávem
tedy vyslovil prvý soud, že matka má právo, děti každý rok na nějaký
čas k sobě vzíti a u sehe chovati. Oním rozhodnutím bylo jí právo toto
odepřeno.

.N e j v y

Š

2405.

1923, R II 81/23.)

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

I když nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 27. června í 922 vyslovil, že
se výchovou dětí výlučně pověřuje otec, nemělo tím nikterak býti před-

Spachtoval-li pachtýř pozemky na řadu let za pevné roční pachtovné,
nemilže se v nesporném řízení domáhati snížení pachtovného, poklesly-li
ceny zemědělských plodin za doby pachtovní. Zvláštních zákonů o úpravě
pachtovného nelze tu použiti.
(Rozh. ze dne 20. března 1923, R II 84/23.)
Veřejnou dražbou dne 10. října 1920 spachtoval pachtýř pozemky
nezletilců na tři roky za ročnícl; 5400 Kč. Návrh jeho v roce 1922, by
pachtovné bylo pro poslední rok sníženo při nejmenším na 1500 Kč,
por uče n s. k Ý s o u d zamítl. D ů vod y: Z předpisů §§ 232 a 233
. obč. zák.vycházi, že nemovítosti porucenců mají býtí spravovány tak,
aby poručencům co nejvíce vynášely. Proto nařizuje ,se pravidelně jak

pro prodej, tak pro pronájem veřejná dražba. Tak tomu bylo i v tomto
byla veřejná dražba, a v dražebních podmínkách jako
nejmenší pachtovné stanoveno 3000 Kč, a doba pachtu tři roky. Věděl
tedy pachtýř při dražbě, jaké závazky na sebe bere. a musil předvídat,
že hospodářské poměry se za tři roky změní, že se vysoké cenyhospodářských plodin dlouho již udržeti nemohou; Pachtoval-li přece a jako
pachtýř, který nejvyšší pachtovné nabídl, pozemky a budovy do pachtu
dostal, musí nyní smlouvu spliIiti. Nynější pokles cen jde na jeho vrub
(§ 1311 obč. zák.) a nemůže poručenský soudce o své újmě svoliti ke
změně smlouvy a snížení pachtovného, i když pro svou osobu uznává,
že na ~ynější po,něry je pachtovné vysoké. Poručník ponechal výslovně

případě. Nařízena
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rozhodnutí soudu, poručenci jsou ještě nedospělí, by o snížení pachtovného vůbec mohli býti slyšeni, a proto nezbývá poručenskému soudu
než, aby trval na splnění smlouvy. Kdyby nebyl pozemky a budovy
spachtoval žadatel, byl by je spachtoval jiný, a ten by možná splnil
smlouvu přesně. Nemůže-U pachtýř dražební podmínky splniti, je to jen
nemožnost subjektivní (§ 1447 obč. zák.), a jen objektivní nemožnost
sprošťuje ze závazku, smlouvu splniti (§ 878 obč. zák.).
Nemožnost
subjektivní mŮže sprostiti smluvníka ze závazku, splniti smlouvu, jen
tehdy, když se změní poměry tak; jak nikdo čekati nemohl. Takového
případu však tu není. jeť všeobecné známo, že vláda úsilovně pracovala
o snížení vysokých cen plodin hospodářských, otázka přetřásána veřejně, takže každému rozumnému hospodáři bylo jasno, že v blízké době
ceny vůbec klesnou, jak u dobytka tak u plodin. S touto okolností musil
i pachtující počítat, a přepočítal-li se a nemůže z pozemků nyní vytě
žiti, kolik by bylo třeba, by mohl zaplatiti pachtovné, jde tato jeho kalkulační chyba na jeho vrub, a nemohou poručenci proto trpěti něja
kou újmu. Rek u r sní s O u d usnesení potvrdil. D ů vod y: Rekursní
soud sdíli sice názor rekurentův, že ceny hospodářských plodin značně
klesly, avšak tím ještě není zákonné snížení pachtovného opodstatněno,
ježto podmínky §u 1104 až 1108 obč. zák. zde nejsou. Zabývati se další
otázkou, zda stěžovatel bude s to, pachtovné platí ti, nebylo zapotřebí,
to lze teprve po sklizni zodpověděti, při čemž se pouze podotýká, že výkaz příjmu neobsahuje chovu dobytka a mlékařství.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Srovnalým usnesením nižších soudů nelze důvodně vytýkati :lni' zřej
mou nezákonnost, ani patrný odpor se spisy ani konečně zmatečnost, a
proto není lil předpokladů §u 16 nesp. patentu ze dne 9. srpna 1854,
čís, 208 ř. zák", za kterých jedině by bylCl lze vyhověti mímořádnému
dovolacímu rekursu. Pokud stěžovatel, pouk2zuje k §u 1105 obč. zák"
nevšímá si toho, ,že příslušné ustanovení platí jen tehdy, byla-li pachlOvní smlouva uzavřena pouze n a jed e n rok.. Zákony ze dne 12.
srpna 1921 čís, 313 a ze dne 13. července 1922 čís. 213 sb. z. a n. byly
upraveny z v 1 á š t n í druhy pachtů, a proto nelze jich obdobně užiti
v jiných případech a platí tam, kde zákon výslovně neustanovil nic jiného, zásada, že nelze vúbec proti vÚlí· propachtovatele v nesporném říc .
zení domáhati se snížení smluveného pachtovného.
čís. 2406~

Byla-li zjištěna obecná hodnota zboží (§ 88 žel. dopr. ř.) v cizí
a jest ji vyplatiti v Kč, jest směrodatriýmkurs ke dni opozděné
v Ý p I a t y, nikoliv ke dni splatnosti.
Kromě úroků z prodlení dlužno při péněžítých dluzích nahraditi
i znehodnocení jistiny.
'
,Rozsudek netrpí neurčitostí, ukládá-Ii placení cizozemské měny ve
měně tuzemské dle kursu v den výplaty.

měně

(Rozh. ze dne 20.

března

1923, Rv II 273/22.)

Dne 20, č'ervna 1919 odevzdala lirma Seh. v Buchsu 3 bedny hedvábí k dopravě lirmě Sch; v Brriě..•Z~silk~ došla ~2, červen~e 1919 .d~
stanice určení Bma, kdez bylo zj1steno, ze ze zasIlky schazelo urclte
množství hedvábL Firma Sch. v Brně postoupila své nároky žalující pojišťovně která dne 22. dubna 1920 škodu reklamovala, udávajíc ji na
22,603.0'3 švýc. frankú, v čemž byly již. zahrnuty i úro~y do 2. listopadu
1920 Na to obdržela žalobkyne od redltelstvl statnrch drah v lnnomosti dne 2. listopadu 1920 163.978,74 rak. K, z toho 226·94 rak. K za
dopravné, tedy na škodu sam.u 163.751'80 rak. K žoalobkyně tvr?il~, že
vzhledem k tomu, že v den vyplaty, 2. hstopadu 19~0, byl kurs svycarského franku 67·75 K rak. obdržela strana ná škodu uznanou dráhou
22.603,03 švýc. frs. pouze 2.417 švýc, Irs., takže ještě od žalované dráhy
má k pohledávání 20.186'03 švýc; Irs. anebo peniz ten v korunách če
skoslovensKých dle kursu dne vy platy, t I. 2. hstopadu 1920 se 6%
úroky od 3. 'listopadu 1920 místo původně žádaných úroků od 4. srpna'
1919 a domáhala se v tom smyslu odsouzení žalovaného čsL železničního
erár~. Pro c e sní s o udp r v é s t,O 1 i ce zamítl žalobu, pokud se
domáhala plnění ve švýcarských Irancích, přisoudil ~šak žalobkyni
210,578 Kč 47 h se 6% úroky od 3. lístopadu 1920. D u vod y: VZI1lkem čsl. republiky pozbyla bernská konvence ze dne 14. října 1890 čís,
186 ř. zák. na rok, 1892 platnosti a vztahuje se tudíž § 100 žel. dopr. ř.
pouze na případy, týkající se drah uvnitř republiky. Ve smyslu §u 62
poj. ř. z. r. 1917 jest žalobkyně jakožto pojišťovna govinna žalované
předložiti průkaz, že požadovaný peníz skutečně vyplatila, žalobkyně
udává, že dle výnosu ze dne 13, dubna '1915 vyhlásilo ministerstvo železnic, že škody v cizí valutě se mají vypláceti podle železničního kursu
peníze, platícího ke dni výplaty. Výnos tento dle výnosu čs. ministerc
stva železnic zedne 14. srpna 1919 dosud platí. Oproti tomu tvrdí žalovaný, že citované výn,osy jsou povahy vniterní. Nesporno je, že škoda
na zboží je 22.603·03švýc. lL aže na to zaplaceno bylo dráhou dne 2.
lístopadu 1920 163.751,80 rak. K. jelikož jde o náhradu škody, může
býti žalovaný erár odsouzen k jejímu zaplacení pouze v čs. korunách a
žalobu bylo zamítnouti, pokud alternativně žádá zaplacení švýc. lL jde
pouze o to, v jakém kursu se mají jednak lranky švýcarské, jednak zaplacené koruny rakouské 'přepočítati. Dle ,čl. 336 ob ch. zák. rozhoduje
den splatnosti pohledávky, Pohledávka žalobkyně se nestala splatnou
ani dnem podání žaloby, neboť tehdy ještě škoda nenastala, nenastala,
však splatnost ani dnem soupisu skutkové podstaty, neboť soupisem
tím se škoda zjišťuje a ne uplatrluje. Teprve reklamací osoba, z dopravní smlouvy oprávněná, dle §§ 98 a 99 žel. dopr. ř. uplatňuje oproti
dráze škodu; jí označuje dráze výši svého nároku, jí přivozuje tedy
splatnost svého nároku, trv~jícího ovšem již od doby převzetí zboží.
Z toho plyne, že ani den výplaty škody není co do' počítání kursu rozhodným; škodu, vzniklou pozdějším z~placením!, dostane .opr~vně,:ý nahraženu pouze v úrocích. Výnosy nUl1lsterstva zelezmc, Jlchz se zalobkyně v tom směru dovolá"á, nejsou rozhodny již proto, poněvadž jsou
pouze povahy vniterní. Poněvadž byl v den reklamace, 22. dubna 1920,
kurs švýcarského franku 1.11520, je 22.603,03 švýcarských franků =
2.53.153,Q4 Kč. jelikož kurs rakousl'é koruny byl onoho dne 26, dostala
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žalobkyně zaplacením 163.751'80 rak. K v Kč zaplaceno 42.575'47 Kč
a má tudíž dostati ještě zbytek 210.578-47 Kč. Co se týče námitky, že
§ 100 žel. dopr. ř. neplatí pro.... dráhy zahraniční, stačí poukázati k tomu ,
že § 100 je pouze provedením všeobecnéh0 ustanovení čl. 401 obch.
zák. § 62 poj. ř. z r. 1917 se na případ, o kferý jele, vůbec nevztahuje,
poněvadž nárok byl žalobkyni postoupen smlouvou, nehledě k tomu, že
paragraf teh posud neplatí. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů
vo d y: jelikož ohledně kursů, vypočtených podle nich obnosů a ohledně
práva ~ povinností žalované dráhy, platiti škodu v čsl. korunách, sporu
neni, závisi rozhodnutí rozepře jenom oel rozhodnutí právní otázky; podlc jakého kursu se vzniklá škoda, jejíž obnos jest ve švýc. Irs. nesporný,
má v čsl. koruny přepočítávati. Odvolací soud se připojuje k názoru
prvního soudu, že předložené výnosy ministerstva železnic ze dne 13.
dubna 1915 a ze dne 14. srpna 1919 pro svou'vniterni povahu jsou pro
. rozhodnutí této otázky nerozhodny a nemohou soud nikterak vázati.
Otázka, podle kursu z kterého dne se škoda, v cizozemské měně oce'\.,

něná)

na tuzemskou

měnu

,

má

přepočítati,

jest otázkou

čistě

právní, ná-

zor ministerstva železnic nemůže býti pro soud směrodatným. Také
v tom jest prvnímu soudu dáti za pravdu, že pro přepočítání je rozhodujícím kurs dne podané reklamace. jiný den nemůže vŮDec přicházeti
v úvahu. jmenovitě nemůže. jím býti dert, kdy zásilka byla odevzdána
k dopravě, neboť toho dne škoda a nárok na náhradu ještě nevznikly;
nemůže jím býti-ani den, kdy žalující strana na účet škody 163.978,74
rak. korun obdržela. Pro tento den není vůbcc ani právního ani hospodářského důvodu; Nemůže se zdůvodniti prodlením dráhy, neboť pak by
se přepočítání musilo státi dle kursu ke dni skutečné výplaty. Dle kursu
ze dne 2. listopadu 1920 by se přepočetlo tedy jen téhož dne placen}'Ch
163.978,74 rak. korun, zbytek musil by se přepočítati teprve ke dni, kdy
skutečně bude vyplacen. Naproti tomu stane se dnem reklamace uplatňovaný nárok na náhradu škody splatným podle §§ 904 a 1417 obč. zák.,
od toho dne dlužno platiti úroky z prodlení a tento den jest dnem splatnosti pohledávky, stanovený v § 336 obch. zák. jako rozhodující pro
přepočítání cizí měny. Odvolací soud nemůže se však připojiti k názoru
prvé stolice, že za den reklamace dlužno v tomto případě považ,ovati
den 22. dubna ,1 920, kdy. právní zástupce žalující strany škodu u"ředi
telství státJ)ích drah v Brně reklamoval a má za to, že reklamace. stala
se již dne 4. srpna 1919 při soupisu skutkové podstaty na nádraží
v Brně. Předloženým soupisem skutkové podstaty jest zjištěno, že v protokolu toho dne za přítomnosti firmy Sch., na níž byla zásilka adresovaná, sepsaného a toutolirmou podepsaného jest výslovně napsáno:'
»Laut beigeschlossener Originalfaktura und Schadenersatzrechnung verlangt die Partei einen Schadenersatz von ·frs. 22.006,63 cent.« Takto
vznesený nárok příjemce z-ásilky má všechny náležitosti reklamace dle
§u 98 (3) žel. dopr. ř., neboť byl písemně před příslušným železničním
úřadem ohlášen, řá11"ě doložen" jest zcela určitým. Dopis právního zástupce ze dne 22. dubna 1920 jest pouhým opakovánim původní reklamace. Na tomto stanovísku stálo též železniční ředitelství v Innomostí.
Že den sepsání protokolu ze dne 4. srpna 1919 se musí za den reklamace pokládati, plyne také z toho, že se tímto dnem musí pokládati pro-

mlčen: nároku na náhradu škody, z,a stavené, a že sepsamITI protokolu

byl žalovaný nárok pevně určen tak, že proti jeho případnému zvyšováni pozdějšímu mohla se železniční správa s úspěchem brániti. Když
však náhrada škody reklamována byla dnem 4. srpna 1919, obdržela
žalující strana penizem 163.978:74 rak. kor~n.. ~d ř~ditelství s~átních d.rah
v ln no masti celou škodu nqhrazenu a nema JIZ mceho ku pozadovam.
N e j v y Š š í s o u d přisoudil žalobci 20.186,03 švýc. frankil v. če
skoslovenských korunách dle kursu »peníze« ke dni výplaty, avšak nikdy více, než 2il9.568 Kč 60 h s 6% úroky ode dne 3. listopadu 1920.
Důvod

y:

žalovaný erár odvolal se proti odsuzujícímu rozsudku prvé stolice
toliko potud,' »pokud ,byl jím žalobci přisouzený obnos vypočítán na základě kursu švýcarských franků a rak. korun podle kursu ze dne 2. listopadu 1920« správně řečeno ze dne 22. dubna 1920, »na místo dne 4.
srpna 1919,« domáhaje se jedině toho, by za den reklamace místo prvým
soudem přijatého dne 22. dubna I 920 pokládán byl již den 4. srpna
J 91 9 a na základě kursu toho dne byl výpočet dlužné částky předse
vzat, v kterémž smyslu zněl i jeho odvolací návrh, při čemž arci zastával v odvolacim řízení náhled, že vyhovění jeho návrhu znamenalo by
~plné zamítnutí žaloby. Vzhledem k tomuto obsahu odvolání žalované
strany opírajícího se pouze o námitku, že, bude-li 163.751·80 rak. korun, vyplacených žalobkyni dne 2. listopadu 1920, přepočteno dle kursu
ze dne 4. srpna 1919, jak dle jejího stanoviska náleží, je tím celý nárok
žalobkyně uspokojen, odpadají všecky ostatní námitky žalované strany,
,ejména tedy též námitka, že vznikem čsl. republiky pozbyla bernská
mezinárodní dohoda 'ze dne 14. října 1890 čís. 186 ř. zák. pro rok 1892,
tedy i její § 27 platnosti, a stejně znějící § 100 žel. dOpL ř. že se vztahuje pouze na případy, týkající se urah uvniti' republiky. je tudíž vzhledem k tomu, že odvolací soud, přijav právni stanovisko žalované strany
v příčině přepočtu,' odvolání vyhověl a žalobu úplně zamítl, zabývati se
na dovolání žalující strany, která stanovisko to napadá a žádá přepočet
podle kursu ze dne 2. listopadu 1920, kdy 163.751,80 rak. K zaplaceno
bylo, zabývati se pouze otázkou, který je to den, dle jehož kursu podle
práva přepočet škody, ve švýc. francícli odhadnuté, jejíž výše je nesporna, státi se má. Dle §u 88 žel. dopr. ř., s nímž se srovnává § 34 cit.
mezinárodIií dohody, jest nahraditi obecnou cenu, kterou mělo ztracené
zboží téhož druhu a téže jakoshv místě odeslání a v době přijetí k dopravě, zde tedy Buchsu dne 20. června 1919, i jest bezesporno, žé tato
cena ztraceného zboží činila 22.603:03 švýc. franků. Tuto hodnotu musí
tedy poškozený obdržeti, ať s,e .výplata děje kdekoli, kdykoli a v jakých-

v

koli

penězích.

Místo a

čas

mají jen vliv na druh

mčny"

v které se vyše-

třená hodnota zaplatiti má, a na kurs,. dle kterého se švýéarské franky

na tu kterou jinou měnu přepočítati mají. Tu ustanovuje čl. 336 obch.
zák.,. jenž mátu místo, protože jde o závazek z dopravní smlouvy,
v které povozník dle čl. 395 a 401 obch. zák. ručí za škodu, která vznikla
ztrátou zboží v mezičasí od jeho přijetí až do jeho odevzdání .~ a o takovou škodu zde právě jde ~ toto: Co se týče měny, že dlužník může
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dluh zaplatiti v měně tuzemské, tedy v tomto případě v československé
_ o čemž není sporu - takže k placení v měně jiné (pokud opak výslovně vymíněn nebyl) nemuže býti nucen - otázka to, která je už vyřízena tím, že výrok první stolice, jímž, žádání žalobní, pokud znělo alternativně na švýcarské franky, bylo zamítnuto, nebyv žádnou stranou
v odvolání napadnut, nabyl moci práva. Co se však týče kursu, praví
článek 336 obch. zák., že dluh má se splatiti v tuzemské měně dle h'Odnoty (kursu) v čas splatnosti. A v t(lm jest jádro sporu. žalovaná~trana
klade splatnost na den 4. srpna 1919 a přepočítává 163.751,80 rak. K,
které žalobkyni dne 2. listopadu 1920 od ředitelství rak. státních drah
v lnnomostí vyplaceny byly, dle kursu k uvedenému dni 4. srpna 1919,
takže tím prý c.elá hodnota 22.603·03 švýc. franků kryta byla, a odvolací soud s tím souhlasí. Žalující strana napadá především náhled, že
splatnost nastala již 4. srpna 1919, ale míní nad to dále, že i kdyby tomu tak bylo, nelze hodnotu počítati dle kursu toho dne, ježto žalovaná
toho dne neplatila, nýbrž až 2. listopadu 1920, kdy byla již v prodlení,
a za následky prodlení, jež zde záležejí v znehodnocení kursu r2k. měny,
v které výplata se stala, že ručiti musí, i uplatňuje proto žalobkyně pře
počet dle kursu ke dni 2. listopadu 1920 jakožto dni výplaty 163.751·$0
rak. K, jež tehdáž činily už jen. 2417 švýc. franků, takže zbývá platiti ještě 20.186.'03 švýc. franků, jichž přepočet však vyžaduje nikoli podle
kursu ke dni budoucí výplaty, nýbrž rovněž dle kursu ku dni 2. listopadu
1920, jakožto dni výplaty oněch 163.751,80 rak. K, ježto prý železniční
správa obnosem tím škodu hraditi zamýšlela a den ten tedy musí prý
považován býti za den Skutečně výplaty. Nemá pravdu ani ta, ani ona
strana. Správno sice, že splatnost nastala již dne 4. srpna 1919 jak
vhodně odvolací soůd dovodil, a nikoli teprve dne ,22. dubna 1920',· jak
prvý soud míní, avšakto jest lhostejno, protože, jak hned dovozeno
bude, na otázku přepočtu to vlivu nemá a úroky z prodlení, pro jichž
počáteční termín to rozhodné jest, žádá žalobkyně teprv od 2. listopadu .
1920 - oproti žalobě, kde je žádala již cd 4. srpna 1919 - takže všecky vývody dovolání, dnem splatnosti se: obírající, fsou bezpředmětny.
Pro otázku přepočtu není den splatnosti rozhodným z těchto důvodů:
Pravda sice, že čl.. 336 obch. zák. stanoví, že přepočet děje se podle
hodnoty (kursu) v čas splatnosti, avšak předpokládá při tom, že v čas
spl~tnosti také skutečně zaplaceno bude, takže by se na smyslu nic nezmel1llo, am kdyby zákOn užil místo toho výrazu »v čas splacení,« jal:
se děj~ na př. v min. nař. ze dne 21. května i848 čís. 1152 sb. z. s. potvrzenem patentem ze dne 2. června 1848 čís. 1152 sb. z. s., kde se
pr~ví, _že, dlužník cizozemské peníze může platiti v bankovkách (tuzemske mene) dle hodnoty »v čas placení,« což nemá nic jiného znamenati,
než co stanoví čl. 336 obch. zák. Otázky prodlení a jeho následků čl.
336 obch. zák. nikterak se. nedotýká, neboť zde není sídlo této materie,
tu přicházejí mocí článku 1 obch. zilk. na řadu předpisy občanského zákona o prodlení a náhradě škody z toho důvodu. Na omylu jsou stolice
. >qcházející z názoru, že při peněžítých dluzích následky prodlení nahra~
žují se pouze úroky z prodlení. § 1333 obč. zák. praví sice, že škoda.
kterou dlužník věříteli způsobil tím, že včas neplatil, nahražuje se zá~
konnými úroky, avšak tu zákon myslí .na normální případ, kde hodnota
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kapitálu zůstala prodlením nedotčena, neboť, byla-li i tato dotčena,
spadá i ona pod všeobecné předpisy o náhradě škody § 1293, 1295,
1323, 1324 obč. zák ... jež sice vyžadují, aby dlužník škodu zavinil, ale
tOto zavinění se zde, v případě nesplnění smluvního nebo zákonného
dluhu, předpokládá a jen,.se zústavuje dlužníku, aby se vyviriil protidů
kazem, t. j. že mu splnění (včasné splnění) bez jeho viny bylo nemOžno
(§ 1298 obč. zák.), kterého důkazu však žalovaný erár ani nenabídl ani
nenastoupil. Že je dlužnik povinen, všecku škodu, prodlením způsobe
nou, nahraditi, tedy i úbytek na hodnotě jistiny; plyne i ze všeobecného
předpisu §u 912 obč. zák., dle něhož vedlejší povínnosti jeho dluhu záležejí v náhradě způsobené škody nebo toho, co věřiteli. na tom záleží,
že závazek nebyl řádně splněn (t. zv. interesse), jež Ovšem zahrnuje
především ušlý zisk, jakým se úbytek kapitálové hodnoty jeví.
Tak·
i tento předpis vyvrací úzký doslov §u 1333 obč. zák. Ale zda a jaký
úbytek na hodnotě jistiny budoucím placením dle kursu dne splatnosti
by nastal, objeví se teprve připlacení porovnáním kursu dne výplaty
s kursem dne splatnosti, ale ať by byl jakýkoli, vždy bude kryt placením dle kursu dne výplaty, neboť tím obdrží věřitel vždy hodnotu dluhované částky cizí měny, zde tedy 20.186,03 švýc. fr., hodnoty to stálé a
nezměněné. Úbytek by nastal, pakli by kurs Kč byl v den l:iudoucí výplaty nižší, než byl v den splatnosti, neboť tu by věřitel dle kursu dne
splatnosti obdržel méně Kč, než kolík je potřeba, by si mohl poříditi
20.186,03 švýc. franků, které má dle hodnoty dostat, i nemusí tedy
s menším obnosem býti spokojen. V opačném případě, kdyby kurs
v mezlčasí stoupl tl byl tedy vyšší v den výplaty, než v den splatnosti,
bude hodnotu 20.186·03 švýc. franků představovati již menší počet Kč
ne~ jakého bylo třeba, aby ten počet švýc. franků byl mohl býti poříze~
v case splatnostI. Tu tedy dlužník není povinen, aby platil dle kursu
splatnosti, protože věřitel by dostal více, než co mu dle hodnoty náleží.
. Z toho jde,. že rozhodným jest jen kurs ke dni výpláty a nezáleží na
l{llrS~ ke dn~ splatnosti, který'zde také ani zjištěn nebyl. Z toho ale také
jde, ze nem v právu žalovaný erár, přepočítávaje 162.751,03 rak. K.
žalo.bkyni ředitelstvÍ11'l drah v Innomostí dne 2. listopadu 1920 vypla~
cenych dle kursu ke dm 4 . .srpna 1919 jakožto dni splatnosti a že
naopak pr~vem účtuje žalobk~ně tento obnos dle kursu dne 2. listopadu
1920 jakozto, dne vy~~aty 1 svy~. frank = 6.775 lak K., jejž žalovaná.
strana nepoprela a lejz tedy dluzno pokládati dle §u 267 c. ř. s. vzhle?em k cel~m? přednesu jejímu za doznaný. Pak ale zaplaceno vskutku
Jen 2.417 svyc. franků a zbývá k placení ještě zažalovaných 20.186,03
dle kursu ke dm budoucí výplaty. Neprávem žalobkyně žádá výplatu
dle, k~rsu ke dm 2. l:stopadu 1920, neboť tu se stala jen výplata čá
stecne, I: .1. obnosu rak. korun 163.751'03, který súčtovala dle kursu
ke dm vyplaty, kdežto. nevyplacený zbytek musí býti súčtován dle kursu
své budoucí. výplaty. Ale poněvadž žalující, vypočetši zbytek ten dle
kursu ke dm 2. lIstopadu 1920 na 289.568 Kč 60 h žádá tento obnos,
Jest te~to .obnos zároveň nejzazší hranicí, takže, i kdyby kurs v den
bud?~cI v~platy. ukazoval na více, nemůže toto. plus býti přisouzeno.
!~te,: pla!1 I .~ ?r,dd~h, jež by byly jinak příslušely od 4. srpna 1919,
Jez vsak zalujlcl zada· od 3. lIstopadu 1930. Jde jen o to, může-li tak
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býti rozsudek pronesen, že se přisuzuje takový obnos Kč, jenž dle kursu
v den výplaty představovati bude 20.186,03 švýc. franků. Nejvyšší soud
míní, že může, neboť jednak jinak to při tomto stavu věci ani nejde,
jednak nevadí tomu žádný předpis; nevadí tomu § 406 c. ř. S., neboť
splatnost dávno nastala, a jen cifra dluhovaných Kč vyjadřuje se pom.ěrem budoucího kursu, že však pro ni dán pevný a bezpečný základ
v přesné cifře švýc. franků, pročež nevadí ani předpis §u 7 ex. ř.; dle
něhož v exekučním titulu musi býti udán objem dluhovaného plněni,
neboť ten je řečeným poměrem dostatečně určen. Určitým obnosem
švýc. franků je konečně vyhověno i §u 14 kn. zák.
čís.

2407.

Byl-Ii učiněn návrh na vydání rozsudku pro zmeškání dle §u 396
c. ř. s., lze přihlédnouti pouze ke spisům, které jsou při žalobě, nikoliv
však ke spisům, kterými byl důkaz pouze oobídnut, které by si však
soud musel teprve opatřiti, kdyby jimi důkaz připustil.
(Rozh. ze dne 20.

března

1923, Rv II 300/22.)

K žalobě o náhradu škody, jež vzešla žalobci tím; že byl pokousán
psem žalovaného, nedostavil se žalovaný k prvému roku u o k r e sn í h o s o. u d u, načež k návrhu žalobce vynesen byl rozsudek pro
zmeškání, jímž bylo žalobě vyhověno. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
důvodů:

Dovolatel spatřuje dovolací důvod §u' 503 čis. 3 c. ř. s. ve zjištěni
odvolacího soudu, že se žalobce ani neodvolal na trestní spisy, pokud
jde o jeho pracovní nezpůsobilost, a že v této otázce přijal odvolací soud
za základ svého rozhodnutí skutková tvrzení žalob ní, jak je zjistil prvý
soudce ve smYslu §u 396 c. ř. s. pro r0l'sudek pro zmeškání, ač tato
skutková zjištění dle mínění dovolatelova odporují v pogstatné části
trestním spisům. Než tomu neni tak, neboť ze žaloby jest patrno, že
žalobce v ní nabidl důkaz trestními spisy pouze o tom, že rozsudkem
ze dne 10: ledna 1922 byl žalovaný odsouz,\n pro přestupek §u .391.
tr. zák. k pokutě 50 Kč a že žalobce byl se svým soukromoprávnim
nárokem odkázán na pořad práva. Avšak i kdyby byl býval v žalobě nabídnut důkaz trestními spisy o tom, jak dlouho trvala pracovní nezpů
sobilost žalobcova, nebyl soud oprávněn prováděti důkaz těmito spisy,
jenž přirozeně by vyžadoval předchozího průvodního usneséní, kdýž
žalobcem byl učiněn návrh, aby proti žalovanému k roku se nedoslávivšímu, byl vydán rozsudek pro zmeškání, neboť dle §u 396 ·C. ř. s.
lze v takovém případě přihlížeti jen ke spisům, které jsou při žalobě,
nebo při roku stranou předloženy byly, nikoliv však ke spisům, kterými
důkaz byl pouze nabídnut, které by však teprve soud musel si opatřiti,
kdyby ve sporu nabídnutý důkaz jimi připustil. právem tudíž oba nižší

sondy přijaly pro své rozhodnutí skutková tvrzení žalob ní, »ž~ žalobce
byl po 60 dnů úplně k práci nezpůsobilým« - jako pravdlva (§ 396
c. ř. s.).
čis.2408.

Soukromý obchod surovými kožemi z porážek hovězího dobytka,
pro zásobování vojska, jest nedovoleným a smlouva o něm

určeného
ničí.

(Rozh. ze dne 20.

března

1923, Rv II 323/22.)

Žalující družstvo prodalo dne 22. srpna 1920 žalované firmě dvě
z dobytčat, poražených za účelem zásobování vojska. Žalobu o zaplacení kupní ceny za kůže procesní soud prvé stoI i c e zamítl. D ů vod y: Nařízením ze dne 7. dubna 1920, čís. 212
sb. z. a n. byly surové kůže vyjmuty z obchodu a nákup dovolen jen
těm osobám, které se vykáží zvláštním povolením politické okresní
správy. Jak zprávou tohoto úřadu v M. zjištěno. nedostala žalovaná
firma takového povolení. Nad to by 10 vyhláškou příslušn.ých ministerstev
ze dne 27. dubna 1920, čís. 36.470-11-3985 (uveřejněnou,v úředním
.listě), vydanou na základě onoho vládního nařízení, výslovně stanoveno v §u 1, který opakem ku dalším ustanovením této vyhlášky platí
i o kožích z nutných porážek, že kůže takové nesmí býti přímo ani kupovány ani prodávány. Byr i tedy žalovaná strana, která se nezabývá
zpracováním koží, nýbrž jimi jen obchoduje, byla kůže ty koupila, je
kup ten jako zákonnému předpisu se příčící dle §u 879 obč. Zák. neplatným a žalobkyně nemůže práva z něho uplatňovati. O d vol a c í
s o u d rozsudek potvrdil. D ů v o cl y: Odvolatel brojí proti právnímu
názoru prvního soudu, že mezi stranami uzavřená kupní smlouva jest
neplatná, jako proti nesprávnému, poukazuje k tomu, že nákup hově
zích koží stal se za účelem konservování, tudíž k dalšímu zpracovárí,
a že podle vyhlášky ministerstva zásobování ze dne 27. dubna 1920,
čís. 36.470-11-3985, pro kůže od vojenské správy. neplatí předpisy o ho. spodaření kožemi a že ministerstvo národní obrany výslovně svolilo
k tomu, by žalovaná kltže převzala a do Brna zaslala. Proti těmto vývodům jest však podotknouti; že není prokázáno,. ba že ani nebylo
tvrzeno, že žalovaná firma převzala kůže ku zpracování, a že se zpra-'
cováním koží zabývá, dále že konservování (úschova) nespadá ještě
pod pojem zpracování. V posledním odstavci §u 1 nař. vlády ze dne
7. dubna 1920, čís. 212 sb. z. a n. uvedená výjimka ze zákazu, stanoveného v tomto nařízení, v tomto případě tudíž nenastává. Odvolatel
poukazuje dale na ustanovení odstavce čtvrtého§u 1 shora uvedené
. vyhlášky ministerstva zásobování, podle něhož předpisy, qbsažené v této
vy~lášce, nevztahují se na kůže, které pocházejí z nutných pqrážek a
urceny JSou pro zásobování vojska; na to jest odvětiti, že tímto ustanovením nemohl býti zrušen předpis §u I nař. vlády ze dne 7. dubna
192?, eodle něhož k obcI;odu nevydělanými. hovězími kožemi jsou
?pravneny. jen osoby, kt,:re se vykáží zvláštním povolením politického
uradu prve stolIce. Uplatnuje-Ir 'odvolatel dále, že přípisem ministerstva
hovězí kůže
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Národní obrany ze dne 22. října 1920 bylo uděleno svolení, by žalovaná fírma kůže převzala a do Brna zaslala, jest podotknoutí, že proti
výslovnému státnímu zákazu uzavřená, tudíž neplatná kupní smlouva
nemohla nabýti účinnosti právě zmíněným, po 4 měsících vydaným pří
pisem ministerstva Národní obrany.
Ne j v y Š Ří s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvc,dy:

Dovolací důvod nesprávného právniho posouzení věci (§ 503 čís. 4
c. ř. s.) není opodstatněn. Odvolací soud přijal zjištění soudu prvé stolice, že dvě hovězí kůže,o něž ve sporu běží, byly žalujícím družstvem
žalované firmě prodány dle účtu ze dne 22. srpna 1920 a že pocházely
z tak zv. nutných porážek. Vládním nařízením ze dne 7. dubna 1920,
čis. 212 sb. z. a n. bylo v §u 2 (2) výslovně ustanoveno, že kůže, získané z porážek hovězího dobytka, určeného pro zásobování vojska;
t. j. z tak zv. nutných porážek (§ 3 vlád. nař. ze dne 25. čerVna 1920,
·Čís. 415 sb. z. a n.) zůstávají k disposici ministerstvu Národní obrany.
Tímto předpisem bylo tedy vyhraženo ministerstvu Národní obrany ho~
spodaření kůžemi z tak zv. nutných porážek hovězího dobytka a majitel dobytčete nuceně odporaženého měl povinnost, ohlásiti porážku
a odvésti získanou kůži vojenské správě. Ustanovujeť § 3 (3) vlád. nař.
zed ne 25. Června 1920, čís. 415 sb. z. a n. výslovně, že povinnost odváděti kůže z nutných porážek hovězího dobytka zůstává nedotčenou a že
jest kůži odvésti bud' přímo vojenské správě nebo příslušné sběrně,
a v §u 4 (2) prohlašuje se nešetření předpisů o odvádění kožIza trestné.
Z těchto ustanovení plyne jasně, že soukromý obchod surovými hově
zími kožemi z nucených porážek příčil se uvedeným předpisům, ježto.
kůže tyto byly určeny jen pro zásobování vojska, a, byl tedy takový
obchod nedovoleným. Byla proto i kupní smlouva, o niž ve sporu jde,
jejímž předmětem byly právě kůže tohoto druhu, po rozumu ~u 879
obč. zák. ničí a správně tedy posoudil věc odvolací soud, potvrdlv rozsudek prvého soudu z tohoto důvodu žalobu zamítajicí. Neprávem odvolává se žalující strana na ustanovení čl. 276 obch. zák., který před
pokládá, že předmět smlouvy není z obchodování vyloučen a že pouze
osoba, obchod uzavírající, nemá k obchodování oprávnění. Již shora
bylo uvedeno, že hóspodaření hovězími kůžémi'z nutných porážek bylo
upraveno vlád. nař. ze dne 25. června 1920, čis. 415 sb. z. a n.,kdežto
vlád. nař. ze dne 7. dubna 1920, čís. 212 sb. z. a n. a k němu vydaná
vyhláška ministerstva pro zásobování lidu ze dne 27. dubna 1920,
čís. j. 36:470-11-3985, zajišťovaly ostatní surové kůže hovězí a telecí,
získané porážkami tuzemského dobytka, pro lidové ošacení a jen tyto
podléhaly zase hospodaření ministerstva pro zásobování lidu. Uvádí·li
vyhláška ministerstva pro zásobování lidu ze dne 27. dubna 1920 v §u.l
(4) výslovně, že se nevztahuje na kůže, určené pro zásobování vojska,
a že tyto zůstávají k disposici ministerstvu Národní obrany, odkazuje
tím nepřímo na zvláštní předpisy o odvá.dění koží tohoto druhu a mylným jest tudíž náhled dovolatelův, že byla ní derogována ustanovení
vlád. nař. ze dne 7. dubna 1920, čís. 212 sb. z. a n.

čís.

2409.

K opodstatnění sudtště dle §u 87 a). j. ~. sta~!, že .bylo zboží kupitelem i a k t i c k Y P r e v z a t o. SchvaleO! zbozl netřeba.

..

(Rozh. ze dne 21.

března

1923, Rl 220/23.)

žalobce (protokolovaný obchodník) dodal k písemné objednávce
žalovanému (kupci) stroje. Žalovaný část dodávky nepřijal. Žalobu
o zaplacení kupní ceny za nepřijatslU část zboží opřd .žalobc; C? do
místní příslušnosti o § 87 a) J. n. Zalovany vznesl namltku mlstm nepříslušnosti, jíž s o udp r v é s tol i c e vyhověl a žalobu odmítl. D ů
vod y: Přejímacími listy na nákladní zboží prokázáno jest odeslání
zboží a dopísem zástupce žalované ze dne 17. července 1922 převzetí
větší části zboží žalovaným, kdežto část jest v něm prohlášena za nepřevzatou pro vady a vede se o ní mezí stranami spor. Ježto nutnost
průkazu převzetí v §u 87 a) j. n. vztahovati jest na plnění mezi přítom
nými ve smyslu čl. 346 obeh. zák., stačí podle znění zákona při plnění
mezi nepřítomnými průkaz odeslání zboží; jelikož však odeslání podle
čl. 337 a 349 obch. zák., jak jest mu v §u 87 a) j. n. rozumětí, jest
rovnocenné s převzetím podle článku 3460bch. zák. pouze, když ne'byly příjemcem zaslanému zboží vytýkány vady, kdežto odmítnutí zbOží
odnímá odeslání jeho účinky neb aspoň je odkládá, musí soud k odmítnutí zboží i při posuzování příslušnosti přihlížeti, když je žalovaný namítal a považovati je za rozhodné. Tato okolnost vyskytuje se právě
v tomto případě, když žalobce předloženým dopisem ze dne 17. čer
vence .1922 prokázal, že část zaslaného zboží nebyla žalovaným při
jata, nýbrž odmítnuta. Jest nyní otázkou, zda k odůvodnění příslušnosti
soudu podle §u 87 a) j. n. stačí převzetí části zboží či zda nutným jest
převzetí veškerého zboží. Ze znění zákona a z povahy jeho, jakož
i z určení poskytnouti zvláštní výhody prodateli, vychází na jevo úmysl
zákonodárcův, dati prodateli možnost použíti tohoto soudu pouze v pří
padě, kdy kupitel nechce zaplatíti zboží, o jehož objednání a úplném
odebrání není pochybností a mezi kupitelem a pro datelem žádných sporných okolností. Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní nepřísluš
ností. D ů v od y: Jedná se jen o otázku, zdali skutečné převzetí (dodání) zboží jest listinně prokázáno a jak vykládatí sluší slova »převzetí.
(dodání)« v §u 87 a) j. n. V tomto směru jest výklad prvního soudce
toho .obsahu, že slovem »převzetí (dodání)« rozuměti sluší bezzávadné
příjetí zboží, které jest tu jen tehdy, když mezi pro datelem a kupitelem
ohledně úplného přenetí zboží není sporu a toliko zaplacení kupní ceny
chybí, příliš úzkým a zákonu neodpovídajícím. Již ze znění zákona
»$ k u teč n é převzetí« jasně na jevo vychází, že schválení zboží a při
jetí zboží za' plnění potřebí není. Ještě jasněji vychází to na jevo z výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 2. června 1914, čís. 43 věstníku,
kde k §u 87 a) j. n. se vysvětluje: »Stačí poštovní nebo železniční ná\'ratka o předání, které zde znamená totéž jako v obchodním zákoně
užívaný výraz »dodání« (čl. 347, 349 obch. zák.). Ne tře b a v š a k
vykázati schválení zboží kupitelem, právní pře30'
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v zet Í«. Totéž vychází na jevo ze zavedení tak zvaných 'ohlašovacích
listů o převzetí ve srilyslu věstníku ministerstva spravedlnosti z roku
1914 strana 567 a také ze slov čl. 347 obch. zák., odstavec prvý: »Bez
odkladu pod o dán í .... zkoumati.« Jest tudíž pro otázku přísluš
nosti lhostejno, zda a pokud kupující firma část dodaných věcí pozastavila. Ježto také dodání předloženýmí dvěma přejímacími listy o zboži
nákladním jest listinně vykázáno, jsou zde všechny předpoklady pro
důvod příslušnosti §u 87 a) j. n., a bylo tudíž námitku místní nepřísluš
nosti zamítnouti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Správné a jasné důvody rekursního soudu nebyly vývody dovolacího rekursu vyvráceny, takže se k nim dodává ještě jen tolik: Z doslovu §u 87 a) j. n. plyne, že podmínkou tohoto sudiště není převzetí
bezzávadné, nýbrž jen předání zboží. Zákon nepoužívá slova převzetí
sama o sobě, nýbrž mluví o převzetí skutečném (faktickém), totiž o pře
vZetí, po němž teprve kupite! dodané mu zboží zkoumá a po případě
za vadné prohlašuje. Aby nebylo o tomto významu slova pochybnosti,
vysvětluje je zákon ještě v závorce slovem »Ablieferung«, tedy týmž
výrazem, jehož používá ve čl. 347 a 349 obch. zák. pro faktické předání
,boží, a podle něhož se řídí lhůty k vytýkání vad a ohlášení nároků ze
správy. Z výnosu min. spravedlnosti ze dne 2. června 1914, čís. 43
vést., jehož částečný obsah již napadené usnesení cituje, plyne, že uvedených výrazů bylo užito s rozmyslem za tím účelem, aby bylo jasno,
že nezáleží na schválení zboží, nýbrž jenom na jeho předání a dle dalšího obsahu tohot~ výnosu platí toto sudiště i v případech, kdy pře
dané zboží. bylo neprávem odmítnuto a žaluje se na náhradu škody.
Kdyby, jak žalovaná strana dokázati se snaží, sudiště dle §u 87 a) j. n.
mělo platiti jen v případech, kde zboží bylo nejen fakticky převzato,
nýbrž i schváleno, byl by tento předpis vůbec bezcenným, neboť schválení zboží, jsouc dle čl. 347 obch. zák. vázáno na zcela krátkou lhůtu,
clěje se pravidelně mlčky, takové schválení zboŽ.í není však možno
listinnou dokázati, a přece listinný důkaz o převzetí jest podmínkou
tohoto sudiště.
čís.

2410.

Splniště pro hlavní závazek dodavatele, zboží dodati, jest též splništěm pro ieho vedlejší závazek, vrátiti jistotu.
.
Byla-li před státním převratem složena jistota ku splnění smlouvy
dod.ací, již uzavřeli příslušníci nyní českoslovenšti a jež byla splněna
v nynějším československu, jest jistotu vrátiti v Kč, třebas byla tehdy

složena u hlavní pokladny dodavatele ve Vídni.
(Rozh. ze cine 21. března 1923, RvI 1056/22.)
V roce 1917 uzavřela žalující tuzemská dřevařská společnost se žalovaným velkostatkářem, jehož ústřední pokladna byla ve Vídni, smlouvu

'va",I' dříví z J'eho panství v Týništi nad Orlicí, a složila jistotu
cIoela K. Proti žalobě na vrácení jistoty 120. 000 K'~ na b'lze I se za
'1 0120000
"'.
'a' tlTI 120.000 K rak. Pro c e sní s o udp rve s t o II c e uznal
vany VI,
'1 D o
cl
J t
cíle žaloby, o d vol a ci s o u d roz,su.dek potv;dl ; .~ u voy: ,es, ne~
sporno, že smluveným mí~tem pln~111'pro ~loze11l. Jistoty b~la ustre?m
';okladna žalonného ve Vldm, ktera vsak prl]ala Jistotu na učet les11lho
(Iřadu v Týništi n. Orl; O. tom, kde jistota n;á ,býti. vrácen~, . smlou~a
dodací ustanovení nema a zalovany anI netvrdl, ze I11lStO p1nen.t ku vracení jistoty bylo smluveno. Tolik je jisto, že jistota nemůže býtr vrácena
ústřední pokladnou žalovaného ve Vídni, poněvadž dnem 1. července
1919 přesídlila do častolovic. Měla-li by ústř~dní pokbdna žal?vaného
vrátiti jistotu mohla by tak učinilr Jenom v CastolovlCICh, to hm Vice,
že tam přijín;ala platy, stranou žalující konané, v korunách českoslo
vcns:c)'ch, jmenovitě též dne 28. února 192.0, 1~lkol!v ~,epatrny ~?~lat:k
88.185 K 02 h ačkoli dle smlouvy dodacl mely splatky za dnVI byh
odváděny do ú~tředni pokladny žalovaného ve. Ví~ni. ~. těcht~ skuteč
nostech zračí se vůle obou stran, že platy, ktere mely dnve byt~ konany
11 ústřední pokladny ve Vídni, mají se XO jejím přesídle?í do cech, konati v čestolovicích. Tuto srovnalo u vul! stran nelze ovsem ,beze vseho
předpokládati i při platech, které má kQnatiž~lovaný, ž~lobkyni: to :,šak
'vede opět jen k důsledku, ze mezI strana1ll1 mlsto pInem ohledne vracem
jistoty nebylo smluveno a že je ye?a sáhno,uti ~ ~alšín: vykládac~m
pravidllrm, jež obsahuje § 905 obc. zak. ve znem treh dllČI novely. Pnhlédne-li se k Dovaze a účelu celého právního jednání, zvláště pak
k tomu, že míst~m plnění smlouvy dodávací pro žalovaného bylo Týniště n. Orl., že také jistota byla složena na účet lesního úřadu tamtéž,
álužno dospěti k úsudku, že jistota má býti vrácena týmž lesním Uřad,~m
a že jest místo plnění v Týništi n. Orl. K témuž výsledku se dospe]e,
hledí-li se k sídlu podniku žalovaného, se kterým sporný závazek žalovaného souvisí. Jak zjištěno smlouvou ze dne 2. ledna 1917, byla dodací smlouva ujednána mezi Františkem S-em na straně jedné a mezi
lesní správou panství Týniště-častolovice na straně druhé. Předmětem
dodávky bylo dříví z revíru Týniště. Ve smyslú §u 905 obč. zák. při
chází tu tedy v úvahu sídlo lesní správy v Týništi n. Orl. jako místo
splnění pro vrácení jistoty a nezáleží na tom, že žalovaný měl v době'
uzavření smlouvy své bydliště také mimo hranice nynějšího státu česko
slovenského. Zákonný pojem »geschalt1iches Unternehmen hodí se
zcela dobře na prodej dříví z revírů panství v Týništi n. Orl. lesním
úřadem tamtéž, byť i prodej ten nebyl na straně žalovaného obchodem
ve smyslu zákona obchodního .. Je-li tudíž místo plnění pro vrácení jistoty
ve smyslu zákona v čechách, je tím také odůvodněno vrácení jistoty
v korunách československých (§ 6 zákona ze dne i 0, dubna 1919,
čís. 187 sb. z. a n.). Stanovisko toto hoví také zásadě slušnosti, neboť,
neodmítal-li žalovaný platy, konané stranou žalující po okolkování peněz v korunách če·skoslovenských, ačkoli byly splatny ve Vídni, nemůže
odpírati ani vrácení jistoty v korunách československých, když Vídeň
nebyla smluvním splništěm ohledně vrácení jistoty, a má k tomu tím
méně dúvodu, uvážHi, že strana žalující byla dle smlouvy oprávněna
vpočítati si jistotu do výše 100.000 K do nedoplatku kupní ceny
ú
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88.185 K 02 h, který při konečném vyúčtování k dobru žalovaného vybýval. Zákon ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. nepřichází v tomto
sporu v úvahu. Vždyť žalovaný ani netvrdí, že jistotu na účet lesního
úřadu v Týništi n. Orl. v lednu 1917 složenou ponechal až do roku 1919
ve Vídni a, í kdyby jí nebyl včas do území republíky Československé
př,:ved!, nesl by škodu z toho vzniklou jako vlastník jístoty (§ 1311
obc. zak.). žalovaný byl pko vlastník oprávněn jistoty hned po jejím
složení pro sebe použíti jako jiných hotovostí ·vlastních, maje pouze
obhgační povinnost vrátiti týž obnos, jakmile účel,. pro který jistota
byla složena, pomine. lJčinil-lí tak, neutrpí vyplacením jistoty v korunách československých žádné škody, neboť tyto koruny nemají ani té
hodnoty, jakou měly koruny rakousko-uherské v roce 1917.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D ů vo dy:
Jde o to, ve které měně má žalovaný vrátiti 120.000 K jistoty, kterou v roce 1917 ve Vídni přijal, zda v bývalé měně rak.-uherské či
v měně československé. Obě nižší stolíce rozhodly, že v měně česko
slovenské a to z toho důvodu, že místem plnění ohledně vrácení jistoty.
.1e}~zemsko, najmě Týniště n. Orl. Dle názoru odvolacího soudu je Týmste n. Orl. splništěm proto, že toto splniště odpovídá povaze a účelu
právního jednání mezi stranami a mimo to v Týništi n. Orl. je sídlo
podniku, totiž lesní správy žalovaného a jde o právní jednání, které
vzniklo při provozování lesního hospodářství na panství Týniště n. Orl.
(§ 905 odstavec prvý obč. zák.). Dovolání, vytýkajíc rozsudku odvolacího soudu nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.),
napadá stanovísko tohoto rozsudku potud, pokud Týniště n. Orl. je po- .
kládáno za splniště pro vrácení jistoty z důvodu, že je sídlem podniku,
ph jehož provozování k zjednání jistoty došlo, V tomto ohledu jest dovolateli přisvědčili. Tento případ jest posuzovati, nikoli jak učinil napadený rozsudek a činí t,:ké dovolatel, dle občanského zákona, nýbrž
dle zakona obchodního. Zalující strana jest tak, jako byli její před
chůdci, obchodníkem, na její straně jde o obchod a proto (čl. 277 ober,.
zák.) jest na sporné právní jednání použíti ustanovení čtvrté knihy
obchodního zákona. Podle čl. 324 tohoto zákona jest podpůrným splništěm u obchodních jednání sídlo ob c hod n í hop o dni k u. Není
pochyby, že lesní hospodářství není ob c hod ním podnikem a protc,
Týnistě n. Orl. jako sídlo lesní správy žalovaného zalOžiti splniště
v tomto případě nemůže. Než, odpadne-li Týniště n. Orl. jako místo
plnění pro vrácení jistoty, pokud bylo za ně pokládáno z uvedeného
Drávě důvodu, zůstává splništěm z druhého v napadeném rozsudku při
jatého důvodu, totiž vzhledem k povaze a účelu právního jednání. povolání, pokud béře odvolací rozsudek Týniště n. Orl. za místo plnění
z tohoto důvodu, se odmlčuje,. neuvádí, že by ani z toho důvodu Týništi; n. Orl. splništěm nebylo, a protože tedy dov.olací důvod nesprávného právniho posouzeni věci v tom směru proveden není, bylo již proto
Týništ~ n. Orl. jako místo plnění ponechati. Ostatně ale odvolací soud
uznal správně Týniště n. Orl. za splniště vzhledem k povaze právního
jednání, o něž jde. Toto místo bylo podle smlouvy místem plnění pro

koupeného dříví, proto je
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ště pro tento jeho. závazek. Při otázc~ me,;y pnc '~Zl. o I.Z
e us anovení čl. 336 odstavec prvý obch. zak. ml.sto pInem v,.uva~u teprve,
jsou-li pochybnosti, v jaké mě~~ jest plmÍl. V to~to .pnpade pochybností v tomto směru býti nemuz~: Strany,. sjednavapce v roc_~ 1~1~
smlouvu o dodání dříví a složení JIstoty, urČIly placem v tehdejsl mene
tuzemské. Jest bezpečně míti za to, že nebylo v úmyslu stran, aby. placení se stalo někdy v jiné než měně tuzemské. Vždyť obě strany hydlIly
v tuzemsku, hyly tuzemci a předmět, o který smlou.va byla, d?jednána,
dříví, bylo "tuzemsku. Byla-li Vídeň určena za mlsto, pl~em pr? k~- .
pitele dříví, stalo se tak, že Vídeň byla v tuzemsku a ze za!ovany mel
tam svou ústřední pokladnu a ponejvíce tam bydlIl. Na zmenu tehdejšího tuzemska nebylo pomyšlení. Z toho však plyne, že nyní, když tuzemskem je pro obě strany československo, když zde obě strany bydlí,
žalovaný má též svou ústřední pokladnu, že,. má-li placení se ,ko,naÍl tak,
jak bylo zamýšleno (čl. 278 a 279 obch. zak.)_, to jest v m.ene tuzemské musí se tak díti v měně československé. Ze tomu tak jest, uznaly
již ~bě strany, když šlo o pla~ení dří~í. Žalující shan~.platila ~říví v če
skoslovenských korunách a zalovany toto placem pnpl. Dluzno proto
také jistotu vrátiti v měně československé, neboť to je měna tuzemská
a na tu strany při snilouvě jedině myslily.
čís.

2411.

Tím, že ústní kupní smlouva nebyla celým obsahem pojata do písemné smlouvy kupní, nestala se ještě neplatnou jako. smlouva na oko.
(Rozh. ze dne 21.

března

1923, Rv I 1062/22.)

žalobci smluvili ústně. se žalovaným, že mu přenechajI své nemovitosti za úplatu 800 K, za právo, hospodařiti na nemovitostech do libosti,
a za právo na výměnek po předání nemovitostí. Dle písemné smlouvy,
u notáře dne 27. ledna 1919 sepsané, prodali žalobci žalovanému ne- .
. movitosti za 800 K. žalobu na prohlášení smlouvy ze dne 27. ledna
1919 za neplatnou pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o dvol a c í s o ud jí vyhověl mimo jiné z těchto d ů vod ů: Uváživ celý
skutkový děj v tomto sporu zjištěný dospěl soud odvolácí k závěru, že
;'ísemná smlouva trhová ze dne 27. ledna 1919 neodpovídala pravé vůli
stran potud, že trhová cena 800 K nebyla celou úplatou za postoupené
nemovjtosti, nýbrž že srovnalá vůle stran se zračila v pfejlchozí ústní
úmluvě na nádraží ujednané, podle které si žalohci vymínili, že budou
na postoupených nemovitostech hospodařiti do své libosti a že si, až
nemovitosti žalovanému skutečně předají, udělají výměnek. Protože ve
3mlouvě písemné za souhlasu a vědomí obou stran pravá jejích vůle nedošla výrazu a byla v ní zamlčena další cena postupní, jež by odpovídala vymíněnému právu hospodaření a ceně budouciho výměnku, jest
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tato trhová smlouva právním jednáním na oko a proto nicotna (§ 916
zák.). Jde dále o to, možno-li považovati za platnou smlouvu trhovou to, co strany ujednaly ústně v čekárně na nádraží. Soud odvolací
má za to, že nikoli, poněvadž ani při této ústní úmluvě nebyl stanoven
určitý výměnek a nebylo tudíž docíleno srovnalé vůle stran ohledně
vzájemného plnění, k němuž bude žalovaný oproti žalobcům zavázán.
Toto vzájemné plnění je podstatným kusem smlouvy postupní a poně
vadž obsah jeho zůstal ve příčině. výměnku neurčitým, nedošlo mezi
stranami ani ústně ku platné smlouvě.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

obč.

Důvody:

Dovolání, uplatňujícímu dovolací důvody §u 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s.,
bylo vyhověti, protože dovolací důvod nesprávného právního posouzení
věci je o·podstatněn . .Odvolací soud uznal neprávem odchylně od soudu
první stojice spornou smlouvu za smlouvu na oko a proto za nicotnou
(§ 916 obl'. zák.). Důvod, o který se tento názor odvolacího soudu
opírá,že prý kupní cen,a sqo K do smlouvy pojatá neodpovídá pravé
vůli stran, protože nebylo ve smlouvě pro žalobce vyhrazeno právo hospodaření na prodaných nemovitostech a právo na výměnek, neobstojí.
Odvolací soud takto usuzuje o kupní ceně do smlouvy pojaté, pustil se
zřetele, že sporné smlouvě, jak zjistil, předcházela ústní kupní smlouva,
že v této ústní kupní smlouvě byla cena stanovena rovněž na SOD K, při
tom však že žalobcům bylo vyhraženo právo hospodaření až do libosti
a právo určiti si výměnek, až se jim hospodaření omrzí a oni prodane .
nemovitosti skutečně žalovanému předají, a že kupní cena SOD K byla.
právě stanovena vzhledem na toto vyhražené právo žalobců. Písemná
. smlouva, která ústní smlouvě následovala, nenL než uvedením na papir
toliko části ústní smlouvy, totiž té části, kterou žalobci prodali a do
vlastnictví předati měli žalovanému. své nemovitosti a kde stanovena
byla kupní cena na 800 K. Ostatek ústně dojednané kupní smlouvy do
písemné smlouvy pojat nebyl, zůstal nenapsán, ale proto platnosti nepozbyl, nýbrž strany podle zjištění odvolacího soudu pokládaly jej za
závazný a platný dále. Z toho právě důvodu, že zde bylo ústně domluvené právo hospodaření (právo výměnku), stanovena byla kupní cena
v písemné smlouvě na 800 K a tato cena odpovídala ovšem pravé vůli
stran a na oko jen nebyla. Dle toho, co o smlouvách, nejprve ústní a pak
písemní bylo zjištěno, směřovala vůle sttan k převodu vlastnického
práva k nemovitostem žalobců se vším, jak to stálo a leželo, na žalovaného, s výhradou práva hospodaření do libosti případně výměnku pro
žalobce za kupní cenu 800 K a písemná kupní smlouva, o jejíž platnost
jde, vše toto vyjadřuje a nezmiňuje se toliko o právu hospodaření, ježto
o něm byla zde ústní úmluva a s touto strany počítaly a proto ono právo
do smlouvy nepojaly. Odvolací soud ovšem pokládá též onu ústní
úmluvu .za neplatnou, protože nebyl v ní výměnek náležitou určitostí
stanoven, ale neprávem. Jako protiplnění za postoupení nemovitostí vedle hotovosti 800 K nebyl smluven výměnek, nýbrž právo hospodaření
na domku a všem, jak to leželo astálo, a výměnek si žalobci vyhražo-
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" d a jako náhradu že by hospodaření nechali a domek
I
vah .1':n'p ,O IPo:.la~~éi11U předali. Nel;e proto při otázce, jaká byla kupní
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ctůsle ne LIS 1
ceny.
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2412.

Manželi nepřísluší proti svůdci manželky nárok na náhradu škody.
(Rozh. ze dne 21. března 1923, Rv I 1175/22.)
žaloba manžela na náhradu škody proti svůdci '1:'~lúelky byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e J v y s S I ol S o ude m
2 těchto

dtlVodů:

žalobní nárok je nárokem na náhradu škodyz důvo?u, ž,e. žalovaný
svedl žalobcovu manželku a způsobil rozvr,:t JdlO m~nzel,stvL Obdo~a
!lu 1330 obč. zák. svědčí tomu, ~e za .por~se~1 manzelske C!I .clzoloz:
stvím nepřísluší uraženému· manzelJ 11lJaka nahTa~a na ~_:~erZlC?, coz
plyné také nepřímo z §u 1328 obl'. zák., podle kt,ereho ~enezlta nahr~?a
za porušení pohlavní cti vše o b e c n,I' Je ,:"ylouc;na, a Jenom ve zvlastních případech tohoto ust~novení ,~ozna. Zalobm naro~ o § 1328 obč.
zák. opříti nelze, poněvadz ten Je vyhradny!n .n~rokem z ': ~ lny m .. Dle
§u 1328 obč. zák. nahrazuj.e se ,pouz,: utrpe,na skoda a usly Zisk, l11koll
však porušení pohlavní cÍl; odclmtr Je penezl dle tohoto .ustanovem l e
vyloučeno. Vzhledem 'k tomu jest pro právní poso~zel11 te~o roz,:pre
zcela nerozhodno zdali manželka žalobcova doznala zalobcl, ze udrzuJe
se žalovaným dů~ěrný pomčr, že žalobci sl!b~la, ~e od žalova.ného upustí, že se žalovaný u obecního starost~ vypdnl, ~e bude mus;tr rozhodnouti soud, zda žalobcova bývalá chol musI opustrtr Jeho dvur.
čís.

Zaměstnanec může

2413.

se vzdáti platně odměny za práci přesčas.

(Rozh. ze dne 21. března 1923, Rv 1 1193/22.)
žalobkyně byla kontoiristkou žalované firmy a, byvši propuštěna,
domáhala se na firmě služ'ebních požitků za dobu výpovědní, jakož i odměny za práci přes osmihodinovo,u dobu p:,:covní. V tomto směru byb
žaloba zamítnuta s o u d Y , v sec h t f l S t o I1 C. O d vol a c I
s o u d zdůraznil, že žalobkyně, nastupujíc službu, byla výslovně upozorněna na to že za hodiny přes čas se zvláště neplatí, že s tím souhlasila, a že proto, í když ve služebních hodinách nemohla býti s prací hotova, nemá nároku na odměnu. za práci přes čas.
Nejvyšší s o II duvedl v
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důvodeoh:

ty'kany' nedostatek není s to, aby zabránil úplnému vysvětlení a
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soudce byl pro civilního soudce dle §~ 268 ,co r., s. zavazny~, " USl
Y~
civilní soudce především promknut ~~d.0mlmJ ze m~ CIVJl~l ra,d s.?!1~n~
dává dostatečně prostředky: aby UClllII san;ostat~e po!reb~a ,z]lstem
skutková a prostředky svýmI vystaČIL P~k o_vsem da ku prerusem Jeno,~'
za zvláštních naléhavých okolnoSŤl dOJItI. Ze by byly tyto v tomto nzení, nedá se usuzovati.
'

j vy
va"

důkladnému

Že by se zaměstnanec nemohl platně vzdáti odměny, za pracI přes
mu příslušející, nebo že by takové vzdání (§§ 1444, 861, 939 obč.
zák.) bylo dle §u 879 obč. zák. smlouvou neplatnou (nicotnou), jelikož
zákonem zakázanou a dobrým mravům se příčfcí, nedá se ze zákona ze
dne 19. prosince 1918 čís. 91 sb. z. a n. odvoditi. Nelze ani usuzovati,
že by takové vzdání bylo dle §u 13 tohoto cit, zákona trestným. Došlo-Ii ku vzdání, jak odvolací soud správně dolíčil, způsobem v §u 863
obč. zák. uvedeným, zajisté k účinnosti vzdáni jako smlouvy došlo
i prostým vzetím na vědomí. Nebyló-Ii dbáno v závodě žalované firmy
předpisů o osmihodinové práci, nemůže býti z toho s právním účinkem
těženo v této rozepři.
čas

čís.

2414.

řízení nelze přerušiti dle
Přerušení řízení z tohoto důvodu

Dovolací

§u 191 c. ř. s.
je míněno jako zcela

března

2415.

Tím že otčím přiměl svého pastorka k tomu, by mu konal služby,
ač chtěi službu nastoupíti jinde, byl založen služební poměr, třebas nebyla umluvena mzda.
(Rozh, ze dne 21. března 1923, Rv I 376/23.)

řídká

vý-

jimka.
(Rozh. ze dne 21.

čís.

1923, Rv I 1284/22.)

žaloba o zaplacení kupní ceny byla obě man i ž š í m i s o u d y
zamítnuta, o d vol a c i m s o ude m mimo jiné z těchto d ů vod ů:
Pokud především brojí odvol,ání proti tomu, že návrh odvolatelův na
přerušení řízení byl zamítnut, nemůže se dodělati úspěchu; neboť, tře
bas že posouzení soudu odvolacího podléhají i usnesení, jež byla uč i- ,
něna před prohlášením rozsudku, nesmí se na druhé straně zase pře
hlédnouti, že z posouzení,takového jsou vyloučena taková usnesení, jež
po zákonu vůbec nelze bráti v odpor (§,.462 čís. 2 c. ř. s.) a že k usnesením, jimž nelze odporovati, patří i usnesení, kterým nebylo vyhověno
návrhn na přerušení řízení pro podezření z.trestného činu (§ 192 odstavec druhý c.ř., s.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a odmítl návrh na přeru
šení řízení. V otázkách, o něž tu jde, uvedl v
důvodech:

. Pokud dovolatel navrhuje, aby sporné řízení bylo dovolacím soudem až do výsledku konaného řízení trestní'hodle §u 191 c. ř. s. přeru
šeno, přehlíží, že přerušení, které vůbec v opravném řízení jenom z nejnaléhavějších důvodů může býti nařízeno; v dovolacím řízení je vyloučeno, poněvadž dovolací soud j~, vázán skutkovými zjištěními 'odvolacího soudu. Je tedy v dovolacím řízení nepřípustno, a proto bylo návrh
na přerušení dovolacího řízení odmítnouti. Není vadou řízení, že odvolací.soud, byť i rovněž u něho učiněného návThu na přerušení řízení sice
výslovně nezamítl, ale přece jen podle důvodů o něm rozhodl zamítavě,
jmenovitě nemohl by v tomt6 případě nedopatření spatřován býti na
prvém místě dle čís. 2 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací, po ně-

žalobkyně domáhala se na svém otčímu zaplacení mzdy, za práce,
jež konala v jeho domá,cnosti.? b ': niž š s o u y žalobě ,::yh~vě!y:
ci d vol a c í s o II d mImo Jllle z techto d II vod u: Nelze pnsvedcIŤl
odvolateli, že nemůže býti řeči o ,.vzniku služební smlouvy mezi ním a
žalobkyní. Jakmile odvolatel, ač věděl, že žalobkyně má ujednanou
. službu u K-ových a že zjednána jest, jak jest na snadě, za obvyklou tenkráte mzdu, naléhal na to, by do služby nechodila, nýbrž zůstala pracovati doma, a dodal, že nebude zkrácena, projevil tak vůli, že chce, by
žalobkyně Zll stala u něho pracovati za úplatu, způsobem, který podle
§u 863 odstavec prvý obč. zák, v uvážení veškerých okolností neponechával rozumného dllvodu, by o něrn bylo pochybováno, Tomuto projevu odvolatelovy vůle; která směřovala k získání pracovní síly žalobkyně za úplatu, žalobkyně jinak nerozuměla a nemohla rozuměti, než
jak právě uvedeno, a že tomu tak bylo, projevila jasně tím, že vráti vši
závdavek, zrušila služební (čelední) smlouvu s K-ovými ujednanou,
Odvolateli tento souhlas vitle žalobkyně s jeho vliJí, výše, zmíněným způ
sobem projevenou, stal se známým prostě skutečností, že žalobkyně ke
K-ovllm sloužiti neodešla, Tak vznikla mezi stranami služební smlouva
(§ 1151 odstavec prvý obč, zák.), podle které náleželo žalobkyni koIlati odvolateli práce, potřebné v jeho domácnosti a hospodářství, a podle které on byl povinen platiti jí za,,yýkon prací těch odměnu. Mezi stranami nebyla ujednána ani určitá úplata, ani že výkon prací těch bude
bezplatný a platí tudíž podle §u 1152 obč, zák. mezi stranami za, ujednanou úplata přiměřená, Tvrdí-Ii odvolatel, že mu nenapadlo zjednávati do služby žalobkyně, pro kterou vůbec neměl práce, á že jen z milosrdenství, trpěl, aby jeho manželka poskytovala své dceři potřebnou
, stravu, za kterou tato vykonávala nějakou, ovšem nepatrnou službu, ode
poruje toto jeho tvrzení skutečnosti, jak výše uvedeného projevu jebo
vůle, jemuž žalobkyně Jinak ani rozuměti nemohla, tak i ustavičného,
tolik let trvajícího výkonu prací v odvolatelově domácnosti a hospodář~
ství žalobkyní. Stejně jest nesprávná další výtka odvolatelova, že kdyby
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se žalobkyni jeclnalo o nějakou službu II něho, byla by hned ke konci
prvního roku na něm žádala ujednání úmluvy o mzdě a j~jí výši. Žalobkyně nepotřebovala tak činiti, když měla s odvolatelem služební
smlouvu již ujednanou, a nárok na přiměřenou úplatu byl jí zabezpečen
předpisem §u 1152 obč. zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
důvodů:

Nelze. uznati opodstatněnost dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněného
dovolacího. Že by byla služební smlouva mezi stranami nevzešla z důvodu, že při úmluvě o ní nebyly ujednány ani »nějaký čas«
ani výše mzdy, a také pro nedostatck služebního místa, spočívá na
právně mylném výkladu zákona dovolatelem. Z §u 1158 odstavec druhý
obč. zák. plyne, že při služební smlouvě vyjednání nějakého času se
nevyžaduje, »nějaký čas« vůbec není určitým časem. Okolnost, že nebyla
vyjednána mzda, je s ohledem ku §u 1152 obč. zák. rovněž nerozhodna. Zvyklostem poctivých styků by zajisté se příčilo, kdyby mělo
býti přepokládáno o žalovaném s hlediska §u 863 obč. zák., když on
dle zjištění odvolacího soudu žalobkyni přiměl, .aby nenastupovala placené služby, že budou její služby u něho bezplatny. Postačí po této
stránce poukaz na dotyčnou část důvodů odvolacího rozsudku, jež dovolací soud sdílí. Není nesprávným posouzením právním, že ku služební smlouvě mezi stranami nemohlo dojíti pro nedostatek služebního
místa, nýbrž jde po této stránce o brojení proti ocenění důkazu znaleckého, podle něhož odvolací soud zjistil, že se žalovaný v určitých
obdobích bez pomocné síly neobešel,· tedy že »služební místo" odvo. lacim soudem zjištěné u žalovaného bylo,
důvodu

čís.

Ten, komu
též své

přijati

2416.

přísluší »výhradné používání celého bytu«, může
dospělé děti, postrádající vlastní domácnosti,

(Rozh. ze dne 21.

března

do

něho

1923, Rv I 383/23.)

Smlouvou ze dne 22. března 19í9 prodali manželé 'štěpán a Marie
M-ovi žalobci dům č. p. 206 v L. Ve smlouvě bylo též stanoveno, že
se vyhražuje »ve prodaném dómě č. p. 206 v L. se stavební parcel&u
a zahradou pro otce spoh.lprodávajícího štěpána M-a, totiž pro Augustina M-a, následovní, úplně bezplatné a ,až do úmrtí Augustina M-a
nezkráceně trvající p r á v o byt u: Výhradné užívání celého jednOho
bytu, sestávajícího z pokoje a kuchyně v pravo na brambory a na potraviny s místem na půdě a obvyklá nutná práva takového bytu.« Augustin M., jsa stár a neduživ, vzal si k sobě své bezdětné zletilé děti Ferdinanda a Růženu, které právě byly bez zaměstnání. žalobě, jíž vlastník
domu domáhal se na Augustinu, Ferdinandu a Růženě M-ových uznání,
že právo bytu přísluší pouze Augustinu M-ovi a že ze žalovaných Ferdinanda a Růženy M-ových přísluší právo spoluužívati bytu jen tomu,

koho si právě Augustin M. ku své obsluze a o.šetření zvolí, k?ežto druh)'
z nich že se musí vystěhovati, p'rocesnl soud porve stolIce
vyhověL D ů vod y: ~Iužebnost bytu byla zřízena žalo~?né:n~ Augu~
stinu M-oví jen pro neho, tedy Jen s ohledem na Jeho vylucne osob11l
potřebu a nikoli~ sn~d ,na je!lO pO,třebu jako otce zletilých, dětí. Nebyloť ve smlouve vYJadreno,. ze slliz~bn.ost bytu 1';0 tohot~ zalova.neho
zřizuje se též ve prospěch leho svepravnych detI (spoluzalovanych).
Oprávnění žalovaných Ferdi~anda. a Růženy M-?vých k osobováni si
práva ku spoluužívání b~tu Jen JeJI~h otc~ spolu~alovanemu Augustmu
M-ovi vyhrazeného, a dale osobova11l Sl. zalov~nym Aug~stlllem. M-e;TI
práva, poskytnouti spoluužívání b~tu svym ob~ma spoluzalovanym delem nedá se odvoditi ani z nároku (povlllnosl!) stanovenych §em 13~
obč: zák. Neboť práva (povinnosti) žalovaných z tO,hoto u~tanovel1l
zákona vyplývající jsou jen práva (povinno.sti) osob111 zal:lV~nych a .ne,
jsou neobmezena, nýbrž mohou býti vykonavana Jen v pr."vplch mezlch,
t. j. zejména pokud se výkonem jich nev;;ahuJe.. ~o prav clZl:h, t:~y
v tomto případě do práva žalobcova,pozustavaJlclho v tom, ze ';1.~ze
dle §u 484 obč. zák. požadovati, by služebnost bytu nebyla ro:Slro:
vána nad objem osobní potřeby žalovaného Augustllla M-a: P?n~vadz
žalovaní Ferdinand a Rúžena Meovi jsou zletIlymI a svepravnyml, ne.přichází u nich v úvahu povinnost jejich ,otce,. je vyc~~vávati (§ .139
obč. zák.), plnění kteréžto povinnostI, ovsem Je? u. detI, neodrostlych,
nutně předpokládá společnou dom~cno~t otce :. de!I~1. Ovsem povI~nost
otcova (nárok dětí) v §u 139 obc. zak. spoclva]1cI, aby o,tec o ZIVOt,
zdraví a výživu dětí se staral, oživuje k platnostI 1 kdyz del!. od:ostly,
fysicky zletily a staly se svéprávnými, a. sice pkmlle takove ~~tI d,o
situace toho potřebné upadnou - což by tedy bylo ': to~t? pnpa~;,
kdy žalovaní Ferdinand a Růžena M_OVI JSou bez za~estnal11, .bez pr!střeší a proto si nemohou založiti samostatnou d?macnost; Ale p.~n,e
vadž v takovém případě péče otce o Život, .zdr.avI. a o sl~sno.u ~yzIV~
(§ 139 obč. zák.) dětí tysicky zletilých a svepravnych nezaVISI vylučne
jen od toho, zda děti ty sdílí společně byt. s otcem (~1eboť POVI~~'0.St~
té možno zadostučíniti, aniž by muselo dOJItI k takovemu SpoluuZlva~I
bytu otcova) - není možno z předpisu §u 139 obč. zák. VYVOdIlI, ze
žalovaný Augustin M. přibráním si do' bytu zletilých spolužal?val~ých
jest oprávněn služebnost bytu rozšiřovati (§ 506, 521, 484 obc. zak.).
O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Dle §u505 obč. zák.
může ten kdo- má právo užívati cizí včci, bráti z ní užitky svému stavu,
své živn~sti- a své domácnosti přiměřené. K domácnosti užívatele patří
však také děti, jsou-li ještě dle §u 141 obč. zák. na podporu otce po~ká
zány, při čemž nečiní rozdílu, zda jsou již zletilé čili nic. V tomto pří
padě jest nesporno, že Ferdinand a Marie M-ovi jsou nyní bez zaměst
nání bez přístřeší a že proto si nemohou založiti samostatnou domác~ost. Nebyl-li tudíž ve smlouvě, služebnost bytu přisuzujíéí, takový
případ výslovně vyloučen, což dle smluv se nestalo, nemůže býti v tom"
že AugustinM. vzal k sobě do bytu dvě děti, spatřováno rozšiřování
služebnosti, pak-li se tím počet místností, osob~mi těmi obývaný, nerozmnožuie, což žalobcem ani tvrzeno nebylo. Ze by AUgUStlll M. do
bytu, ohlědně něhož mu přísluší právo bydlení, směl vzíti jen osoby,
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k jeho obsluze nevyhriutelně potřebné, ani ve smlouvě ani v zákoně
urceno není a nejevÍ se 'proto tento náhled prvého soudce správným,
pročež bylo odvolání vyhověno a žaloba zamítnuta.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

, Pro rozsah práva je především směrodatným výklad smlouvy trhově
ze dne 22. března 1919. Smlouva tato a jmenovitě užití slov v ní »v ýhra d n é užívání celého jednoho bytu«, pravidlem § 914 obč. zák. vyložená, zřetelně projevuje smluvní úmysl smluvních stran, že nejde o služebnost užívání omezenou výlučně na požívatelovu osobu, nýbrž že Se
vztahuje dle §u 505 obč. zák. na braní takového užitku, který se srovnává s jeho stavem, s jeho živností a s jeho domácím hospodářstvím.
Poněvadž jde o »v Ý hra d n é už í v á n í celého jednoho bytu«, nemůže býti se zřetelem na § 505 obč.zák. právní pochybnosti o tom, že
způsobu tohoto výhradného užíváni nemohou býti kladeny meze potud,
že by uživatel, k jehož domácnosti' podle zjištění odvolacího soudu náležejí také spolužalovaní, jeho děti, na jeho podporu, byť zletilé, dle
§u 141 obč. zák. odkázané, 'poněvadž jsou bez zaměstnání, bez přístřeší
a nemohou si založiti vlastní domá'cnost, .nebyl, ó výhradně užívání jednoho celého ~bytu se opíraje, oprávněn tyto své děti do své domácnosti
přijmouti. Přijetím těchto dětí do své" domácnosti oprávněný svého
užívacího práva nerozšířil.
Čís •. 2417.

, Mzda horníkova jest vyňata z exekuce, i pokud jde o vymáháni výiivného ze zákona.
,
(Rozh. ze dne' 21.

března

1923, R II 482/22.)

S o udp r v é s t o I i c e povolil exekúci na mzdu horníka ku vydobytí pohledávky jeho manželky na výživné ze zákona. Rek u r sní
s o u d exekuční návrh zamítl. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovol admu rekursu.
O Ů vod y:
Dle §u 207 horn. zák. ze dne 23. května 1854, čís. 146 ř. zák:, jenž
výslovně zachován v platnosti článkem IX. čis. 11 uvoz. zák. k ex. ř.;
nedopouštěly se ~ni obstávky, anf exekuce na úkolní mzdy a mzdy za
směnu havířů.' Tato výsadá havířstva nebyla změněna ani zákDnem ze
dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.;jak bylo obšírně dolíčeno plenárním usnesením nejvyššího soudu ze dne 16. května 1922, čís. pres.
58/22. Výsada, §em 207 horn. zák. normovaná, nezná výjimky ani
ohledně nároků privilegovaných, ke kterým patří zejména zákonné nároky na výživné: Jest sice pravda, že plenisimární rozhodnutí bývalého
[>1ejvyššího soudu vídeňského ze dne 22. března .1900, čís. 145 uZ>1ávalo
výjimku ve prospěch pohledávek privilegovaných a tím zároveň ve projest

spěch zákonného výživného
vodnění jeho plyne, nikterak

manželky, avšak judikát tento, jak z odů
se nevypořádal s článkem IX. čís. 11 uvoz.
zák. k ex. ř., neodůvodniv, na jakém základě mají býti 'hornické mzdy
podrobeny co do polovice exekuci pro privilegované pohledávky, kdyžtě
čl. IX. čís. 11 uvoz. zák. k ex. ř. v tom směru žádné výjimky z §u 207
horního zákona neustanovil, a obdoba jiných zákonů vzhledem k urči
tému a jasnému znění §u toho přípustnou není (§ 7 obč. zák.): Není
tedy na hornické mzdy přípustnou exekuce vůbec, tudíž ani ne pro pohledávky zákonného výživného havířovy manželky. Tento závěr jest
přímo vynucen kategorickým a bezvýhradným příkazem §u 207 horn.
zák., nepřipouštčjícím exekuci na mzdu havířovu vůbeC, t. j. žádnou
částkou a pro žádnou pohledávku.'Ustanovení to v plné příkrosti doslovu §u 207 bylo zákonodárcem zamýšleno a voleno: neboť motivy
k tomuto §u uvádějí, že mzda vyměřená (tehdy) na nejmenší míru, sotva
stačí k výživě horníka a jeho rodiny a že mu musí býti zachována, by
byl udržen ve stavu pracovní způsobilosti, na němž konec konců provoz
dolů sám závisí. Zní-Ii příkaz zákona tak bezvýhradně, nelze výjimku
ani ve prospěch manželky a dětí, žijících mimo domácnost manžela, přj
pustiti a odůvodniti snad;; motivace, že mzda horníka sotva stačí k výživě jeho a jeho rodiny; neboť motivy, ovládány mravním a společen
ským řádem doby, v. níž rozvod, vyskytI~li se vůbec v třídě dělnické,
byl zjevem krajně řídkým, túdíž zákonodárně pominutelným - myslí
očividně rodinu, žijící ve s p:o leč n é do m á c n o s t i, rodinu, se
kterou horník skutečně rod i n n Ý ž i v o t vede, u sebe ji má a o ni
dobrovolně se stará, nikoli manželku a děti odloučené a odcizené. Kdyby
zákonodárce byl myslil na ex ,e k u ční vy má h á n í výživného
těchto osob, byl by to zajisté v zákoně samém vyjádřil a vyjádřiti musil.
I z dalšího dlouholetého vývinu zákonodárství zřejmá jest vůle zákonodárcova, nedotýkati se přese všechny změny časů' tvrdého ustanovení
§u 207 horn. zák., neboť, ačkoli zákonodárce ve všech případech, kde
jistým požitkúm uděluje výsad!! exempce z exekuce, činí vždy výjimku
ve prospěch z á k o n n é h o v Ý i v n é h o (§ 43 zákona ze dne 28.
prosince 1887, čís. I ř. zák, pro rok 1888 O ú r a z o v é m pojištění
dělníků, § 62 zákona ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. o n e m ocen s k é m pojištění dělníků, § 43 zákona ze dne 28 .. července 1889,
čís. 127 ř. zák.,ú úpravě poměrů bratrských pokladen
hor n í k ů, § 42 'zákona ze dne '16. července 1892, čís. 202 ř. zák.
o r e g i str o van Ý c h P o moc n Ý c h P o k I a d n ách, § 1 zákona
ze dne 16. čéfvna 1894, čís. 120 ř. zák. o exekuci na pohledávky proti
zem s k é m u poj iš ť O v ac í m, u· fon d u [kdysi císaře Františka
Josefa']:]), zachov'ána byla.výsada §u 207 horn. zák. výslovně a bezvýhradně v platnosti číslem II čl. IX. uvoz. zák. k eX.ř. ze dne 27. kVětna
1896, čís. 78 ř. zák. Tímto výslovným zachováním §u 207 horn. zák.
V. platnosti naprosto vyloučena jest přes to, že zákonodárný důvod výJimky z vysady exempce z exekuce ve prospěch zákonného výživného
v zákonech shora uvedených plně .platí i proti mzdě hornické, mOžnost
obdobným použitím předpisů těch snížiti dosah ustanovení §u 207
horn. zák. Tím by si soud osobil pravotvornou činnost, která přísluší
jen zákonodárci.
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Us~anove~í §~.

2418.
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c. ř. s. nelz~ použítí v poměru advokáta k jeho
strane. Pnmerenost advokatovy odměny jest tu posuzovati dle
zasvad ? smlouvě zmo~ňovací (§ 1014 obč.. zák.) a námezdní (§ 1152
obc. zak). v:'-utonom~l1ho tarifu advokátní komory nelze použíti.
Byl-h pnsouzen zalobní nárok, jehož výše záležela na úvaze soudu
(§ 273 c. ř. s.), jest žalobci přisouditi pouze část útrat Pak-Ii zažalovaný peníz byl částečně zjevně přemrštěný.
'
v~astn1

(Rozh. ze dne 21.

března

1923, Rv II 201/22.)

Žalovaná pražská firma vedla v Brně spor, k němuž její pražský
advokát sub_stituoval žalujícího brl2ěnského advokáta. Spor byl v druhé
stoh CI pro zalovanou vysouzen. zalobce domáhal se na žalované za
mtervence u stání v. prvé a druhé ~tolici zaplacení 9833 Kč 75 h, opíraJe, s~ va autonoTI:nI tanf, moravske advokátní komory, ·a, obdržev po
P?dam zal?~y od zalov.ane 2500 Kč, snížil žalobní žádost o tento peníz.
U b a n I z s I S o u d Y . vyhověly zplna žalobě; o d vol a c í s o u d
z tě.ch!o d ů v. od ů: f':0kud jde o otázku nesprávného právního posouzem ve_CI,. nem spravnym nazor odvolatelky, že ustanovení §u 41 c. ř. S.
ohledne utrat sporu vztahuje se též na útraty sporu, které právní zástupce Jest oprávněn vůči své straně účtovati a od. ní požadovati. To
plyne Jasně z čl.V. uvoz. zák. k c. ř. s. a není proto třeba otázkou touto
se dále zabývati. Jest sice správné, že dle §u 3 zákona ze dne 18 .. února
1?21, Čí~. 7_8 .sb. z. a n._položky :dvokátní sazby platí nejen vůči odp~rcI,. nybrz} pro pomer. ad~okata ku. vlastní straně a že obdobný
p~edpls obsazen byl IV zalwne ze dne 26. března 1890, čís. 58 ř. zák.
T;m však není řečeno, že advokát vůči vlastní straně musí vždycky
ucto~atr Jen ~odle P?~ože.k s.azby, nebo.ť jsou zajisté právnické práce,
ktere vyzaduJI m!~I~rad~e namahy a mimořádn~ přípravy a ty zajisté
nemo.hou Jako bezne prace pouze dle sazby by ti o.dměňovány, nýbrž
musí se všeobecně dle předpisů O smlouvě námezdní zkoumati v kaž~ém jedn?tlivém případě zvlášť co do. své přiměřenosti. Jest nespOrno.,
ze advokat bez ohledu na advokátní sazbu má právo požadovati o.dměnu
za ~úm.ořád?é.práce__na své vlastní straně, když vyko.nány byly bud'to
k pnmemu JeJlmu pnkazu nebo aspoň v jejím zájmu, i když se nejeví
k vyl~áhá~í p;~va a~solutně nutný.mi. Po.uka.z odvo.latelky, že žalobci
n~. prace, JIm. uctov~ne, soudem prve stohce bylo v napadeném rozsudku
pnso.uzeno ~I~e, n~; co. r;ru dle advo.kátní. sazby přísluší, je nemístným.
Dle stavu vecI slusI odmenu, soudem prve stohce žalobci vůči žalované
Jeho. vlastni straně přiznanou, Po.suzo.vativ její celkové jedno.tné výši
~ o.hledem,na ho.dno.tu předmětu sporu, o který při zastupování žalo.vané
zalo.bcem slo, a s o.hledem na jeho. výsledek a nelze připustiti by jedno~livé p,?lo.žky z této celkové jednotné odměny byly jaků příliš vyso.ké
vynaty, JIné po.lo.žkY'ovkte;é jSo.u příliš I;ízké, aby byly mlčením.' po.minuty, a aby taktů smzem celkove odOleny žalo.bcovy bylo. přivoděno.
dusle?C!C?_ toho.. sluší
rozřešiti o.tázku, zda celko.vý žalobci vůči
zalovane pnrknuty pemz so.udních útrat velikosti sporu, ve kterém

'!

Jen

vznikly, a v}'sledku v něm do.saženén;u odpovídají. čili _nic. P? názo.ru
soudu o.dvo.lacího. byly, Jak soud prve stolIce zJlstrl, vsecky zalobcem
~'ůči žalované účtované práce blld'to přímo k příkazu žalované strany
nebo. v jejím pro.spěchu předsevza~y a _ pro.to sluší _ při svědčiti názoru
prvé sto.lice, že za všecky tyto prace _zal.obcI o.dm:.na ~ez ohl,;du na
advokátní sazbu dle předpISU o smlo.uve namezdm pnslusl. Zbyva proto
.enom další otázka, zda celkový žalobci za tyto práce přisouzený peníz
~dpo.vídá jeho skutečně vvyn~ložené. námaze, výši ~ důležito.sti ~po.ru,
ve kterém povstaly, jako.z I Jeho v~s!~~ku. Ve. st;Ieru to.m vysvl ta _ze
<pisů že ve sporu který vedla nyne]sl zalovana lrrma slrrmo.u K. slo
;, 323.329 Kč 02 h: že spo.r ten nebyl jednoduchým, nýbrž složitým a že
výsledek tehdejším zás!~pcer;r žalo.bkyně a nynějším_ žalo.b~,;m docílený,
byl pro jeho. stranu pnzmvym. Za toho.to. stavu ve~1 slusI o.bno.sy. za
práce žalobcem pro žalo.vanou konané a v napa~enem r?zsud.ku m!m~
útraty pro.ti odpůrci přisouzené - c,;lkem na, za_zal?~any pemz urc,;~e
uznati ve smyslu předpisu o. námezdm smlouve pnmerenyml. Co. se tyce
sazeb autonomního. tarifu moravské advokátni ko.mo.ry nestal se tant
tento nikdy zákonem, následkem toho může míti platnost jen vůči čle
nům advokátní komory, nikoliv však vůči třetím osobám, a sluší pro.to
přisvědčiti odvolatelce, že po.ukaz žalobce, že vůči žalo.vané účtované
o.bno.sy musel účtovati dle .autonomní;rvo ~dvo.kát?í.ho ta:if~ není _správ:
ným a že autonomní advo.katm tan! VUCI zal ovane Jaků tretr osobe nema
platnosti. Tím odpadá. také potřeba, zabý'vati se otázko.u,. z?a sazby
autono.mního. advokátmho. tarIfu VZtahUJI se pouze na zalezlto.str do
50.000 K čili nic. Za tohoto stavu věci, když, jak svrchu vyvozeno., obno.s
žalobci v rDzsudku vůči žalované přisouzený odpovídá co clo. výše plně
zákonným předpisům o. smlouvě námez~níc soud prvé stolice. s~rávně
věc po stránce právní POSOUdIl, kdyz zalobcl po o.mezem zaloby,
o 2500 K přiznal 7333 K 75 h a odvolacího dů_vodu ~esprávného, ?r~v
ního. po.souzení tu není. Znalec Dr. R. uznal vsecky zalobcem VUCI zalované účto.vané práce ve pro.spěchu žalované předsevzatými a o.dměnu
za ně žalobcem účtovano.u přiměřenou. V důsledcích toho so.ud prvé
stolice právem z to.hoto znaJeckého po.sudku vyvodil, že náro.k žalobcův
vůči žalo.vané jest přiměřeným. Při tom nepadá na váhu, že znalec při
podání svého dobrozdán~ zr:rínil se otům,. ž~ jest z:,ykem, ~e adv?kát
vůči své straně jest o.pravnen za ]ednothve uko.ny zadatI VIce, nez co
snad so.udem mu bude nebo bylo přiznáno, poněvadž soud prvé stohce
při svém ro.zho.dování bez ohledu na tent~ znalce~ _~ved~ný zvyk do_še~
k to.mu úsudku, že odměna žalo.bcem od za10.vane zadana Jest skutenle
konaným pracím přiměřená. ,
N e j v y Š š í s o. u d přiznal ža10.b.ci pouze ~663 Kc 75 h, pns?udll
mu polovinu útrat prvé a druhé sto.lIce, a ulo.zll mu, by zaplatil Lalované firmě polovinu útrat řízení dovolacího,
v

v··

D ů v o. d y:
Výtka nesprávného. právního po.souzení věci není odůvodněna po
té stránce, že ustano.vení §u 41 c. ř. s. o. náhradě nákladů, nutných ku
vymožení neb o.bhájení práva, vztahuje se, jak dovolatelka má za to,
Civilnl rozhodnuti. V.
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i na poměr mezi advokátem a jeho vlastní stranou. Výtka nesprávného
právního posouzení jest však oprávněna potud, že obě nižší stolice. pře
kročily daleko sazby advokátního tarifu ze dne 2. září 1919, čís, 498
sb. z. a n., platného v době úkonů, za které žalobce požaduje odměnu.
V poměru strany k jejímu advokátovi, jemuž udě1í1a plnou moc, platí
v prvé řadě ustanovení §u 1014 obč. zák. o povinnosti k náhradě nákladů nutných neb užitečných, dále ustanovení §u 1152 obč. zák. o· povinnosti strany poskytnouti advokátovi za jeho výkon úplatu přiměře
nou, nebyla-li úplata určena neb ujednána bezplatnost, a pak ustanovení advokátního tarifu, který obsahuje určité sazby, jichž' jest použíti
v poměru strany k advokátovi (§ 2 zákona ze dne 26. března 1890,
čís. 58 ř. zák. a § 2 adv. tarifu ze dne 2. září 1919,Čís. 498 sb. z. a n.)
Jako sazeb maximálních, není-li překročení těchto sazeb odůvodněno
zvláštními příkazy strany neb zvláštními okolnostmi. Pokud odvolací
soud vyslovuje názor odchylný, zejména pokud poukazuje na čl. V,
uvoz. zák. k c. ř. s., zrušený zákonem ze dne 28. května 1919, čís. 306
sb. z. a n., posuzuje věc po právní stránce nesprávně. Ve sporu jde
hlavně o to, zda lze použíti při čtyřech nejdůležitějších položkách zažalovanéhoúčtu, t. j. za čtyři intervence při dvou ústních a dvou odvolacích líčeních sazeb 1. zv. autonomního tarifu moravské advokatní komory, kterého se přidržuje žalobce, či zda platí i pro advokáta vůči jeho
straně sazby advokátního tarifu čís. 498/19, jehož se přidržel soud odvolací, který ve hlavním. sporu určil útraty první i druhé stolice na
2706 Kč 50 h, pokud se týče 2528 Kč 65 h, vyloučiv při tom řadu polnžck, které se mu s hlediska §u 41 c. ř. s. nezdály býti nutnými, aby
Je musel hradit odpůrce straně zvítězivší. Rozdíly mezi oběma tarify
JSou značné. Nehledíc prozatím k tomu, že i tyto nepovšimnuté útraty
mohou býti útratami užitečnými a účelnými s hlediska §u1014 obč. zák.,
dlužno v zásadě vysloviti, že autonomní tarif moravské advokátní komory
nenabyl závaznosti -platného, řádně -ve sbírce zákonů a nařízení vyhláše~
ného nařízení, jak správně uznal i soud odvolací, takže není pro. soudy
směrodatným. S tímto správným theoretickým rozpoznáním octl se však
na~adený rozsudek v rozporu potud, že uznal na přiměřenost položek
pozadovaných dle tohoto autonomního tarifu, při pojiv se k posudku
znalce o přiměřenosti požadovaných útrat. Odvolací soud pochybil po.
. stránce právní, přidržev se tohoto posudku, jehož v tomto případě ani
3,apotřebí nebylo, neboť případ nevyžadoval odborných znalostí, kterÝ5'h by neměl soud sám. Oproti ustanovení útrat ve hlavním sporu
mel odvolací soud, jakož i soud prvé stolice úplnou volnost uvažování
o tom, zda jsou účelnými další požadované útraty a zda je překročení
s~zeb do jisté míry vzhledem na ustanoveni §u 2 adv. tarifu opodstatneno zvláštními okolnostmi. Úvaha o přiměřenosti útrat jest· úvahou
právní a nikoliv oceňováním důkazů. Zvláštními okolnostmi, jichž jest
v tomto případě dbáti, jest jednak značná výše zažalovaného peníze
ve hlavním sporu, právnický úspěch, docílený advokátem strany teprve
~ c;clvolacím řízení - hospodářský úspěch při tom nerozhoduje, zeJmena však zvláštní nebezpečí z prodlení vzhledem k nejistotě žalované f,irmy~ jež Se' octla, ve vyrovnacím řízení, a s tím spojená možnost
značne ztraty. Na druhe straně nelze však přehlédnouti, že spor nebyl
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zvláště spletitým, neboť řešena byla hlavně otázka, zda byl uzavřen
smír čili nic, dále, že žalobce byl toliko substitutem, odkázaným na pokyny a příkazy substituentc;vy, jenž vypracoval z:jména také o~;rol~cí
spis, jehož provedemm a navrhem byl subshtut pn odvolaclch lIcel11ch
vázán. Důsledkem těchto úvah shledává dovolací soud jednak přimě
řenou odměnu za dvě intervence při ústních líčeních v prvé stolici pouze
950 Kč a 1000 Kč a za dvě intervence v odvolací stolici 900 Kč a 1000
Kč, v kteréžto miře dovolání vyhověl, jednak účelnými a přiměřenými
všechny ostatní položky, tak jak byly žalobcem ve hlavním sporu účto
vány. Proli ostatním položkám, týkajícím se útrat exekučního a vyrovnávacího řízení, nečíní dovolatelka v dovolání zvláštní připomínky a
netřeba se proto.s nimi jednotlivě zabývati. Ani otázka platnosti slevy
2000 Kč nebyla již v dovolání nadhozena. Oproti zažalovanému obnosu
9833 Kč 75 h, obmezenému při prvním roku na 7333 Kč 75 h, jeví se
tudíž úspěch dovolání žalované strany v tom, že byl žalobci přisouzen
obnos úhrnem o 3670 Kč menší, pozůstávající z rozdílů mezi: 1860 950 Kč = 910 Kč, 1860 - 1000 = 860 Kč, 1860 - 900 = 960 Kč a
1940 - 1000 = 940 Kč. Žalobce zvítězil tedy obnosem 3663 Kč 75 h
a podlehl obnosem 3670 Kč, takže úspěch jest na obou stranách stejný.
Nicméně nebyly útraty v obou nižších stolicích vzájemně zrušeny, nýbrž
byla přisouzena žalobci polovice těchto útrat, poněvadž předmětem
sporu byla v podstatě jen přiměřenost vzt. účelnost účtovaných obnosů,
která záležela jen na soudní úvaze, avšak účtované obnosy byly čá
stečně zjevně přemrštěny; proto nelze použíti §u 43 odstavec druhý
c. ř. s. a to tím méně, že důkaz znalecký navržený žalobcem byl zřejmě
zbytečný a vyžádal si značnou částku útrat prvé stolice, nýbrž §u 43
odstavec prvý c. ř. s.
čís.

2419.

Poměr číšníka na provisi jest posuzovati dle ustanovení o smlouvě
sluŽební, pokud se týče zmocňovací, a nelze použíti na poměr jeho k hostinskému ohledně vadného zboží, jež dáno mu do prodeje, předpisů
o správě.
(Rozh. ze dne 21. března 1923, Rv II 217/22.)
žalobkyně byla 11 žalovaného zaměstnána jako číšnice na účet s provisí z prodaných nápojů a měla povinnost pivo, ji žalovaným k výčepu
přidělené, za určitou předem stanovenou cenu čepovati. Ze zásilky piva
z 30. Června přidělil jí žalovaný 16 hl k výčepu. žalobkyně upozornila
ho, že 16 hl je pro ni mnoho, načež jí žalovaný 8 hl odebral a při tom
jí říkal, že pivo je 7%, načež žalobkyně z toho piva 4 hl prodala a 4 hl
se zkazily. Když žalobkyně poslední 2 sudy piva asi po 10 dnech po dojití načepovala, bylo pivo zkažené, nač žalovaného upozornila, týž jí
však přikázal, by pivo čepovala. Při vyúčtování za toto pivo jí žalo.vaný celých 16 hl dal do účtu, žalobkyně mu vyčepovanépivo (4 hl)
zaplatila a žalovaný jí za pivo nevyčepované a zkažené připsal 1000 K
k tíži, které jí pak při konečném súčtování srazil. Žalobu o. zaplacení
1000 Kč pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í
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s O u d jí vyhověl. O ů vod y: Odvolací soud vychází z právního názoru, že žalobkyně nestala se vlastnicí piva do sklepa uloženého a k výčepu pro ni u!čeného, čemuž n;jlépe .nasvědčuje, že když půl vagonu
pIva bylo slozeno do sklepa, Jl určIte sudy odevzdány nebyly, takže
zůstal vlastníkem piva žalovaný. Jeho jako vlastníka stihá důsledkem
toho n.ebezpečí zkázy. Vezme-li se pak v úvahu, že žalovaný říkal žalobkym, ze pIVO Je 7 %, takže mohla za to míti, že pivo mŮže delší dobu
zůstati .ležeti a že ,na to upo~ornila, že příděl 16 hl je pro ni mnoho, že
upozornovala na spatnou Jakost piva a vezme-Ii Se konečně v úvahu
výpověď svědků, nelze za to míti, že žalobkyně nesla na zkáze piva
VI,~U ..
v.šak má za. ná.sledek, že žalo,vaný nebyl oprávněn žalobkyni
pn suctovanI za zkazene pIVO 1000 Kc sraZIlI a Jest proto její nárok'
zalobní ospravedlněný.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

:0

Ouvody:
Vadno,st řízení, r?zpor rozsudk~ se spisy a ~e~právné právní posou;em. veCI (§ 503 CIS. 2, 3 a 4 c. r. s.) JSou vytykany neprávem. Není
spravne, protože se nesrovnává se smlouvou ze dne 27. května 1920 .
~t:novIsko žalovaného, že žalobkyně, jsouc v jeho hostinci číšnicí n~
ucet, byla k němu v poměru obdobném poměru pachtovnímu a že v dů
sl;dku. toho zboží: které jí .žalovaný do -hostince přiděloval, za úplatu
prechazelc: .do Jepho ~Iastmctví a že, bylo-Ii zboží vadné, bylo na žalob~~m, a,cII nemela narok z důvodů vadnosti zboží ztratiti, by vadnost
Zb.OZI zavcas dl,:, §u933 obč: z~k. uplatňovala, pročež v tomto případě,
Jezto. v~dnost pIva zalobkyne az po 6 měsících k platnosti přivádí, žalobm narok Je zamkly. Tento názor nesrovnává se Se smlouvou ze dne
~7 .• květn~ 1920, protože dle této smlouvy byla žalobkyně u žalovaného
C I S ~ 1 C, I z a pro v i s i a byla, jak se výslovně ve smlouvě pravÍ, ve
s I ~.z bac, h z a lov a n é h o. Poměr žalobkyně k žalovanému byl
tU~IZ pomere,:, namezdním dle §u 1151 obč. zák., pokud se týče pomerem Z?lOcnence dle §,:I?02 a násl. obč. zák. Proto, jak správně praví
"apadeny rQzsude~, ZbOZI zalobkym do hostince přidělované nepřechác
zelo do vlastmctvI_žalo~kyně, neboť jí úplatně žalovaným přenecháno
nebylo, a I:rot? v pnpa~e ,vadno~lI zboží nemělo místa ustanovení §u 922
a n~sl. obc .. zak. o sprave. V dusledku toho nelze žalobní nárok pokládalI za zan~klý, pro:ože ve lhůtě v §u 933 obč. zák. nebyl uplatňován.
Na ?ve~ene pravm povaze poměru žalobkyně k žalovanému a tím
1 pr~vm povaze žalobního nároku ničeho nemění okolnost, že si žalovany zapIsoval zboží, žalobkyni přidělené, jako zboží od ní odebrané
a pod:,: t~ho, pa~ že se ž,alobkyní účtoval, neboť tento způsob přehled~
o Z?OZl yndelenen: ~ zpusob, kterym vypočítávána byla provisežalobky?e,. mčeho ~ememl na smlouvě ze dne 27. května 1920 a poměru,
v Jakem ~Ie teto. smlouv~yr~n.y k sobě byly. Žalobkyně jako zaměst
r;an~c. u ~al?vaneho, ,pov~rena Je? odbytem přiděleného jí zboží a při
Jlmamm utrzku za ne, mela, kdyz ve smlouvě nic bližšího o tom ustanoveno nebylo, ohledně zboží vůči žalovanému jako svému zaměstna
vatelI tolrko povmnost §u 1009 obč. zák., měla tedy se zbožím pečlivě

a poctivě hospodařiti. žalovaný mohl zatížiti žal??kyr;i u zboží, pro
vadnost v hostinci nespotřebovaného, v tomto pnpade u 4 hl pIva,
cenou tohoto zboží, kdyby bylo prokázáno, že ž,alobkyně n,a zkažení
zboží nese vinu, protože je řádně neopatrovala, z~vcasJ -pOk~d s10 o pl~O,
je nečepovala a pod. Než v tomto ohledu nedospd .odvolacI soud k presvědčení že takováto vina jest žalobkym prokazana. Naopak vzal za
prokázáI;O, že žalobkyně, k~~ž shleda!a, že pi,vo je zk~že~é, to žalovanému ohlásila, a co se tyce vmy zal ob kyne na zkazem pIva, tuto
vinu vyloučiL V důsledku toho nikoli neprávem dospěl odvolací soud
k názoru že žalovaný bezdůvodně srazil žalobkyni částku připadající
za 4 hl piva a že je proto (§ 1437 obč. zák.) povinen částku tu v obmezené výši 1000 Kč vrátiti.
čís.

2420.

»Veřejným oznámením« odměny (§ 860 obč.zák.) jest projev, jenž
může býti seznán neobmezeným počtem osob individuelně neurčených.
Nespadá sem prohlášení na policejnim úřadě, ovšem ale projev plakátem. Byla-Ii přislíbena odměna na dopadení pachatele krádeže, nestačl dopadení podílníka (§ 185 tr. zák.).

(Rozll. ze dne 21.

března

1923, Rv II 379/22.)

Žalobce koupil od Františke L-a různé věci, nezaplatil mu však ihned,
nýbrž poukázal ho, by si pro peníze přišel nazítří, a když si František
L. pro peníze přišel, dal ho žalobce zatknouti. Za trestního řízení se
ukázalo, že věci byly ukradeny žalovanému a že František L byl podílníkem na krádeži (§ 185 tr. zák.). Věci byly vydány žalovanému,
na němž se žalobce domáhal odměny 2000 Kč za vypátrání pachatele,
již prý žalovaný přislíbil jednak v novinách, jednak ústně na policejním
komisařství a konečně plakátem. Pro c e sní s o udp l' V é s t o I i c e
žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Oů

vod y:

Žalobce neprávem brojí proti rozsudku odvolacího soudu, pokud jím
byl zamítnut s návrhem na odměnu 2000 Kč, kterou žalovaný veřejně
přislíbil za dopadení pachatele krádeže, jež v noci na 28. ledna 1920
byla u něho spáchána. Na tento případ použíti jest §u 860 obč. zák. a
dle tohoto -§u jest přípověď odměny za nějaký výkon nebo výsledek
řízená na nikoli určité osoby (veřejné přislíbení) závazna, když byla
veřejně oznámena. V tomto případě přicházejí v úvahu tři přípovědi
odměny. Jednak přislíbení odměny uveřejněné v časopisu »M." ze dne
18. února 1920, dále přípověď odměny učiněná žalovaným na polícejním
úřadě v H. a odtud dále sdělená četnickým velitelstvím a policejním
úřadům, kterou žalovaný slíbil dáti aspoň 2000 Kč na vypátrání pachatele krádeže a vrácení ukradených věcí, a posléz přichází v úvahu
slib odměny plakátem, z příkazu žalovaného vylepeným, v němž bylo
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veřejnosti oznámeno, že na dopadení pachatele je vypsána vysoká odměna. Slib odměny uveřejněný v časopisu jako závazné pro žalovaného
přislíbení odpadá, neboť uveřejnění stalo se bez vědomí žalovaného,
nikoli na jeho žádost, takže, nepocházejíc od něho, žalovaného zavázati
nemohlo. Druhé přislíbení odměny rovněž není závaznou přípovědí a
opačné stanovisko žalobce je mylné. K závaznosti schází tomuto slibu
podstatná dle §u 860 obč. zák. náležitost, totiž v e ř e j n é jeho oznámení. Veřejným oznámením sluší totiž rozuměti projev tak účiněný, že
může býti seznán od neobmezeného počtu, osob individuelně neurče-.
ných,· a této povahy projev učiněný na policejním úřadě a .dále sdělen)'
úřadům nemá. Zbývá přislíbení odměny plakátem. Tento slib odměny

oba nižší soudové pominuli, ale tento slib byl pro žalovaného nepo~
závazným, protože oznámen byl veřejně a pocházel od něho.
i jinak přislíbení toto bylo platné, žalobci z něho nárok na odměnu nevzešel. Jak již svrchu bylo uvedeno, byla v plakátě přislíbena
odměna za d o pad en í pac h a tel e a že tohoto .výsledku žalobce
docílil, zůstalo nedokázáno. žalobce dopadl sice s ukradenými věcmi
Františka L-a, ale o Františku L-ov! nebylo dokázáno než, že ukradené
u žalovaného věci na sebe převedl a je zašantročil, že tedy byl podílníkem, nikoli pachatelem krádeže. Tak také vyzněl trestní rozsudek
krajského soudu. Nedopadnuv pachatele, za což jedině byla plakátein'
přislibena odměna, nemá žalobce nároku na připověděnou odměnu a to
ani zcela ani z nějaké její části. Z důvodu vráeení ukradených věcí odměnu žalobce požadovati nemůže, protože na to v plakátě odměna vypsána nebyla.
chybně
Ale byť

čís.

2421.

Náhradní nárok proti státu pro neodůvodněné odsouzení.
Zákona ze dne 21. března 1918, čís. 109 ř. zák., nelze použíti, vešlo-li
usneseni, jimž trestní řízení následkem obnovy bylo zastaveno, v právní
moc dřive, nežli onen zákon nabyl účinnosti.
Dle zákona ze dne Hl. března 1892, čís. 64 ř. zák. nabývá usnesení,
trestní řízení zastavující, právní moci dnem, kdy bylo vydáno; doručení netřeba. Nárok dle tohoto zákona nelze uplatňovati žalobou na
vrchním zemském soudě.
(Rozh. ze dne 22.

března

1923, Bc I 1/22.)

Žalobce (povoláním obchodník), jenž byl rozsudkem krajského
soudu v Litoměřicích ze dne 13. března 1911 pro zločin veřejného násilí
dle §u 81 tr. zák. a pro přestupky §u '312 a 516 tr. zák. právoplatně
odsouzen k trestu těžkého žaláře na 4 měsíce, podal žádost za obnov\,
trestního řízení, které bylo usnesením krajského soudu v Litoměřicích
ze dne 22. října 1912 vyhověno a rozsudek ze dne 13. března 1911 byl
zrušen proto, poněvadž dle posudku znalců-lékařů trpěl žalobce duševní
chorobou, tak že byl nepříčetným a v tomto stavu dopustil se trestných
činú, jemu za vinu kladených. Trestní řízení bylo pak proti žalobci
usnesením ze dne 23. říina 1912 dle §u 109 tr. ř. zastaveno. Ve vazbě

' lobce v oné trestní věci u okresního soudu v Chabařovicích od
b y I za
d
L't '--' h d 27
ll. do 13. července 1910 a u krajského sou. u~, ,.omenc,c o , "
. , do? b'rezna 1911 , j' ežto se při hlavmm !rcem choval nesl usne.
unOla......
Dne 2. srpna 1913 žádal žalobce náhradu za neodúvodněné odsouzení.
U esením ze dne 9. července 1918 zamítl krajský soud v Litoměřicích
t ~n žádost s tím že dle §u 3 zákona ze dne 16. března 1892, čís .•64
,u o'k nárok na ~áhradu zanikne do 3 měsíců po dni, kdy bylo trestní
r.za.
"16'. srpna 1918tt
__
. zastaveno. Vrchní zemský soud zrUSl
o o usnesem.

~lZt~~,

že se řízení prováděti má dle ,~.ákona z,~ dne 21. března 1918,
čis; 109 ř. zák. Krajský soud v Lltome;lclch nandJll?roto dne 10. !rs;op2du 1920 doručeni usneseni,. dle ktereho se povoluje ?bnova trestl1lho
ř'zení žalobci. Tento se obra!il 26. ledna 1921 na mlmsterstvo spra;edln;sti se žádostí, by nárok na odškodnění za neodůvodněné odsouzení dobrovolně uznalo. Ministerstvo nařídilo výn?sen; ze dne 16',dubn~
1921 vrchnímu zemskému soudu, by žalobc:,. pOUC1~ ze. mu ur;l.atn?:,any
nárok dle zákona ze dne 16., břeozna 1892, C1S. 64 ;', zak ..nep:~slu~l, jelikož ho neuplatňoval do 3 meS1CU ode dne za.sta.vem lrestmho nzem. lvh~
nisterstvo spravedlnosti obrátilo se na generall1l proku:aturu, by ve ve~l
podala dobrozdání, a když tato projevila souhla; s navrhem a proh.lasila. že dle jejího názoru porušen byl usnesemm vrchmho zemskeh0
sou~lu u krajského soudu v LitQ,g).ěřicích zákon v §u 3 zákona z,,: dne
16. března 1892, čís. 64 ř, zák., po případě § 9 zákona ze dne 21. brezna
1918, čís. 109 ř. zák., poukázalo generální prokuraturu k podání zmatečni stížnosti na záštitu zákona. Nejvyšší soud uznal pak nalezem ze
dne 27. ledna 1922, čís. Kr I 42/22-4, trestní sbírky čís. 715, že usn.e-'
sením vrchního zemského soudu ze dne 6. srpna 1918 a usnesenlln
krajského soudu v Lítoměřicích ze d~e 10 .. listopadu 1920 po;ušen by:
zákon. Žalobu o odškodné za bezduvodne odsouzem vrchm zemsky
soud v Praze j.ako pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. D ů
vod y: Žalobce opírá žalobní nárok o zákon ze dne 21. března 1918,
čís. 109 ř. zák. o náhradě škody osobám neprávem odsouzeným, neboť
podal žalobu u vrchního zemského soudu v Praze, který dle §u 5 tohoto
zákona k rozhodování o náhradách škody po rozumu tohoto zákona je
povolán. Je tudíž zkoumati, zda předpoklady pro použití tohoto zákona
na tento případ jsou dány. Dle ustanovení §u 9 tohoto zákona má býti
ho použito na rozsudky občanských soudú jen tehdy, nabylo-li rozhodnutí,' nárok odůvodňující (§ 1 odstavec prvý), právní moci teprve po
dnu vyhláSení tohoto zákona. Rozhodnutím, nárok odůvodňujícím, jež
zde jedině v úvahu přicházeti mMe, jest dle §u 1 (1) zastavení řízení
po obnově trestního řízení. Spisy krajského soudu v Litoměřicích jest
zjištěno, že k návrhu státního zastupitelství v Litoměřicích krajský soud
tamtéž usnesením ze dne 22. října 1912 návrhu žalobcovu na obnovu
trestního řízení vyhověl, trestní rozsudek ze dne 13. března 1911 v celém obsahu zrušil, usnesení to zástupci žalobce doručil a pak k návrhu
státního zastupitelství usne.sením ze dne 23. října 1912 trestní řízení
dle §u 109 tr. ř. (§ 359 tr. ř.) zastavil. Toto usnesení nebylo žalobci
uoručeno. Tato okolnost nemá však pro právomoc onoho usnesení významu, poněvadž sice dle §u 110 tr. ř. má býti obviněný uvědoměn o zastavení přípravného vyšetřování, avšak, i když se tak nestane, nabude
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poněvadž obviněný nemá práva, do'·' zastavení
přípravného vyšetřování si stěžovati (§ 113 tr. ř.). Nabylo tedy ono
usnesení zastavovací ze dne 23. října 1912 tímto dnem právní moci. Je-Ii
tomu tak, nelze dle ustanovení §u 9 zákona ze dne 2 I. března 19 I 8,
čís. 109 ř. zák. ustanovenLjeho na tento případ použiti á, poněvadž
žalobce nárok žalobní jedině o tento zákon opírá, slušelo žalobu již
z tohoto důvodu jako neopodstatněnou zamítnouti. Týž výsledek nastal
by však i tehdy, kdyby přiznáno bylo, že zde ustanovení tohoto zákona
platí. žalobce domáhá se náhrady škody, kterou utrpěl neoprávněným
držením ve vazbě v trestní věci, vedené proti nčmu u krajského sOl.\du
v Litoměřicích pro zločin §u 81 a přestupky §u 312 a 516 tr. zák., v níž
vydán byl pak odsuzujicí rozsudek ze dne 13. března 191 I. Jak již bylo,
uvedeno, jest spisy krajského soudu v litoměřicích zjištěno, že k návrhu
žalobce byla povolena obnova trestního řízení, odsuzujíci rozsudek v celém obsah II zrušen a řízení trestní zastaveno, a na základě těchže spisů
se dále zjišťuje, že žalobce v této trestní věci dne 12. července 19 I O
okresnímu soudu v Chabařovicích do vazby byl dodán, týmž soudem
dne 13. července 1910 prozatimní vazba vyšetřovací na něho byla uvalena, ale ještě téhož dne na svobodu byl propuštěn. Na základě týchž
spisů se zjišťuje, že žalobci při hlavnim přeličenÍ dne 19. ledna 191 I
uložen byl dle ustanoveni §u 234 tr. ř. pro nepřístojné chování trest
vězení v trvání 3 dnů. Z oné skutečnosti, totiž dvoudenní vazby u okrcsního soudu v Chabařovicích, neodvozuje žalobce náhradních nároků,
z druhé trestní vazby rovněž ne, ale z ní by také nároky takové odvozovati nemohl, poněvadž nemůže tu b}'ti řeči o nesprávném odsouzení,
jaké § 1 cit. zákona z r. 1918 na mysli má. V jiné vyšetřovací nebo
trestní vazbě, jak se týmiž spisy zjišťuje, žalobce nebyl a postrádá proto

zastavení právní moci,

,

žalobní nárok veškerého podkladu. Nárok na náhradu útrat 3800 K,
o něž dodatečně žalobu roZšířil, žalobce vůbec uplatňovati nemohl" poněvadž nezachoval se dle §u 3 uvedeného zákona, nevyDídnuv před tím
stát, aby dobrovolně jeho nároky uznal. Žalobce byl sice ve vyšetřovací
vazbě krajského soudu v Litoměřicích, a to od 18. září 1912, kdy zatčen
byl v Ústí n. L., dopraven do vazby soudu v Ústí n. L., odtud pak krajskému soudu v

Litoměřicích,

a v

řádné vazbě vyšetřovací

držán až do

23. října 1912, kdy řízení trestní bylo proti němu zastaveno. Tato vazba
uvalena však na žalobce v tresfní věci pro zločin zpronevěry dle §u 183
tr. zák. Pro tento čin žalobce nebyl odsouzen, rozsudek krajského soudu
v Litoměřicích ze dne 13. března 1911 se na tento čin nevztahuje a také
obnova tohoto řízení nebyla povolena. Z důvodu této vazby nemůže tedy
žalobce nároky uplatňovati a také jich neuplatňuje, odvozuje svůj nárok
jedině z přetrpěné vazby, uvalené prý na něho v trestní věci, pro zločin
§u 81 a přestupky §u 312 a 516 tr. zák. Žalobce byl tedy nanejvýše
oprávněn, opírati svůj nárok o zákoll ze dne 16. března 1892, čis. 64,
ř. zák. Ale i dle tohoto zákona náhradni nárok žalobcův zaniknul, puněvadž ho neuplatňoval v čas. Lhúta pro uplatňování nároku toho počala běžeti od 23. října 1912, od vydání zastavujícího usnesení dle §u I
tohoto zákona, ale žalobce nárok svůj vznesl, jak ze spisů krajskéhG
soudu v Litoměřicích je zjištěno, teprve podáním ze dne 2. srpna 1913,
které došlo státního zastupitelství v Litoměřicích dne 5. srpna 1913,
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senlm ze dne
. r!Jna
. b Id'
I ťl zákon
?3 ří'na 1912. Avšak v době, kdy tato usnese.m Y,a vy. ana, p,a I. ..
16. března 1892, čÍs.,64 ř. zák., kter~.n,epredpls.ova!,!e ma byh

p

- 'dde

~~nesení, nárok na náhradu škody ~akl~daJlcl~, ne?p:avnene o~souze=
v

nému za účelem uplatňování jeho nar?ku s p,!slusnym po?cemm d~
ručeno 'ak to bylo později nařízeno zakonem ze. dI;e 21. br<;zn~. 191 ,
" 10'9 J, a'k Dlu"no tedy otázku kdy usneseU! narok zaklada]leI naCIS.
r. z .
1..
,
I
.' h
m v čase cha
b 10 rávní moci, posuzovati jen pod e pravnlc nore. ' ,
y dá~ latných. V tom směru uznal procesní ~oud spravne,. ze. zastavy
. p sení ze dne 23 říJ'na 1912 nabylo hmto dnem pravU! mOCI,
VQVaCI usne
.
'h vyšetřování
oněvadz obviněný nemá práva do zastavem pnpr~vne o , , .
PSl s t"
ezova t'I (§ 113 tr . 'I')
. . Nezáleží tedy na .tom,
." ze usnesemč 'z,eI dne
b
22 ,..
1912 bylo doručeno tehdejšímu obhájCI zalobcov~," a za o c~
b i ~1'~~Omyslný a nikoli jeho opatrovníku, a že usneseni zastavovac~
y d 23 ,.. '1922 mU vůbec doručeno nebylo, neboť tyto okolnosh
ze ne ". nJna
. ., h
' T Kd ' tedy usne
J"

y

.."

nemohou .na právní moci těchto usnesem mee o ~em 1:

,yz

v

Vf
-

sení nárok žalobcův zakládající, nabylo právm mOCI davno pred h
dánim zákona ze dne 21. března 1918, čís. 109 ř. zák.,. nelze tO? o
zákona na nárok žalobcův podle výslovného ustanovem §u 9 UZltl.
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490
Opačný

názor vyslovený vrchním zemským soudem v Praze v rozhodnutí ze dne 6. října 191 ti jest patrně nesprávným. Nárok žalobcův sluší
tedy posuzovati jedině podle zákona ze dne 16. března 1892, čís. 64
ř. zák. Jak správně uvedl soud procesní, nebyl by však dovolaný vrchní
zemský soud v Praze vzhledem k ustanovení §§ 7 a 8 tohoto zákona a
§u 2 čÍs. 6 zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n., a §u 1
zákona ze dne 2. Iist~:,adu 1918, čís. 4 sb. z. a n. k rozhodování O žalobcově nároku podle zákona ze dne 16. března 1892, čÍs. 64 ř. zák.
příslušný, při čemž není třeba se zabývati otázkou, zda by byl k tomu
příslušným zemský soud v Praze či nejvyšší správní soud. Z toho dúvodu netřeba se také zabývati dalšimi' otázkami, zda jest žalobce
pod let o hot o z á ko n a se svým uárokem vyloučen, jaký vliv měla
choromyslnost žalobcova na včasné uplatňování těchto nároklI a zda
je nárok. věcně po právu.
čís.

2422.

Náhradový zákon ze dtJe 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
Nelze si stěžovati do toho, že výpověď byla doručena soudem nepříslušným.

(Rozll. ze dne 27.

března

1923, R I 224/23.)

Usnesení o k r e sní h o s o u Li u ve Vysokém, jímž byla doručena
vlastníku výpověď Státního pozemkového úřadu z hospodařeni ua zabraném' majetku, bylo rek u
ním s o ude m potvrzeno.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
hospodařícímu

rs

Důvody:

K námitce,že okresní soud ve Vysokém byl dle §u 18 nepříslušným
k doručení výpovědi, dlužno stížnosti ovšem oproti rekursnímu soudu
dáti za pravdu, že příslušným byl okresni soud v Turnově jako soud
bydliště vypovídaného hospodařícího majitele, avšak to má jen ten
ví'znam, že okresní soud ve Vysokém mohl a měl výpověď postoupiti
dle §u 44 j. n. okresnimu soudu v Turnově, pokud se týče, nebyla-Ii mu
příslnšnost tohoto jasna, výpověď Státnímu pozemkovému úřadu vrátiti, když však tak neučinil a výpověď doručil, je ta otázka bezpřed
mčtná. Stížnost může dle §u 20 náhr. zák. podána býti jen proti v ýr o věd i, t. j. pochybil-Ii Státní pozemkový úřad v jejím obsahu, nebo
není-li tu pro ni podmínek, pro nějaké nedopatření soudu. při jejím vyřizování však stížnost nepřísluší, nýbrž jen náprava, má-li ovšem účel.
Kde, jako zde, je to bezpředmětno, tam platí předpis §u 2 čís. 10 nesp.
pat., že pochybení proti nepodstatným formalitám nevadí.
čís.

2423.

Pro příslušnost k žalobě na cizozemskou pojišťovací společnost jest
rozhodným předpis §u 99 odstavec třetí j. n., třebas dle prorogační do-

•
... ť ovacích podmínek jest příslušným soud cizozemský, leč že
lozky pOJ1~ I b podpisem podrobil výhradné příslušnosti tohoto soudu
by se byl za o ce
a' žalovaná listinu o tom předložila soudu.
(Rozh. ze dne 27. března 1923, R I 248/23.)

. I b
(pražská firma) vznesl žalobu proti budapeštské pojišťovně
za o c':h
d
Praze l'ehož místní příslušnost odůvodňoval tím,
,
.. ·t'
'b h d
u obchodlll
•
'otsou U v ' v Praze
pobočný závod, pO]ls ovaCI O c o y
.
.
•~ t
b č '
že zalovana s rana ma
rovozuj'íd tudíž provozovnu ve smyslu §u 87 J. n., ze en o ]l0, o ny
P,
. t' 'I
...
resentaci ve smyslu §u 99 odstavec tretr J. n.
' . , 'I· .. '
k
zavod je s a ou JeJI rep
•
'
b d tohoto soudu t. J'. v Praze jmelll, za ezeJlcI v ana ze ma v o vO u
,
• . dl § 99 d t
celářském zařízení a jiných movitostech, takze ~ e ~
? savec
.'
'est obchodní soud přislušný. Strana zalov~na poprela tato
f~~IeI;i ~)znesla námitku místní nepříslušnosti, opíraJl.~ se o, § 18 po,
I ' h' • ky spory z POJlsťovacI sm1ouvy
jišťovacích podmlllek, d e mc z vsec
•.
' s toI ic e
náleže'í řed obchodní soud v Bud,apest~. S o udp ,r v e ,
.
námitcJe Pnístní nepřislušnosti vyhovel a ,,:~Iobu. o.dmltl. D u v. o d y;
Soud zjistil sice ze svého obchodniho reJstflku, :;e z.alovan~ stra~a m~
v Praze zapsaný závod s náležitou representacI, z]lstrl vsak zarov~n
z ředložené pojistky, za pravou uznané, a z př~dne,su obou stran, z:
uzavřeni pojišťovací smlouvy v roce 1902 uJed.nana byla skutecne
~ohoda o příslušnosti budapeštského soudu pro, vs;cky ~porr z ~OJl
šťovacího poměru a shledal tudíž námitku mrstn:, ne?nslusn?~tr vr;
sm slu §u 104 j. n. odůvodněnou. Tato úmluva o pnslu,snostI vaze obe
strrny a nemůže se jí proto vymkn.~uti ~trana žalovan.~ ,an,I, poukazem
.
' d . Y §§ 87 a 99 J' n po pnpade na § 12 pOJIst. radu ze dne
na pre pIS
. .,
, ,
§ 36 b' ák
o ,co z .,
22 listopadu 1915 čís. 343 ř. zák., ani odvolamm se na
neboť ony předpi;y o příslušnosti nCJ~hch~zejí vzhl;dem na zava,znou
úmluvu o příslušnosti v tomto přípa,de ': uvah~ a un!luvatak?va dle
§u 104 j. n., t. j. i dle tuzemských zakonu, je pnpu~tna a p!atna to hm
spíše, že politickým převratem nebyla vub;c dotcena, Jezto l!helsko
. d" e a trvání'monarchie rakousko-uherske ve smyslu vmtermm bylo
I rtv z
'd , .
k'
oudu
cizozemskem a žalobce tudíž už tenkráte v,e ome CI,ZOZ;I11S r;~u.s
.
se podrobil. Rek u r sní s O u d zamítl na!1l!tku mlst~I n;p!Islusnostr.
D ů vody: Ujednaná příslušnost obchodmh~ a sn;enec~eho soudu
v Budapešti ve smyslu §u 104 j. n. pro }uto vec nent zaloz;na, poku~
se týče nevylučuje příslušnosti dovola;;eho. soudu tuzem,s~ehs, nebo·j,
poněvadž pojišťující návrh doložku o pnslusnostr obsahu]lcI a zalob:em
podepsaný tu není, a v polici ne ni výslovného p.oukazu r;a onu dol~zku,
v připojených tištěných pojišťovacích ~odmlllkach obsazenou, nent z~
lovanou podán listinný důkaz o tom, ze prorogace mr;zI stranamI vyslovně byla smluvena, jak § 104 j. n. vIžad.uJe; ostatue ~Ie ~na proroO'ační doložka podmiňuje jen výběnno pnslusnost Budapestskeho soudu,
pouěvadž výlučuou příslušnost t~hož soudu, nestanov!.
. N e j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolacIl11u rekursu.

l

y

D lt vo dy:
Dle §u 99 odstavec třetí j. n. mohou býti žalovány cizozemské ústavr'
fondy, společnosti a společenstva i jiné spolky osob u tuzemskych soudu,

492
493

v ji~~ž ,obvodu je:t, jich tr,valé ,zastoupení pro tuzemsko, neb orgán,
P?vereny obstar~vail1m zalezlt?stI tako~ých ústavů a společností. Správne proto rekursl1I soud uznal, ze Jest dana příslušnost obchodního soudu
v ,~raze, když žalova?á pojišťovací společnost má v Praze odbočku,
JeJlz hrma Jest zapsana do obchodního rejstříku obChodního soudu
v .:raze, neboť společnost ta má zde orgány, pověřené' obstaráváním
JejIch tuzel;rských obchodů: ..Tomu není na závadu doložka o přísluš
nostI ,obsa~ena ,v §u 1~ pO]Isťovacích podmínek, dle níž veškeré spory
meZI ,spolecnostI a pOjlstencem patří k příslušnosti budapeštského královs~e!,o o.bchodního a směnečnéh" soudu; neboť uplatnění ujednaného
s~.dlste • vyzaduJc, by žalovaná společnost předložila soudu listinu, dle
n~z se zal?bc~ ~vym podpIsem podrobil výhradné příslušnosti obchodl1lho a smenecn~ho soudu v Budapešti (§ 104 j. n.), toho však žalovaná
společnos.t ne~clnIla, neboť pojišťovacího návrhu žalobcem podepsaneho ncpr:d!o~lla a P?jistka žalobcem předložená není žalobcem podee
pSa!,~ a tIstene P?d,mmky pOJístce připojené, prorogační klausuli obsa~~J,ICI, n,lkterak Jeste neprokazují, že by byly bývaly připojeny též po]Istovaclmu navrhu.
čís,

2424,

• Rekurs do usnesení, proti němuž není samostatného opravného prostredku, jest odmítnouti pro tentokráte. To platí i tehda spojen-Ii takovy to rekurs s rekursem vůbec nepřípustným.
' '.
P~o~ usn~seni, ji~ž nebylo vyhověno návrhu na snížení zálohy na
znalecne, nent opravneho prostředku.
(Rozh. ze dne 27. března 1923, R I 271/23.)
• R e ~ u r sní s o u d vyhověl rekursu, pokud jím bylo napadeno
usnes':nI prvého soudu, jímž nebylo vyhověno odmítnutí znalce, a nevyhovel n:u, 'pokud napadal usnesení, nevyhovující návrhu nasnížeuí
poplatkove zalohy.
N e j, vy š, š í s o II d zrušil napadené usnesení a odmítl rekurs do
usnesem pr~eho soudu, pok~d jím nebylo uznáno na odmítnutí znalce,
pro tentokrate, pol;ud pak JIm nebylo vyhověno návrhu na snížení poc
platkove zálohy, vubec,
.
Důvody:

, Rekurs je důvodnt L Dle §u 366 1. c. ř. s, není samostatného ~prav
neh~ proslredku protI usnesení, kterým bylo odmítnutí některého znalce
z~mltnut~ (§ 356 c. ř. s.). Dle §u 515 c, ř, s. v těch případech, ve ktery::h nem podle, ustanovení Co ř. s. dovolen samostatný opravný prostredek ,Pľ?tI ,nekterému usnesení, mohou strany stížnosti do tohoto
us?es,:~.r pnvesÍ1 ku platnoslI opravným prostředkem podaným proti
neJbhzslmu rozhodnutí, které lze bráti v odpor. II. Stížnost do usnesení
kterym nebylo vyhověno návrhu na snížení popIatkové zálohy znalečné'
Je dle, §u 367 a ~49 lL c. ř. s. vyJ'oučena, Poznamenati sluší proti re~
~u!snll~U soudu, z~ v §u 366 c, ř. s. případ zálohy na znalečné ne n í
resen, ze tedy platI dle §u 367 c. ř. s. podpůrně předpisy §u 3'32 a 349

lL Co ř. s. žalující strana spojila rekurs ad L s rekursem ad lL, tedy
s rekursem nepřípustným. Proto měl býti rekurs ad L odmítnut dle
§u 523 c. ř~ s ...~ rot e n t o k : á ~ e a re~u!s ~d II. odmítnu! v ů b e ~
z úřední moci jlZ soudem, u nehoz byly recene rekursy podany, Kdyz
však rekursní soud k tomu nepřihlédl a obě stížnosti vyřídil ve hlavní
věci, bylo jeho usnesení zrušiti, o stížnostech rozhodnouti dodatečně,
jak se stalo, a jak to učinití náleželo dle §u 523 c. ř. s. už soudu prvé
stolice.
čís. 2425.
Ochrana nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n., nentahuje se na noční kavárnu s ženskou obsluhou, jež požívá špatné
pověsti.

(Rozh. ze dne 27.

března

1923, R I 302/23.)

Žádosti nájemkyně, by povolen byl odklad exekuce vyklizením kavárenský'ch místností, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní
s o u d odkladu nepovoliL D ů vod y: Rekursní soud nesdílí odůvod
nění prvého soudu, v němž tento poukazuje na skutečnost, že strana
pov.Ínná provozuje živnost v domě již po 18 let a jest nemyslitelno, že
by strana pronajímající po tak dlouhou dobu jen z pouhé útrpno~ti
stranu povinnou v domě trpěla přes všechny svízele, jež nyní uvádí. Ze
by nepřístojnosti, které byly základem řízení o svoleni k výpovědi,
trvaly po celou dobu 18 let, nebylo zjištěno, naopak zjištěna spolehlivě
špatná pověst kavárny teprve v dobách posledních, kdy dlužnice sama
kavárnu tu provozuje, Soud rekursní konal v tomto směru další šetření
a zjišťuje tyto skutečnosti: Kavárna navrhovatelky jest téměř výlučně
kavárnou noční se ženskou obsluhou a jako taková poyěsti dobré nepožívá. Bylo svého Času přednášeno různými osobami mnoho stížností co
do vedení kavárny a poukazováno k tomu, že navrhovatelka při uzavřených dveřích zdržuje hosty v místnostech, Dále byly projednávány
u policejního okresního komisařství různé případy, že hosté nezaplatili
útraty, ale vyšlo na jevo, ze čišnice a personál pil na útraty hostů, Policejní okresní komisařství předsevzalo občasné prohlidky místností
konceptním úřednikem, ale zvláštních závad nenalezlo. Jisto jest vša~,
že číšnice posluhují hostům i po 10. hodině noční a že hostů náležitě
pro zaměstnavatelku využijí. Celkem možno kavárnu označiti jako noční
místnost se ženskou obsluhou a prohlásiti, že se nejedná o místnostřild
nou. Tím jest osvědčeno s dostatek, že kavárna žadatelky požívá stále
špatné pověsti od doby, kdy dlužnice ji vede jako noční kavárnu se ženskou posluhou, v níž hlavně v době noční se hosté nesmírně využijí ve
prospěch zaměstnavatelky a jejího personálu. Sotva jest v intencích
vládního nařízení ze dne 25, června 1920 čís, 409 sb. z. a n."aby chránilo také takovéto špatné pověsti požívající místnosti, zvláště když nepřístojnosti, jež byly podkladem řízení o povolení k výpovědi, i nadále
trvají. Proto také vládní naříiení při osvědčené nemožnosti, najíti při
měřenou náhradu, dává soudu exekučnímu na uváženou, zda povoH žádaný odklad čili nic (arg. slovo »může«). V tomto případě po' náhledu
soudu rekursního není odklad exekuce v intencích vládního nařízení.
Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu rekursu.

495'

494
Důvody:

t)'če v mínění so~.du o~y?l~cího,. ž~ ~práva želez.niční m~si~a sýr vydavt,i.
V tomto směru pnsvedclÍl Jest n11ne111 soudu stolIce druhe, ze nastal pn-

Zpráva policejního ředitelství, o kterou rekursní soud své rozhodnutí opřel, je zprávou úřední, o jejíž pravdivosti nelze pochybovati. Obsah její odůvodňuje úplně napadené rozhodnutí. Soud rekurs ní neosvojil sí jím práv administrativních úřadů, vykonávati dozor nad správným vedením živnosti, nýbrž použil jen svého práva zkoumati, zda Je
v intencích zákonodárce, poskytovati ochranu vlád. nař. ze dne 25.
června 1920, čís; 409 sb. z. a n. místnostem, v níchž se provozuje žív-nost toho druhu, jako je žívnost strany povinné, když je zjíštěno, že záleží z noční kavárny a vinárny se ženskou obsluhou a že požívá špatn~
pověsti. Sluší přisvědčití rekurs ním u soudu, že to v intencích tohoto nařízení není, naopak bylo by to přímo jeho zneužíváním, a příčilo by se
dobrým mravům, kdyby byla soudem ochrana takovýmto místnostem'

pad vyšší moci dle §u 84 žel. dOpL ř., neboť v době, o niž jde, totiž dne
28. října 1918 a v. následujících po něm dl;ech Národní výb?,~ byl, jak
výslovně uvedeno Jest v prvmm odstaVCI zakona ze dne 28. r1Jna 1918,
čís. II sb. z.a n., vykonavatelem státní svrchovanosti v republice Če
skoslovenské a rozsudek soudu odvolacího obsahuje skutkové zjištění,
že místní hospodářská rada byla místním výkonným orgánem Národního
výboru, z čehož následuje, že~práv~ žele~niční byla ,be~ výlrutd~ }O~
vinna, podrobiti se rozkazu Narodmho vyboru a mlstm hosPltdarske
rady a podle rozkazu tohoto vydati sýr železničnímu konsumu za účelem
jeho rozprodeje.

v

čís.

2427.

propůjčována.
čís.

2426.

Jest vyšší mocí (§ 84 žel. dopr. ř.), bylo-Ií zabaveno zboží z roz e
kazu místní hospodářské rady Národního výboru v době převratov~.
(Rozh. ze dne 27.

března

Obchod, jejž dlužno posuzovati dle předpísů o hře a sázce,. jest zde
i tehdy, když úmysl, směřující pouze k docilení kursovního ZIsku, byl
sice jen na straně komitenta, komisionáři byl však znám.
(Rozh. ze cine 27. března 1923, Rv 11093/22.)

1923, Rv I 917/22.)

Dne 29. října 1918 došel do stanice V. v čechách vagon sýra, byl
z rozkazu místní hospodářské rady zabaven a z nařízení Národního výboru prodán místnímu železničnímu konsumu. Žaloba odesílatele proti
dráze o náhradu rozdílu mezi skutečnou Cenou sýra a cenou nucenym
prodejem strženou byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta, ode
vol a c í m s o ude m mimo jiné z těchto d ů vod ů: Zabavila-li ve
dnech převratu 29. a 30. října 1918 zásilku sýra místní hospodářská
rada z příkazu a za souhla'su pražského Národního výboru, nastal tím
pro dráhu podle §u 83 žel. dopr. ř. případ vyšší mocí, osvobozující ji od
ručení, ježto v době převri'tu utvořené instituce Národního výboru a
Jeho místních výkonných orgánů, jakým byla i zmíněná místní hospodMská rada, vykonávaly skutečně vládní moc a byly také jedínou autorltou, na které udržení pořádku a vedení správy záviselo. Nemohla se
proto ani dráha vzepříti rozkazu Národního výboru a jeho místního výkonného orgánu a vydala zásilku jen pod nátlakem rozkazu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nesprávné právní posouzení věci dle §u 503 ClS. 4 C. ř,. s. žalující
, strana spatřuje a) v tOITI, , že prý soud si neuvědomíl, že škoda vznikla
žalující firmě ne jíž pouhým zabavením sýra, nýbrž jeho rozprodejem
hluboko pod nákupní cenou. Tato výtka však jest neoprávněna, neboť
odvolací soud výslovně uvedl ve svém rozsudku, že Národní výbor nařídil, vydati sýr železníčnímu konsumu a rozprodati jej konsumem, že
se tak skutečně stalo a že dráha vydala zásilku jen pod nátlakem rozkazu, b) v domněle nesprávném výkladu pojmu vyšší moci, pokud se

žalovaný provozoval prostřednictvím žalující bankovní filiálky bursovní obchody tím, že kupoval a prodával cenné papíry, hlavně akcíe.
Žaloba o zaplacení zůstatku z účtu byla obě man i ž š í m i s o u d y
zamítnuta o d vol a c í m s o ude m z těchto d ů vod ů: Za diferenční ob~hod pokládala nauka i praxe původně jen dodávací smlouvu
nebo smlouvu kupní s pozdějším dnem splnění, při níž úmysl stran nesměřoval ku skutečnému dodání zboží nebo cenných papírů, nýbrž pouze
ku placení rozdílu mezi cenou smluvenou a cenou tržní nebo bursovní
pozdějšího určitého dne (dne Ihlttního), kde tedy právo a povinnost
k skutečnému splnění byly smlouvou přímo vyloučeny. Taková úmluva
může se státi bud' výslovně nebo mlčky, konkludentními činy, když
z okolností vychází, že dle úmluvy 'stran nemá býti reálně plněno, nýbrž
jen rozdíl cen zaplacen. Během doby rozšiřovala judíkatura vždy více
obor konklud,entních jednání, z nichž dalo se usuzovati na zmíněný'
úmysl stran, a přípouštěla vŽdy větší měrou námitku komitenta vůči komisionáři, že pří smlouvě nešlo o skutečné plnění, nýbrž jen o diferenCi,
a to i tehdá, když Úmysl i jen jedné strany směřoval ku zaplacení rozdílu cen, druhá strana však úmysl ten znala, pokud se týče dle okolností
znátí musíla. vývoj ten dospěl tam, že za diferenční obchody pokládají
se v podstatě vúbec spekulační obchody soukromníka, jež sáhají dále,
než múže převzetím nebo dodávkou zboží nebo cenných papírů splnití.
Je proto i takové obchody posuzovati, jelikož obchodní zákon nemá
o ní ch zvláštních ustanovení, dle předpisů § 1270 a násl. obč. zák. o hře
a sazce. úmyslem a účelem těchto zákonných ustanovení je, zabrániti
ztratám, jež mohou snadno vzniknouti z lákavé a svůdné hry na dluh.
Obchody směřující nikoli, ke skutečnému nabytí nebo prodeji cenných
papírů, nýbrž jen k docílení kursovního zisku, je pokládati nejen za spekulační obchod, nýbrž přímo za hru. Klesání a stoupání kursů neřídí se
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totiž vždy,ien n,árodohospodářskými zá~ony a neni vždy odůvodntno
skutečnymI pomery, nybrz Je mnohdy dusledkem okolností čistě nahodilých nebo vlivu linančně mocných činitelů, trh ovládajících. Obchody
takove mohou smluvníku bez zvláštního přičinění, bez námahy a rychle
přInésti značný zisk, avšak také rovněž náhle a neočekávaně veliké
ztrátr Naděje na snadný a rychlý zisk láká a svádí ku spekulačním obcho~um toho druhu 1 osoby, jež nemají k tomu rlostatečných prostředků
a Jez se pak nad své ~íly pou~tějí .do spekulací. Obchody ty jsou hrou;
JSo~ sice ,dovoleny, nejsou-II vsak kryty, jsou hrou na dlwiI a pohledávky
z .mch ~ezal?vatelny. O ta~.ovo~ h~u šlo dle výsledků jednání a provedenych dukazu I v tomto pnpade. zalovaný byl přednostou stanice a to
sT.amce venkovské. Byl tedy svým povoláním i bydlištěm dalek skuteč
?emu p~ová~~ní obch~dll c,enni'mi papíry; Úhrnný roční služební příjem
zalovaneho cm" dle predlozenych dokladu v roce 1917 jen 3435 K 48 h
v r.,1918 4.58.0 K .06 h, v r. 19197345 K 43 h, v r. 192015.190 K 53
stac" t<;dJ vzhle?em ,k notorickým drahotním poměrům sotva ku krytí
'Iejn~tn~Jsld:. P?treb zIv?tních. Jaké příjmy mimoslužební měl žalovaný
a v. jak; VySl, zalobkyne am neuvaděla. Zalobkyně tvrdí sice a seznal
ta~e svedek Kar,:,l P.,. že žalovaný vystupoval jako velice zámožný muž
a. ze se ~hlub:l, ze, ma les V ceně 80:000-:-;-100.000 K a že by mohl pa- .
plfy V pnpade potreby Sl ponechatI 1 delsI dobu a vyčkati příznivějšího
kursu.
tom však, z,da údaje tyto odpovídaly pravdě, důkazy nebyly
am .na?I?n,uty. ~e ovsem přIrozeno a vysvětlitelno, že žalovaný, chtěje
dOCIlrtI uveru u zalobkynč, hleděl vzbuditi dojem osoby úvěru schopné.

lí;

?

žalobkyni náleželo však, jak je také u peněžních ústavů obvyklo, zjednatI Sl. mlorn;ace o skuteč~ých pon;ěrech žalova,ného, nechtěla-li se spokOJItI Je~ s bm, co dano]I ku krytI. O tom, co zalovaný zamýšlel svými
ob::hodmm I spekulacenlI, nemohla býti žalobkyně v pochybnosti, když
svedek Karel P., jenž vedl jednání se žalovaným, seznal, že se mu žalovany h?ed ~a počá,tku syěřil, že prohrál při bursovních spekulacích a že
by Sl rad neco vydelal. Ze žalobkyně věděla, že žalovanému nejde o skutečné dodání cenných papírů, nýbrž jen o to, aby získal kursovní dilefe?CI, vychází také jednak z dopisů jejích, jednal z okolnosti, potvrzené
svedkem, Cynlem S-em, že si žalovaný u žalobkyně žádných papírů ne~yblral, ze koup~nc papíry nevyplácel, nýbrž že dal žalobkyni zálohu a
~e hyly pak paplry pro něh? kup?vány na úvěr a záloha že sloužila jako
Kr~~. Zaloha tato čInIla puvodne pouhých 10.000 K, v roce 1918 byla
zvysena o 6800 K. Naproh tomu bylo již v prvních dvou měsících obchodního spojení, totiž v říjnu a listopadu 1917 zakoupeno pro žalovaneho cenných papírů za více než 146.000 K a prodáno za více než
1~2:000 K. Podl~ posudku znalců byl obrat koupených papírů rychlý a
pre~ahoval za nekolr~ I<:t 1,000.000 K, což majetkovým poměrům žalovaneho nebylo nIJak umerno. Že také žalobkyně nepokládala žalovaného
z~ tak zámožného, by jí jeho majetkové poměry skytaly dostatečnou
z~:uk~ a JIStOtu z~ jej! pohledávky, vychází z dopisu jejího, v němž mu
p:se, z~ by ~ylo zahodno, aby si ve svém obligu poněkud ulehčil a proto
n~kte:~ p~plry prodal, načež by mu žalobkyně mohla po případě koupI!I n~jaky Jacínější papír, jenž má naději na vzestup. Že i první soud
mel pn svem rozhodnutí na mysli nepoměr mezi výší obratu při ob-
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všechny uvedené okolnosh bere 1 s,oUd od~~I~CI z~ ZJI~ eno'r ze um'ysh
žalovaného nesměřoval ku skutečnem u do ka111 ne "o pred~lze I cennkyc
uapírú, nýbrž jen k docílení kursovního ,Zkl S u, tohz roz 1 ~ meZI d ur~
~ovní cenou v den označený jako den" na upu, a ce~o~

v c~s vlive ;"ny

jako clen prodeje a že úmysl t~n se. zretelem k pomerum prave .v~hce
. hl byl žalobk)'ni znám. Pokladill-II tedy prv111 soud obchodO.l!am ono
n)..
....posouna straně žalovaného za hru, nelze v tom s hl e d'ava t"1 ne~pr~~l)e
zení věci po stránce právní. J~k již shora byl?" .uvcde~o, je ucelem usta~.
Ilovení §§. 1270 a násl. obč. zak. ,zabramh z~r~tat11, Jez l11<:hou ~z?lknouy
z lákavé a svůdné hry na dluh. T2,kové ztrate nemohlo vsak by tI zabraněno tím že žalobkyně přes to, í.e vě.děla, že úmysl žalovaného nesmě
řuje k skutečnému dodání a př;vzeH ~apírů, papíry ty d? jeho depot
skutečně vložila. Pro posouzem pravm povahy smlouvy JSou lOzhodnými úmysl a vůle s!ran přiu~avření právního jed~ání a nikoli, jak ~e
ta která strana pozdo]! zachova. Mylnym je ta ke nazor odvolatelky, ze
o hru nemůže tu jíti již z toho důvodu, že žalující banka na výsledclch
obchodování žalovaného nijak neparticipovala, kdežto rozhodným znakem hri že je, že si strany vzájemně slibují jisté plně~í,t~k~ezisk j~dn~
. znamená ztrátu· druhé a naopak. Jde tu o obchodovam, Jez Jen pravne
'Jostaveno je na roveň sázce nebo hře (§ 13 zák. bursovního ze dne 1.
dubna 1875 čís. 57 ř. zák., čl. XXV. uv. zák. k c. ř. s. a čl. XXIX,uv,zák.
k ex. ř.), aby všák Strany stály vůči sobě jako hráčiv.právnickém smy_

sJu, není třeba.
NejvyŠš í sou

dnevyhověl

dovoláni.

D ů v od

y:

Výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po stránce právní,
neobstojí. Odvolací soud zjistil nejen, že úmysl žalovaného nesměřoval
~:e skutečnému dodání nebo převzetí cenných papírů, nýbrž toliko k do-

cdeJií kursovního zisku, totiž rozdílu mezi 'kursovní cenou v den, ,ozna-,
čený jako den nákupu a cenou v čas, uvedený jako den prodeje, nýbrž
též., že tento úmysl se zřetelem k poměrům, vylíčeným v odvolacím rozsudku, byl žalobkyni znám. Toto zjištění jest zjištěním skutkovým, jemuž nelze s úspěchem odporovati v dovolaCím řízení a jímž· dovolací
soud jést vázán. Vezme-lise však toto zjištění za základ, nelze .dospěti
k jinému právnímu závěru, než k tomu, k němuž došel soud odvolací, totiž že mezi stranami nešlo sice o diferenční obchody v p r a v é m ~lova
smyslu, při kterých dle srov-nalé vůle obou stran vyloučeny jsou právo
a závazek, převzíti skutečně cenné papíry, a místo toho jest ujednáilO,
že bude placen pouze rozdíl (diference) dvou cen, - ale přece o obchody; jež posuzovati jest dle zásad o hřl; a sázce, vyslovených
v §§ J 271 a 1272 obč. zák., tedy b obchody he sice zapovězené a nedovoler:!, ale bú při rl1ěře!lého krytí nežalovatelné. To vyložil odvolací
soud tak podrobně a vystižně, že lze dovolatelku odkázali na rozhodoCiviln! rozhodnuti. V.
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vací důvody, přičiněné k napadenému rozsudku, zvláště když Se v dovolacím spisu v podstatě jen opakují námitky, které byly vzneseny již
~ prvé,,; druhé stolici, ale nižšími soudy byly vyvráceny. Z toho, že účet
zalovaneho byl ,do začátku roku 1920 dostatečně kryt, plyne jen ten dů
sledek, že do té doby byla by mohla žalobkyně dožadovati se soudní
pomoci pro svou pohledávku podle §u 1271 obč. zák., kdežto od té doby,
kdy, a P?tud, pokud, krytí ~nepostačovalo, pohledávka žalující banky
pozbyla zalovatelnostl. Ze zalobkyně vystupovala jakc komisionářka
nevadí, jakmile jest zjištěno, že věděla o úmyslu žalovaného, nepřevzíti
doty'čný~h cenných papírů, nýbrž spekulovati jen na kursovní rozdíly,
ponevadz za tohoto předpokladu forma komisionářského obchodu a 2áminka ~ ef<;ktivního kupování a prodávání cenných papírů sloužily jen
k zastrem hry. Pokud žalobkyně ke konci dovolaciho spisu vytýká, že
tak ~ da~:ko! Jako se stalo v odvolacím rozsudku, rozšiřovati pojem hry
a prenaselI nSlko ztráty z takových obchodů na banku je financující, _
byl? by snad m~žno za nor:nálních poměrů, nikdy však za poměrů mic
moradnych, ktere zavmIl)' vseobecnou poválečnou katastrofu, _ poráží
s~m~a sebe, neboť, by:y~h obchody, jaké mezi ní a žalovaným byly provade?y" hrou za pomeru praVIdelných, nepozbyly této povahy proto, že
po zdej! nastaly poměry mimořádné, které mohly míti vliv jen na jejich
finanční výsledky.
čís.

2428.

Hlediska rozhodná při výměře výše výživného manželky dle dVOh
ského dekretu ze dne 4. května 1841, čis.531 sb. z. s.
'
(Rozh. ze dne 27. března 1923, Rv I 1172/22.)
~ M~nžels!ví stran bylo rozvedeno z viny obou manželů. K napotomní
zalobe man~elky, by jí manžel platil výživné 700 Kč měsíčně,přiznal jí
proces,~,1 soud prvé stolice měsíčních 300 Kč; odvolací
s o u d smzll k odvolání obou stran přisouzené výživné na 260 Kč mě
sí~nl: I~e.i.:' y ~ š í s o u ~ vyhověl dovolání žalobkyně potud, že zvýšil
meslcm vyzlvne na 320 Kc a poukázal dovolání žalovaného na toto roz e
hodnutí,
Důvody:

~ Obě str,,;ny, d,ovolavše se" uplatnily dovolaci důvod čís, 4 §u 503
~ ~: r., s, Manzelstvl rozvedeno bylo z viny obou stran, jde o určení výzlvneho p~dle dvorského dekretu ze dne 4, května 1841, čís. 531 sb. z.
s, Podl: neho má~ od případu k případu se zřetelem na všechny poměry
a ~a duvody slusn?s,tr, n:a~želc~e svědčí~í, manžel výminečně ,býti při
drzen ku poskytovam slusne vyzlvy manzelce, Prvá náležitost zdali totiž případ shora zmíněný nastal, byla rozřešena nižšími soudy kladně
,s ~konečno~ platn~stí, poněvadž dovoláními je napaden jedině' r o z s a h
pnsouze~neho VýŽIvného. Ale i ve příčině rozsahú výživného sluší zdů
raznItI, ze slova »od při pad u k případu« znamenají; že nemá jimi býtí

'

zřízen.:, všeobecně závazné pravidlo, nýbrž ~?~ býti S,? II d ~ o v vS ~ é, z~ e n I' vyhraženo by podle osobltych zvlastnostI kazdeho
i11 u u v a ,
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I ~
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"k ~ t I ~ k
. § 19
sadě neodcizilo se ani platné zákonodárstvl, Ja zre e l <; u, azuJe ~ ~
zákona ze dne 22, května 1919, čís. 320 ~b, z. a n,,~zalozeny ro~n~z ~a
I' dech lidské slušnosti. Byť i citovany elekret uzd slov ,>Slusna vy~~va~(, není tím míněna »vSrživa slušná«, to, J~s: ~ pIll á dle §u ?1 oobč.
zák,. kdyžtě § 1264 obč. zák. mluví o vy~lve ]edn?~o} ~an}~elu,~
rozvodu, nemá-li na rozvodu viny, Jenom Ja~o 6 vy}IVe p~lrner~ne,
když citovany dvorský dekret uvalUJe, .na r;ra!1Zela vyzlvovacl ~povmnost
'enom »od případu k případu« a »vYJImecne«. Nelze tedy pr~ posuzo~á"í rozsahu výjimečného poskytování výživného dle ~clto,vaneho dvorského dekretu říditi se pravidly §u 91, 1264, 672 O?c. z~k. Nebyl~ se
zřením na § 796 obč, zák, zajisté úmysle~l zákon~darco~y!:r,~by VyZ1VU
manželovu v pořádném manzelstvl druheho, manzela prezlvslh~ n ~ zněj i vypravil (»der mangelnde anstandlge Unterhalt,: § 96 o,bc. ~ak.)
než výživu zcela výjimečnou a jenom ze zcela zvlastmch d~vodu a to ještě spíše z důvodú veřejnoprávnich, než sou~romopr~vnIch
podle citovaného dvorského dekretu: Plyne ':' toh~,~ze praVIdel shora
uvedených mŮže býti při výkladu pOjmu »slusne vyzlvy« dle CIt; dvorského dekretu dle §u 7 obč. zák. použito je~ s o ~b ?' e ,z~~ Jí CI.? b ,e~
z ř e t n o stí, a že při určování takoveto. vymmecne V'yZIVY, mal' ?yt~
směrodatným vodítkem důvody slušnostI a~ pak take ve:eJnopra~nI
ohledy, aby s manžela povmnost zlVltI manzelku nebyla, presunova?a
na veřejnou dobročinnost anebo na dom?vskou obec, Ne,nl ~ ~dov?laClm
řízeni vytýkáno, že by byl skutkový ~aklad pro"určen! vyzw~eho z~
tohoto stavu nedostatečným, nebo neuplnym, PnJmy zalovaneho ,čml
okrouhle 1948 Kč měsíčně, a to jest jeho jediný majetek. Výživné dětí
činí 560 Kč měsíčně, žalobkyně je celkem k nějaké výdělečné činností
nezpůsobilá, jednak jako žena chorobná, jednak jako žena pro exístenční
boj nedostatečně vyzbrojená, bez dostatečné průpravy .odborné, ~N:lze
pochybovati, že potřebuje nezbytně, aby mohla velmI skromne zlh,
manželovy pomoci, byť i nebylo lze přisvědčiti odvolacímu soudu, že
její průměrné minimum existenční musí činiti 700 Kč měsíčně, což je
čásťka vzhledem k' celkovým příjmům manželovým neodůvodněně vysoká, a 'důvody slušnosti mluv! pro to, aby vzat byl patřičný zřetel také
na manželovy stísněné poměry. Dovolací soud přece však uznává, že
vzhledem k okolnostem odvolacím soudem zjištěným, nížšímí stolicemí
částkami 300 Kč a 260 Kč měsičně vyměřené výživné jest nepřiměřeně
nízké a považuje dle §u 273 c, ř, s, za přiměřenou částku měsíčních
320 Kč,
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rada nemá zpúsobilosti, býti strarlou ve sporu.

(Rozh. ze dne 27.

března

1923, Rv 11186/22,)

,,'

500

501

o žalobě

obce A, proti okresní hospodářské radě v p, rozhodly o b a
d Y věcně. N e j v y Š š í s o II d zrušil rozsudky obou nižších soudú i s předchozím řízením a odmítl žalobu.

TI

i žš í s o

II

Důvody:

Žalovaná okresní hospodářská rada nemá. podle své právní povahy
ani procesní způsobilosti, ani způsobilosti, býti stranou. Není orgánem
státní správy, Z úkolů jí podle nařízení ze dne 11. ledna 1919, čís,
2503/1/1919 přidělených, jich ustavení a jich poměru ku státním úřa
dům správním plyne, že, nejsouce zřízeny státem, nejsou orgány státIií
správy a také ne státním úřadem, nýbrž jsou pouze státem uznanými
soukromými orgány dozorčími obyvatelstva bez jakékoliv výkonné moci,
vykonávajíce pouze kontrolu příslušných živností a obecních orgánů
s právem, činiti iniciativní a po případě i jiné návrhy, Nemohou zasáhnoutičinně do zásobovací činnosti orgánů k tomu pověřených státem,
nemohou vyvíjeti samostatnou činnost právní, nemají právní samostfltnosti a vlastní způsobilosti majetkové, Nejsou právnickými osobami'
(§ 26 obč, zák,), Těmi-Ii nejsou, nemají ani způsobilosti býti stranou,
ani způsobilosti. státi na soudě, Jde o nedostateK nezpůsobilosti dle
§u 7 odstavec prvý c, ř, s, neodstranitelný, Dle §u 6 odstavec prvý
c, ř, s, musí k němu býti z úřední povinnosti hleděno v každém období

dle §u 5 zákona ze dne 17 července 1919, čís, 421 sb, z, a n, a
se_ pOb 't' 'I Z-I'tostl' tohoto §u ~ykázány knihovnímu soudu, Tuto zá"1ely v I na e
'
- ' -'
d - 866
"
, t' , NeJ'vys" ší soud v rozhodnutí svém uvercJl1cnem po c.
sadu zaS ava
1 b ' t j'
- I b- '.- j , sbl'l'ky 11a něž se i tuto poukazuje, Ža o CI vrc I v za o e, ze
urec I11
'v
•. h
Ob
uáležito sti ty nebyly patrny z knihy pozemkove_ a ze se pc , v~ ec n,e~
, I
'hu Za těchto okolností neměl ovsem kmhovl1l zapls by tl
dostava o navr ,
, '
k 'k 'h
'lez-elo na žalobcích zda budou zaplSU do pozem ove m y
za
I
povoena
"
'I
t't'
k
-- z d a
. cl .
t' coz- se mohlo podle ~u 126 kl1lh, za (. s a I re ursem, CI
o pOlova I,
' - , '
Vl
'
prava,
' sokoJ'l'
se s t l1n
p . Nesporno.J'e , že uvedené usnesel1l
. ' ves o v moc
'h
-toho lze jedině souditi, že žalobci souhlasil! s ,:ymaz~~ _s~e O
t - 'ho práva a že se tím vzdali jeho knihovl1lho zJlste~l, uznavs
se~,1~nost výmazu jeho podle §u 5 zákona čís, 421. Touto zal obou d:on;áhají se žalobci ještě změny nvnějšího knihovního stavu zavede~ll'2
, d nI'h o st"VU
a to pouze z důvodu ' pro něž mohl! I
odporovatJ
puvo
Cl
!
"
. zmene,
jeho rekursem podle §u 126 knih, zák, Za těchto oko no~h Je I pro::esl1l
soud vázán právoplatným knihovním usnesemm! nebol Je vylou~en?,
by žalobci dodatně uplatňov,ali ža!obou pr? t! km~ovl1lmu usnesem d,uvody jichž nepřednesli v cas predepsanym zpusob_em, Opon;enutJm
opra~ného prostředku, jedině. přjpust,ného: vzdal! s_e za!obc I I:rava odporovati knihovnímu zápisu z duvodu, Jez mohl! prednestJ v cas a nemohou to činiti dodatně žalobou,
J

p0!ii

Z

rozepře,

čís.
čís.

2430.

Zákon ze dne 17. července 1919, čís. 421 sb. z. a .n., o přeměně.,
obecního statku v kmenové obecní jmění.
Neodporovali-Ii starousedlíci kníhovnímu výmazu svých práv rekursemprotí povolujícímu usnesení, nemohou se domáhati žalobou bezúčinnosti výmazu. Rozhodnutí knihovního soudu jest konečným.
(Rozh, ze dne 27.

března

1923, Rv 11191/22,)

K žádosti žalované obce byl usnesením okresního soudu ze dne
1919 povolen výmaz požitečného práva žalobců k obecním
Žalobci si do povolení výmazu nestěžovali, nýbrž domáhaIí
se roku 1922 žalobou zjištění; že výmaz požitečného práva jest neplatným a. že jest zjednati. dřívější stav knihovní. Žaloba byla zamítnuta
s o u d Y vše c h tř í s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z tčchto
? prosince
pozemkům,

d

ův

od

ů:

, Po stránce právní bylo žalobu zamítnouti, Žalobci domáhají se jeznovllzříz,ení knihovního stavu, změněného usnesením ze dne
2, prosince 1919, prohlášením knihovního zápisu za neplatný a uznáním
právní inožnosti tohoto vj1mazu, Neplatnost tu odůvodňují žalobci tvrzeníni, že nebylo tu ani skutkových ani právních předpokládů pro knihovní
zápisy, usnesením tím povolené a podle něho vykonaIié, Zápis ten stal
dlllě

2431.

Používáni ústředniho topení v najatém bytě., Jde ? sa~osta!?ou
úmluvu, zavázal-li se nájemce hradití náklad na vytop, Jehoz pouzlval
i pronajímatel.
(Rozh, ze dne 27, března 1923, Rv 11497/22,)
žalovaný nájemník zavázal se v nájemní smlo~vě, že ?ude vytápěti
"clé ústřední topení v najaté vile a to nejen byt SVUj, nybrz 1 byt prona{lmatelův, Proti žalobě ozapl~cení, nájemného na,;,ít1 žalov~ný navzájem
uárok na nahradu polOVIce vydaJu na tOpIVO, Narok navzaJem byl oduznán s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude 111
z těchto
důvodů:

Ustrojuje-li žalovaný smluvně pře~zatý závaze~, vX~áI:čti celou vilu
mi svůj náklad koksem, jako darovacI smlouvu, prehl!z!, ze dle §u 938
obč, zák, je podstatou této smlouvy bezúplatnost a že, byť i smlouva,
kterou se žalobcem učinil ohledně užíváni zařízení výtopníhq, právem
byla považována odvolacím so~dem za sml~uvu samosta~~ou, tím ve s:;é
podstatě nepřestala tato druha samostatna smlouva byb dle, §u lO~O
obč, zák, nájemní smlouvou, při k~eré úplata dle ~nohoyředplsu, _k~er~
nemusí zrovna jako trhová cena pn kupl1l smlouve zalezetJ v penezlch,
záležela ve spoluužití tepelné, na žalovaného náklad opatřené energie
žalobcem v jeho bytě, Poněvadž nejde o darování, nebylo k platnos!1
této smlouvy potřebí notářského SpISU, pokud by ho dle §u 943 obc,

503

502

zák., § I zákona ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák. bylo vůbec
potřebí, když tě žalovaný v dovolání neupouští od tvrzení že se' žalobce
při jeho teple ve svém bytě ohříval. Ale í kdyby smlouva ~hledně užívání'
zaří:,~ní. výtop?ého nebyla samostatnou smlouvou nájemní, nýbrž byla
soucasll hlav11I naJem11I smlouvy, kdyby tedy odvolací soud podle právního mínění dovolatelova neměl pravdu, nemohl by z této okolnosti dovolatel pro své vývody ničeho využíti, poněvadž by se' tím převzatého
závazku smluvního ani jako závazku podružného nezbavíC' Na tom ni~~h~ nem?že ,~ěr:iti ani okolnost, že zařízení ústředního by tll je soucasll, tollz pnslusenstv:ím bytovým, bez kterého bytu u7'!vati nelze,
neboť nesmí býti přehlíženo, že předmětem nájmu bylo užívání tohoto
zařízení k opatření tepelné energie.
čís.

2432.

Tím, že dárce (manžel) uložil pro obdařeného cenné papíry do spodepa, s nímž mohl i obdařený (manželka) samostatně disponoc
"ati, odevzdal mu je do vlastnictví.
lečnéh~

(Rozh. ze dne 27.

března

1923, Rv I 1517/22.) ,

žalobce daroval své manželce 25 kusů akcií, jež zakoupil ze spokonta, a uložil je do bankovního depotu, s nímž mohlí oba mahželé nakládati. Když manželka akcie vyzvedla, domáhal se žalobce na
ní žalobou jích vráceni. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobú
zamítl a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Dle §u 1246 obč. zák. platnost nebo neplatnost darování mezi manžely posuzuje se vůbec dle
předpisů o darování. Darování jest dle §§ 938 a 943 obč. zák. platné,
když dárce obdařenému dar bezplatně skutečně odevzdá., V tomto pří
padě stalo se odevzdání po rozumu §u 427 obč. zák. tím 'způsobem, že
žalobce a~cie uložil do společného depa, ohledně něhož ,žalobkyni již
n~ zaklade vlastního práva příslušelo právo disposiční, takže jí tím byla
dana možnost, kdykolí s akciemi těmi disponovati. O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdil mimo jiné z těchto d ů vod ů: Uložením na společné
konto, se kterým žalovaná mohla volně disponovati, stalo se skutečné
odevzdání akcií žaloyané. Tím bylo také vyhověno zákonným předpisům
§§ 427, 938, 94.3 a 1246 obč. zák., jak správně první soud vyvodil.
Okolnost, že žalobce byl taktéž oprávněn volně se společným kontem
disponovati, nemění ničeho na věci, kdyžtě prokázáno, že žalovaná
sporné akcie si vyzvedla j~ko své vlastní jmění, k čemuž byla oprávněna.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
lečného

Důvody:

Nesprávné právní posouzení spatřuje dovolatel v tom, že odvolácí
soud dospěl k právnímu náhledu, že sporné akcie byly vlastnictvím žalované, a to z důvodu darování žalobcem. Soud odvolací totiž rozsudek
prvního soudu, jenž žalobu na vrácení neoprávněně vyzvednutých akcií
zalovanou zamítl, potvrdil z toho důvodu, že žalovaná s těmito akciemi

mohla volně disponovati, protože akcie ,Iylto bo:lykjejír,n vlastnictvnim.
Ziistil, že žalobce sporné ~kcie daroval z~ ~vane, oup~v Je z~ pe rze
zě společného konta a ulozlV je na spolecne. d<;po, _s. mmz . obe, stra~y
, 'ly právo volně disponovati. Soud odv;:;lacl prrpojuje se u1'li\[re k dumedům rozsudku odvolacího, jenž správně vyvodil, že zákonným před
'10 'nl §§' 938 943 a,I246 obč. zák. bylo vyhověno a že obzvláště ulop
rs
u ,ch akcií do depotu spo I ecne
"110 '1
'1 ovane. pre
, d, l'rn
sporny'
za ob cr'. a za
bll'
.
- I
.
zen
chozí slib darovací skutečným odevzdáním .. y. rea lsovan: Za ~vana
tudíž, vyzvednuvši sporné akcie, disponovala ]lml jen vlastnrm ]lnenem,
čís.

2433.

Ustanovením §u 10, odstavec třetí, k~nkur~ního ~ádu uznána pří
pustnost z'Ijišťovacího převodu i dle obcanskeho prava.
(Rozh. ze dne 27. března 192-3, Rv J 1522/22.)
žalobci domáhali se, by byly z exekuce vyloučeny věci, k nill1ž dle
svého tvrzení nabyli práva vlastnického, ježto na ně byly převedeny
ku zajištění jich pohledávky, ~ ba. niž š í s o ti d ~ žalobu .zamítly,
o d vol a ci s o u d uvedl v d u vod ec h: Odvolacl soud ma za to,
ze právní jednání, označená jako :>zajišťov~cí převla?~n~n~«" jedn~k
proto, že zákon nezná, nabytí vla~t!,lckéh?pr~va ku :,ajlStem 'pohleda~
vek jednak proto; že úmluvy o za]lsťovaclm prevlastne11I JSou umluvaml
na ~ko, nemohou níkdy tvořiti platný důvod k nabytí práva vlastnického.
Jednání taková jest naopak posuzovati dle jich pravé právní povahy.
I konkursní řád zastává totéž hledisko, ježto nepřiznává v §u 10 t. zv.
njišťovacímu pře)Jlastnění plných účinku nabytí práva vlastnického,
považuje nároky věřitelů za odlučovací, nikoliv vylučovaci. .
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
o

ů

vod y:

Dovolací soud nesdílí názoru odvolacího soudu, že smlouva, osvěd
če)lá prohlášením ze dne 13. října 1921, jíž Arnošt H. převádí své svršky
na žalobce ku zajištění jejich pohledávky, není platným nabývacím dů-,
vodem vlastnického práva. Dle §u 10 (3) lIonk. ř. platí ustanovení da·ná
" reálních věřitelích také o osobních věřitelích, kteří nabyli určitých
kusů j[1~jetku dlužníkova k zajištění svýéh pohledávek. Z tohoto ustanoveni plyne, že konkursní řád předpokládá možnost platného převodu
zajišťovacího, a z toho dlužno dovozovati, že tím uznává i jeho přípust
nost dle občanského práva, neboť nemělo by zřejmě smyslu, by konkursní řád ustanovoval právní normy pro případy, které dlé platného
hmotného práva vůbec nemohou nastati. Ani názor, že zajišťovací pře
vod vlastnictví jest právním jednáním na oko, jež dle jeho pravé povahy
dlužno pokládati za zastavení věci k pojištění zápůjčky (§ 916'obč.
zák.), není odůvodněn; strany chtějí převodu v,lastnictví, nikoliv zastaveni, ponevadž onen poskytuje věřiteli větší jistoty a snaz'šího uspokojení, nežli jinaké způsoby zajištění. Avšak nižším soudům jest dáti za

'504

,05

pr:lvdu v tom, že nedostává se v tomto případě druhé 'náležitosti pře
vodu práva vlastnického, totiž odevzdání věcí Arnoštem H-em žalobcům. Dovolání tvrdí, že věci byly odevzdány prohlášením dle §u 428.
obc:.zák. Dle tohoto ustanovení musí se však prohlášení toho, kdo věc
na Jll1ého přenáší, že ji převádí do vlastnictví přijímatele a že ji budou;:ně bude ll1íti jménem tohoto, státi způsobem prokázatelným. ZciZ1t~1 I1~usív t.uto svou vůli projeviti zpúsobem, znatelným nejen přejÍma
tel!, nybrz I třetím osobám, tedy osvědčiti listinou nebo projeviti před
svedky, rozdílnými od osoby přejímatele. To se v tomto případě neslalo. Dle zjištění prvého soudu, proti němuž nebylo brojeno, nebyl při
pře0ání ~ěcí Jo.'etu S-ovi nikdo přítomen a nebylo ani tvrzeno, že byla
o p!·edam sepsana Iistma, předání to osvědčující. Že věci, o jej;chž vy~oucem z exekuce se žádá, byly pózději opatřeny nápisy, jimiž byly oznaCtny za majetek banky, přišlo by v úvahu jen s hlediska odevzdání znameními dle poslední věty §u 427 obč. zák.; tento způsob odevzdání není
vša~ v tomto případě přípustným, poněvadž jsou to věci, které bylO"
mozno odevzdati z ruky do ruky.

čís.

2434.

NÍ!fok na náhradu škody dle §u 932 obč. zák. předpokládá zavinění
zcizitele dle XXX. hlavy obč. zák.
.
(Rozh. ze dne 27. března 1923, Rv 11550/22.)
žalobce prodal a odevzdal žalovanému dne 23. června 1921 opotře
bované motorové kolo za 8.000 Kč, na něž žalovaný splatil 3.500 Kč.
Proti žalobě o zaplacení zbytku kupní ceny· namítl žalovaný, že kolo íná
o 2.500 Kč menší cenu pro skrytou vadu, že vynaložil na opravu 1118 Kč
~O h a navrhoval, by o tyto položky byla požadovaná kupní Cena snízena. Pro c e sní s o II d P r v é s t o I i c e vzal v počet menší cenu
kola o 1.500 Kč, již odrazil od zažalovaného peníze, nepřiznal však žalovanému srážku za náklady na opravu kola, ježto nebylo prokázáno zavinění žalobcovo. O d vol a c í s o u d k odvolání žalovaného rozsudek
pot~r?i!. D l~ vod y: Dle §u 932,. nový doslov, obč. zák. přicházejí při
sprave krome prava .:t,la zrušení smlouvy ,a vrácení plnění v úvahu: 1. nárok na doplněk nebo opravu, 2. nárok na slevu a 3. nárok ,na náhradu
škody. ~de přichází v úvahu nárok na slevu, ježto žalovaný snaží se dovodlh, ze I n.aklady na opravu souvisejí se znehodnocením kola. Soud
prvé stolice vzal za prokázáno, že cena kola byla snížena o .1.500 Kč,
ze vada kola nebyla pro žalobce poznatelna, ježto ji bylo možno zjistiti
teprve rozložením kola, což při prodeji není obvyklým. Vady, za něž
p~odat~1 ze správy r,učí, jsou takové vady věci, jež tu byly v čase pře
~jam vecl, I1!ko!lv vsak takové, jež se objevily teprve později, třebas
I souvISely s puvodní vadou. Vady posléz uvedené postihují prodatele
pouze tehdy, lze-II mu Je přičísti k vině. Ježto však žalovaný zavinění
zalobcovo ani netvrdil, nemůže žádati náklad. na opravu kola.
N e j vy Š š í s O u d dovolání nevyhověl,

Důvody:

Právní posouzení sporné _věci, kterého se jí dostalo II o~volacího
soudu, je správné a vyhovuje věci i zákonu: Jenom tehdy, kdyz se prc:káže ,ciziteli zavinění, je povin~n nahradlÍl nabyvatelI s~odtloio..(§ 129~,
' za·k)
1324 o b c.
. podle vs'eobecnych zasad
, . (§, 932 druha . veta obc.o, zak.),
bT
1 ři rokázané nepoctivosti nebo zreJme nedbalostI, ~ nemuz: y!
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'e vedle na'roku ze správy má nároK na nahradu skony JevYJasneno, z
.. I N ' I·
.
tenkráte místo když je škoda. zaviněna zClZlte em.« 1, eUl- I na zc;~~~ově straně zavinění, má nabyvatel jedině n,árok na, u tra to y zpu:
sobené ·v a d o u a v případě zrušení také, na .~traty vube~ zpusobe~e
celým právním jednáním .. Ten smysl jedll1e ma]l r~zho?nuh, P?kud ;ubec mohou míti vztah na tuto věc, jichž se dovolava zalovany. Tot le
také názorem literatury. Stubenrauch (VIII. vy~ání, ll. svazek, str. 119)
"ďe lnu' z'e by' ti n á hra d a š k. o d y odpoctemm z trhove ceny namml, z
., , . .
. Eh
.
(S st
mítána kompensací. Stejného mmem Je Kramz-· renzwelg., .. y em
r. 1920, JI. svazek, § 323 II., str. 208). Nebylo !edy lze UCh!hh s; od
právního názoru v odvolacím rozs,udku vyslov:,neh<;, a ~ostacl odkazah
dovolatele v dalším na dotyčnou cast odvolaclch duvodu.
v

čís.

2435.

Zákon ze dne 17. července 1919, čís. 421 ~b. z. a n. o přeměně obecního statku v kmenové jmění obecní.
.,., ,
Povolen-Ii· v knihovním řízení podle §u 5 zákona pravoplatne vymaz
užívacích (požívacích) práv starousedlíků, ~e1z~ k jich, žalo~ě~: sp~
o obnovení dřívějšího knihovního stavu za?yv~tr se otazkaml, .Jez dosly
konečného vyřízení ve věci knihovní. Proh vymazu nelze se Jako soukromoprávniho nabývacího důvodu dovolávati výkonu práv podle §u 70
obec. zř. po dobu vydržeci.
(Rozh.ze dne 27. března 1923, Rv 186/23.)
Starousedlíci ve V. domáhali se žalobou v první řadě uznání výhradného práva požívacího k nemovitoste;n zapsaným, ve ;,Iožce čfs.
1951 pozemkové knihy pro kat. obec V., Jez bylo pro.~e vl?zeno v teto
vložce podle smíru z 20. listopadu 1810. Pohnutkou k zal?be bylo usneseníobecniho zastupitelstva ve V., jímž převzala žalovana o?ec, ve ,~my~
slu zákona ze dne 17. července 1919 čís. 421 sb. z.a n. drzem, uZlvam
a správu nemovitostí těclf, dále rozsudek· Nejvyššího správního ~oudu
v Praze ze dne 6. dubna 1921, prohlásivší nemovitosti ty za obecm statek. Důsledkem tohoto rozhodnutí zažádala žalovaná obec ve smyslu
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§u 5 uvedeného zákona o výmaz oněch práv požívacích, a byl výmaz ten
v poslední stolicí usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. listopadu 1921
Rl 1339/21 povolen, a knihovním soudem v pozemkové knize vykonán,
ještě než řízení o žalobě, o niž tu jde, bylo skončeno na soudu první
stolice. V uvedeném usnesení prohlásil Nejvyšší soud, že v knihovní
věci přistupuje na stanovisko, zaujaté Nejvyšším správním soudem
v rozsudku shora uvedeném, s nímž není ani smír z 20. listopadu 1810
v odporu. Žaloba, by bylo uznáno právem, že obec V. jest povinna
uznati, že žalobcům přísluší výlučné právo požívací a že jest povinna
trpěti, by se pro žalující stranu vložilo výlučné právo požívací, byla
obě man í ž š í m i s o u d y zamítnuta, o d vol a c í m s o ude m
mimo jiné. z těchto d ů vod ů: Nelze ovšem souhlasiti s názorem strany
žalované, že je pojmově vyloučeno, by nemovitost, jež je obecním statkem, byla zatížena požívacími právy rázu soukromého. Proti názoru tomu svědčí již doslov §u 70 obec. zř., jež obsahuje výhradu, »Ieč že by
zvláštní právní důvod dopouštěl z toho výjimku.« Rovněž nelze přisvěd
čiti názoru prvního soudu, že dle §u 2 zák. ze dne 17. července 1919
čís. 421 sb. z. a n. zanikla všechna poživací práva k nemovitosti, jež je
obecním statkem, bez rozdílu, zda zakládala se na právu soukromém či
byla právem veřejným ve smyslu §u 70 obec. zř. § 5 tohoto zákon.a ustanovuje, že mají býti vymazána práva užívací nebo požívací, podle ustanovení obecních zřízení na nemovitostech obecního statku zapsaflá, a
dle §u 8 ie podílníky ve smyslu zákona rozuměti osoby, jež jsou podle
u,t"novení obecních zřízení oprávněny užívati obecního statku. Také
z důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o úpravě poměrů obecního statku ze dne 13. května 1919 tisk 959 a ze zprávy ústavního výboru o tomto vládním návrhu z 10. července 1919 tisk. 1317, jež mluví
o pozivacích právech . určité třídy občanů »rázu veřejnoprávního«, o poměrech upravených § 70 obec. zř., o výsadách a privilegiích rustikalistů
a starousedlíků, užívati obecního statku, vychází nepochybně, že zákon
vztahuje se jen na užívací práva povahy veřejné. Přes to nebylo však
odvolání vyhověti. Pokud žaloba opírá se o smír z 20. listopadu 1810
s .poukazem na privilegia Rožmberská .a na rozsudky soudní vydané
před rokem 1810, byly veškeré tyto okolnosti uplatňovány, na přetřes
a v úvahu vzaty již v řízení správním a Nejvyšší správní soud rozhodl
přes to, že nemovitosti, o něž jde, jsou obecním statkem podle §u 70
obec. zř. a dovodil, že důvod po žitkových práv oprávněných občanů ve
V. dlužno hledati ve veřejnoprávním vztahu oprávněných občanů k obci
totiž v příslušnosti jejich usedlostí k obci. K právnímu stanovisku tom~
připojil se i Nejvyšší soud rozhodnutím ze dne 22. listopadu 1921 R I
1339/21-1, poukazuje výslovně k tomu, že' se stanoviskem tím nejsou
v odporu soudní spisy, zejména obsah smíru z r. 1810 a že v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu obsažen je potřebný .skutkový základ
pro rozhodnutí otázky, zda návrh obce V. na výmaz požívacích' práv je
vzhledem na §§ 12 a 70 obec. zř., a na zákon ze 17. července 1919 čís.
421 sb. z. a n. oprávněn a že není proto potřeba v tomto směru dalšího
skutkového zjišťování. Při t6m uvedl Nejvyšší soud, že je nesprávným
tvrzení stěžovatelů (nynějších žalobců), že Nejvyšší správní soud neZjistIl, že požívací práva, o něž jde, jsou právy veřejnými. K názoru

Nejvyššího správního soud~ a také Nejvyššího so~du přip0i,il se, poku~
žalobní nárok opřen byl o smír z roku 1810, take proce~ll! so~d p;vn~
stolice. Jelikož pak Nejvyšší správní soud s,ve. r,~zho?nuh. a ~v~ pravm
stanovisko obšírně odůvodnil a jelikož dotxcne nzell! spravll! !J::~alo se
stran j'ako knihovní záležitost, o .mz rozhodoval NeNYssI .soud,
t · hž c
, spor, nebylo třeba, by prvll!. sou d uva'd'l
e v r.ozsu dk u z,n,~vu
ay
jako tento
právní důvody Nejvyššího správníh.o soudu,. p.ok,ud se tyč~ Nejvysslho
soudu k nimž se připojil. Z uvedeneho vyplyva, ze o pravll! povaze požitkov'ých práv žalobců, pokud opírají se
s~lír.,:. roku 1810, rozhodl
již, byť i ne s právní mocí pro tento spor',:.Nejvyss, sou.d,.a to v.e smy~
slu, že nejde tu o práva soukroma. Nejvyssl s~ud odv.olava se vyslov ne
na smír z roku 1810 a Vyslovuje, že obsah smlru nell! v odporu se stanoviskem Nej-vyššího soudu i Nejvyššího správního soudu. Pokud od- .
volatelé poukazují k tomu, že Nej,::yšší správní ~oud a také Nejvyšší
soud připouštějí možnost důkazu, ze .Jde o pomer po:,ahy sO,ukromoprávní, je uvésti, že Nejvyšší správlll soud se vyslovil,. ze dukaz te~
mohl by býti proveden jen zjištěním, že obec jako ~Iastn~k nemovlto?h,
nesporně k obecnímu jmění patřících, souk!omopravll! .umlu~?~ prav~
požívacíurčitým subjektům ve smyslu obcanskeho prava ~ndlla. Pn
tom neshledal ovšem, že smír z roku 1810 předpokladu tomu vyhovoval. Ani NejvyŠší správní soud ani Nejvyšší soud, připouštějíce možnost důkazu, že jde tu o soukromoprávní služebnosti, nepředpokládaly
zajisté, že soukromoprávní povaha užívacích práv bude dovozována
zase ze smíru z roku 1810, o jehož povaz'e bylo již nejvyššími stolicemi
rozhodnuto. Není tedy žaloba, pokud se opírá o smír z roku 1810. odů
vodněna. Řešiti otázku, zda nemovitost je obecním statkem či obecním
jměním., přísluší úřadům správním.' Již v řízení' správním bylo se dovoláváno privilegií Rožmberskýc~. a rozsudků so~dních př~d rokem 1810
vydaných; okolností ty byly pn rozh~dnutr ota,:k~,. zda jde,o statek Čl
jmění obecní v úvahu vzaty. Nebylo treba ~rova?e!1 dals: dukaz~ o historickém vývoji oněch užívacích práv, to hm m~l1e, kdyz .ze smlru ,samého nevychází, že věcný obsah jeho byl určen dejlnnY,m ~yvojem onech
práv od obyčejného vývoje odchylným. Také na vy~rzel1l jako. na sou·
kromoprávní důvod žalobního nároku nemoh?u se z::lobcl s ~ysledke,:,
odvolávati. Vydržení knihovní nemohou uplatnovah jlz proto, ze v dobe,
kdy vydán byl rozsudek prvního soudu,b~la jejich užívací ,~;áva z knih
pozemkových právoplatně vymaz~na,. Jehkoz bylo Nejv~ssl~ s~udem
uznáno že ona knihovně váznouc I prava JSou povahy verejne a ze Jde
tu o právní poměry upravené § 70 obec. zř. Je-Ii v.šak prokázán?, že ona
užívaCÍ práva, jež opírají žalobci i v'řízenÍ sp?rnem.zase O,SITII,r z ,ro~u
1810, jsou právy povahy veřejné, nemoho~ se zalobcl ?d~ol.avatI ~ uspechem ani na vydržení lysické. Pouhým vykonem.a uZl~anlll1 prava nemění se jeho povaha a nemůže pro~o výko";em prava verejneho po dobu
sebe delší založeno býti nebo vydrzeno pravo to jako ·soukrome. Vykon
soukromých práv po dobu vydržecí, je s~ukro~oprávnim .?ůvodem n~
bývacím vydržení Jet. Předpisy obcanskeho zakona tykajl se jen prav
soukrom~ch (§ 1 obč. zák.). Pro názor opačný nelze se důvodně o~vo
lávati na předpis §u 145~ obč. ~~k. Ustan?ven,í to d?st3'l,~ s.e ~o zak?nika toho, - kam vlastne nepatn - Jen hm, ze v dnvejsl dobe pokla-
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dána byla právo, v §u 1456 obč. zák. jmenovaná, za soukromá práva
panovníkova. Veřejná práva užívaCÍ nebo DOŽÍvaCÍ k obecnímu statku
z2nikla však podle zákona ze 17. července i 919 čís. 421 sb. z. a n. bez
ohledu na to, jak dlouho byla vykonávána. Nebylo proto ani v tomto
směru potřeba prováděti důkazy žalobci nabídnuté. Také okolnost že
prá.va ta byla obcí uznána, že byla vložena do knihy pozemkové .~ že
správu nemovitosti vedl zvláštní výbor, neprokazují za vylíčeného stavu
že,práva ta byla původu. soukromoprávního. Jak se v tomto ohledu po~
mery.namnoze proti pravu vyvíjely, vylíčeno je ve zmíněné již důvo
dové zprávě k vládnímu návrhu zákona O úpravě poměrů obecního
statku (tisk 959), zejména ve zprávě zemského výboru z roku 1888.
.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Žalobci domáhají se tímto sporem' kromě uznání požívacího práva
též výroku, že ve vložce čís. 1951 může býti vloženo pro žalující stranu
výlučn~ pr;ív? požívací .~ pozname~án? na ~tatcích panujících. Směřuje
p:oto zalobm prosba t:,z k obnove puvodmho stavu knihovního opět
nym vkladem vymazaneho práva, p6žívacího, a tím ku zrušení usnesení
jímž bylo rozhodnuto O návrhu obce na výmaz požívacího práva podl~
§ 5 uvedeného zákona. Tento nárok odůvodňují žalobci smírem ze dne
20. hstopadu 1810 a vydržením jako důvody práva soukromého a lze
proto o nároku tom rozhodovati pořadem práva. § 5 zákona ust~novi1
by práva užívací nebo požívací, v něm blíže určená, byla na návrh obc~
v pozemkové knize vymazána. O návrhu tom rozhoduje knihovní soud
a činí tak zajisté s konečnou platností, takže poměr, usnesením jeho za.:
ložený, nelze. později ~měniti rozsudkem, pokud nezměnily se předpo
klady, z~ Jakych byl vymaz usnesením povolen. Zákon toho sice nepraví
vyslovne, avsak lze to dovoditi ze zásad knihovního práva i z §u 6 zákona, dle něhož knihovní soud v nesporném řízení může prohlásiti přec
vody nemovitostí obeCllího statku do vlastnictví podílníků za bezúčinné
což ,učiní- S k01;ečnou platností též usnesením. _Knihovní soud, rozhoduj~
o n~vrhu na vymaz podle § 5, uvážuje, zda jsou tu náležitosti §u 5, jež
musl navrhovatel prokázati (rozhodnutí Nejvyššího soudu, uveřejněné
pod Č. 866 úř. sb.), totiž,. zda jde o práva užívací podle ustanovení obecního -zřízení v knize pozemkové zapsaná, a nemovitosti obecního statku.
Zjist}v tyt~ náležit?sti rozhoduje o návrhu na výmaz s konečnou platno sÍl v poradu stohc usnesením, a nelze proto účinky tohoto knihovního
usnesení později zvrátiti žalobou z důvodu, že knihovní soud nesprávně
P?soudíl právní a skutkové předpoklady návrhu na výmaz podle §u 5'
zakona . .Nelze proto žalobou uplatňovati tytéž důvody a okolnosti, podle mchz rozhodoval kmhovní soud. Vyhověním návrhu na výmaz rozhoduje knihovní soud i o zániku práv podílníků podle §u 2 zák., a nelze
<

proto ž~lov~ti ani na uZl1ání užívacích práv, jež zanikla výmazem v pozem kove kmze. Pokud tudíž opírají žalobci soukromoprávní nárok o smír
z 20',listopadu 1810, jako důvod soukromoprávní, bylo o něm právoplatil", rozhodnuto ~snesením Nej-:yššího soudu R 1 1338/21, jež výslovne neuznalo smlfU toho pko duvodu, by zamltnut byl návrh na vý-

maz požívacího pr'áva, jím založeného. Totéž platí i o knihovním vydržení, jehož se žalobci dovolávají. Tahat? ne,uznává zá~on již tím, že
nařizuje výmaz užívacích práv v pozemkove kmze zapsa~yc,h be~ ohledu
na to, kdy byla zapsána, tudíž bez ohledu na dobu vydrz€cl. O tom, zda
jde o práva užívací, podle ustanovení ob:,cního zřízeni v E~I.:'kové
knize zapsaná, rozhodl podle §u 5 kmhovm soull, v tomto pnpai:le NeJvyšší soud, na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu; jímž bylo
s konečnou platností rozhodnuto, že jde skutečně o nemovitosti obecního statku. 'Konečně dovolávají se žalobci 401etého výkonu práva Uživacího na důkaz vydržení jako soukromoprávního dllvodu. Avšak tu jest

uvážiti, že jde o nemovitosti obecního stat~u, a že ~šici žalobci odv?zují právo k výkonu práva užívacího ze :ml;uz 20. hstopadu 1810 vyslovně jako nástupci privilegovaných obcanu ve V. (pnvrleglerte Insassen) ve smíru tom uvedených, Toto uživ~n! obecního majetku privilego-.
vanými občany bylo důvodem pro uznam, ze Jde o obecm statek a mkoh
o obecní jmění, a tento názor převzal i Nejvyšší soud v uvedeném svém
rozhodnutí, jímž povolil výmaz užívacího práva bez ohledu na smír
z r. 1810. Nešlo tu proto O držení užívacího práva jako práva soukroc
mého, nýbrž o výkon práva, příslušejícího podilníkům na statku ob.ecním, a práva ta zanikla podle §u 2 zák. bez ohledu na to, jak dlouho
byla vykonává"a. V dalším poukazuje se na správné důvody napadeného rozsudku.
čís,
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Tím, že mohl proti platebnímu příkazu v řízení upomínacím býti podán odpor~ podán však nebyl, není vyloučena žaloba o zmatečnost.
(Rozh. ze dne 27. března 1923, R II 76/23.)
žalobu o zmatečnost podmíněného platebního příkazu, vydaného
v řízení upomínacím, odůvodňoval žalobce tím, že platební příkaz" ne-.
byl mu se žalobou doru.čen zákonným způsobem, a že doručení se ve
smyslu zákona vůbec nestalo. Pro c e sní s o udp r v é s t o li é e
žalobu rozsudkem zamítl. D ů vod y: žaloba byla zamítnuta, poněvadž
není tu podmínek, za nichž je přípustnou žaloba pro zmatečnost (§ 529
c. ř. s.). Hlavním předpokladem přípustnosti této žaloby jest, by napadené soudní rozhodnutí bylo již právoplatným.' A základem právoplatnosti soudního rozhodnutí jest v prvé řadě řádné jeho doručení súčast
něným stranám. Dle vývodů žalobce,samého nelze v tomto případě mluviti o řádném doručení platebního příkazu. Není tu počátku, od něhož
by lhůta k opravnému prostřédku mohla počíti. Platební příkaz s hlediska, určeného skutkovým přednesem žalobním, nelze pokládati·, za
pravoplatný. Stala-li se pak závada při doručení žalOby, která odporuje
předpisům §u 106,c. ř. s., jest nastoupiti k jejíl1)uodstranění jinou cestu, než jest tato žaloba. Rek u r sní s o.u dkodvolání(správně rekursu) žalobcovu zru,šil napadené usnesení a·vráti! :vě,prvémusoudu,
by, vyčkaje pravomoci, o ní dále jednal a ji rozhodl,-.D ův·.o d y.: Dle
tvrzení žalobce nebyl mu platební .rozkaz doruč.en k·.vlastnímrukám
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(§ 7 upomínacího řízení), nýbrž v jeho nepřítomnosti ihned uložen na
c. ř. s. (§ 106 odstavec druhý) pro tento případ stanoví jiný
postup (písemná výzva; nový pokus doručení a teprv uložení písemnosti). Mimo to byla v tomto případě nesporně vedena exekuce z tohoto
platebního rozkazu proti žalobci. Jsou-li tato .tvrzení správná, jsou í zákonné podmínky žaloby pro zmatečnost splněny; neboť žalobce nebyl
zastoupen v řízení upomínacím (nezákonným postupem doručovacím)
a platební rozkaz nabyl formální právní moci, neboť stal se podkladem
pro pravoplatně povolenou ex,kuci. Nelze namítnouti, že žalobce může
í pouhým odporem zrušiti platební příkaz, poněvadž lhůta k podání
odporu běží teprv ode dne platného doručení; neboť soud prvé stolice
povolil již pravoplatně na základě tohoto exekučního titulu exekuci;
je proto svým pravoplatným usnesením vázán. Při tom je lhostejno,
že žalobní návrh obmezuje se na neplatnost platebního příkazu a nevztahuje se na povolenou exekuci. ProcesnÍ. soudprvé stolice v tomto
případě se nezabýval skutkovou otázkou tohoto sporu (zptlsob doručení,
lhůta k podání žaloby), ač strany v tom se neshoduji. Byla proto věc
vrácena prvé stolici (srovnej zejména GIU. n. ř. 3833 a Právník
1908/71-3). O přípustnosti žaloby pro zmatečnost, odmítá-Ii se tato žaloba, má býti rozhodnuto usnesením, byť i toto usnesení bylo vydáno
v ústním líčení (§§ 538, 543 c. ř. s., Otl: Úvod III. str. 154).
Ne i vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
poště, ač

Důvody:

Doručení žaloby i platebního příkazu v .řízení upomínacím jest částí
soudního řízení; nebyl-Ií tedy platební příkaz se žalobou řádně dle
§u 106 c. ř. s. žalovanému doručen, nebyla žalovaná strana v řízení
zastoupena (§ 529 čís. 2 c. ř. s.). Když přes toto nesprávné doručeni
byla žalobcům, nynějším žalovaným, povolena na základě platebního'
příkazu exekuce proti nynějšímu žalobci, byl soudem exekučním platební příkaz považován za pravoplatný. Může proto strana, v dřívějším
sp6ru nezastoupená, nynější žalobce, podati žalobu pro zmatečnost, ač
jsou-li zde další podmínky žaloby té, najmě zachována-Ií lhůta §u 534
c. ř. s. Tím, že mohl·proti platebnímu příkazu býti podán odp.or a že
podán nebyl, není použití žaloby pro zmatečnost dle §u 529 c. ř. s.
vyloučeno. Posoudil tedy rekursní soud správně otázku přípustností
žaloby pro zmatečnost.
Čís.

Zajištění půdy
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drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
318 sb. z. a n.).
Domovní zahrádky nejsou zemědělským pozemkem, pachtýři trávy
z nich nepřísluší požadovací nárok.
.
Poiadovací nárok vztahuje Se i na meze mezi ·pozemky, třebas nebyly propachtovány.
'
Byly-Ii do vlastnictví přiznány meze, jež pachtýř neměl spachto:čís.

vány, i s osázeným na nich stromovím, jest stanoviti přejúnací cenu
stromů dle cen nyni běžných.
(Rozh. ze dne 27. března 1923, R 11 88, 89/23.)

s o udp r v é s t o I i c e nepřiznal drobným pachtýřům do......... lastnictví pozemek č. kat. 114, ínaje za to, že jeho hlavním užitkem jsou
stromy, nikoliv tráva, jíž pouze pachtýři brali, přiznal jim však jiné pozemky i s mezemi a stromy na těchto mezích a určil 'přejímací cenu za
pozemky i stromy dle ,cen ,roku 1913. Rek u.r s n I s o ~d ,1. k rekursu pachtýřů usnesem prveho soudu, pokud JIm nebyl pnznan pachtýřům pozemek č. k, 114, zrušil a nařídil prvému soudu, by o po.ž.adovacim nároku znovu rozhodl; 2. k rekursu vlastmce, pokud smeroval·
.proti přiznání mezí a stromů na nich pachtýřům, ne~yhověl, vyhověl ~u
však potud, že zvýšil přejímací ceny za stromy. D u '1'0 d y: ad 1. Pravem'klade první soudce důraz na užitek ze stromů na jedné a z půdy
samé na druhé straně; poněvadž rozhodnutí otázky, zda ovocné sady
podléhají výkupu drobných pachtýřů, dle §u 1 (5) zákona ze dne 27.
května 1919, čís. 318 sb. z. a n., závisí na zjištění, zda převládá za
pravidelných poměrů užitek. z ovoce, branÝ vlastníkem pozemku, Čl
užitek zemědělský, braný pachtýřem. Zjištění první stolice v tomto
ohledu neodpovídá však skutečným poměrům. Vzhledem k dobrozdání
znalců nemůže býti ani řeči o tom, že užitky z půdy jsou jen užítky vedlejšími a že požadovací právo drobných .pachtýřů ve smyslu §u I (5)
cit. zák. jest vyloučeno, nýbrž jedná se tu o parcelu, která podléhá
též výkupu
ad 2. Dle úmyslu zákonodárce má zemědělská půda býti drobným
pachtýřům přiznána potud, pokud na ní po zákonnou dobll hospodařili a jí
jako své užívali, a není rozhodným pro vznik požadovacího práva označení pozemku v katastru, nýbrž skutečný stav užívání. První· soudce
zjistí!, .že sporné plochy jsou nepatrnýmí úzkýmí pruhy, které přiléhají
k parcelám, požadovatelům pravoplatně přizpaným, že tvoří meze těch
parcel a že současně s přiznanými pozemky byly pachtýři užívány tím
způsobem, že z nich brali trávu, kdežto v~lkostatek bral užitek ze
stromů. Drobní pachtýři užívalí mezí jako částí pronajaté půdy a to vším
právem, ježto skutečně ,jde o příslušenství dle §u 294 obč. zák. Stěžo
vatelka sama uvádí, že za příslušenství nemovitosti jest puvažovati věc
vedlejší, kterou vlastník nebo zákon určil pro stálé užívání věcí hlavní.
Meze slouží, jak první soudce správně uvádí, příznaným pozemkům,
poměr mezí k tě1)lto pozemkům jest poměr věci vedlejši, které se stále
užívá' ve prospěch věci hlavní, a, ježto' dlouholeté. užívání dle zákona
zastupuje vůli vlastníka, jedná se tu o příslušenství dle ustanovení §u 294
obč. zák. Právem proto první soudce pachtýřům přiznal pozadované
meze a stromy, které dle §u 294 obč.zák. sdiIejí osud půdy, a rozhodl
i správně otázku hlavních užitků v tom smyslu, že nelze příhlížeti jen
k užitkům mezí, nýbrž i k užitkům celých pozemků, které požadovate1ům
byly přiznány. Ospravedlněn jest rekurs, pokud brojí proti tomu, že náhrada za stromy byla určena dle jejich ceny v roku 1913 a' ne dle ceny
v roku 1919. § 8 zákona ustanovuje ·sice, že náhrada za požadovaný
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řídí cenou pozemkú v- téže krajině v roku 1913. Zákon mluví
ceně za požadované pozemky, z čehož se dá souditi, že se
§u 8 vztahuje pouze na půdu a na věci, které dle výslovného
zákona (§ 3, 28) jsou též předmětem požadovacího práva.
však, které sdílejí osud věci hlavní jen proto, že jsou stále
spojeny, se § 8 nevztahuje a nejedná se tu vůbec o ceny pře

pozemek'se
o přejímací

ustanovení
ustanovení
Na stromy
s pozemky

jímací v technickérn smyslu slova, nýbrž o cenu "kupní, která se řídí
podle doby, kdy požadovatel svůj nárok uplatnil. To se stalo v roku
'1922, ježto však, jak známo, ceny se od roku 1919 do roku 1921 nezměnily, byla náhrada určena dle posudku znalců okresního soudu, kteří
stromy odhadli ctle jejich ceny v roku 1919.
N e j vy Š š í s o u d obnovil ohledně pozemku Č. k. 114 usnesení
prvého soudu, jinak ~Iovol"címu rekursu vlastnice nevyhovět; dovolací
re!:urs pachtýřů zamítl.

D ů v o l; j:
Jde o zahradu, rozkládající se se dvou stran kolem dvora a ohraz části zdí, z části živým plotem a z části tyčkovým plotem,
tedy o Zahradu do m o v n í. To je zjištěno nálezem znalců, ač jich
k tomu ani třeba nebylo a ·stačilo soudní ohledání. Avšak zákon zahrady domovní zásadně vylučuje z práva požadovacího, aspoň potud,
pokud pronajata byla pouze tráva, nebo jiný výtěžek půay, nikoli také
stromoví. Neboť že zákon v §u 1 (4). požad. zák. myslí, uváděje zahrady, na zahrady domovní, vyplývá z toho, že mluví při nich o trávě,
jíž právě domovní zahrady pravidelně zarostly bývají, kdežto' t. zv. Zii~
hrady polní se vzdělávají jako role. A tu právě Zákon a priori trávu při
zahradách domovních prohlásil za užitek vedlejší, a to právem, prolož"
domovní nhrada nezakládá se vůbec za tím účelem, aby vynášela trávu,
nýbrž pouze k vůli stromoví, a to jednak k vůli ovoci a jednak, a to snad
.ještě mnohem častěji, ku zpříjemnění bydliště, pročež tam, kde hospodáři na výnosu vůbec nezáleží, zakládá se taková zahrada jako park,
jénž vůbec ničeho nevynáší, naopak nákladu vyžaduje .. Trávník v sel"<
,kýCh zahradách vůbec se nepěstuje, nýbrž roste sám, protože půda
'e Devzdělává a ježto tu tráva už jednou je, ovšem se jí užije. Ale že
llČei zahrady je jiný, tedy je tráva vždy užitek vedlejší. M.áť zahrada;
Jak z vylíčeného plyne, po výtce účel a tudíž i cenu i m mat e r i e ln í.
Tak vlastně není ani pozemkem zemědělským a to zákon sám uznává,
když v §u 2 stanoví, že požadovací právo pachtýřovo vztahuje se i na
slavení obytná, dvorky a· d o m o v n í z a hr á d k Y užívané na zá~Iadě téhož pachtovního poměru, jako pozemky zemědělské. Tu zřejmo,
zc se domovní zahrádky staví na roveň obytnému stavení a dvorku, což
zajisté pozemek zemědělský není, neboť kdyby byl, nebylo §li 2 vůbec
třeba, ·nebo pak by stačil §·I, jenž pozemky zemědělské požadovacímu
právu. už podrobiL· Že' kompleX. dornovnÍóh pozemků' za' zemědělskou
půdu nepokládá, dokazuje tu zvláště slůvko »i«, jež vždypříčiňuje člen,
Jenž by jinak vyloučen byl. Že dvůr, ják pachtýři v stfžnosti své k rekursnímu soudu uvedli, přestal býti dvorem, může míti jen smysl, že
pře~tal býti dvorem vzemědělském hospodářském smyslu, . t; j. že se
z neho neobhospodařuJe; že neni'středém ze'mědělského celku. že však
ničenou
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"· něli J' en trávu v .pachtu J' e nesporno, sami ve svem rekursu z toho
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" k t omu, a byo dd'edůvodny. M.eze sI
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.
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h
lovaly od sebe pozemky, a nemajl !edy s~mos a ne ,o .!lce e ,a, mo. ou
'1 z'eti vždy J'en maJ'itelům pozemku, ktere rozhramcujl, bud Jen Jedna e II z nich neb oběma poměrně. Pravne
. 'b y se d
' mys I·t
a olSIce
I samo~fa7né majitelství meze, ale hospodářsky nikoli, aspoň v pravidelných
případech ne, to by musily býti zcela z~láštní oko!nosh, aby t~kov~u
hospodářskou výjimku vyžadovaly" takovyc~ se tu vsak nena~~yt~. Pra~
vem tedy nižší stolice přiznaly pozadovatelum pr~h~ Jako I'nslusens!vl
sousedních pozemků i tam, kde je s poz~mky teml wonaJ~ty ~enle!i.
Nevadí, že pruhy ty jeví se jako svahy radou. stromu pos?zene 31 ze
stromů těch pachtýři neužívali, nýb.rž nejvýše travu. K d, o vol!I c I m u
rek u r s u pac h t Ý ř ů: Nepopíra se am v dovol~cl stlznostl, z:; pachtýří stromli v pachtu neměli. Kdyby tak bylo byvalo: pak ovsem by
zásada §u 8, že rozhodny jsou cenx z rok~ 1,913, platI.l.a I pr? stromy.
Jinak však nikoli, nehoť stromů se 11n; dostava ml;t;0 }eJlc~ pravo pac~
tovni. Správně tedy vzata byla rekursmm soudem bezna nym cena stromu.
čís.
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Zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb., z. a n., o úpravě uhelného
hospodářství.
.
Při přídělu uhlí byl dodavatelem poukázaný horní podnik, nikoliv
stát. Nábídkou byla objednávka žadatele, ni~?liv snad př!kaz, státního
úřadu dodavateli. Při podstatné odchylce pnkazu od obJednavky nevzešla smlouva mezi objednatelem a majitelem dolu. Objednáno-li bez
bližšího označení kamenné uhlí, jest objednávka řádně vyřízena přídělem
. a dodávkou bulet z kamenného uhlí.
(Rozh. ze dne 27. března 1923, Rv II 389/22.)
žalovaná strana podala žádost o příděl kamenného uhlí u uhelného
prací, jež dalo dne 24. února 1921
inspektorátu uhelných dodávek v. B. pí~em~ý pří.~az" dodat~ žalované
50 tun kamenného uhlí. Inspektorat dal zaluJ1cl banske spolecnosh dne
4. března 1921 písemný rozkaz, by ~odala ,žalované ~t~aně 50t~n u~lí
hez bližšího označení, zda má to byh uhl! kamenne Cll! nIC. ZaluJ1cl
společnost zaslala žalované rrlÍsto kamenného uhlí .uhlí bulkové, jehož
žalovaná nepřijala a účet z.e dne 2. dubna 192 t vrahla s podotknutIm,
že zaslaného bulkového uhlí neobjednala. žalobu o zaplacení kupní
ceny pro c es ní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. O ů vod y: Není
pochybnosti, že žalovaná strana obdržela jiné zboží, než objednala a než

oddělení ministerstva veřejných
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jí uhelným oddělením mínísterstva veřejných prací bylo přislíbeno, a že
inspektorát uhelných dodávek v rozporu s příkazem uhelného oddělení
ministerstva veřejných prací dal žalující straně rozkaz, dodati žalované
straně 50 tun uhlí, bez dalšího poznačeni. Není proto žalovaná strana
povinna, zboží přijmouti, byť by se pro průmyslové podniky hodilo,
Směrodatným jest, co objednáno bylo a zda žalovaná strana obdržela,
co objednala, Jelikož však místo kamenného uhlí (těžného uhlí) dostala
bulety, tedy něco jiného, není pochybnosti, že byla oprávněna, toto
zboží dáti k disposici. Jinak by se věc ovšem měla, kdyby žalovaná
strana všeobecně uhlí byla objednala, jelikož by v tomto případě zboží
přijmouti musela, poněvadž dle dobrozdání znalců jest prostřední jakosti a pro průmyslové podniky se hodi. Jelikož však žalovaná firma
objednala kamenné uhlí, musí jí býti dodáno i uhlí kamenné, a nikoliv
jiný náhradní materiál, o mnoho dražší. Ostatně poukazuje se k tomu,
že i v obecné mluvě rozumí se pojmu kamenné uhlí tak, že to musí býti
uhlí těžné a že bylo pravým úmyslem žalující strany, objednati kamenné,
neboli těžné uhlí, vychází nejlépe z té okolnosti, že kamenné uhlí uhelným oddělením ministerstva veřejných prací přiděleno bylo. Vývody
znalce Jindřicha S-a jsou snad se stanoviska vědeckého a theoretického
úplně správné, s obchodního stanoviska, obzvláště se stanoviska uzavírání smlouvy nejsou však udržitelné. Musela již proto žaloba zamítnuta
býti. žaloba jest však i s jiného stanoviska neodůvodněnou. Nedostává
se totiž žalující straně aktivní legitimace k toml1to sporu. Žalobkyně
připouští, že nikdy se žalovanou stranou nejednala, a že dodala jen dle·
příkazu. Připustila, že nemá ani práva, disponovati s uhlím, a že musela
oznámení o disposici učiniti revírnímu hornímu úřadu. Důležitou tuto'
okolnost potvrdili i svědkové, z jichž výpovědí. jde na jevo, že žalující
strana ani se žalovanou firmou ani s firmou S. nebyla ve spojení, že
žalující strana provádí jen rozkazy, jí udělené, a že neměla práva stornovati, jelikož dle úředních předpísů žalující strana jest povinna, veškeré rozkazy přesně prováděti. Byla-li však žalující strana jen prováděcím orgánem, nedostává se jí legitimace k zažalování žalobní pohledávky. Proto také ohlásila československému eráru spor, poněvadž
prý správně dodala, pro případ nepřijetí disponovati nemohla, nýJ;)fž
jen uhelný inspektorát sám, což se však nestalo, tak že jí československý
erár ručí za veškeré následky svého příkazu nedisponováni. Jest proto
žaloba i s tohoto stanoviska neudržitelna, jelikož žalovala strana, které
se vůbec k tomuto sporu nedostává aktivní legitimace. O d vol a c í
s o u d uznal dle žaloby. D ů vod y: První soud dovozuje nedostatek
aktivní legitimace z toho, že strany o dodání uhlí spolu vůbec uejednaly,
nýbrž že žalovaná objednala uhlí u ministerstva veřejných prací, toto že ,
jí uhlí přidělilo a že žalobkYliě jen provedla příkaz ministerstva. Avšak
z těchto okolností dle názoru odvolacího soudu nenásleduje nedostatek
aktivní legitimace pro žalobkyni. Dle platné úpravy uhelného hospodářství (zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n., nař. vlády ze
dne 6. listopadu 1920, čís. 604 sb. z. a n. a nařízení vlády ze dne 3. září
1920, čís. 516 sb, z. a n.) rozhoduje ovšem ministerstvo veřejných prací
o objednávkách uhlí u něho učiněných, tak totiž, že, I1zná-li vyhověti
objednávce, přikáže' její vyřízení některému z producentů uhlí, avšak

. "" 'íc objednávky a přidělujíc je k vyministerstvo veřejný~h praC1, pnpma] třebitelem a producentem, kdežt~
řízení, toliko sprostredku]e dmezI ISpo hlí není a v důsledku toho nema
samO smluvní stranou a d;> avate em,~ en y' ch objednávek byla placena.
k' 'roku by mu kupm cena z vynz
ta e n a ,
.',
'ídivší řidělenou mu objednávku,
Tohoto nároku nabŽva produce~~, Jr ježto ~alované firmě dle J'l1W<:azu
a proto je žalob kyne v tomto, pr;pa e, ožadovati zaplacení uhlí a je pak
ministerstva uhlí zaslala, opravnena, ,P Co se týče druhého důvodu zataké oprávněna. žalovatI o ~apla~en;~devším na právním stanovisku, že
mítnu~Í ž,alob Ž' Jest ~dvolac~ ~~u la~ehí uhlí bez ohledu na to! :da :a~
příslusl zalobKym narok p ,P . k b la u ministerstva učme na, clh
slané uhl~, odpoyídalo obJed~a~c~~ J~bje~náVka žalující straně sdě~;na,
nic. Zález1 tOtlZ r;a tom, ta d y .. terstva došel a zdali tento pnkaz
tedy jaký příkaz zalobkyn~ o mmlS ,
.e nesporno a dopisem uhel- ,
byl žalobkyní náležitě splnen. V to,:,. sm~r~blednávky žalobkyni uloženo,
ného inspektorátu, kteržm ~y~~ vYI}.~el11 toho znění by dodala žalované
prokázáno, že žalob~!m by v a~ pr~éazuhlí zdali kusové či těžné nebo
firmě »50 ton«. ,~hZSI oz~tcen~ I~bkyně ~ebylo, ačtě známo, že jsou
jaké vůbec v pnkaz~ dos e,m za 'e v oukaze k vyřízení objednavky
různé druhy kamenn~ho u~ll. ,protoť Ve 6uletového uhlí se v továrnách
stál?: že jde o p~dm~ ~o~~rn\~ P~~I~~ jiného uhlí,zejména kus~lVéh.o:
pouzlva. a prot~ze. za o ln ví nedolu'e a neměla, zaslala zaluJlc~
aspoň v dostatecnen: n\~o~s: ť
Tot~ vyřízení příkazu uznal uhelny
strana žal;>vané !nm; uh I. u. e ~váe;ledkem toho, že žalobkyně vyřídil~
ínspektorat za uplne spra,vne., . k roti žalované firmě na zaplacel11
dodávkový p~ukaz ~proa~~~I~~I~ ~':~fanf uhlí objednávce žalované firmy,
dodaneho uhll. Neo P bk ' ] k shora uvedeno nebylo v pO)lkaze,
~epadá t? n,: ~rubu~I~I~rak"~úžea označeno; nestál; tam, že má býtí ~a
zalobkyne doslem, N hJ d b ' dávky s poukazem žalobkym danym,
sláno uhlí kam~nné.. es, o a o J\~sterstva k žalobkyni, tedy u orgánů,
nastala na ce~te ObJe;lnavky.fd vml aná při objednávce. Proto postihují
kterých, byť 1 nucene, kPou~ ':1 ~a vO~obkyně jinak zněl než objednávka,
následky toho, ž~ po,u ~z'v os y z~ firmu; netl1Úže tato -z důvodu, že
nikoliv ž,alobkym, .nybr~, z~lo~~nokdYž jí zasláno bylo, co dle poukaz~
nebylo Jl zaslano, co o Je n 'I
'Škodu kterou ,snad žalovana
zasláno ?ýti, mělo: odpnah za~ al~e~,1~s rávn~ žalobkyni sdělena a že
utrpěla hm, ze JeJI o~J~dn~V~~noY to uhll které objednala, musí si žají nás~edkem toho ,~e ~ěO hl~dati jinde nikoliv však u žalobkyně. Kromě

'

~~~~~.ac~t~;;~ ~~á~~p~ave~:~~é j:t~.~~:U~ál~t~I~~~:oa ~~~~Oj;~~~~,ž~e~el~~

p~kl~da~1 zt~~i':~ s~a~dU který jest o~ačného názoru, nutno p~edevším
o Je na a . , .
roz or~se s isy, neboť uvádí v rozsudku J~ko ne~
vytknouh, ze Je v,
10 žalov~né firmě dodáno místo kamenne!lO uhll
sl'xr~~~e~::r~~io~~yIě však dle spisů tvrdil~ od po~átkn a take o tom
~o~
vedla že zaslané buletové uhlí je uhl! kamenne a naplOsto neuu azy.
t'
"alované že J'í zaslala místo kamenného uhlí uhlí
souhlaslla s vrzenlm z ,
, ll' . k b' d
St
. ko že žalovaná firma obdržela kamenne Ul1,]a o Je jin(.
a?~vI~dv~lací soud v~ první řadě o posudek znalců. První soud
~~ř~l ~l~~a svůj opačný názor rovněž o výrok znalců, ale jen o v~Ok

6'
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jednoho z nich, Roberta F-a, než neprávem, takže správně je v tomto
směru žalující stranou vytýkáno, že průvody byly prvním soudem nesprávně oceněny. Znalec Robert F. udal totiž, že buletové uhlí není,
hledí-Ií se na věc s obchodního stanoviska, uhlím kamenným, a prvni
,oud na základě toho shledal, že uhlí, žalované firmě dodané, kamenným
uhlím nebylo. Avšak kromě znalce Roberta F-a byl také slyšen znalec
Jindřích Sch. a tento prohlásil zcela určitě, že bu letové uhlí žalující společnosti je uhlím kamenným a tento svůj výrok zevrubně a přesvědčivě
odůvodnil. Znalec Robert F. nemohl tento úsudek znalce Jindřicha Sch-a
. vyvrátiti, naopak jej uznal, připustiv, že zpracováním uhlí na bulety se
jeho podstata nemění. Jen mínil, že v obchodě nepokládá se uhlí buletové za uhlí kamenné. Dle toho jsou znalci vlastně za jedno ,že buletové uhlí žalující společnosti je u,hlím kamenným. Co týče se onoho
rozlíšování uhlí v obchodě, nelze je pro případ, o nějž jde, uznati za
směrodatné, neboť jde o objednávku uhlí dle zákona o uhelném hospodářství ze dne 9. dubna 1920, čÍs. 260 sb. z. a n., a tu přidržeti se jest
zákona. Zákon praví v §u 2 takto: »uhlím rozumí se ve smyslu zákona
veškeré druhy uhlí kamenného a hnědého a veškeré druhy paliva z nich
vyrobeného (koks, kaumacit, bulety, brikety a j.) «. Zákon zahrnuje
ledy pod názvem kamenné uhlí také druhy paliva, z něho vyrobené. Při
objednávkách dle onoho zákona u ministerstva veřejných prací nutno se
zajisté říditi tímto.· zákonem a rozlišovati uhlí podle tohoto zákona. Žalovaná strana označila v objednávce požadované uhlí jako uhlí kamenné,
toto označení sice zákonu odpovídalo, ale pod označením tím mohly
se rozuměti také druhy paliva, z kamenného uhlí vyrobené, takž.e žalovaná musila (mohla) býti připravena na to, že může dostati kterýkoliv
druh paliva, z kamenného uhlí vyrobený. Nechtěla-Ií tomu, zejména nestála-Ii o bulety, protože jich ve své továrně užíti nemohla, měla to
žalovaná firma v objednávce uvésti, což však učiniti opomenula, a nemůže nyní následky .své neopatrnosti při objednávce přesunovati ani
na ministerstvo (jeho orgány), ani na žalobkyni. Proto nemltže žalovaná firma s úspěchem proti žalobnímu nároku namítati, že jí bylo zasláno něco jiného, než co objednala. Nárok žalobcův jest tedy důvo
dem po právu, a protože výše kupní ceny není spornou -a žalobkyně
obmezila úroky na míru zákonnou (čl. 287 obch. zák.), bylo odvolání
vyhověti.

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

V únoru 1921, kdy žalovaná firma žádala za příděl uhlí, platil zákon
ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodář
ství. Jak nejvyššímu soudu ze Sporů, došlých do třetí stolice, jest známo,
byl postup při přídělu ten, že bud'to ministerstvo veřejných prací zaslalo
žádost příslušnému uhelnému inspektorátu, l<:terý ji odevzdal některému
dolu k vyřízení, nebo že ministerstvo veřejných prací, jak i v tomto
případě se stalo, samo přidělilo určité množství uhlí z reservních zásob,
pověřilo provedením přídělu uhelný ínspektorát a tento poukázal ně
který horní podnik, aby dodal žadateli povolené množstvÍ uhlí. Dodatelem
byl tedy vždy poukázaný horní podnik, nikoli stát, pokud se týče jeho

,
ouze dodávku. šlo o kup, pro. nějž ~Iatí
-aány' tyto. sprostredkovaly p .
§" 1053 a násl. obč. zak., ovsem
, I obch zak a s
d" k' h
předpisy čl. 337 a n~s:
hd'" . h zvláštních poměrů hospo ars y~ ,
. obměnami plynouclmI z te ejSlc.,
a že nebylo dovoleno s nIm
s
,
hl' bylo pod zaverou
d' ,
zejména z toho, ze u I
... kterým náležela úprava hospo aremm
nakládati bez poukazu organu,
1920 čís. 260 sb. z. a n.). ~hlas
uhlí (§ 3 zákona ;e dne 9. d~~: b 10 pokládati žádost o příd~I,. ~pro
do datele s ?bj"dna~k?u,. za '~~ími o/gány, nebyl dobrovolný,. nybrz. byl
středkovany pnslus?ym~ ,sila roto o tak zvaný nucený prodej. Doda~k~
vynucen těmito ".rgany! s p k bez další intervence státních organu
uhlí a odebrání jeho dely s,e. cf.a přímo mezi dodatelem a odběratelem.
a také kupní cena byla vYP?ra ana mi a trhová smlouva stala se hotudíž smluvnIllll Istrbanad ; ku přikázanou mu k vyřízení. .
Jen tito . byli' d
datel proved o je nav ,
,
tovou tIlTI, ze O
b d" dnost námitky, uplatňované zaloZ toho, co vyloženo, 'pIY,~e .ezž:~~ žalobkyni nedostává a:ktivní leglvanou ještě v dovolaclm r.IZe?l, t . tk že odvolací soud, uznav tuto
timace k žalobě, a neopravr;enos s~~án~~ právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.).
legitimaci, mylne POSOUdIl vec po
'k řidati k názoru odvolacího
S téhož právního stanovIska nelz~ ~eyl:s~bj~dnáVka příslušným státním
soudu, že záleží P?uze na tom,)a oto žalobkyni přísluší nárok na zaorO'ánem sdělena zalobkYnI, a zedPr I é uhlí odpovídalo objednávce
pl~cení uhlí bez ohledu, n~. ~o, zl ~ z~sří~z žalobkyni daný. Byl-li pří
čili nic, jen když byl nalezlte s~':~~ovatel~m smluvními stranami však
slušný státní ?rgán tOhk,o sPlo~ rtelka a žalo~aná firma jako objedna~
žalující sp,olecnost l,ak?zto d ob a b'ednávka žalované byla žalobkYnI
telka, dluzno uznal!, z~, k
y o r~to také jinak byla vyřízena bývala,
sdělena bývala j1l1ak, ne~ zn\~, al~ něco jiného než objednala, nebylo _
totiž žalovane. b~lo do~ano . JV~ se stran a pr~ tento nedostatek srovby tu srovnale vule sm ?UV~IClf t . mlouvě. V tom směru lze dáti za
naló vůle nebyl~ b\ťoslo
cra t' Pp~í~i~ěs uplatňuje dovolací důvody §u 503
pravdu dovo,late ~:' t š~k enelze dovolání přiznati oprávněnosti, neboť
čís. 2 a 4 c. r. s. ,r.es o,." , . 'or odvolacího soudu, že objednávka
dovolac~ s?ud sdrl~ (:~lsI tavmři~~~ kamenného uhlí, byla žalující spožalovane hrmy, J~.z zada a ~]'Pkamenné takže úplně stačil poukaz, aby
lečnosl!, ktera teZI pouze ~ I ého uhlí správně vyřízena tím, že dododala 50 tU?, t. j. 50 tun an:enn menného uhlí. Vším právem poukázal
dala žalovane bulety, vyrobeny.z ka
d 9 dubna 1920 čís 260 sb. z.
.
d k do lovu §'u 2 zakona ze ne . _
, . ..
,
.
.
I tohoto zákona se rozumě]! veskere
odvolacI sor; , s.
a n., c,lle nehoz uhhm ve sl';y~ u koks "kaumacit brikety, b u let J a
druhy paliva z mch vyrobe~eh k ( n ého uhlí {sou kamenným uhlím
j.), takže i bulety, j'fOblene ztak~m: ;ředloženéhoúředního listu (čís.
ve srny slu zakof)a. o, p ynee vyhlášce o nejvyšších prodejních cenách
101 z roku 192 ,v nemz v , . ,
. v části týkající se Rosluhlí, stanovených mllllstren; vereJ1ZCh p!'acI ři Rosické báňské. společckého kkamdeno~hel~ihO(k~~~~r~n;;o) j~~~v~~!cteno uhlí kusové, ková!sk~
nosl! p o ru y U,} .
. . rané mouka a b u let y. Spravne
prané, ořechove, tezne, kruplcove p
' .. ,
ba se shodu'í v tom
Z
vyvodil též. o?vOklací SOU?hO ~~~U~~\~rka:~yu, (~~I~ty) na jako;ti uhlí ~
že zpracovamm amen ne
, ,
b I ť b
kona jeho podstatě (substanci) nic se nemem. Proto ne yo re a opa
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vati ~ůkaz znal~cký a nezůstalo odvolací řízení neúplným (§ 503 čís.
2 c. r. s.), kdyz Se tak nestalo. Výrok znalce F-a že by j a k o obch o ~ n í k .uhlím nebyl.přijal bulety za kamenné' uhlí, ježto jako obchodmk uhhm nepoklada bulety a kamenné uhli za totožné - nemá
v tomto. spo.ru. ro~h.odujícího vý~namu: poněvadž žalovaná' objednala
kamen~e uhh m~oh jak::> obchodlll~ uhhm, t. j. k dalšímu zcizení, nýbrž
proto, ze ho chtela pOUZIŤJ Jako topIva ve své továrně, _ a v tom směru
znale;: .sch. p~drob~ě vyložil a odůvodnil, že a proč bulety jsou jak co
do vyhrevnost! .!~k I c~ do po.u.ží~atelnosti k účelům topným výrobkem
mn~hem. cennej~tn1, nez uhh tezne; - a svědek K. potvrdil, že většina
brnenskych tovaren odebírá od žalující společnosti již mnoho let uhli
buletove a s nejlepším úspěchem ho používá. Žalovaná Ovšem tvrdila
že není za~ízena na topení buletovým uhlím a proto nemohla potřebo~
vah zaslanych bulet. Zda tomu skutečně tak, nebylo zjištěno ale neprovedení důkazů v té příčině nabízených není v dovolání vytýkáno jako'
nedostatek dovolacího řízení a již z toho důvodu nelze hleděti k onomu
!vrzení ~alované. Výtka, že odvolací ;;oud p~oti spisům předpokládá, že
zalovana m o h I a upotrebllt buletovcho uhIt ve svém továrním závodě
není oprávněna; neboť odvolací rozsudek neobsahuje takového před~
pokladu, nýbrž poukazuje toliko k tomu, že se buletového uhli v továrnách používá, což se spisy se shoduje. Proto tu není dovolacího důvodu
§u 50.3 .Čís. 3 c. ř. s. v té příčině uplatňovaného. Než í kdyby žalovaná
skutecne nebyla mohla ve svém závodě potřebovati buletové uhlí nebyla,. jak správně vyložil soud odvolací, oprávněna, odepříti přijetÍ zaslanych bulet. Objednalať prostě kamenné uhlí, ač podle ustanovení
zak?n~ ze. dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n. a vyhlášek v úředním
h~!e,. J~chz .znalost ~. ní j?k,ožto to~á:ní podnikatel~y, odkázané na po"
uZlvam uhh, bylo predpokladalt, vedelt mohla a mela že také kamenouheln~ bulety jsou. dr~hem kame?ného uhli, a to druh~m cenným a všeo?ecne :- I v tovarnach - pouzívaným. Nechtěla-Ii jich, měla je tudíž
vyslovne vy~oučllt v žá~osti za příděl, která, jak již uvedeno, zastupovala ?bjednavku, a kdyz tak neuČImla, Jdou následky jejího opomenutí
na JeJI vrub.

vychovávati chce a m ů 11e' , přiměřeně J' eho budoucímu poslání sama
ze
' o t;c J~s
. t pres
'
že nemá
otec práva, jí je ·odejmouti. Pravl. se tam d a'1 e ze
to 'povinen, platiti výživné, a konečně že kdyby. bylo se obavatr, ze. by
výchovou matčinou blaho dítka mohlo utrpelt Ujmu:. J~st otec ~ o. v I ne n, matce dítě odejmouti a buď u s~be nebo ~a Jm~m bezpecn~m a
slušném místě je zaopatřiti. Nějakých prav on? za~onne ~stanove~1 ne:
manželskému otci tedy nepropůjčuje. Co se ma sta:~ kdyz ne.ma~zel~
natka dítko sice řádně vychovávati ch c e, ale nemuze, proto ze JI v tom
brání její zaměstnání, avšak o dítko]'ř?sto řádně jes.t postaráno b.~zpe~
ným a slušným opatřením u osoby tretr, pk tomu prave v tomto pnpade,
kde dítko od svého narození jest u rodičů matčiných.. a)est !a,:, do?!~
opatrováno, občanský zákonník ani ~ §~ 16~a~: n~ Jln:~ m!ste zvlast
nestanoví a dlužno proto dle §u 7 obc. zak. pnhh~eh k pn~adu~ obd?~:
ným, v zákoně přesně rozho~nutým. A t~ko:,~. obdobny pr!pad .resl
§ 142 obč. zák., nově ~p:aven-ť. §e~ 6, prvn! dllcl. novely k ob~an~kemu
zákonníku jenž stanoVl, ze v pnpade, ze rozvedem nebo rozloucel1l manželé se ner'nohou dohodnouti o opatrování a výchově dítka, r o z hod n e
s o u d, dbaje zvláštních okolností případu; zejména v.šak blaha dítěte.
Neporušily tedy nižší soudy zákon a zeJmena tak ne~clml am soud re:
kursní, když, třebaže be~ lřímého pou~~zu na.toto zako~n~ ustanov':n!c
vzhledem k tomu, že dlte lest u rodrcu matclllych ,slusne a bezpe':,ne
opatřeno a že blaho jeho změny ~ohoto. st~vu nevyzadu]e, nevyhovely
žádosti nemanželského otce, by dlte, nym JIZ 9 let stare, bylo matce odňato a jemu odevzdáno, to tím méně, uváží-li se, že nema~želský otoe:,
jemuž zál.wn nepropůjčuje otcovskou moc (§ 166 obč. zak.), nemuze
míti více práv k dítěti, než otec manželský.
J

čís.

v

2440.

Bylo-li utvořeno více P?dstat. ku rozyrhu výtěž~l!. z dražby movitosti dle dne nabyti práva zastavnlho, dluzno v. pozd~Jsl podstat:. r~~o
čítati úhradu dle pdměru pohledávek, po srazce uhrady z dnveJslch
podstat.
,.. 1
V řízení, jež zavedeno bylo o souběžných n.á~ocí~h, ~e~te u o• ..':oz:
vrhu výtěžku dražby movitostí,· nelze přlsoudlŤl zVltezlvslmu venteh
útraty proti dlužníku.
0

čís.

2439.

. Dala-Ii ~emanželská matka dítě, nemohouc je sama vychovávati na
v~chovu svym příbuzným, dlužno ohledně otázky, zda má býti dítě' vy_
dano nemanželskému otci, 1!žiti obdoby §u 142 obč. zák a chrániti
.
v prvé řadě zájem dítěte.
(Rozh. ze dne 28. března 1923, Rl 292/23.)
. ~á?~st I;emanželského otce, by mu bylo dáno do výchovy a opatrovam dlte, je; dosud bylo ve výchově u mat~iných rodičů, byla zamítnuta
so.udy vsech tří stolic, Nejvyšším soudem mimo jiné
z techto
d Ů vod ů:

Zřejmé n.ezá~onnosti. (~ 16 nesp.říz.) t.u není. Jest pravda, že se
v §u 169 obc. zak. pravI, ze pokud matka dltko, mimo manželství zro-

(Rozh. ze dne 28. března 1923, R I 299/23.)
Proti manželúm Václavu a Marii š-ovým byly vedeny exekuce a zabaveny jim různé movité věci a to v tomto pořadí: Správcem úpadkové
podstaty firmy M. O. drem Arnoštem W-en; pro ~97. Kč 46 l;, (vzrostlých úroky a útratami na 1016 Kč 46 h), (zastavm, pravo na vece~h pol.
1 až 24 30 až 33 a 35), firmou A. B. pro 347 Kc 25 h (vzrostlych na
532 Kč' 25 h), (právo zástavní na věcec~ podpo.l. 25 :'Ž 29,342, dá!e
zmíněnou úpadkovou podstatou (pro touz pohledavku, Jako na predme:
tech zprvu uvedených), okresní hospodářskou záložnou v N. pro 1063 Kc
56 h vzrostlých na 1714 Kč 64 h a zmíněnou firmou A. B. pro shora
uved~nou pohledávku (zástavní právo na předmětech pod pol. 36 až
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88). .Za I:ředměty tyto bylo př~ exekučním prodejí po srazce výloh
206 Ke utrzeno 2039 Kč 50 h, jez byly předmětem rozvrhu a jež sloužily k ukojení zmíněných vymáhajících věřitelů. Exekuční soud rozdělil
výtěžek ~,a tři pod~taty. Z 'prvé výtěžek ~a věci, zabavené pod pol. I až
24, 30 az 33, 35 pnkazal uhrnem 396 Kc 62 h úpadkové podstatě firmy
M. G.,- z druhé (pol. 25 až 29, 34) úhrnem 255 Kč 22 h firmě A B
a z .tř~tí (pol. 36--88) úhrnem 1387 Kč 65 h poměrně úpadkové p'od~
state hrmy M. G. 329 Kč 38 h okresní hospodářské záložně v N. 910 Kč
10 h a firmě A. B. 147 Kč 17 h, při čemž ohledně firmy M. G. vzal za
základ její celkovou pohledávku po odečtení 396 Kč 62 h, jichž se jí dostalo na touž pohledávku z prvé podstaty. Rek u r sní s o U d ku stíž~osti firmy M. G. změnil rozvrh třetí podstaty v ten rozum, že přiřkl stě
zovatelce 468 Kč (vzav v počet celou její pohledávku beze srážky
shora uvedené), okresní hospodářské záložně v N. 790 Kč a firmě A. B.
129 Kč 65 h. D ů vod y: Stěžovatelka získala si na zabavených před
mětech položky 36 až 88 zájemního protokolu ze dne 26. prosince 1922
právo zástavní pro celou vykonatelnou pohledávku úhrnem 1016. Kč
46 h a zástavní právo to pro její pohledávku dosud trvá. Proto mŮže
vymáhající věřitelka celou pohledávku k 'rozvrhu výtěžku za prodané
svršky přihlásiti, zejména když na základě přihlášky té jí přikázané
částky nejsou vyšší než vymáhaná pohledávka. Vysvítá to také z té
okolnosti, že kdyby při rozdělování strženého výtěžku za svršky na
prvém místě začalo se s třetí podstatou, zcela jistě by se přihlíželo k celé
vykonatelné pohledávce.
'. N ~ j ~ y.š š í s o u d obn.ovil k dovolacímu rekursu okresní hospodarske zalozny v N, usnesem prveho. soudu, zamítl však návrh dovolací
stěžovatelky, by jí byly přisouzeny útraty dovolacího rekursu proti dluž-

níkům.

Prvý soudce právem utvořil tři podstaty dle pořadí vzhledem na den
nabytí práva zástavního, a tím současně dáno obmezení ohledně úhrad
ze zabavených předmětů. Mohl tudíž jedině v tomto pořadí u jednotlivých podstat věřitelům exekuční soudce dáti úhradu a to v první a druhé
podstat~, kde bylo jen po jednom věřiteli, celý čistý výtěžek na tyto podst~ty Er~pada!í.cí, ~dežto v tř~~ podstatě je~ ,dle pO,méru pohledávek vymahajlclch ventelu, pokud jlZ nedoznaly castecne úhrady. Rozpočitá
vání pomě~~é úhrady v třetí podstatě dle cel Ý c h pohledávek, bez
ohledu na castečnou úhradu dřívější, nenípřípustno, jelikož pohledávka
úpadkové podstaty byla skutečně již snížena a započítávání úhrady dle
cel k o v é č á s t i bylo by na újmu ostatním věřitelům, požívajícím té~ož p~řadí" avš~k p~sud žádné úhrady nedostavším, Jest sice sprá~né,
ze I predrnety teto·tretí podstaty byly pro celé pohledávky věřitelů zabaveny, avšak exekuční soudce nemohl pořadí věřitelil zákonem dle dne
zabavení určené změniti, a počíti rozvrhem třetí podstaty, jelikož tímto
nezákonným přesunem pořadí a podstat by stěžovatelka došla újmy ničím neodůvodněné. Na ,úhradu pro úpadkovou podstatu firmy M. G.
z prvé podstaty dlužno pohlížeti tak, jako by byla se stala přímo dluž-

níky samými, a pak nemůže býti pochybno~'tí o tom, že, této vHitelce neřísluší v třeti podstatě poměrné zaplacem cl I ~ c.e I e I,e I I po hle~ á v k y (včetně veškerého příslušenství). Spravne a pravem. v~al exekuční soudce k této okolnosti zřetel a proto mUSIlo opodstatnenemu, doolacímu rekursu býti vyhověno a, jak uvedeno, rozh?dnuto. Vy rok
~ nákladech dovolacího rekursu spočívá na §u 78 ex; r. a§§ 40 a, 50
c. ř. s, a podotýká se, že návrhu stě~o,"atele, aby nakl:<dy. dovo!aclh,
rekursu byly mu přisouzeny, protI dl~z?lku, nel~e vyhoveh, leh~o; prodejem zabavených movitosh byl dluzmk n~ce~e, zba~:n p;edme.tu ex,::
kuce sloužících k ukojení pohledávek vyma~ajlcl~h v.entelu, takze d.abl
řízení nečelí více proti němu, naopak on z neho, upln~ ust~'p'ule; D1uzl1lk
v tomto řízení nemá práva námit;k proh vY,ma~ajlclm.~en!elum ,a nemůže se proto o něm říci, že zpusobrl. vymahajlcl,m ventelum. nakl~dy
v rozvrhovém řízení vzešlé a nelze tudlz ustano~em §u 74 ex. r. pouz~h;
Musí tedy vymáhající věřitel náklady dovolaclm rekursem mu vzesle
sám nésti.
čís.

2441.

B lo-Ii v době vázaného hospodářství obilím .umluveno pachtov!,~
dle ni'aximálních cen obilí v době splat~osti, jsou rO~~lOdny po uvolnem
obchodu s obilím (nařízeni ze dne 30. cervna 1921, CIS. 224 .sb. z. a n.)
ceny bursovní.
(Rozh. ze dne 28.

března

1923, Rv I 648/22.)

Žalobkyně propachtovala v roce 19.19 žalovaném.~, pozemek za
určité pachtovné. Nálezem smírčího soudu ~e dne 26. njna .1920 bylo
uznáno za přiměřené pachtovné z pozemku, zal~vanou .stranou :;p~ch:o

vaného, 150 kg pšenice nebo žita z I korce poh v cenc maxlmalm. Zalovaný zaplatil také pololetní pacht, splatný dn:, 1. ~ubna 1921 dle maximální ceny v době té plalicL Vzhledem k nanze.11I ze dne 30.. června
1921, čís, 224 sb. z, a n. domáhala se žalobkyne ,rozdllu mezl.cenou
bursovní a maximální. Pro c e sní. s o udp rve s t o II c e zalobu
zamítl. Maje za to, že maximální ceny nařízením ze dne 30: .června 1921
čís. 224 sb. z. a n. zrušeny nebyly, a pouze platn?st )ejIch ?bmeze!,~
byla na případy výkupu· obilí státe,;, ~zhledem k uplne psnemu o znel1l
tohoto nařízení, zejl1léna §§ I a 2 tretr odstave; u,vedl dale ,v d u v o de c h: Jedná se o otázku, zdali částečným zrusel1lm maxlm,almch, cen,
-totiž pro soukromý obchod - zrušena byla platnost smlru (nalezu
smírčího soudu), pokud se týče n~hr.ady ,za o~ilí jménem pa~htovného
zaplacené. Na otázku tu jest odpovedetr zaporn~, n~boť nem :,avady, b~
maximální ceny, i když v soukromem obchode ,VIC: ?eplali, nem?hl y
tvořiti předmět soukromoprávních smluv, a ,to ny11l prave tak, I~ko v case
ujednání smíru mezi stranami. Jak soud zjl strl, strany ve smlru ,ze dne
30. září 1920 ujednaly, že pacht?,"né" smi;č,ím soUde~ ~stanovene, bude
směrodatným i pro všechna dalsl zbyvajlcl léta. Smrrčl so~d pak u~ta~
novil jako náhradu za množství obilí, urč,:ného. za pachtovne, maxlmalm
cenu, Maximální cena dosud bezvyhradne zrusena nebyla, a bylo proto
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ž:lobu za:nítnouti. O d vol a c. í . s o u d ,žalobě vyhověl. D ů vod y: Ve
vecI. same mus~lo by tJ odvo!am vyh~veno. Nelze přisvědčiti názoru
pr~;ho .soudce, ze d,osud platJ pr? obilI ceny maximální přes ustanovení
nanzem ze dne 30. cervna 1921, CIS. 224 sb. z. a n. Ceny v nařízení tom
uveden~ nej~ou cenami maximálními, nýbrž pouze přejímacími, za něž
pro nejchudsí vrstvy lidu stát potřebné obilí opatřuje, nejsou to ceny
všeobe~né, bezvýjimečně pro každého závazné, nýbrž obmezeny jsou na
malou cást úrody, kdežto ostatní obilí může za libovolnou cenu na volném trhu .býti prodáváno. Ony ceny přejímací nejsou, jako byly ceny
maxlmalm, naprosto závazné, jichž překročení bylo po případě i trestmml soudy stiháno. Nelze proto stotožňovati ceny, uvedené v citovaném nařízenC s cenami maximálními. Dřívější maximální ceny pro obilí
jsou nyní jíž zrušeny uvedeným nařízením ze dne 30. června 1921 čís.
224 sb. z. a n. A ježto jest nesporným, že dle smlouvy pachtovní z roku
191 9 a právoplatného nálezu rozhodčího soudu ze dne 26. října 1920
žalovaný je~t povinen žalobkyni na pachtovném ročně 150 kg pšenice
neb žIta po jednom korci odváděti vždy 1. dubna a 1. října každého ho~
spodářského roku, který počal 15. zářím 1918 a obilí se čítalo v tehdejši, r?k~ 1920 p'~ativší maxin:~lní ce~ě: možno dne 1. října 1921, když
,naxlmalm ceny jlZ neplatJly, cltati oblh pouze v.ceně, jaká se za obilí
v !cn čas stržila, v ceně, jakou obilí skutečně Ve volném obchodě mělo.
Ce?~ ta jest na pražské burse znamenána a, když jest nesporným, že
1. njna 1921 bylo ŽIto znamenáno v nejnižší ceně 370 Kč a spachtované pole jest 1 \éí korce velké, činilo pachtovné k 1. říjnu 1921 splatné
349 K 65 h, žalovaný před podáním hloby zaplatil žalobkyni 150 Kč
a musel proto v omezené částce 199 Kč 65 h povinným uznán býti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

. O.dvol~cí soud poso~ail; věc po právní stránce zcela správně a odpovldajl take rozhodovacl duvody napadeného rozsudku v podstatě zákonu a věci, pročež se dovolatel prostě na ně odkazuje. Na vývody do~.
volání se podotýká: Jde o výklad nálezu rozhodčího soudu, »že uznává
za přiměřené pachtovné 150 kg pšenice nebo žita z jednoho korce polí,.
čítaje žito a pšenici za maximální ceny, te<;ly za letošní rok 1 q za
1.40 j{č.« .Dl~žno ~řipu~titi, že nález !ento stal se poněkud nejasným
ÍJm, ze vladl1lm nanzemm ze dne 30. cervna 1921, čís. 224 sb. z. a n.
~yl dnem 1. července 1921 počínaje uvolněn pro celé státní území s výjImkamI tam blíže uveaenými, zde však V úvahu nepřicházejícími, obchod veškerými plodinami zemědělskými a výrobky z nich, CO'ž rozhodčí, vydávajíce nález, ovšem neměli na zřeteli. Dlužno však vykládati
rozhodčí výrok tak, aby odpovídal tomu, co rozhodčí, vydávajíce nález
skutečně měli na mysli, a tomu vyhovuje právě napadený rozsudek. Sá~
do vola tel zastával v odvolacím řízení stanovisko, že výrok rozhodčího
so~du nahražuje smlouvu pachtovní, a dlužno tedy při jeho výkladu
VZIÍl zřetel také na zvyklosti poctivého obchodování (§ 914 obč. zák.),
tu však je z, nálezu, béře-li se v souvislosti, zřejmo, že hlavní směrnicí
pro zjištění přiměřeného pachtovného nebyl určitý peníz, nýbrž určité

množství obilí, tedy jeho vnitřní hodnota, z čehož plyne, že vůdčí myšlenkou bylo, že pšenice a žíto se měly čítati za cenu, za kterou bylo je
lze zciziti. V době vydání nálezu rozhodčího to byla cena maximální. Po
zrušení maximálriích cen shora uvedeným zvláštním nařízením jest to

cena, která se vytváří ve volném obchodování, tedy zde cena bursovní
a nevadí, že v nálezu rozhodčím o ní nebylo výslovně zmínky. Odvolací
soud vzal za základ výpočtu této ceny zcela správně bursovní cenu
k 1. říjnu 1921, neboť druhá polovice pachtovného, jež jest předmětem
žaloby, byla splatná dle souhlasného udání stran dne 1. října 1921 a tím
jest zároveň vyvrácena námitka dovolatelova, že by tímto výkladem
výroku rozhodčího soudu byl vydán na pospas libovůli žalující strany.
Za toho stavu věci netřeba se obírati otázkou, zda neměla cena 140 Kč
za 1 q pšenice (žita), stanov~ná v nálezu p!~ rok 1920, ,Sllad platiti tak~
pro příští léta. Poukazuje-lI dovolatel Jeste k tomu, .':e se pachtovne
platilo pololetně pozadu vždy dne,l. dubna a ?ne 1; ~Ijn~! deje s~ ,:nu
shora uvedeným výkladem rozhodclho vyroku ÍIm mene knvda, uvaz.l-lI
se že vzhledem na uvolnění sklizně roku 1921 dle shora cltovaneho
vládního nařízení ze dne 30. června 1921, čís. 224 sb. z. a h., mohl obili
z pachtovaných pozemků prodati za cenu trhovou, takže by byl obohacen, kdyby oněch 150 kg pšenice (žita) za jeden kore~ o~vedlž~lob:
kyni v ceně menší, totiž v přejímací ceně dle §u 2 (3) vladl1lho nanzem
. ze dne 30. června 1920, čís. 224 sb. z. a n. Že se při výpočtu vzala z cen
zde v úvahu přicházejících cena nejnižší, rovněž nemůže dovolateli nijak
býti na újmu.
čís.

2442.

Nárok prodatele vůči kupiteH na náhradu. zaplacené jím dávky z pří
hodnoty nemovitosti (ds. patent ze dne 29. prosince 1915 čís.
83 z. zák. pro čechy), k němuž se byl kupíte1 smluvně zavázat žalovaný
nemůže namítati, že žalobce uvedl v přiznání k dávce pochybnou položku, o niž dosud není samosprávnými úřady rozhodnuto.
růstku

(Rozh. ze dne 28.

března

1923, Rv I 863/22.)

Smlouvou trhovou, jíž prodala žalobkyně žalovanému dům, zavázal
se kupitel zaplatiti zemskou dávku z přírůstku hodnoty nemovitosti.
V písemné smlouvě byla udána kupní cena na 26.000 Kč, v přiznání
však uvedla prodatelka celkovou kupní cenu 44.000 Kč. Na základě při
znání vyměřil zemský inspektorát dávku 5.493 Kč 93 h, již vymáhal na
žalobkyni. žalobkyně, by uvarovala se provedení ex.ekuce, zaplatila výkonnému orgánu 5.512 Kč 42 h. Žalovaný podal proti předpisu stížnost,
v tom směru, že dávka měla býti vyměřena jen z hodnoty 38.000 Kč,
takže by činila pouze 2.179 Kč 18 h. Stížnost byla zemským výborem
zamítnuta, nejvyšší správní soud však stížnosti vyhověl a nařídil nové
vyměření dávky, k němuž dosud nedošlo. Po podání žaloby na náhradu
zaplacených 5.512 Kč 42 h zaplatil žalovaný 2.179 Kč 18 h a namítal
proti žalobě obmezené nyní na 3333 K 42 h, že žalobkyně zavinila svým
přiznáním, že dávka byla vyměřena příliš vysoko. O b a niž š í s o u d y
žalobě vyhověly, odvolací s oud z těchto důvodů:

"-
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Kusost řízení shledává odvolatel v tom, že prvý soud nepřipustil dů
kazu spisy inspektorátu pro zemské dávky v Praze o tom že strana žalující nesprávnou fasí zavinila, že dávka z přírůstku hod~oty platebním
rozkazem byla nesprávně vyměřena. Výtka kusosti řízení jest odůvod
něna potud, že žalovaný již ve sporu namítal, že choť žalobkyně učinil
nesprávné přiznání k vyměření dávky z přírůstku hodnoty v tom směru
ze na miste správné trhové ceny 38.000 Kč přiznal 44.000 Kč, při čemž
započetl do ceny trhové také částku 6.000 K, kterou žalobkyně obdržela
odžalov,aného jako náhradu za obstarání bytu a výlohy stěhovací, a tím
zavmll, ze davka byla vyměřena tak vysokou částkou' nesprávně. Poně
vadž okolnosti tyto patří k okolnostem pro spor rozhodným, vyžádal si
odv~l~cí soud shora uvedené spisy a zjistil jimi, že v přiznání k dávce
z pnr~stku hodnoty, na němž jest podpis žalobkyně, zodpovězena jest
pod zahlavlm »Hodnota zcizovací« otázka 1. Kolik činí nynější cena
zClzovacl? atd. takto: »Kupní smlouva ze dne 1. února 1919 zní sice na
26.000 Kč, avšak ve skutečnosti placeno bylo 44.000 K a to:
1. kupní cena
26.000 K
2. před podpisem .
12.000 K
3. náhrada za 'přestěhování
6.000 K
v

•

"

'

tedy celkem za objekt .
44.000 K
Je tedy sice pravda, že přiznání k dávce z přírůstku hodnoty znělo'
v podstate tak, Jak odvolatel tvrdí, avšak přes to neshledává odvolací
~oud" že přiznání to je nesprávné a že lze straně žalující přičísti k vině,
ze davka byla vymt'řena výše, než žalovaná strana očekávala. Podle
§u 5 řádu, jímž dle cís. pat. ze dne 29, prosince 1915 čís. 83 z. zák. byla
zavedena dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí, platí za zcizovací hodnotu zjištěné ceny zcizovací, k nimž připočísti sluší mimo jiné i hodnotu
o~tatl11ch mImo cenu smluvených vedlejších plnění. K těm patří zajisté
I upl~ta. 6.000 K, smluvená jako náhrada za přestěhování nebo snad i Zit
?pat~e:ll bytu pros,tranu žalující. Podle §u 17 téhož řádu byla strana
zalup;1 povmna uvestI. v přiznávce veškeré pro vyměření dávky podstatne okolnostI, tedy I veškerá vedlejší plnění a to pod trestními následky §u 24 řádu. Splnila-li tedy údaji v přiznávce pouze svou zákon?OU pOV111nost, nelze ji za ,to činiti zodpovědnou, a má-li ,žalovaný za to,
z~ 6.000 K do hodnoty :clzovaci nepatří, jest jeho věcí, by svému právmmu na~or~ Zjednal p:uc,hod před příslušnými úřady správními. Pokud
Jde o pravn,1 poso,uzem ~ecI v bO,de.ch ostatních, je nesporno, že se žalovany, :,avazal nestI davku z pnrustKu hodnoty koupené nemovitosti
bez srazky z ceny trhové. Zjevný úmysl smluvních stran směřoval k to~1U, že žalovaný přejímá ku placení dluh, který by dle zákona postihoval
zalob,kym. V kup~í s,mlo,uvě nebyla výše dluhu označena a poněvadž
kupm sml~uva z~;Ine, vyhra.dy ve prospěch žalovaného neobsahuje,
?,ut~o vykladah pn,slusny odstavec smlouvy trhové tak, že žalovaný pře
Jlma ku p~ace?1 davku ~elou. tak, Jak bude správními úřady vyměřená
(§ 91~ obc. zak.): Spolehal-lI žalovaný na to, že strana žalující ze zcizova.c! hodnoty neco ~:,~právně zamlčí a že důsledkem toho bude dávka
vyl,:?re?a, ob,nosem mZSIlTI, a zklamal-li se v tomto předpokladu, nese
nepnzmve nasledky toho sám, neboť vůli, směřující k něčemu nedovo-

lenému, nelze přiznati úspěchu (zásada §u 879 obč. zák., k tomu § 916
obč. zák.). Podle §u 1404 obč. zák. ručil žalovaný žalobkyni za to, že
zemský inspektorát pro zemské dávky nebude vyměřené dávky z pří
růstku hodnoty na žalobkyni vymáhati. Závazku tomuto žalovaný nevyhověl a, odepřev zaplatiti dávku tuto včas, zavinil, že žalobkyně byla
nucena mimo vyměřenou dávku 5495 K 92 h zapraviti i útraty exekuce
18 K 50 h, tedy celkem 5512 K 42 h. Tímto porušením smluvní povinnosti způsobil žalovaný žalobkyni škodu ve výši 5512 K 42 h a jest po
zákonu povinen, by ji nahradil (§ 1295 obč. zák.). Žalovaný zaplatil žalobkyni po podané žalobě pouze částku 2179 K 18 h a poněvadž ve
příčině zbytku 3333 K 24 h zdráhá se tak učiniti, byl právem k zaplacení tohoto zbytku s příslušenstvím odsouzen, byť i povinnost jeho ku
placení zažalovaného nároku se nezakládala na ustanovení §u 1042 obč.
zák., jak první soud mylně za to má.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DL!vody:
Nesprávné právní posouzení věci spatřuje dovolatel především v tom,
že soud odvolací v přiznáni žalobkyně ze dne 26. dubna 1919 pro vyměření dávky z přírústku hodnoty u inspektorátu pro zemské dávky neshledává vady, spočívající v tom, že žalobkyně uvedla tam také 6000 Kč,
náhradou za přestěhování žalovaným ji vyplacených, a tím zavinila, že
při výměře dávky z přírůstku hodnoty dávka také z těchto 6000 Kč byla
vyměřena. Otázka, zdali těchto 6000 Kč, žalovaným žalobkyni za pře
stěhování zaplacených, skutečně má býti započteno do zcizovací hodnoty čili nic, bude teprve na základě žalovaným podané stížnosti do vyměření dávky z přírůstku hodnoty cestou instanční u úřadů správních
rozřešena a není proto p.ložno nyní s bezpečností usuzovati- zdali a
jaká škoda žalovanému tímto přiznáním žalobkyně k dávce z přírůstku
hodnoty byla způsobena. V dúsledcích toho posoudil odvolací soud
v" tom~o s~ě:u, věc správně, uznav, že na straně žalobkyně nelze spatrovah zavmem na tom, že dávka byla vyměřena výše, než jak žalovaný
očekával. Pokud jele o otázku, jako druhý důvod nesprávného právního
posouzení věci žalovaným uplatňovanou, zdali oněch 6000 Kč žalobkyni za přestěhování žalovaným vyplacených,' jest vedlejším 'plněním
v; smyslu §u 5 řádu, jímž zavedena byla zemská a obecní dávka z pří
rustku hodnoty nemovitosti, příloha čís. 2 k cís. pat. ze dne 29. prosmce 1915 čís. 83 z. zák., bude i tato otázka teprve rozhodnutím samosprávných úřadů následkem stížnosti žalovaného defínitivně rozřešena.
Soud odvolací nepochybil proto a nedopustil se zmatečnosti ve smyslu
§~. 47~ čís.,? c. ř. ~., 00spě~ k přesvědčení, že"žalobkyně byla povinna,
pn ,~eJmenslm opravne~a,. techto 60,00 Kč v pnznání k vyměření dávky
z pnrustku hodnoty uvestI, neboť tnn o povaze těchto 6000 Kč nerozhoduje, jaK dovolatel mylně se domnívá, nýbrž jen řeší otázku zdali
žalobkyně tím, že těchto 6000 Kč v přiznání uvedla, nějakého z~vinění
~e dop,us!i1a. V dalším bodě vytýká dovolatel napadenému rozsudku,
ze uznav? J~ho povl~,nost k zaplacení celé, žalobkýni vyměřené a jí již
zaplacene davky z pnrůstku hodnoty, poněvadž prý žalobkyně nespráv-
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ným přihlášením zavinila, že dávka o 3333 Kč 24 h byla vyměřena výše,
než vyměřena býti měla. Tvrzení toto není správné, neboť žalobkyně,
llvedši v přiznání k dávce z přírůstku hodnoty to, co považovala za potřebné, by případných trestních následků se vyvarovala, vykonala jen
své právo a nemůže proto žalovaný žalobkyni odpírati náhradu jí již
skutečně zaplacené dávky, když její zaplacení kupní smlouvou ze dne
, I. února 1919 na se vzal. Na tom ničeho nemění okolnost, že následkem
podané stížnosti žalovaného dávka žalobkyni předepsaná a jí zaplacená
bude snad o celý svrchu uvedený obnos snížena, neboť podání stížnosti,
, nemajíc odkládacího účinku, nezabránilo, by od žalobkyně dávka cestou
exekuce nebyla vymáhána. V důsledcích toho má žalobkyně právo na
žalovaném žádati všecko to, co skutečně jako dávku z přírůstku hodnoty
zaplatila.
čís.

Převzal-li kupitel smlouvou
mŮže se prodatel domáhati na

dávka byla předepsána.

2443.

zaplacení dávky z přírůstku hodnoty,
kupiteli splnění závazku, jakmile mu ,
".
,

nouti. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vody: V této při
jde o zaplacení dávky z přírůstku hodnoty, kterou podle §u 13 (I) vl.
nařízení ze dne 23. září 1920, čís. 545 sb. z. a n., platí zcizitel, kterým
je v tomto případě žalobce. Této zákonem mu uložené povinnosti mohl
by se žalobce s účinkem zbaviti a ji na žalovanou přesunouti jen za
souhlasu ?právněného inspektorátu pro zemské dávky, který ji podle
§u 15 zml!1ěného zákona vyměřuje a vybírá, poněvadž podle třetího
odstavce §u J 3 žalovaná jako nabyvatelka za ni pouze ručí v případě
nedobytnoslI u ZCIZl tele. Souhlas ten oprávněným inspektorátem dán
nebyl, neboť týž, upomenuv žalobce, odmítl výslovně žádost žaLované
na placení dávky v nabízených splátkách a že by byl později souhlas
proJevil a na místě žalobce přijal žalovanou, žalobce ani netvrdí, tím
méně dokazuje. Podle toho má ujednání, obsažené ve smlouvě že kupující se zavazuje zaplatiti i dávku z přírůstku hodnoty; o které' žalobce
nárok opírá, toliko ten význam a účel, že žalovaná nahradí žalóbci dávku
kterou on po zákonu zaplatiti l!1usÍ. Důsledkem toho nelze uznati žalob~
covo oprávnění k této žalobě, pokud nevykáže, že dávku zaplatil.
Ne j v y Š š í s o u d uznal dle žaloby.
.
D II vod y:

(Rozh. ze dne 28.

března

1923, Rv 1889/22.)

V kupní smlouvě zavázal se kupítel, že zaplatí dávku z přírůstku
hodnoty. Když prodatelí doručen byl platební rozkaz na dávku z pří
růstku hodnoty, zaslal jej kupiteli s žádostí, by dávku zaplatil. Kupitel
však dávky nezaplatil, načež prodalel byl zemským inspektorátem dů
razně upomenut, by dávku sám zaplatil. Žalobu prodatele na kupitele,
by bylo uznáno právem, že žalovaný jest povinen zaplatiti zemské pokladně zemskou dávku z přírůstku hodnoty, pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e zamítl. D ů vod y: Po náhledu soudu nelze závazek, žalovanou dle smlouvy převzatý, totiž zaplatiti dávku z přírůstku hodnoty,
posuzovati dle předpisu §u 881 obč. zák. o smlouvách ve prospěch osob
třetích. Dle nařízení vlády republiky československé ze dne 23. září
1920, čís. 545 sb. z. a n., má povinnost, platiti dávku z přírůstku hod'noty, zcizitel, tedy v tomto případě žalující, a teprve pří nedobytnosti
dávkv u zcizitele ručí za ni nabyvatel, tedy v tomto případě žalovaná.
Dle téhož nařízení vlády dávku tu vyměřuje a vybírá v Čechách zemský
inspektorát pro zemské dávky, a jest dávku zaplatiti u zemské pokladny.
Nárok zemské pokladny na zaplacení dávky z přínlstku majetku v první
řadě proti žalujícímu, a teprve pro případ nedobytnosti u žalujícího
proti žalované spočívá v předpisu práva veřejného bez ohledu na zavázání se té neb oné strany, a povinnost žalujícího jako zcizitele ku placení dávky trvá přes závazné prohlášení žalované jako nabyvatelky;
teprve, je-li nárok na zaplacení dávky naproti zciziteli nedobytným, což
zjistí se teprve při vedení exekuce, mohl by zemský inspektorát požadovati a vymáhati zaplacení na nabývajícÍ. Žalobce měl by oprávnění
k žalobě na žalovanou jen tenkráte, kdyby prokázal, že předepsanou
dávku z přírůstku hodnoty' zemskému inspektorátu sám zaplatil; toho
však žalobce ani netvrdí, a slušelo proto neodůvodněnou žalobu zamít-

DJe předpisu přil. 2. k cís. pat. ze dne 9. prosince 1915, čís. 83 z. zák.
pro cechy, kterou zavedena byla obecní a zemská dávka z přírůstku
hodnot}:, Jest nepochybně dávka tato dávkou veřejnou, kterou platiti jest
P?vmen z:~z:tel, v tomto případě žalob~e. Tato veřejnoprávní povaha
?avky z, pnrustku hodnoty nevylučuje vsak soukromoprávního závazku
zalovane, by, pk v kupní smlouvě skutečně učinila zavázala se za žalobce dávku tuto přímo zaplatiti, neboť takovýto přesun povinn~sti zcizitele, k zaplacení dávky z přírůstku hodnoty není ani v onOm řádu ani
v Jlny~h predplsech zákonných zakázán, nýbrž jest riaopak v uvedeném
z~ms~e~,: zákoně ,1110žno~t ,a příp,ustnost)eho p~edpokládána. Sluší proto
p;lsvedcllI tvrze111 clovolam, ze zavazek zalovane k zaplacení dávky z pří
:ustk,u hodno,ty za ž~l~bce j~ko, zcizit:le zákonně jest přípustným, i když
Jedna se o davku vereJnopravm, ktera proti zciziteli jako dlužníku a nabyvatelce jako ručitelce politickou, exekuCÍ má býtí vymáhána. Z toho
plyne, že :';~í správným názor soudu odvolacího, že žalobce, pokud sám
davku z pnrustku hodnoty nezaplatil, nebo pokud inspektorát pro zemské.
dávky, který v tomto případě dávku vyměřil na místě žalobce žalovanou
jako jedinou dlužnici nephjmul, nemá práva domáhati se na žaI~vané splnění smluvně převzaté povinnosti k zaplacení dávky z pří
ru~tku ho~noty, n~b~ť ,veřejn~právní povaha této dávky a předepsaný
zpusob JeJlho vymaha111 nemajl se soukro1110právní povinností žalované
s~luvně převzatou, co činití a žalobce má právo, když mu dávká z pří~
rus!ku l:odnoty byla předepsána a on o její zaplacení jest upomínán, žádalI n~ zalo~~~~, ~y sv~ smluvní pov~n,:osti ohledně zaplacení této dávky
v~hovela, al JIZ sam davku zaplalIl cllI 111C a ať mspektorát pro zemské
davky platy na předepsanou dávku z přírůstku hodnoty žalovanou uči
něné,. přij,:1 od ní jako jediné dlužnice nebo jako 7~f&pji;YJl~ (plnomoc111ce) zalobcovy. Okolnost, že snad inspektorát.io#W ze,rn4~' dávky
,,"?"
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se žalovanou ohledně
síční splátky povoliti,
ža!?,vané:,?~vku tu za

zaplacení této dávky jednal a jí ochoten byl mě
na stav věci a soukromoprávní povahu závazku
žalobce, z,aplatiti, nemá ,vlivu, zvláště když soudy
nlZSlml z]1steno nebylo a ze SpISU nenl patrno, ze zemský inspektorát pro
dávky skutečně žalované lhůty k zaplacení zažalované dávky z přírůstku
hodnoty povolil.
čís.

2444.

V tom, že řídič silostroje, vyhýbaje se povozu, vjel na silniční banket,
ještě spatřovati porušení silničního řádu pro čechy. Poměr
nění řídice silostroje k spoluzavinění poškozeného úrazem.

nelze

(Rozh. ze dne 28.
.

března

zavi-

níku, takže lze mu za vinu přičítati jen, že se neujistil, zda je chodník
volným a že nezastavil, když žalobce přéd automobilem neuhnuI. Naproti
tomu, co se týče žalobce, jest v úvahu vzíti, že, ač žádnou tělesnou vadou,
která by mu znemožňovala, nebezpečí postřehnouti a nehodě se vyhnouti,
stí žen nebyl, ani výstražných znamení ani hluku blížícího se automobilu,
ani příprav Josefa T-a pro předjetí autobusu nedbal, se neohlédl, z okraje
chodníku neodbočil a že při trochu pozorností a opatrnosti se strany
žalobce mohlo nehodě býti zabráněno. V úvaze toho nutno dospěti
k úsudku, že na nehodě větší vinu má žalobce sám a že josef H. zavinil
nehodu měrou. daleko menši. Proto bylo žalobci přičísti nehodu dvěma
třetinami, Josefu H-ovi jednou třetinou,
čís.

1923, Rv 11068/22,)

žalobce, jda po pravém chodníku silnice, odděleném patníky od jízdní
dráhy, byl zasažen poštovním autobusem, za ním jedoucím, jenž, vyhýbaje se vozu před ním jedoucímu, zabočil na pravý chodník silnice, Žalobu o náhradu škody z tělesného zranění proti řídiči Josefu H-ovi a čs.
eráru (majiteli autobusu) pro c es n í s.o udp r v é s t o I i c.ezamítl,
o d vol a c í s o u d uznal žalobní nárok proti oběma žalovaným co do
důvodu dvěma třetinami po právu.
Ne j v y Š Š. í s o u d k dovolání žalovaných uznal žalobní nárok co
do důvodu po právu jednou třetinou.

o ů vod y:
Nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s,) uplatňují oba
dovolatelé neprávem potud, pokud je spatřují v tom, že byla odvolacím
soudem vůbec vina na nehodě žalobcově u josefa H-a shledána. Nelze
ovšem přičítati vinu josefu H-ovi proto, že, vyhýbaje povozu, vjel na silníční banket. Není totiž proti silničnímu policejnímu řádu v Čechách,
vjede-li se s vozidlem na banket silnice, neboť jízda po silničním ban-'
ketu v českém silničním policejním řádu ze dne 15. června 1886, čís. 47'
z, z. není zapovězena a naopak v §u 17 policejního řádu pro erární sil~ice v Čechách ze dne 21. června 1886, čís. 54 z. zák. přímo je vysloveno,'
ze se zápověď, jezditi po banketu, nevztahuje na případ vyhýbání. Než
přesto nutno josefu H-ovi přičísti také vinu na nehodě žalobcově, neboť,
pustrv se zřetele chodník a hledě. jen k povozu T -ovu, jemuž se vyhýbal,
nedbal náležitě pozornosti, kterou netoHko § 12Y7 a 1299 obč. zák., nýbrž
zvlášť § 45 nařízení ze dne 28, dubna 1919, čís. 84 ř. zák., řídiči motorových vozidel ukládá, Odvolací soud proto právem uznal, že josef H.
nehodu žalobcovu spoluzavinil. Že i žalobce je na své nehodě spoluv111e,n, Je rozhodnuto s konečnou platností. Jedná se jen o to, jakou měrou
Je ;'l~~n na nehodě Josef H. a jakou žalobce, U této otázky dlužno při
sved':ltr dovolání, že odvolací soud nesprávně věc posoudil, uznav, že
V111a zalobcova je menší a že Josef H. má na nehodě vinu dvěma třetinami.
Uvážjti ,iest, že jose! H. dal zavčas výstražné znamení, že zmírnil rychlost
tak, ze Jel Jen co noha nohu mine a že v tomto tempu zabočoval k chod-

2445.

Majitel domu ručí za škodu, jež vzešla návštěvníku kavárny, v domě
se nalézající, vadným stavem schodů. V tom, že poškozený, jda po neznámých mu schodech, nešetřil patřičné bedlivosti, jest spatřovati jeho
spoluzavinění. .
(Rozh. ze dne 28.

března

1923, Rv I 1109/22.)

Za svého pobytu v lázeňském městě navštívil žalobce kavárnu v JOl11ě
žalo:,ané. Odcházeje z kavárny vyklouzl na vadných schodech a poranil
se. zalobní nárok na náhradu škody proti majitelce domu uznal p r 0ce s 11 í s o ud p r v é s t o I i c e co do důvodu z polovice po právu.
Od vol a c í s o u d nevyhověl .odvolání ani té ani oné strany a odvětil
k odvolání žalované mimo jiné v d ů vod ech: Žalovaná má za to, že
má pouze oproti svým nájemníkům povinno~t udržovati schodiště v pořádku, nikoliv však oproti cizím osobám, které přicházejí do jejího
domu, aniž jim k tomu dala příčiny, K tomu sluší podotknouti, že žalovaná pronaJala dlt111 ku provozování kavárny, o níž tvrdí sama, že
patří k nejnavštěvovanějším kavárnám v městě. Věděla tudíž o tom, že
schodiště používají též osoby, které nemají příliš velkých znalostí místních poměrů, a bylo proto její povínností postarati se o to, by schody
byly v řádném stavu. Neučinila-li tak, a byly-li schody následkem toho
v tak vadném stavu, že chodci utrpěli škodu, ručí žalovaná jako majitelka domu za následky, že neudržovala schody v pořádku a to bez
ohledu na úmluvy, jež učinila se svými nájemníky,
.
N e í v y š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.

o ů vod y:
Žalobce, bera jej v odpor pro nesprávné právní posouzení veCI
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.) brojí proti napadenému rozsudku proto, že bylo
v něm uznáno též na jeho zavinění na nehodě, která se mu při Odchodu
z kavárny v domě žalované na schodech přihodila, a že v důsledku toho
byla mu přisouzena jen polovice požadovaného odškodnění, žalovaná
zase, uplatňujíc jako dovolaCÍ důvod nesprávné právní posouzení věci
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a rozpor rozsudku se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s,),
Civilnl rozhodnuti

V.
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napadá rozsudek proto, že nebylo nalezeno na výlučné zavinění nehody
žalobcem samým, nýbrž že také shledána vina na jeji straně a že jí byla
uložena polovinou náhrada zažalované škody. Oprávněno není ani to
ani Ono dovolání. žalobce jest na omylu, domnívaje se, že napadený
rozsudek, shledávaje jeho zavinění na nehodě v tom, že si náležitě nepovšiml schodů a jejich stavu a že sestupuje po nich, se nepřidrželzá
bradli, požaduje na něm neobvyklou míru pozornosti a opatrnosti.
Každý normální člověk (§ 1297 obč. zák.) dává nebo má si dáti pozor
na cestu, po které jde, zejména dá nebo má si dáti pozor na schódy
po nichž kráčí, a to obzvláště, když mu schody ty, jejich stav, schůd~
no st atd. neJsou dobře známy a od každého normálně opatrného člověka
může se očekávati, že, jda po schodech, aspo!'l když sestupuje a schody
dobře nezná, použije zábradlí. Této opatrnosti žalobce prokázaně nedbal, a ježto byl by nepochybně, kdyby ji byl zachoval, nehodě zabránil,
byla by mu právem nižšími soudy spoluvina na nehodě přičtena. Než
i žalovaná neprávem odmitá od sebe všelikou vinu na nehodě. Její stanovisko, že.zodpovědna jest jen za to, by schody na př. co do šířky
a vjšky Odpovidaly stavebním předpisům, kdežto zodpovědnosti za to,
že schody byly vyšlapané, hladké, se sklonem k okrajům stupňů, že
nemá a zejména, že jí nemá oproti třetím osobám,které chodí do kavárny, v domě se nalézající, kdežto vůči těmto osobám že má zodpovědnost za bezpečnost na schodech nájemce kavárny, není správné
a vyvrátily je náležitě již nižší soudy, takže tuto stačí na dotyčné vývody nižšich soudů poukázati. Majitel dómu má ne toliko pro své nájem/liky, nýbrž vůbec dům v řádném; tělesnou bezpečnost neohrožujícím
stavu udržovati. To plyne z ustanovení §u 1096 a 1319 obč. zák. Nečiní-li tak, je práv ze škody z toho vzniklé (§ 1294, .1295 obč. zák.).
Žalovaná, majíc v domě kavárnu a pronajímajíc ji, musila udržovati.
dům a tedy i schody v řádném stavu tak, aby ani hosté, kavárnu navš.tě
vUJící, k úrazu nepřišli. Žalovaná tudíž, když vyšlapané, hladké a spádné
schody, což o schodech je prokázáno, neopravila, ručí za škodu žalob-o
covu, která právě uvedenou vadností schodů byla přivoděna. Odvolací
soud uznav jako soud prvé stolice na zavinění obou stran, neposoudil
případ po stránce právní chybně. Co se týče podílu, kterým mají žalobce
a žalovaná škodu nésti, byl určen odvolacím soudem správně. Nedá se
s bezpečností stanoviti, kdo má na nehodě větší vinu, zdali žalobce či
žalovaná, a proto po rozumu §u 1304 obč. zák. bylo škodu rozděliti na
obě strany rovným dílem.
čís.

Organisace sociálně-demokratické stra~y v L. ko~ala .~bírky na vy~
staveni dělnického domu v L. Cenné paplry, vkladm kmzky a ostatm
ceniny, určeué pro onen účel, spravoval odděleně od ostatniho jměni pokladník organisace František K. Dne 25. srpna 1920 odevzdal Frantisek K. tyto ceniny žalovanému, na němž se jich vydání domáhalo druž,tvo »Dělnický dům v L.« Při prvém ústním jednání doplnil žalobce žalobu; žádáni v ten smysl, by žalovaný byl odsouzen po případě k zaplaceni 36.000 Kč. O b a niž š i s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolání zabývá se hlavně tím, co prvý soud
"jistil o disposičním právu s jměnim, určeným fla dělnický dům, zda 111ěl
]e starý či nový okresni výbor či snad zvláštní komité utvořené k založení družstva. Leč soud odvolací nepokládá tuto okolnost za podstatnou
pro tento spor, neboť, i když se přizná žalujícimu družstvu právo disposiční pebo nárok na jmění, určené pro dělnický dům v L., není tím ješti'
odůvodněn žalobní nárok oproti žalovanému, o němž prvý soud zjistil,
že není v drženi podílnich a vkladních knížek, na jejichž vydání se žaluje, vydav je S-ové a že nepřevzal jich osobně pro sebe, nýbrž dle usneseni okresniho výboru, tedy společnosti více osob, v níž jest sám jedincem, a to dle usnesení, jemuž se bývalý správce jmění toho podvQlil. Již
z těchto zjištěni plyne, že žalovaný není osobně práv z převzetí věcí,
není zavázán obligačně a není držitelem věcí, ,takže nemůže býti zavázán věcně (§ 369 a 373 obč. zák.). Jelikož je zjištěno, že odevzdání
stalo se před žalobou a odvolací soud na základě protokolu O schůzi
výkonného výboru dile 25. srpna 1920 toto zjištění sdíli, nenastává pro
žalovaného závazek dle §u 378 obč. zák. a nemůže mluveno býti také
o tom, že byl nepoctivým držitelem a úmyslně držby se vzdal, když
držby nabyl na základě usnesení okresního výboru a dobrovolným vydáním od dosavadního držitele byť i s výhradou, že musí býti jmění zachováno pro dělnický dům. žalujicí str,!na vůbec netvrdí, tím méně dokazuje, že jmění bylo tomuto účelu odňato, zejména, že žalovaným bylo
s tím úmyslem a za tim účelem převzato, by se tak stah Z důvodů těch
míní odvolací soud, že žalobní nárok není v žádném případě tím, co ve
sporu bylo zjištěno, proti žalovanému prokázán a musil již proto býti
zamítnut. Bylo by proto zbytečno, zabj'vati se obšírnými vývody odvoláni' o d;sposičním oprávnění nad sporným jměnim, když nárok žalobní
nebyl by proti žalovanému prokázán ani kdyby žalující straně příslu
šelo vlastnické (výhradné disposiční) právo k věcem, o něž jde ..
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

2446.

Až na průkaz úplného vlastnictví dlužno žalobu z domnělého vlastnictví dle §u 372 obč. zák. opodstatniti právě tak jako pravou vlastnickou žalobu (§ 369 obč. zák.). Několik osob, zadržuj/cích vlastníku věc,
nemůže jím býti žalováno na s o I i d á r n í vydáni věci. Nárok na zaplacení hodnoty věci jest přípustným jen za podmínek §u 377 a 378
obč. zák. Jinak jde o změnu žaloby.
.
(Rozh. ze dne 28. března 1923, Rv I 1227/22.)

O

Ů

vod y:

Žalobajesl podle svého obsahu i konečného návrhu žalobou z dovlastnictví dle §u 372 obč. zák. Podmínky této žaloqy jsou až
na úplný důkaz vlastnictví tytéž jako u pravé vlastnické žaloby dle
§u 369 obč. zák. Musi tedy žalobce dokázati, že žalovaný má věc, jejíž
vydání jest na něm žádáno, ve své moci. V tomto připadě jest zjištěno,
že žalovaný požadované cenné věcí již před podáním žaloby odevzdal
Anně S-ové, že tedy při podání žaloby jich neměl ve své moci, a tím pozbyla žaloba právní opory. Nelze přisvědčiti názoru dovolatelovu, že žamnělého
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lovaný jest povinen,- vydati sporné ceniny, poněvadž, jsa sám členem
okresního výkonného výboru sociálně demokratické organisace, zvoleného na koiiferenci dúvěrníkú dne 3. července 1920, se spolu s jinými
osobami, tento výbor tvořícími, usnesl, aby sporný majetek byl protiprávně Františku Z-ovi odebrán, toto usnesení osobně provedl a ručí
proto solidárně s ostatními členy výkonného výboru za vrácení tohoto
majetku. O solidárním závazku dle §u 891 obč. zák. nelze mluviti při
právech věcní'ch. žalovaný by mohl býti povinen žalujícímu družstvu
cenné věci, v žalobě uvedené, solidárně s jinými osobami o pat ř i t i
nebo náhradu za ně poskytnouti, ale nemltže býti odsouzen, aby určitou
věc, které nemá, solidárně s jinými osobami vydal. Jest sice možno, že
několik osob společně vlastniku jeho majetek zadržuje, ale tyto osoby
nemohou býti žalovány na solidární vydání zadržované věci, nýbrž jen
na vydání společné, a nemůže v takovém případě jeden z nich sám plniti
a tedy ani býti žalován. žalobce arci doplnil při prvním ústním jednání
žalobní žádost, původně jen na vydání určitých cenin znějící, prosbou,
aby žalovaný byl odsouzen po případě k zaplacení 35.000 Kč, ale neuvedl, pro který případ tento návrh činí. Při setrvání na právní povaze
žaloby jako žaloby věcné může se eventuelní návrh týkati pouze pří
padů v §§ 377 a 378 obč. zák. uvedených, totiž případů, že žalovaný byl
držbu sporných věcí klamně předstíral nebo se ji po podané žalobě
vzdal. Že ani onoho ani tohoto případu tu není, nemůže při skutkových
zjištěních nižších stolic býti sporno. Jest však také možným výklad; Ž',
žalobce zamýšlel uvedeným doplněním žádosti žalobní vznésti pro pří
pad, že by se žalobou z domnělého vlastnictví neprorazil, eventuelní
návrh na náhradu škody. Takové rozšíření žaloby by bylo změnou její
dle §u 235 c. ř. s., poněvadž by se jím uplatňoval další a nový právní
důvod, a potřebovalo by ku své účinnosti souhlasu žalovilného nebo,
kladného usnesení soudního. Ani tohoto ani onoho v tomto případě není.
Jelikož však první soud o přípustnosti rozšíření žaloby vůbec nerozhodl,
ač žalovaný se proti němu výslovně a včas ohradil, a jelikož většina odvolacích i dovolacích vývodů žalující strany jen se stanoviska povinnosti k náhradě škody na váhu padá, budiž i o tomto nároku uvažováno.
V dalším vyvodil dovolací soud ze skutkových zjištění, že ani v tomto
smčru ne ni žalobní nárok odůvodněn.
čís.
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Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
Nárok vdovy (§ 6 zák.), jež se provdala za zaměstnance ještě za
jeho činné služby, jest zákonem uznán bezpodmínečně.
»Nadlesním« jest ten, jehož působnost vztahuje se na lesní výměru
daleko přes 700 ha a jehož služba se vyčerpává administrativním a tech- .
nickým dohledem nad lesem a kontrolou podřízených správců revírů.
Název (titul) sám o sobě nerozhoduje. Není-Ii oněch podmínek, přichá
zejí v úvahu jen nižší skupiny požitkové.

(R"zh. ze dne 28.

března

1923, Rv I 1388/22.)

žalob~yně, v51.ov~ po lesníll~, domá~a!a se n~ ~~l,ované~ p~acení za-

opatřovaclch pozltkll dle skupmy X., Jezto muz JeJI, .za nehoz se provdala v době jeho činné služby roku 1894 a po Jehoz smrh rok~ 1908
pobirala od žalo,:a.ného p~sledního zamě~tna~atele p~nsl,. ~y! pry nadlesním na pan stVl zalovaneho, maje krome sveho sveren ]este jeden revír. O b a niž š í s o II d y přIznaly žalobkyni požitky dle skupiny X.,

Nejvy

Š

ší so

II

d dle skupiny VllI.
Důvody:

Dovolání uplatňuje proti napadenému rozsudku se stanoviska §u 503
4 c. ř. s., že spor bylprávně 'nesprávně posouzen ve dvou směrech.
Jednak nepřísluší prý žalobkyni vůbec nárok na úpravu zaopatřov.acíc~
požitků dle zákona ze dne 18. března 1921 ČIS. 130 ~b. z. a ~., poneva.dz
ovdověla před 1. lednem 1920, Jednak pry nenalezel zemrely man zel
žalobkyně do desáté, ba ani do osmé skupiny zaměstnanců dle citovaného zákona. V onom směru jest dovolání zřeimě bezpodstatné. Jak § 6
cit. zákona, tak § 6 prováděcího nařízení ze ·.lne 13. května 1921, čís.
189 sb. z .. a n. rozeznávají zcela jasně mezi vdovami, které se provdaly
již za pensistu neb zaměstnance přesluhujícího, nebo-li jak se zákon
vyjadřuje, za zaměstnance, jenž již požíval zaopatřovacích požitků nebo
nabyl na ně nároku, a mezi vdovamí, které se provdaly za zaměstnance,
dokud aktivně sloužil. Těmto vdovám přísluší nárok na úpravu zaopatřovacích požitků bezpodmínečně, oněm vdovám jen pod tou podmínkou že se provdalv před 1. lednem 1920 a ovdověly po tomto dni. Není
spo;'no, že žalobkÝně se provdala, když její zemřelý manžel sloužil ještě
aktivně, a proto čas jejího ovdovění nemá významu. Dovolatel přehlíží,
že druhý odstavec §u 6 zákona i poslední věta §u 6 prováděcího .naří
zení se týkají jenom skupiny první, kdežto nárok ostatních vdov jest
prvním odstavcem §u 6 zákona a prvým odstavcem §u 6 lit. a) prováděcího nařízení bezpodmínečně uznán.
Odůvodněné jest dovolání
ohledně výměry přiřknutých zaopatřovacích požitků. Napadeným rozsudkem byl manžel žalobkyně zařaděn do 10. skupiny zaměstnanců,
kam,z lesních zaměstnanců dle tabulky, k zákonupřipojcné, náleží nadlesní a to dle prováděcího nařízení, když byl pověřen administrativním
a technickým do hle d e 111 a k o n t ro I o u ú ř e dní k ů v, jemu
podřízených. Bylo zjištěno, že manžel žalobkyně vykonal státní zkoušku
pro lesní hospodáře dle min. nař.' ze dne ll. února 1889, čís. 23 ř. zák.,
tedy zkoušku, jež jest podmínkou pro jmenování samostatným správcem
na větších lesních objektech, že však nebyl nadlesním, nýbrž jen polesným (Waldbereiter), že spravoval samostatně úhrnem jenom 540 ha
lesa, při čemž zastával sám v jeho větší částí, totiž ohledně 420 ha také
službu revírníka, kdežto v druhé jeho· části o výměře 120 ha službu revírnika zastával a jeho kontrole a dohledu podléhal podřízený lesní, jenž
ztěží může býti pokládán za úředníka ve smyslu vysvětlivek k 10. skupině. Zákon zařaďuje samostatné lesní správce na rozdíl od pouhých
revírníků do skupin osmé až jedenácté, při čemž jest patrně rozhodujícím činitelem velikost a důležitost spravovaného objektu. Již u skupiny
9. klade zákon sám za podmínku, by spravován byl objekt vět š í; vyčís.
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vyžadují již u skupiny osmé les ni výměru aspoň 700 ha. Obdobný zákon o zaopatření trvalých zaměstnanclt na velkém majetku pozem~ovém ze dne :J. listopadu 1922 čís. 318 sb. z. a n. rozeznává jen
meZI sa~ostatn5"mi lesními správci, jež klade na ·roveň revírním' lesním,
nadlesnl1TI a samostatnou administrativní činností a vyššími lesními
úředníky na lesních objektech přes 10.000 ha. Z toho vyplývá, že obor
nadlesním se samostatnou administrativní činností a vyššími lesními
, se vztahovati na lesní objekt daleko přes 700 ha a že jeho služba musí
se vy č e r páva t i administrativním a technickfm dohledem nad lesem a kontrolou podřízených správců revírů. Manžel žalobkyně nebyl
, nadlesním ani titulem ani oborem své působnosti, a náležel vzhledem
k nepatrné výměře spravovaného lesa do nejnižší skupiny lesních hospodářů, tedy do skupiny osmé. Že Jeho nástupce s týmž oborem působ
nosti obdržel titul nadlesního a později i lesmistra, nemůže míti na výměru zaopatřovacích požitků vlivu, neboť dle cit. zák. ze dne 3. listopadu 1922 lze pokládati titul lesmistra za přiměřený teprve, když spravovaný objekt lesní přesahuje 10.000 ha: výměry. Námitka dovolatelova,
že manžel žalobkyně ani do 8. skupiny nenáležel, poněvadž nespravoval
ani 700 ha lesa, stala se bezpředmětnou novelou ze dne 13. července
1922 čís. 215 sb. z. a n., dle které revírní lesní byli přeřaděni ze skupiny
sedmé do skupiny osmé, takže manžel žalobkyně, i když ne jako samostatný správce lesa, tedy jako revírník, by nyní do osmé skupiny náležel.
čís.

na
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Ztratilo-Ii se za dopravy zboží, přecházejí práva z dopravní smlouvy
odevzdáním nákladního listu.

Jlříjemce

(Rozh. ze dne 28. března 1923, Rv II 340/22.)
Žalující spolek zaslal velkostatku K. 150 prázdných pytlů, jež se cestou ztratily. Velkostatku byly vydány dráhou pytIe náhradní a zřízenec
jeho přijal nákladní list. žalobu odesílatele o náhradu škody proti dráze
pro c e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d jí
vyhověl. D ů vod y:' Odvolatel právem vytýká soudu prvé stolice, že
spornou věc nesprávně posoudil. Soud prvé stolice měl sice za to, že
žalobce jest k uplatňování zalobního nároku oprávněn, zamítl však za- '
lobu proto, že adresát zboží přijal a nákladní list vyplatil. I odvolací
soud jest toho názoru, že žalobce jest k žalobě oprávněn; neboť dle
§u 99 (1) žel. dopr. ř. jest k uplatňování práv ze smlouvy nákladní proti
železnici oprávněn jen ten, komu přísluší příkazní právo. Toto právo pří
sluší však vždy ještě žalobci jako odesílateli, ježto právo toto pomíjí dle
§u 73 čís. 9 žel. dopr. ř. teprve, když po dojití zboží do místa dodacího'
nákladní list byl odevzdán, anebo když příjemce dle §u 76 (2) žel. dopr.'
ř. l1a železnici podal žalobu. Žádný z těchto případů nenastal, neboť
zboží, jež bylo žalobcem odesláno, do místa dodacího nedošlo, jak prvý
soud správně zjistil. Avšak mylným jest názor soudu prvé stolice, že nárok žalobcův pominul tím, že velkostatek K. pytle, vyrovnatelnou v Praze
zaslané, přijal a n,ákladní list vyplatil. Neboť nelze o tom pochybovati,

že i § 97 (I) žel. dopr. ř. předpoklád,;, že zboží, které adresát přijal, jest
totožným se zbožím, jež odesílatel odeslal; že tato podmínka splněna
není, bylo právě podotknuto. Nelze také namítati, že dráha zproštěna
byla povinnosti k náhradě tím, že velkostatek náhradní zboží přijal; neboť, ježto velkostatek oprávněn nebyl, náhradní nároky uplatňovati, nebyl též oprávněn nějakou náhradu za ztracené zboží přijati, nebo se
s dráhou jiným způsobem vyrovnati.
N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D

ů

vod y:

Nelze přisvědčiti názoru prvé i druhé stolice, že žalobce jest jako
odesílatel ztracených pytlů oprávněn k žalobě, poněvadž dle § 99 (1)
žel. dopr. ř. jest k uplatňování práv ze smlouvy nákladní proti železnici
povolán jen ten, komu přísluší příkaz ní právo a poněvadž příkaz ní právo
žalobcovo dle § 73 (9) žel. dopr. ř.ještě nepominulo, třeba byl nákladní
list příjemci již vydán, jelikož pytle do stanice přejímací nedošly. Přesný
výklad slov »po dojití zboží na místo dodání,«v §u 73 (9) žel. dopr. ř.
nevyhovuje úmyslu zákona a příčí se praktické potřebě. Nemůže býti
pochybno, že, kdyby ze zaslaného zboží se byla na cestě část ,tratila a
jiná část cestou byla poškozena, nákladní list s došlým zbOžím byl pří
jemci odevzdán a jím vyplacen, jenom příjemce by byl oprávněn, vznésti
proti dr,áze nárok na náhradu zboží a to nejen, poškozeného, ale i ztraceného. Stejně nebylo by lze o tom pochybovati, kdyby zboží bez vě
domí a přičinění dráhy bylo bývalo zaměněno a zaměnění teprve po při
jetí příjemcem zjištěno (§ 97 (2) čís. 4). Zvláštní povaha dopravní
smlouvy nese s sebou, že v jistém okamžiku všechna práva proti železo'
nici přecházejí z odesílatele na příjemce. Přechod těchto práv činí zákon závislým na vůli příjemce, projevené dle §u 73 (9) žel. dopr. ř. bud'
tím, že přijme nákladní list anebo podá na dráhu žalobu. Odevzdáním
a přijetím nákladního listu jest vůle příjemce i dráhy, by příjemce do
dopravní smlouvy vstoupil místo odesílatele, jasně projevena a to i tehdy, když zboží se cestou ztratilo, a vstup tento děje s,e podle smlouvy,
s odesílatelem uzavřené. Praví-Ii se v posledním odstavci SU 73 žel.
dopr. ř., že příkaz ní právo zasílatelovo zaniká, když ,po příchodu zboží
na místo určení nákladní list se" adresátovi vydá, neznamená to, že skutečně dojití zboží do stanice určení jest za všech okolností podmínk6u
zániku příkazního práva zasílatelova, nýbrž jenom, že, dokud zboží jest
na cestě, příkazní právozasílatelovo trvá, i když by nákladní listadresálovi byl již vydán neb odeslán. Nelze-li již očekávati, že zboží na staniCÍ určení vůbec dojde, což se stane po uplynutí lhůty dodací, stane se
vyhrazené příkazní právo odesílatelovo bezpředmětným a nastane týž
případ, jako kdyby zboží již bylo došlo. Když dráha vydá pak a pří
]ClilCe přijme, přes to že se zboží ztratilo, nákladní list, který dle čl. 391
obch, zák. jest dúkazem smlouvy mezi dráhou a odesílatelem a dle §u 98
žei. dopr. ř. musí býtí reklamaci pro ztrátu zboží přiložen, uskuteční se
tím vstup příjemce do dopravní smlouvy na místě odesilatelově a ode,fIalel ztrácí práva, smlouvou proti dráze vyhrazená. V projednávaném
případě byl velkostatku vydán jako příjemci nejen nákladní list, nýbrž
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i zboží s ním došlé, třebas zamenene. Tím zaniklo příkazní i žalob ní
právo odesílatelovo. Na tom nemůže nic změniti, že velkostatek, přijí
maje pytle, byl ohledně totožnosti pytlů v omylu. I tento omyl mohl by
po případ" proti železnici uplatňovati jen velkostatek, nikoliv osoba
třetí. Pokud si žalující spolek nedal žalobní práva od velkostatku odstoupiti, jest žaloba jeho pro nedostatek aktivní legitimace pochybená
a slušelo ji zamítnouti. Že okolnost, kdo vlastně škodu trpí, jest bez významu, plyne nejen z §u 99, nýbrž z §u 76 (2) žel. dorr ř.
čís.

2449.

Novela o právu manželském (§ 16).
Manželství lze k žádosti manžela prohlásiti dle §u 16 rozl. zák. rozloučeným, třebas byla druhým manželem podána žaloba o neplatnost
manželství, o níž dosud nebylo právoplatně rozhodnuto.

1922 podal žalobu o neplatnost manželství, nemá pro rozhodnutí o návrhu manželky významu předurčujícího, neboť, i když spor o neplatnost
manželstvi byl zahájen, manželství dosud trvá a v důsledcích toho bylo
vyhověti návrhu manželky na prohlášení manželství rozloučeným, když
zákonné podmínky v tom byly dány. Soud neměl povinnosti ani práva,
aby "lZhodnutí své odložil, až spor o neplatnost manželství bude rozhod"J!, nýbrž musel za podklad položiti stav věci, jaký tu byl v době
rozhodování a to ještě manželství bylo manželstvím platným, které rozloučiti mohl.
čís.

2450.

Na obci v čechách nelze se na soudě domáhati náhrady škody z dů
vodu, že zanedbala povinnost osvětlovati ulice. Platí tu § 37 obec. zřiz.
pro čechy.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, R I 287/23.)

(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, R I 285/23.)
K žádosti manželky prohlásil s o udp r v é s to 1i c e manželství
podle §u 16 rozl. zák. rozloučeným. D ů vod y: Zjištěno, že manželství
bylo před j 3. červnem 1919, totiž dnem ll. dubna 1900 právoplatně
rozvedeno. Od rozvodu uplynulo již více než tři léta, aniž strany manželské spolužití obnovily. Manžel sice prohlásil, že s rozlukou nesouhlasi, poněvadž podal žalobu o neplatnost manželstvi, však vzhledem
k tomu, že v tomto připadě jedná se o manželství, od jehož rozvodu
uplynulo již více než tři léta, není k rozluce souhlasu druhého manžela
'třeba a nebylo k onomu prohlášení přihlédáno (§ 16 odstavec druhý
rozl. zák.) a okolnost, že se vede spor o neplatnost manželství vzhledem k tomu, že usnesení o rozvodu stalo se právoplatným, jest zcela
nerozhodnou při rozhodování o žádosti za rozluku. Rek u r sní s o u d
usnesení potvrdil, dodav k jeho odůvodnění, Okolnost, že manžel dne
24. března 1922 podal na manželku žalobu o neplatnost manželství, nemá v)rznamu pro rozhodnutí o žádosti za přeměnu rozvodu v rozluku,
poněvadž zákon tako\'ého účinku se žalobou o neplatnost manželství nespojuje a žalobci rozhodnutím o žádosti jeho manželky, všem zákonným
podmínkám vyhovující, není nijak odňata možnost z případného, pro
něho příznivého rozsudku o žalobě na neplatnost manželství vyvoditi
důsledky.
.
.
N e i v Y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů v o Cl y:
Souhlasnými rozhodnutími nižších stolic nebyl zákon porušen, nenapadené rozhodnutí jak stavu věci tak i zákonu plně vyhovuje.
Jedná se zde o manželství, právoplatně v roce 1896 uzavřené, které
v dubnu 1900 bylo rozvedeno. V důsledcích toho, když od rozvodu manželství více než 3 léta uplynula, muselo návrhu manželky na prohlášení
tohoto rozvedeného manželství rozloučeným dáno býti místo, ať již
manžel s tímto návrhem souhlasil čili nic. Skutečnost, že manžel v březnu
boť

žalobce domáhal se na žalované obci náhrady škody, ježto, kiopýinuv na neosvětlené ulici o velký kámen, těžce se poranil. P r,j c e sní
s o udp r v é s tol i c e žalobu z věcných důvodů zamítl a vyvrátil námitku nepřípustnosti pořadu práva v d Ů vod ech: žalobou, o kterou
tu jde, domáhá se žalobce náhrady škody, způsobené prý mu zavině
nLTl městské obce. Dle §u 1338 obč: zák. nárok na náhradu škody musí
býti vymáhán z pravidla u řádného soudu, pokud není vyhražen soudu
trestnímu neb úřadu politickému. V §u 37 obecního řádu pro čechy
(zákon ze dne 16. dubna 1864, čís. 8 z. zák.) ovšem obsazeno jest ustanovení, že, obec, vykonává-li sama místní policii, jest povinna nahraditi
škodu tomu, kdo utrpěl úraz zanedbáním povinností, po té stránce jí ná"
ležejících (§ 36). Dle tohoto zákonného ustanovení nález o povinnosti
k náhradě přísluší úřadu politickému. Dle náhledu soudu procesního
toto zákonné ustanovení vztahuje se na místní policii, v §§ 35 a 36 obecního řádu naznačenou, v užším smyslu, totiž na policii mfstní, která obvykle, zejména ve větších městech přikazuje se státním orgánům, nikoliv však na závazek obce, aby pečovala o bezpečnost a snadnost provozu na veiejných silnicích a aby silnice a 'náměstí za noci osvětlovala.
Není tudíž zákonného ustanovení, proč by nároky na náhradu škody prQ
vadné osvětlování vůči městské obci nepatřily na civilní soud. O d v ol a c í s o u d zrušil v neveřejném zasedání rozsudek prvé' stolice
i s předchozím řízením prozmatelnost a odmítl pro tentokráte žalobu.
D ů vod)': Mylným jest náhled, že § 37 obec. zříz. se vztahuje toliko
na místní policii v užším smyslu; vyznačenou v §§ 35, 36 obec. zříz., totiž pouze na místní policii, kterou zvláště ve větších městech mívají při
dělenou státní orgány, a nikoliv na povinnost obcí, pečovati o bezpeč
nost a snadnost chůze a vozby po ulicích a veřejných náměstích a tyto
za tím účelem za noci osvětlovati. Takovýto omezený výklad § 37 obec.
zříz. není odůvodněn ani podle dějin vzniku ani podle znění a smyslu
tohoto zákonného místa. Obecní zřízení pro čechy pojalo na rozdíl od
říšského zákona obecního ze dne 5. března 1862, čís. 18 ř. zák. nejen
předpisy starého obecního zákona ze dne 17. března 1849, čís. 170 ř.
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zák., které se vztahovaly na škody při vzbouřeních, nýbrž rozšířilo ještě povinnost obcí k náhradě. Historický vývoj § 37 obec. zříz. neskytá
tedy opory pro jeho omezující výklad. Z uvozovacího slova »zvláště«
plyne, že zákonné určení ručební povinnosti obcí za zanedbání POVIl1ností místní policie uvedené v první větě §u 37 obec. zflz. mělo v úmyslu,
ve druhé větě pouze přiřaditi škody, při srocení vzniklé, jako zvláštní
případ. Také to, že v §u 37 jest uveden § 36, neznamená omezení ručení obcí na případ zanedbání finančni péče obecním výborem, nýbrž,
jak výstižně bylo podrobně uvedeno v plenissimárním usnesení bývalého c. k. nejvyššího soudu ze dne 1. června 1915, judikát čís. 229, znamená akt zákonodárné opatrnosti, by se jednak čelilo výkladu, že ručení
obCi jest omezeno na zanedbáni obecního představeného, jednak aby
č1eaům výboru bylo připamatováno, že jest jim ručiti podle §u 36 obec.
zříz. za náhrady škody, jež byly uloženy obci, když plnění náhrady jest
zapříčiněno tím,
že oni nedbali povinné péče. Je-li však toto pojetí
správným, nemůže býti pochyby o tom, že trvají a mohou býti uplatňo
vány nároky na náhradu škody proti místním obcím v čechách pro zanedbání povinností, které jim náležejí ohledně místní policie, ať již ono
zanedbání záleží v čemkoliv. Jelikož však podle závěrečné věty §u 37
obec. tříz. přísluší výlučně úřadům správním, aby takovéto nároky na
náhradu škody posuzovaly co do důvodu, nemohou býti potud uplatňo
vány obvyklou cestou právní, pokud politický úřad nerozhodlo povinností k náhradě, a z toho důvodu měla býti žaloba k námitce po případě
i z moci úřední pro nepřipustnošt pořadu práva pro tentokráte odmítnuta. Napadený rozsudek i s předchozim řízením jest podle §u 477 čís. 6
c. ř. s. zmatečným.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Jest pravda, že pro posouzení, zda žalobní nárok jest povahy soukrom oprávní či veřejnoprávní a zda dle toho věc patří na pořad práva
čili nic, rozhoduje obsah žaloby. Ayšak žalobce dle obsahu žaloby za~
kládá náhradní nárok proti žalované obci na tom, že se nepostarala
o řád n é p o u I i ční o s vět len í a že se tudiž dopustila opome_
nuti při vykonávání místní policie. Pro tyto připady stanoví § 37 zákona
ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 zák. z. pro Čechy výjimkou z §u 1338 obč:
zák., že rozhodne úřad politický, zda obec povinna· jest dáti náhradu,
takže až do tohoto rozhodnutí jest pořad práva vyloučen. Ostatně jest
výklad, jejž dal §u 37 shora uvedeného zákona odvolací soud, opřev se
o judikát ze dne 1. června 1915, čís. pres. 229/15 čislo knihy judikátů
229, správným a odkazuje se proto stěžovatel na odůvodnění napadeného usnesení, při čemž se k vÝ1i,odům jeho stížnosti jen ještě podotýká,
že marně poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu, které ostatně ani
správně necituje, jelikož dne 13. listopadu 1921 se u nejvyššího soúdu
sezení nekonala a rozhodnutí č. j. R I 170/21 a čís. R I 33/22 týkají se
zCe", jiných věcí, neboť, kde nejvyšší soud uznal pořad práva přípust
ným, nešlo o případy", mající základ v zanedbání povinností, náležejících
obcím ohledně mís t 11 í P ol i c i e, ovšem v širším slova smyslu, nýbrž.

o případy, kde hlobní nárok opřen bylo práv"' důvod soukromoprávní,
kde tedy obecní orgány přes zvláštní zákonné předpisy nebo jiná vrchnostenská závazná nařízení, jež majiteli pozemku, domu, živnostenského
podniku nebo jiné věci ukládají k ochraně třetích osob nebo cizího majetku zvláštní opatření, při majetku O"becním tato předepsaná'· opatření,
jako na příklad posypání chodníku před obecním domem při náledí,
úmyslně nebo z nedbalosti opomenuly. Že pro takové případy pořad
práva vyloučen ne ni, zdllfazňuje také shora uvedený judikát v posledním·
svém odstavci a vylučuje tyto případy zvlášť ze. zásady jim vyslovené.
Avšak v tomto případě nejde o náhradni nárok, opřený o soukromoprávní důvod, neboť povinnost obcí, postarati se o řád n é p o u I i ční
o s vět I e II Í, plyne ze samostatného oboru působnosti obcí, z níž dle,
§u 28 odstavec druhý čís. 2 a 3 shora citovaného zemského zákona,
jí zejména. také přísluší dbáti bezpečnosti o'oby a jmění. Jelikož dosud
politickým úřadem ve smyslu §u 37 odstavec druhý zákona ze dne
16. dubna 1864, čís. 7 z. zák. pro Čechy rozhodnuto nebylo, zrušil odyolací soud právem rozsudek prvního soudu i s předchozím řízením dle
§u 477 ";s. 6 c. ř. s. jako zmatečné.
.
čís.

2451.

Pohledávky z různých právních důvodů lze jen tehdy sečísti (§ 55
j. n.), byly-Ii uplatněny touž žalobou. Pohledávky z téhož právního
důvodu dlužno naoP<lk vzíti v úvahu jako celek pro každou ze žalob,
jíž jsou jednotlivě upl<ltňóvany.
(Rozll. ze dne 4. dubna 1923,. R I 310/23.)
Žalovaná objednala u žalobce zboží a to v dubnu 1921 za 686 Kč
40 h, v srpnu za 54 Kč, v říjnu za 4408 Kč. Žalobám o zaplacení kupních cen 740 Kč 40 h a 4408 Kč o k r e sní s o u d vyhověl, zamítnuv
námitku věcné nepříslušnosti, o d vol a c í s o u d námitce vyhověl a
žalobu odmítl v podstatě z těchto d ů vod ů: Již ze žaloby plyne, že
oba zažalované nároky byly splatny v době podání žaloby a měly proto
k vůli stanovení příslušnosti býti dle §u 55 j. n. sečteny. Příslušnost
okresniho soudu by tu byla pouze tehdy, kdyby byl příslušným nejen
ohledně jednotlivých nároků, nýbrž t pro součet jich. Zde však součet
nároků převyšuje 5000 Kč, pročež okresní soud není příslušným.
Ne j vy Š š i s o u d zrušil usnesení soudu druhé stolice . a uložil
mu, by nehledě k důvodu; z něhož žalobu odmítl,. znoVu rozhodlo odvolání.
Důvody:

Odvolací soud, odůvodňuje napadené usnesení, kterým byl uznán
okresní soud v tomto Rporu za věcně nepříslušný, uvádí, že- se musí zažalované pohledávky sečísti, ježto v době podání žalob byly již splatny
a že po sečtenÍ- pohledávek zažalovaný dluh 5000 Kč, tudíž hranici, až
do které jsou okresní soudy příslušny (§ 49 čís. 1 j. n, v doslovu zákona čís. 161/1921), převyšuje. Při tom je dle názoru odvolaciho soudu
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nerozhodno, zdali zažalované pohledávky vznikly z téže či z několika
objednávek. Toto stanovisko odvolacího soudu jest mylné, protože,
nejde-li o pohledávky z jednoho nebo jednotného právního jednání a
jde-li o pohledávky z různých právních jednání jako na příklad z ně
kolika časově oddělených kupních smluv, mohou tyto pohledávky každá
zvlMť býti zažalovány a sečísti jest jen ty, které byly uplatňovány touž
žalobou (§ 55 j. n.). Nebylo by tedy v tomto případě sčítati pohledávky,
neboť jsou uplatňovány ve dvou žalobách, leda že by šlo o části pohledávky jediné, z jedné objednávky vzniklé. Co se týče splatnosti pohledávek, je tato okolnost při určování věcné příslušnosti vůbec nerozhodna a opačné mínění odvolacího soudu nemá v zákoně opory. Dle
·toho důvody, o které je napadené usnesení opřeno, odpadají a nutno
zkoumati, zdali opodstatněny jsou výtky, jež se činí v odvolání usnesení
prvého soudu, jímž se týž prohlásil za příslušna. Dlužno zkoumati, zdali
prvý soud správně ocenil provedené důkazy, když na základě nich zjistil;
že jde o pohledávky z různých, spolu nesouvisejících nákupů, a zdali
prvý' soud právem pominul důkazy, které že nepředsevzal, se v odvolání vytýká a kterými mělo býti prokázáno,. že požadované .pohledávky
mají pŮV0ďV jedné objednávce a jsou tudíž jen částmi jedné pohledávky. Kdyby správným bylo nalezeno zjištěni (závěr) prvého soudu
o různém vzniku a právním záKladu zažalovaných pohledávek, byl by
po rOZUmu §u 49 čís. 1 a §u 55 j. n. okresní soud nepochybně přísluš
ným, protože žádná z podaných žalob nezní na více, než 5000 Kč a spojení jejich k jednotnému projednání (§ 187t. ř. s.) na příslušnost vlivu
(§ 29 j. n.) nemá, a opačně, pakli by uznáno bylo, že jde o pohledávky z jednoho jen právního jednání, t!,dy o dluh jediný a pouze na
části rozdělený, byl by při celkové jich výši přes 5000 Kč (§ 55, druhá
věta j. n.) příslušný sborový soud a bylo by naň (§ 475 odstavec druhý
a § 476 c. ř. s.) včc odkázati.
Čís.

2452.

(I

Povoleny-li týmž usnesením podle třetího odstavce §u 350 ex. ř•.
vklad vlastnického práva pro dlužníka a vnuceného zástavního práva
pro vymáhajícího věřitele, platí v tom i onom směru 14denní rekursní
lhůta.

(Roz!l. ze dne 4. duona 1923, R I 312/23.)
Soud prvé stolice povolil k návrhu vymáhajícího věřitele Josefa S-a
podle §u 350 ex. ř. L exekuci vklademc!lužníkova práva vlastnického
k nemovitostem zapsaným ve vl. čís. 52 v D. za současného vkladu práva
zástavního pro Občanskou záložnu v L. za postoupené jí pohledávky
Ludmily W-ové 12.000 Kč a nezI. Blaženy W-ové 18.000 Kč, 2. exekuci vkladem práva zástavního na zmínčné nemovitosti k vydobytí vykonatelných pohledávek Josefa S-a 15.000 Kč a 3699 Kč s přísI. R ek u r sní s o u d stížnost dlužníka a občanské. záložny v 1.. odmítl pokud směřovala proti části I. napadeného usnesení a ZamJtl ji, pokud
napadala část 2. usnesení prvého soudu. D ů vod y: Napadené usnesení bylo úoručeno stěžovatelům podle zpátečních lístků poštovních

dne 6. prosince 1922, stížnost jejich podána byla na soudě teprve dne
20 .. prosince 1922, kterýmž dnem jest i datována. Rekursní lhůta v exekučních věcech činí podle §u 65 ex. ř. 8 dnů, pokud v zákoně nejsou stan?ve~y o?chylky. !a~ov~ odchylky zná exekuční řád jen tři, v kterychzto p~lpadedl C1l11 Ihuta rekursní výjimečně 14 dnú, totiž v případě
rozhodnuh o navrhu na exekuci na základě cizozemského titulu exekučního. ve sn?yslu §u 83 odstavec třetí ex. ř., při povolení vnuceného
p.rava zas~avmho p.:o,po!~ledávku vJ;máhajícího věřitele ve smyslu §u 88
CIS. 2. ex. r. a konecne pn dodatečnem vkladu práva zástavního v pořadí
poznamky o zavedeném řízení dražebním ve smyslu §u 208 odstavec
druhý ex. r. Z příp~dů těchto jest výjimečný případ §u 88 čÍs. 2 ex. ř.
obsazen v napaden cm usnesení pod čís. 2, takže proti této části usneseni byla, stížnost, podaná čtrnáctého dne po doru.čení usnesení prvého
soudu, vcasnou. Naproh tomu exekuci povolenou v usnesení pod čís. I
nelze zařaditi pr? žád?ý z ~ýjimeČ}lý~h tří případů exekuce, při nichž
lhuta k rekursu Clili VIce nez 8 dnu, jest tedy stížnost proti prvé části
usnesení, r,od~ná čt;náctého dne po doručení, opozděnou a bylo ji
ve smyslu §u ,,26 c. r. s. a §u 78 ex. ř. bez dalšího odmítnouti. Pokud
stížnost brojí proti exekuci povolené v usnesení prvého soudu pod čís. 2
n~ní o?ůvodněnou a bylo ji zamítnouti, neboť soudu exekučnímu byly
predlozeny dva vykonatelné směnečné platební příkazy, ze kterých pravost pohledávek vymáhajícího věřitele; k jichž vydobytí žádal za povolem exekuce vkladem práva zástavního, jasně byla patrna takže
prokázal řádný exekuční titul podle §u I čís. 2 ex. ř. Stěžovatel dovo~mje ,nepříp.ustnost této ~xekuce jen z toho, že prvý soud povolí I souca~i1e nepr~vem vklad vlastnického práva dlužníkova podle §u 350 ex. ř.
a ze bez neho ne~ze ani vklad zástavního práva pro věřitele povoliti po
r?zu~u §u 7 ex; r. a §u 21 kl11h. zák. Tento důvod stížnosti padá však
hm,
po:,ole~l v~!adu dlužníkova vlastnického práva zůstává v platn~sh, fJonevadz stlz,nost proh tomuto usnesení prvého soudu byla odmltnuta Jako opozdená.
N e j vy š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a nařídil mu
by znovu rozhodl ve věci samé.
'

z,:

D

ů

vo dy:

Jde ,tu o usnesení jediné a nikoliv o usnesení dvě, neboť při exekuci
podle §u, 350 od~t!lve~ tř~tí ex. ř., ~usí býti ve prospěch povinného
~klad prava, na ne~ n:a byh exekucne vloženo zástavní právo pro vě
ntele, Jak~ nezby~ny predpoklad předem povolen, tvoře nerozlučný celek
s usneser;lm dalsí!}', pořímo vymáhajícího věřitele Se týkajícím. Lhůty
k opravnymprostredkum se řídí v tomto případě dle druhu exekuce
slouzicí vy111á~ajícímu .věřit~~i k :ukojení j~ho n~roků, v tomto případě
podle povolem vnuceneho Zflzelll prava zastavlllho ·knihovním vkladem
ve v!. Čís .. 52 v. D. Lhůta rekursn; v tomto případě jest dle §u 88 čís. 2
eo;. 1'. l~!ldenlll·o Jest proto rekurs proti usnesení prvé stolice doruče
nemu stezovatelum dne. 6. p,rosince 1922, došlý na soud prvé stolice dne·
20. prosmce 192.2 podan vcas a stalo se odmítnutí jeho neprávem. Jehkoz se rekurslll soud následkem toho věcí samou nezabýval, musilo
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usnesení jeho v tomto bodě, býtí zrušeno. St,;jně musilo býti zr~šeno
i další zamítavé usnesení. Rekursní soud, vychazeje z omylneho nazoru,
že jde o dvě různá usnesení, k ,nimž běží dvě růz~é lhůty k rekursu (8 a 14denní), měl za to, ze se sta:o usnesen} .co do vkladu
práva vlastnického, byvši napadeno d?mnele ?pozd:~ym. rekurse~,
pravoplatným a že tudíž usnesení protI vnucene~u ZrJflem p.rava za~
stavního vkladem na nemovitost podle pravoplatnych exekučmch tItulu
nemůže býti vÍCe napadeno. Leč tuto, n~vrhovano~ exekUCI lze povc;htI
jen tehdy, je-li tu předpoklad pro jeJI. povolem (~klad vla,stmckeho
práva k nemovitosti nebo vklad pohledavky). Jehkoz tento predpoklad
nebyl rekursním souden;, jenž ho P?važclNal o~yle:'.' za pra~oplat?y,
přezkoumán, nezbylo nez I druhou casl :;sn.esem zr~sllI, ,,:ebot tato jen
současně s prvou částí povolena nebo zamltnuta bylI muze.
čís.

2453.

Lze povoliti exekuci zabavením pohledávky dlužníka proti poji-

šťovně, fř,ebas ještě nenastal případ pojistný.
(Rozh. ze dne 4, dubna 1923, R I 318/23.)
Vymáhající věřitel žádal za po~olení exekuc,'; za~av.enín: pohledávek
dlužnice NelIy B-ové, jež povIl1na strana v pnp~de. ;unrl! Kleme~tmy
R-ové od pojišťovny P. ve Vídni po. příp~dě od jejI !I.halky nebo jejl ge~
nerálni representace v Praze na zaklade pOJIstky CIS. 501.7.83 splatne
27. listopadu 1923 penízem 126.092 K 99 h a pOjIst~y CIS., 501.~8~
splatné 7. listopadu 1923 peníze~1 25.999 K 12 h ma .k pozadovam.
S o udp r v é s t o I i c e exekUCI povohl, rek u : s n I s. o ~ d exe:
kuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle §u 294 ex. r. lze vesl! exe~ucI
na peněžíté pohledávky povinné strani jich zabavením, což vykona se
tírn že soud exekuci povo,lující zapoví poddlužníkoví, by dluž.níkovl n<:;platí!, vždy však musí tu býti již existentni peněžit~ pohl;da~ka dluzníkova proti osobě (straně) třetí. Dle vlastmhC! udam vXr;'aha)'cI strany
v návrhu exekučním vzejíti mají NelIy B-ove p.roj:1 ~oJIstovne P.,~ po;
jistek pohledávky, na kterL ,exe~uce ved,,;na ,?ytI m~, teprve. v pnpade
úmrtí Klementiny R-ové. Tono casu nepnslusl strane povmne pr?tI po~
jíšťovně ještě žádná peněžitá pohledávka, nejvýše ?y se mohlo j.ednatI
o vyhlídku a naději na ni, pojíšťovna není v pomeru k ~?vmne pO,d".
dluŽnicí, není tu toho času ani předmětu exekuce (§ 54 CIS. 3 ex. r.)
a exekuce dle §u 294 ex. ř. jest proto nepřípustnou.
N e j vy Š S í s ó u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ú vod y:
Rekursní soud neposoudí! věci správně, maje za to, že povinné straně
. neořísluší peněžitá pohledávka proti pojišťovně. Pohledávka tu Je.st
i podle tvrzení povinné strany, težto P?jiš!ovn~ Jest povm~a vyplatItI
nejdéle 27. listopadu 1923, po prípade I dnv~, cast~y v pOJIs~k!,ch ~y
značené. Pohledávka přísluší povinné straně; jest ovsem podnunena tnTI,

že pojištěnec nedožije se uvedeného dne, nebo že do té doby neučiní
jiného opatření. Pohledávka povinné strany vznikla ustanovením pojištěncovým, že pojištěné částky mají býti vyplaceny povinné straně
a trvá, dokud nenastanou případy shora ;-;aznačené. Není proto závady:
by nebyla povolena exekuce zabavením pohledávky podle §u 294 ex. ř.
čís.

.
tU

2454.

I když jde o věc zastupitelnou, jest poskytnouti náhradu především
natura.
.
(hozh. ze dne 4. dubna 1923, Rv I 1100/22.)

.Na podzim I ?ku 191 ~ bylo žalobci 'zabaveno vojenskými úřady
73·" kg cukru. VOjenske urady vydaly cukr žalovanému, jenž jej spotře
boval. ŽalObě o odevzdání 73·5 kg cukru pro c e sní s o udp r v é
s ~ o I i ~ e vyhověl" s~ledav žalobní nárok opodstatněným s hlediska
preclplsu o nahrade skody. O d vol a c í s o u cl žalobu zamítl. D ů
vod y: Ku správnému rozhodnutí tohoto sporu třeba předem řešiti
tu ?tázku, o jakou žalobu vlastně jde. Prvý soudce žalobu pokládal
za ::alobu ? náhradu škody. Tou však není. Je sice pravda, že, jde-li
o nahradu skody,. má v,še býti dle §u 1323 obč. zák. uvedeno v předešlý
stav. Z tohoto zakonneho ustanovení vyvozuje prvý soudce že možno
Zádatí náhradiI škody i dodáním věcí zastupitelných. Tom~ však tak
nem. Z ustanovení §u 1323 obč. zák. plyne naopak, že uvedením v pře
d<;šIS' ",tav míněno jen vrácení téže věcí in specie. Ježto to však v tomto
r,npade nem možno, an žalovaný cukr již před podáním žaloby spot.reboval, m?hl by hlobc.e při žalobě o náhradu škody domáhati se dle
§u 1323 ..?bc. zak. Jen nahrady ceny odhadn'í. Té však žalobce nežád"
~ proto JIZ z tohoto důvo,du nemůže býlí tato žaloba žalobou o náhradu
s~od~. Podmínkou, v~niku ná!.':.ku ~a náhradu škody jest čin bezprávný,
,da!e skoda na jmem, pak pncl1lna SOUVIslost mezI bezprávným činem
a skodou a konečně vina škůdcova v subjektivním smyslu slova. Těchto
~?dmínek však žalobc,e v žalobě, aní ve sporu netvrdí!, tím méně prokaz~ . Z toho patrno, ze_ nejde o zalobu o náhradu škody, jak neprávem
prv): soudce z~ to má. zalobou žádá žalobce za soudní výrok, že žalovany povmen jest odevzdatI mu 73,5 kg ciIkru o němž ve sporu tvrdí
že je jeho vlastnictvím a že cukr byl dán žalovanému do uschování:'
Dle toho by mohlo jíti jen o žalobu o vrácení věci, dané do uschování
ne,b o žalobu vlastnickou. Onou žalobou však tato žaloba nemůže býti
jezto cukr nedal žalovanému do uschování žalobce nýbrž plukovník
V., takže žalobce nebyl vůči žalovanému smluvní 'stranou, uschovatelem, jak
žaloba.? vrácení, deposita dle §u 961 obč. zák. před pokl.adala. ,Mu~e tedy JIt! Jen o zalobu vlastnickou ve smyslu §ú 366 a
nasl. obc. zak. a o takovou žalobu také ve skutečnosti mezi stranami
jde, )e~to
žádá žalobce n,a žalovaném vrácení 73·5 kg cukru, o němž
tvrdl, ze je to cukr jeho. Ze by žalobce při vindíkaci musil v žalobní
prosbě žádati za výrok soudní, že věc vindikovaná je jeho vlastnictví,
pk prvy soudce se domnívá, zákon nikde nežádá. Základem žaloby vindikační jest vlastnictví. Náleží tudíž žalobci, by prokázal právo vlast-

?l

Jí

5<5

544

nické k vindikované věci (§ 369 obč. zák.). Z přirozenosti věci jde,
že ten, kdo věc nějakou jako vlastník nazpět žádá,. věc :u t3'kovýnll znamenímí popsati musí, jimiž se ode všech podob~ych tehoz druh;, r~ze
znavá tudíž movité věci podle individuelních znamek (§ 370 obc. zak.)
a že (nusí dále prokázati, že žalovaný. vin<l~k?vanou .vě,; dosud .ve své
moci má (§ 369 obč. zák.), ježto, nema-ll ]lz zalovany vec ve sve ;n~CI, .
má pouze nárok na náhradu škody a ušlého zisku. So~d odvolacl SIce
sdilí přesvědčení prvého soudce, že 73·5.kg cukru, k!ery byl. na podz!m
r. 1918 žalobci zabaven a pak plukovnrkem V-em zalovane',"u v~d~n,
bylo vlastnictvím žalobcovým, ale přes to je žal~ba vlast.~lcka Pl0tI ,alovanému vyloučena, jednak proto, že žalovany cukr JIZ spotreboval,
a tedy již ho ve své moci nemá, jednak. proto, ž~. ža.lobc~an~ netvrdIl,
tím méně prokázal, že žalovaný cukr mel ve zvla~tmm nepkem o.balu,
neb zvlášť označené bedně, a následkem toho Je zaloba vlastnrcka ~ro
neáostatek individuelních zvláštních známek dle §u 370 a 371 obč.. zak.
vyloučena.

Nejvy

Š

š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

uložil mu dle §§ 1294, 1295, 1297, 1323 obč. zák. právem soud prvé
stolice povinnost, by dal žalobci náhradou za spotřebovaný cukr stejné
množstvÍ téhož rlruhu.
Čís.

2455.

Zrušil-li manžel svémocně manželské společenství, jest povinen, by
žijící manželce poskytoval výživné v plném rozsahu §u 91
ob". zák., byť i manželka měla možnost výdělku.
odděleně

(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, Rv 1 1113/22.)
. r,ozsudkel1l ce dne 3. července 1919 uznán byl manžel povinným
platiti výživné své sice nerozvedené, ale odloučeně žijící manželce.
Jeilo se příjmy manželovy zvětšily, žalovala ho v roce 1922 manželka
o zvýšení výživnéhn. žalobě bylo vyhověno s o u dy vše c h tří
s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

o ů vod y:
Odvolací soud převzal zjištění prvého soudu, že cu~r! který byl na
podzim roku 19 1II v O-ovl' hostinci zabaven a poz?ejl pluk?vmkel;;
V-cm žalovanému vydán, byl c u k r e m žalob c o v y m. J:llede k ?a!Sl
zjištěné skutečnosti, že žalovaný spotřebo':,al tento. cukr, pred podan!n:
žaloby, právem ovšem odvolací soud uznal, ze .vla~tnr~ka z~~ob~ o vydanr
cukru dle §u 366 obč. zák. jest vyloučena. Spravny.m jesto tez nazor,?dv?lacího soudu že nemá-li ten kdo si neoprávněnym zpusobem pnsvo]ll
cizí věc, jí
v~ své moci, přísluší vlastníku proti, němu jel1 ná!ok n~
náhradu škody. Pochybil však odvolací soud, ·ma!e za to, z,e za~obn!
nárok nemůže býti pokládán za nárok na náhradu sko?y, po.nevadz pry.
žalobce, ježto jde o věc zastupitelnou, mohl by se domahatI j~n nahrady
ceny odhadnÍ. Tento názor nelze uvést~ v sou~a~ s ustano~emm ~u 13~3
obč. zák.; .že, má-li býti nahrazena zpusobena skoda, dluzno uvestr vse
v předešlý stav, nebo, ne n í-l i tom O ž n o, nahr~diti :~nu odhadní;
Piati tedy zásada, že náhrada má býti poskytnuta predevslm Il1 natura,
je-li to vúbec možno, a to nejen při určitých věce,;h (spec~es), ~ýbrž
i při věcech zastupitelných (genus). VždY,ť lze p.n tak~~ych ve:ech
nahraditi škodu nejsnazším způsobem tak, ze se mlsto zmc~~e, poskozené nebo spotřebované věci dá jiná věc téhož druhu a teze jakostI,
ve sporném případě tedy stejné r;'no!stvi kostkového c~hu: Tento způ
sob náhrady škody vede k témuz vysledku jako odčlllem,:kody Il1 natura, a proto dlužno mu dáti přednost před náhradou penezltou. Teprve
kdyby nebylo" možno, nahraditi škodu takovýmto způsobem, bylo by
zaplatiti oáhadní cenu. Ježto pak ze zjištění nižších soudů a z toho, že
žaiovaný sám jako strana nemohl potvrditi totožnost cukru, nalezeného
v hostinci O-ově, se svým cuhem, vyplývá, že žalovaný nebyl bezelstným držitelem sporného cukru a tudíž nesměl, nikomu z. toho pr~v
nejsa, spotřebovati cukr (§ 329 obč. zák), naopak bez pravmho duvodu osvojil a spotřeboval cukr a takto znemožnil jeho vrácení žalobci,

již

v

Nesprávné posouzení věci po stránce právní shledává dovolánI
v tom, že dle výroku odvolacího rozsudku na výši nároku manželky, když
nesdílí společnou domácnost s manželem, nemá vlivu, že manželka může·
výdelečné schopnosti jinde zužitkovati; dle dovolatelova názoru manželka pro jich společnou domácnost ničeho nedělá, a není proto žalovaný povinen, jí hraditi veškeré potřeby, nýbrž má toliko dle svých sil
Jí na úhradu tu přispívati. Dovolání spočívá na nesprávném právním
názoru: zákon ukládá manželu povinnost udržovati domácnost, z toho
vyplývá proň povinnost vyživovati manželku. Manžel jest povinen bez
ohledu na to, zda manželka má vlastní jmění čili nic, tedy nikoli toliko
podpúrně, dle svých sil slUŠnOU, t. j. jeho stavu přiměřenou výživu poskytovati. Toto právo manželky má sice z pravidla za předpoklad, Ze
manželé žijí ve společné domácnosti, avšak dlužno je uznati i tam, kde
společenstvi bylo manželem svémocně zrušeno, jak stalo se v tomto
případě. Ostatně dle známých poměrů životních jsou přisouzené částky
tak nízké, že se jimi nemohou uhraditi veškeré životní potřeby man~elky, a jsou toliko příspěvkem k úhradě té, jenž jest výdělkové schopnosti žalovaného a ostatnim jeho závazkům majetkovým, jak soud odvolací správně dovodil, přiměřený.
čís.

K okolnosti, že smlouva

příčí

2456.

se

válečným

a

poválečným

zákonným

předpisům o trestání lichvy, dlužno přihlédnouti i bez námitky strany.

Bylo-Ii zboží původně zasláno na prodatele (jeho speditera), nese
kupiteJ nebezpečí dopravy teprve od té doby, kdy bylo zboží na něho
překartováno.

(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, Rv I 1118/22.)
Žalujíci firma ve Velkém Březně objednala od žalované liberecké
tirmy klihovinu a zaplatila předem kupní cenu. Klihovina. zaslána byla
Civilnl rozhodnuti. V.

3,
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z Krásna na Moravě na adresu speditera žalovaného v Ústí n. L., jenž
zásilku překartoval na žalobkyni. Ježto klihovina došla ve stavu vadném, dala ji žalobkyně k disposici a domáhala se vrácení kupní ceny.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í
s o u d jí vyhověl.
Ne jv y Šš í so u d

nevyhověl

rozhodujícího významu. Jde spíše o to, kdo nese škodu, která vznikla
zkázou zboží, jež, jak zjištěno, bylo v Krásně odevzdáno dráze k dopravě ve stavu bezvadném (pevném a krajitelném), do Velkého Března
však došlo zkažené. Tvrzení žalovaného, že se ve Velkém Březně teprve
zkazilo, odporuie skutkovému zjištění prvého soudu, spoěívajícímu na
výpovědech znaleckého svědka a svědků. Dle čl. 345 ')bch. zák. nese
ovšem kupitel nebezpečí dopravy, bylo-li zboží odevzdáno spediterovi
nebo povozníkovi, a bylo by lze tvrditi, že také v tomto případě žalobkyně jakožto kupitelka nesla nebezpečí železniční dopravy z Krásna,
kdyby v Krásné zboží pro ni dráze k dopravě bylo odevzdáno bývalo.
To' se však nestalo. Z Krásna bylo zboží zasláno spediteru žalovaného
do ([stí n. L., tedy vpravdě žalo van é m u, 'nikoli žalobkyni, ležícího na jiné trati železniční, než Velké Březno - ne Krásné Březno, jež, jak se zdá, odvolací soud má na mysli, - na druhém břehu Labe a
proto šla doprava z Krásna do Ústí n. L. na nebezpeči ž a lov a n é h o
i a k o ž t o k u pit e I e. Teprve tím, že spediter žalovaného v Ústí n.
L. překartoval zboží na žalobkyni, t. j. vyhotovil nové nákladní listy,
svědčící žalobkyni a odevzdal je dráze, předal jí jménem žalovaného
zboží k dopravě na žalobkyni, a teprve od toho okamžiku nesla žalobkyně nébezpečí dopravy dle čl. 345 obch. zák. Bylo proto na ž a lov an é m, aby dokázal, že v Ústí n. L. bylo zboží v bezvadném stavu odevzdáno dráze k dopravě pro žalobkyni do Velkého Března. Tohoto dů
kazu však žalovaný neprovedl, jak správně uvedl soud odvolacÍ. Marně
snaží se dovolatel vyvoditi opak z výpovědi svědka Václava U-a, kdyžtě
tento výslovně potvrdil, že zboží v ú b e c ne v i děl a že jen železniční zřízenci mohli by podati vysvětlení o tom, v jakém stavu bylo zboži
při překládání v Ústí n. L. Ani z dopisú žalobkyně nelze odvoditi, že Klihovina došla do Velkého Března ve stavu dobrém a vzorku odpovídajícím, kdyžtě žalobkyně ihned dne 16. dubna 1920, kdy zboží došlo, telegrafIcky vytýkala žalovanému, že zboži jest úplně vodnaté a vytéká
z beden, kdežto vzorek byl pevný a krajitelný. Právem pozastavila tudiž žalobkyně došlé zboží a dala je žalovanému k disposici, a také z toho
dllvodu může se domáhati vrácení kupní ceny.

dovolání.

D ů vod y:
Spornou klihovinu prodal výrobce Hugo A. v Krásně n. B. na Moobchodníku Martinu H-ovi v Chomutově;' tento žalovanélnu Františku K-ovi, obchodníku v Liberci, a to 1 q za 590 Kč; K. prodal zboží
žalobkyni za 750 Kč jeden q,a žalobkyně nabízela svým cestujícím
Františkem W -em klihovinu ke koupi svým zákazníkům. Dle toho jde
o vyložený řetězový obchod po rozumu §u 11 čís. 4 zákona ze dne 17.
října 1919, čís. 568 sb. z. a n., neboť o tom nemůže býti pochybnosti,
že klihovina slouží alespoň nepřímo k ukojení potřeb lidských a jest
tudíž předmětem potřeby ve smyslu §u 1 zmínčného zákona, a že alespoň František K., ne-li také Martin H. a žalobkyně - se vsunul
jako zbytečný a neprospěšný článek mezi výrobce a spotřebitele, čímž
cena byla stupňována. Řetězový obchod jest zakázán a podroben trestu,
a proto smlouva mezi žalovaným Františkem K-em a žalobkyní dle
§u 879 obč. zák. ničí. Z ničí smlouvy nemohou vzejíti žádná práva a
žádné závazky, a dle zásad, vyslovených v §§ 1431 a násl. obč. Lák.,
dlužno uvésti vše v předešlý stav, t. j.žalobkyně může žádati, aby jí
žalovaný vrátil kupní cenu napřed zaplacenou 37.500 Kč, proti tomu,
že mu vrátí zboži, které mu také již v dubnu 1920 dala k disposici,
při čemž může zatim zůstati stranou otázka, zda bylo dodáno zboží,
odpovídající smlouvě čili nic. Již z tohoto důvodu jest opodstatněn výrok
odvolacího soudu, jenž uložil žalovanému zaplacení 37.500 Kč. Nicotnost smlouvy nebyla sice žalobkyní výslovně namítána, ale judikatura
nejvyššího soudu ustálila se již tak, že alespoň pokud jde o smlouvy
proti válečným a poválečným z'ákazům, dlužno k nicotnosti z důvodů
veřejného blaha hleděti i z povinnosti úřední. Ale i jinak hoví rozsudek
odvolacího soudu zákonu. Lze připustiti, že Ústí n. L. nebylo splništěm,
neboť tento předpoklad odvolacího soudu nemá opory ve zjištěném ději;
ovšem ale nebylo splništěm ani Krásno, jak žalovaný se domnívá. výslovně Krásno jako splniště umluveno nebylo, a že zboží v době, kdy
smlouva byla uzavřena, leželo v Krásně, bylo by dle čl. 324 odstavec
druhý a 342 Odstavec druhý obch. zák. mělo význam pro určení splniště
jen tehdy, kdyby žalobkyně .byla o tom věděla, což zjištěno nenÍ. Že
byla klihovina koupena za 750 Kč jeden q ze stanice továrního skladu,
znamenalo, jak správně vyložil soud odvolací, jen tolik, že dovozné
z tohoto místa šlo na vrub žalobkyně (kupitelky). To plyne zřejmě též
z dopisu ,žalovaného ze dne 18. dubna 1920, v němž tento proti stížnosti
žalobkyně na piílišnou výši dovozného poukazuje k tomu, že žalobkyně
koupila od něho z továrního skladu a také on koupil z továrny. Než
okolnost, že splništěm nebylo ani Krásno, ani Ústí n. 1.., nýbrž že plati
v té příčině všeobecná ustanovení čl. 324 a 342 obch. zák., nemá zde
ravě

čís.

.

~měno!,

zadrzovacl.

2457.

vlastnictví k zadržovaným věcem nezaniká nabyté již právo
'
(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, Rv I 1145/22.)

Žalobě o vydání látky bylo vyhověno s O u d Y vše c h
I i c, N e j v y Š š í m s O ude m mimo jiné z těchto

tří

st

O-

dů'vodů:

Odvolací soud uznal tak jako první soud dle žalobni žádosti a odsoudil žalovanou firmu k vydání 6 kusů vlněné látky zvané. doskin, které
žalo::aná ~řevza!a od firmy ~. a .t;.. k barvení a ~pretouře a nepřiznal jí
zadrzovaclho prava k uvedenym vecem ze dvou duvodu: předně, protože

'"
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úmluvou ze dne 1. dubna 1921 uznala žalovaná firma vlastnictví žalobkyni: ke kusům doskinu, které jí firma K. a A. dala ku barvení a k apretuře a se zavázala proti zaplacení to.OOO Kč po případě u 10 kusů proti
zaplacení mzdy za barvení látku žalobkyni vydati, že tímto způsobem
(§ 428 obč. zák.), ježto firma K. a A. s tímto ujednáním souhlasila, pře·
šlo vlastnictví k oněm látkám na žalobkyni a že následkem přechodu
vlastnictví na žalující firmu nemůže žalovaná vykonávati zadržovaCÍ
právo, které jí pro pohledávku z obchodního spojení proti firmě K. a A.
příslušelo. Za druhé uznal odvolací soud, jak shora uvedeno, proto, že
onou úmluvou ze dne 1. dubna 1921 vzdala se žalovaná firma zadržovacího práva ohledně kusů látky, které měla žalobkyni dle úmluvy vydalI ~ že přijala poukaz se strany firmy K. a A., v oné úmluvě obsažený,
aby zalobkyni doskin u ní se nalézajicí a od jmenované firmy koupený
vydala (§ 1400 obč. zák.). Co se týče onoho prvního důvodu, na základě něhož byla žalovaná K vydání látky odsouzena, nelze s odvolacím
soudem souhlasiti v tom, že změnou vlastnictví zadržovaCÍ právo žalované k látkám zaniklo. Přechodem vlastnictví k věcem, na které již zadržovacího práva dle čl. 313 obch. zák. bylo nabyto, zůstává toto právo
nedotčeno. To plyne ze zásady SU 442 obč. zák., že nikdo nemůže na
druhého více práva přenésti, nežli sám má. Proto, pakliže i úmluvou ze
dne 1. dubna 1921 vlastnictví k látkám přešlo z firmy K. a A. na žalobkyni, jak za to mají nižší stolice, zadržovací právo žalované, tehdy již
eXlstuJíci, nepominulo a dotyčná změna ve vlastnictví by výkonu zadrž,ovacího práva se strany žalované nepřekážela. Opačný názor odvolaclho soudu Je v tomto bodu mylným. Avšak přisvědčiti jest odvolacímu soudu k onomu druhému shora uvedenému důvodu, pro který za~
držovací právo žalované nebylo přiznáno a ona odsouzena k vydání
zboží.
čís.

2458.

Zboží jest dodáno (čl. 349 obch. zák.), jakmile kupující nabyl nad
ním disposice neb aspoň možnosti disposice. Místem dodáni jest závod
prodatelův, zmocnil-Ii kupítel zasílatele, by dopravu odtamtud provedl.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, Rv I 1157/22.)
žalující tuzemská firma objednala od žalované firmy lahve a přiká
zala zasílateli Sch" by obstaral dopravu z továrny žalované v Duchcově
do ItaIie. Poslední zásilka byla vypravena z továrny v Duchcově dne 13..
9ubna 1921. Tvrdíc, že dodávka byla vadnou, domáhala se žalobkyně
zalobou, zadanou dne 29. listopadu 1921 náhrady škody. O b a ni ŽŠ Í
s o u d y žalobu zamítly, ježto byla podána po šestiměsíční lhůtě čl. 349
obch. zák..
N e j v y Š š í S O u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

D5JVolání, opírající se o důvody čís. 2, 3, 4 §u 503 c. ř. s., není opod,tatneno. Těžiště jeho vývodů arci spočívá na tom, zda odvolací soud

I!epoc~lybil v právním posuzování sporné věci uznav, že žaloba je promlčena, a čítav šestiměsíční lhůtu čl. 349 obch. zák. ode dne, kdy zboží
bylo vypraveno z Duchcova. žalobkyně buduje na tom, že továrna žalované v Duchcově nemá býti považována za místo plnění, jelikož vyplývá prý z jejího dopisu ze dne 24. listopadu 1920 (jmenovitě), že
zboží bylo určeno pro Italii, že mělo tam býti vypraveno, a že nebyle
ujednáno nějaké místo určité jako místo plnění. Ale nehledíc k tomu,

otázka místa plnění je úplně nerozhodnou pro posouzení, zda je hlobní
nárok promlčen, poněvadž promlčecí lhůtu sluší počítati ode dne dodání
"boži; což prý znamená, že teprve od času, kdy zboží došlo na místo
určení a příjemce měl možnost jím disponovati a si je prohlédnouti.
Právní úsady tyto nejsou v podstatě nesprávny. Dodání (»Ablieferung« či. 349 obch. zák.) nelze stotožňovati ani s plněním (»ErHil!un;.;")
<llil s
odevzdáním (tradicí). Zboží je dodáno kupujícímu, když nabyl
nad ním disposice, nebo když mu aspoň dána byla možnost se zbožim
disponovati a je dle čl. 347 obch. zák. bez odkladu'po dodání zkoumati.
Pro otázku promlčení žaloby dle čl. 349 obch, zák. není rozhodujícím
místo a čas plněni. Otázka tato není úplně rozjasněna ani v odvolacím
rozsudkn ani v dovolacím sdělení. Z obou jich plyne, že považují místo
plnění za totožné s místem dodání. Ale přece odvolací soud podle svých
zjištění ,správně určil místo dodání, (arci místem plnění je nazvav) ~ že
totiž tímto místem byla továrna žalované v Duchcově, ze které »dodávka
díti se měla,« poněv~dž žalobkyně zmocnila firmu Seh., aby provedla
z toho místa výprav!! zboží, poněvadž přikázala žalované, aby se řídila
poukazy jí zmocněné firmy, poněvadž i žalovaná zboží této firmě tam
také odevzdala, a poněvadž žalobkyně vůbec nikde neuvedla jiného míst~ dodání. Tím okamžikem, kdy zboží bylo v továrně ialované v Duchcově zmocněnou firmou Sch. převzato, nabyla nad ním žalobkyně disposice, a žalovaná takto disposici ztratila, a nejen že žalobkyně disposice nad sporným zbožím nabyla, ona jím také dle zjištění odvolacího
~?~du disponovala, poněvadž podle zjištění žalované přikázala, by se
ndl:a dl,e 'poukazu zmocněné firmy zasílatelské, která jí, žalované, dá
potrebne I11strukce zasílací a odevzdá nutné listiny dopravní. Že by se .
něco stavělo žalobkyni do cesty, aby nemohla zboží dle čl. 347 obch.
zák. v továrně žalované v Duchcově při jeho dodání prozkoumati, nebylo am tvrzeno, ani dokázáno. Odvolací soud správně vyslovil že nelze použiti v tomto případě čl. 344 a 345 obch. zák., poněvadž' místem
dodáni byla továrna žalované v Duchcově, kde zboží převzal a iím dále
jménem žalobkyně Jisponoval její zmocněnec firma Seh.
.
čís.

Koupil-li

zmocněnec kupitelův

2459.

zboží, jež

viděl,

avšak neprohlédl ne'
Kupilel nese nebezpečí zkázy zboží ode dne, kdy měl zboží odebrati
třebas nebyl prodatelem o odebrání upomenut.
'

ručí prodatel ani za vadu zjevnou.

(Rozh ..ze dne 4. dubna 1923, Rv I 1182/22,)
žalovaný koupil od žalobce tuřín a měl jej odebrati dle úmluvy dne
2. ledna 1920, neodebral ho však tohoto dne. V době prodeje byl tuřín
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namrzlý, což zástupce kupitelův věděl. Proti· žalobě o zaplacení kupní
ceny namítl žalovaný, že tuřín byl zmrzlý. Pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o II vod y:
Že tuřín byl zmrzlý, byla vada zjevná, poněvadž zmocněnec žalovaného ji musel objeviti při obyčejné pozornosti, jakou od nakupovače
zeleniny lze žádati (čl. 282 obch. zák.), neboť bylo lze ji zjistiti pouhým rozkrojením košťállt. Podle §u 928 obč. zák. ručí ovšem prodatel
i za vady zjevné, když přislíbil, že věc jest vad prosta. Kdyby zmocně
nec žalovaného byl upustil od prohlídky zboží proto, že ho žalovaný
ujistil, že tuřín není zmrzlý, nýbrž jen namrzlý, ručil by žalobce za tuto
vadu. Dle zjíštění odvolacího soudu se však věc tak neměla. Zmocněnec
žalovaného viděl tuřín a koupil jej. Poznámka, že tuřín jest namrzlý,
byla připojena na žádost žalobcovu, by byl uchráněn výtky, že prodal
zboží mrazem porušené za zdravé. Jest tedy správným úsudek odvolacího soudu, že ona poznámka nemá významu záruky, že tuřín jest jen
namrzlý a ne zmrzlý. Že snad žalovaný, nevěda, jak k ní došlo, přiklá~
dal íí takový vS·znam, na tom nesejde, rozhoduje tu dle §u 1017 obč.
zák., že jeho zmocněnec věáěl, co znamená. Podle ujednání mělo zboží
býti odebráno 2. ledna 1920. Dle §u 1048 obč. zák., jehož jest dle posledního odstavce čl. 345 obch. zák. i zde použíti, nese od tohoto dne
žalovaný jako kupitel nebezpečí, kterým bylo zboží postiženo. Lhostejno
jest, že žalobce snad neupomínal žalovaného, by zboží odebral; nebezpečí stíhalo by žalobce jen, kdyby byl s odevzdáním zboží prodléval.
Poněvadž bylo odvolacím soudem zjištěno i .to, že žalobce nezavinil
zkázy zboží nedbalým uschováním, jest výtka neodůvodněna, že věc·
nebyla druhou stolicí pu právní stránce správně posouzena.
.
čís.

2460.

Pokud sepis protokolu u železničního úřadu možno považovati za
reklamaci.
I pro uplatňování nároku z poškození zboží, jež nastalo po vydání·
nákladního listu a podpisu listovky, avšak před skutečným předáním
zboží, platí jednoroční lhůta §u 98 žel. dopr. ř., leč že by se bylo poškození stalo úmyslně.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, RvJ 1297/22.)
Pro žalující firmu byly zaslány dráhou stroje, jež dne 28. května
1919 po předání nákladního listu příjemci při dopravě vagonu k vyIdádce byly poškozeny. Skutková podstata sepsána byla dne 5. června
1919. Žalující dala stroje opraviti a, obdrževši je dne 14. dubna 1920,
oznámila dne 4. listopadu 1920 dráze výši nákladu na opravu a, když
zalovaná náhradu odmítla, domáhala se jí žalobou, jíž pro C e sní
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u cl ji zamítl. O ů
vo ct y: Právem vytýká odvolatelka rozsudku prvé stolice nesprávné

právní posouzení věci v otázce promlčeni žalobního nároku. Dle §u 98
žel. dopr. ř. zanikají nároky proti železnici pro poškození zboží promlčením ve lhůtě jednoroční, která se počítá ode dne, kdy zboží odevzdáno bylo adresátovi; promlčení to staví se písemným přihlášením
nároku u železnice a promlčecí lhůta běží, byla-li přihláška železnicí záporně vyřízena, dále ode dne, kdy železnice své rozhodnutí přihlašiteli
oznámila a přílohy přihlášky mu vrátila. V tomto případě běžela promlčecí lhůta ode dne 28. května 1919 a soud prvé stolice nezjistil a nebyl také o tom nabízen a podán dllkaz, že adresátka firma Sch. a spol.
něbo její cesionářka žalující firma do dne 28. května 1920 podala písemnou přihlášku nároku na odškodnění za poškozené stroje. Soud
prvé stolice jest ovšem toho názoru, že· tato přihláška nahražena byla
tím, že K., zástupce strany žalující, při sepisování skutkové podstaty
(ve smyslu §u 92 žel. dopr. ř.) k jednání byl přípuštěn, že v listině O
skutkové podstatě po dvakráte uveden byl jako »reklamanÍ« a že dle
obsahu této listiny výslovně za přítomnosti zástupce ředitelství státních
drah prohlásil, že stroje k opravě bude nucen odeslati do továrny v B.
a že účet bude stranou dodatečně, po provedených opravách předložen,
z čehož všeho vyplývá, že dráha nemohla býti při sepisování skutkové
podstaty dne 5. června 1919 v pochybnosti, že K. vystupoval při úřed
ním tomto jednání jménem žalující firmy jako poškozený a že vznesl
J1ároky z poškození zboží. Než k tomuto právnímu náhledu nelze při
stoupiti. Jak z ustanovení §u 92 žel. dopr. ř. plyne, slouží sepisování
skutkové podstaty jedině ku zjištění, že poškození zboží se stalo, nikoliv
však zároveň k přihlášení nároku adresáta na odškodnění. Dále neobsahuje v tomto případě soupis skutkové podstaty výslovného prohlášení
zástupce žalující firmy, že táž nárok na náhradu škody uplatňuje, a jest
poznámce »Účet bude stranou předložen dodatečně po provedených
opravách« rozuměti jen v ten smysl, že nárok na odškodnění uplatněn
bude teprve, až předložen bude účet o opravách strojů. Skutečně nedala
také tato poznámka, aniž označení K-a jako reklamanta správě státních
drah podnětu k rozhodnutí o nároku žalující firmy. Ustanovení §u 98
žel. dopr. ř., že promlčení nároku na odškodnění staví se písemným při
hlášením nároku u dráhy, jest ustanovením přesným, čelícím k tomu,
by vzhledem na to, že promlčecí lhúta, stavená přihlášením nároku, opět
běží ode dne, kdy reklamantovi byla dána zpráva o záporném vyřízení
přihlášky, železniční správě dán byl přímý podnět k rozhodnutí o odškOdňovacím nároku.
Dúsledkem toho jest nesprávným názor soudu
první stolice, že ode dne soupÍsu skutkové podstaty, to jest od 5. června
1919 a prohlášení zástupce žalující strany, že účet dodatečně bude před
ložen, až do vrácení opravených strojů, pokud se týče účtu za opravy
ze dne 14. dubna 1920 promlčecí lhůta §u 98 žel. dopr. ř. se stavila. Dle
zjištěného stavu věci jest za písemnou přihlášku nároku na odškodněni
ve smyslu §u 98 žel. dopr. ř. pokládati dopis strany žalující ze dne 4.
listopadu 1920, kterým předložen byl účet o opravách poškozených
strojů ředitelství státních drah. Tato přihláška však promlčení již staviti
nemohla, poněvadž promlčecí Ihúta již před tím, to jest dne 28. května
·1920 vypršela a' nárok žalující firmy na odškodněni tudíž promlčením
již zanikl. Jest ov.šem jisto, že žalující firma účet o vykonaných opra··
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vách poškozených strojů obdržela teprve dne 14. dubna 1920 a že tudíž
teprve poté bylo jí mOžno přihlášku nároku na odškodnění číselně opodstatniti, fiež nutno zdůraznIti, že žalující firma ode dne 14. dubna 1920,
kdy jí účet o opravách došel, až do dne 28. května 1920, kdy promlčecí
lhůta vypršela, měla dostatečně času, by nárok na odškodnění ředitel
ství státních drah přihlásila. Soud první stolice ovšem poukazuje k tomu, že revident Antonín Ř., jenž jako zástupce státních drah při soupisu
skutkové podstaty íntervenoval, na otázku inžený," K-a, zda žalující
firma soupisem skutkové podstaty ohledně svých nároků vůči dráze jest
kryta, odpověděl kladně, než toto prohlášení revidenta Ř-a nemohlo
sprostiti ,alující firmu zákonné povinnosti, přihlásiti své nároky u ředi
telství státních drah ve lhůtě §u 98 žel. dOpL ř., a nemohla žalující firma
tímto prohlášením aní v omyl uvedena býti, poněvadž revident Ř. inženýra K-a současně na to upozornil, že účet o opravách musí býti před
ložen do jednoho roku současně se žádostí o náhradu škody. Výpověď
svědka Ř-a v tomto rozhodném směru byla tak jasná, že navrženého odvolatelkou opakování jeho svědeckého výslechu třeba není. Jelikož žalující firma nároku na odškodnění nepřihlásila u dráhy ve lhůtě §u 98
žel. dopr. ř., zanikl promlčením.
:'oJ e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

Dovolací soud připojuje se k názoru odvolací stolice, že soupis skutkové podstaty ze dne 5. června 1919 nemůže býti pokládán za reklamaci nároku na náhradu škody dle §u 99 (3) žel. dOpL ř., třebas v nčm
žalující strana se jako reklama nt -poznačuje. Zásadně lze sice připustiti,
že ku předepsané písemné formě reklamace stačí i sepis protokolu u železni('ního úřadu, a není důvodu, proč by takový protokol nemohl býti sepsán při příležitosti soupisu skutkové podstaty, ale obsah protokolu ze
dne 5. června 1919 nestačí, by mohl i za reklamaci býti považován. Věta
»Účet bude stranou dodatečně po provedených opravách předložen«
jest v rubrice nadepsané: »Odhad škody s udáním, na jakém základě se
odhad stal« a vysvětluje se proto úplně účelem soupisu skutkové podstaty dle §u 82 žel. dopT. ř., v případě 'pak pro žalobce nejpříznivějším
mohla by býti vykládána jen tak, jak ji vykládá napadený rozsudek, totíž že nárok na odškodnění bude uplatněn až po opravě poškozených
strojů. Za vznesení nároku na náhradu škody nelze ji pokládati, ponč
vadž její doslov toho nepřipouští, dále, poněvadž nebyla doložena, jak
tl 99 (3) žel. dOpL ř. předpísuje, nákladním llstem, a poněvadž nepocházela od příjemce zásilky, totiž firmy Sch. a spol., která dle §u 99 (1)
žel. dopr. ř. jediná byla oprávněna o zásilce disponovatí a poškození
její reklamovati. Připuštční ing. K-a jako strany ku soupisu skutkové
podstaty nemllže nahraditi formální odstup práv z dopravní smlouvy
firmě Sch. a spol. vyhražených. Nelze konečně souhlasiti s právním názorem dovolatele, že, když se poškození stalo již po vydání nákladního
listu a po potvrzení příjmu zásilky na listovce dne 28. května 1919, stalo
se poškození již po skončení dopravy, musí se proto posuzovati dle všeobecných předpisů o náhradě škody a jednoroční lhůta promlčecí dle

§u 98 žel. dopT. ř. neplati. Výtce žalované strany, že žalující firma timto
tvrzením změňuje nepřípustným způsobem dle §§ 235 a 283 c. ř. s. žalobu, opřenou o dopravní smlouvu, nelze sice přisvědčiti, neboť žalobce
neudal v žalobě a dle §u 226 c. ř. s. nemusil udati, zda požaduje náhradu škody dle předpisů železničního dopravního řádu či dle všeobecných předpisů občanského práva, ale dle §§ 84 a 97 žel. dOpL ř. nezanikají nároky proti dráze z dopravní smlouvy již vydáním nákladního listu a podpisem listovky, nýbrž teprve skutečným předáním zboží z faktické moci dráhy do faktické l:lOCi příjemcovy. Jelikož v tomto případě
zboží bylo poškozeno ještě před předáním a sice při jeho přepravě na
místo, kde příjemce je měl odebrati, ručí dráha za poškození dle železničního dopravního řádu, a nároky z tohoto poškození promlčují se dle
§u 98 žel. dOpL ř. do jednoho roku s jedinou výjimkou, které tu není,
totiž že poškození se stalo zúmyslně.
Čís.

Zajišťovací převod věci
nestačí

práva vlastnického,

2461.

do vlastnictví jest sice důvodem ku nabytí
tu však odevzdání pouhým prohlášením.

(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, Rv I 1360/22.)
2alobce domáhal se na žalované bance zjištění vlastnického práva
ku věcem, jež měla banka v držení jako zástavní věřitelka, tvrdě, že nabyl jich vlastnictví kupní smlouvou od. Otty W-a. Banka namítla mimo'
jiné, že na žalobce nebylo převedeno vlastnictví věcí, nýbrž, že mě~y
mu pouze sloužiti jako zástava za zápůjčku, již byl Ottu W-ovi poskytl.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í
s o u d J; zamítl. D ů vod y: Tato žaloba jest žalobou vlastnickou. Žalobce žádá totiž za zjištění práva vlastnického ku spornému páru koní
s postroji. a kočárem a v důsledku toho jako vlastník žádá vydáni věcí
těch žalovanou bankou, která věci ty drží jako zástavní věřitelka. žalovaná banka vlastnického práva žalobcova ve sporu nepřiznala a namítala, že převod vlastnického práva dne 3. července 1920 stal se toiil,o
k zajištění pohledávání 25.000 Kč. Žalovaná banka namítala tedy, že
smlouva kupní 3. července 1920 byla uzavřena mezi žalobcem a Ottou
W-em jen na oko. Ku vznesení této námitky dle §u 916 obč. zák. nelze·
žalované straně dle tohoto zákonného ustanovení upříti oprávněnosti a
n~leží žalobci, by prokázal právo vlastnické (§ 368 a 372 obč. zák.).
Dukazu toho žalobce neprovedl a soud odvolací sdílí právní názor od ..
volání, že platná smlouva kupní nebyla dne 3. července '1920 uzavřena.
Dle §u 914 obč. zák. nemá soud při výkladu smluv lpěti na slavném
znění smlouvy, nýbrž má úmysl stran vypátratí a smlouvě tak rozuměti
jak odpovídá to poctivému obchodování. Dle písemné informace ze dn~
3. červencc 1920 a výpovědi svědků uzavřelí sice žalobce a Otto W. 3.
července 1920 smlouvu kupní o sporném páru koní s postroji a kočá
rem, soud odvolací sdílí však právní názor odvolatelky, že smlouva ta
byla uzavřena toliko na oko a že úmyslem stran bylo uzavříti smlouvu
o zápůjčku 25.000 Kč a zajištění zápůjčky té dáním věcí těch žalobci do
zástavy. Neboť pár koní s postroji 'a kočárem koupen byl, jak svědky
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jest prokázáno, koncem května 1920 za 69.000 Kč, v době zastavení žalované bance 4. června 1920 tuto cenu také měl a věci ty krátce na to
3. července 1920 prodány byly za 25.000 Kč. Předměty ty byly sice formelně žalobci předány, avšak v uschování W-a byly dále ponechány,
právo,~ užívati jich za 1.000 Kč, které předem zaplatil, bylo mu ponecháno do konce července 1920 a W. vymínil si právo zpětné koupě do
konce července 1920, ač vedlejší ujednání to dle §u 1070 obč. zák. bylo
neplaíáým. Koně s postroji a kočárem nebyly před výkonem prozatimního "patření, žalované straně povoleného, od W-a převedeni k žalobci
jako udánlivému jich vlastníku, nýbrž do 'hotelu »Koruna«. Nízká kupní
cena, výhrada koupě zpáteční 'l"" ujednání o úplatě za další používání věcí
W-em svědčí tomu, že obě strany smlouvu kupní uzavříti nezamýšlely.
Že obě smluvní strany (žalobce a Otto W.) neměly úmyslu, uzavříti
smlouvu kupní, nýbrž toliko smlouvu o zápůjčku 25.000 Kč a zajištění
zápůjčky té, palmo dále jednak z výpovědi W-a jako podezřelého
v trestní věci slyšeného, který udal, že mohl z á p ů j č k u dostati jen za
převod práva vlastnického, jednak z nepřísežného seznání žalobce, který
potvrdil, že ho sprostředkovatelé o výpomoc 25.000 Kč pro W -a žádali,
že žalobce peníz ten z a p ů j čit i měl. žalobce též právnímu zástupci
žalované banky po ujednání onom říkal, že W -ovi bez z á s t a v y
nic p ů j čit i nechtěl a že proto od něho koně s postroji a kočárem
koupil a že se při podobných záplljčkách vždy přesvědčí, zda věci mu
do z á s t a v y dávané již nebyly zastaveny, ale že to v tomto případě
opomenul a se žalohci, jak z výpovědi svědka toho dále jde, také jen
o vrácení (zaplacení) 25.000 Kč jednalo. Z toho všeho jde, že při uzavírání smlouvy kupní 3. července 1920 zamýšleny obě strany (žalobce
a W.) ve skutečnosti nzavříti smlouvu o zápůjčku 25.000 Kč a zajistiti
ji, tedy zříditi právo zástavní žalobci na věcech prodávaných. Předem
zaplacených 1.000 Kč za užívání věcí do konce července 1920 mělo býti .
ve skutečnosti úrokem za poskytnutí zápůjčky. Poněvadž smlouva kupní
uzavřena jen na oko, nemá platnosti (§ 916 obč. zák.), žalobce neprokázal práva vlastnického, jehož zjištění žádá a v důsledku jehož vydání
věcí se domáhá, jest žaloba neodůvodněna.
N e j v y š. š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:

Ze zjištění odvolacího soudu, že žalobce poskytl Ottu W-ovi zápůjčku 25.000 Kč a že k jejímu zajištění byly na něho smlouvou ze dne
3. července 1920 koně., postroje a kočár převedeny, plyne, že jest správným názor druhé stolice, že kupní smlouva byla ujednána jen na oko.
Jest tudíž neplatná a dle doslovu §u 916 obč. zák., jímž jednání na oko
jest prohlášeno nicotným, může její neplatnost uplatňována býti i osobami třetími (srov. malerialie k §u 103 \II. dílčí novely k obč. zák., str.
40). Nelze však při svědčiti mínění odvolacího soudu, že předstírán jest
nejen kup, nýbrž též převod vlastnictví a že v pravdě bylo zamýšleno
pouhé zastavení věcÍ. Jde tu spíše o kupem zastřený zajišťovací převod
vlastnictví, smlouvu to fiduciární, při které směřuje vůle stran k tomu,
by především v pravdě uskutečněn byl výsledek, hospodářsky přesahu
jící zamýšlený účel, jakkoliv smluvníci pro dobu pozdější zamýšlejí, by

po splnění jistých předpokladů tento výsledek opět odpadl. Vzhledem
k tomu nelze ani v tomto případě O tom pochybovati, že smluvní strany
předem opravdově chtěly převodu vlastnictví na žalobce a že teprve pro
ten případ, kdyby účel zajištění se stal bezpředmětným, bylo zamýšleno
vlastnictví převésti zpět na Ottu '-"-d. Pochybnosti, zda je fiduciární
smlouva zajišťovací důvodem, dostačujícím k nabytí práva vlastnického,
byly odstraněny § 10 (3) konk. ř. Tento předpokládá možnost že
osobní věřitel získá k zajištění pohledávky určitých kusů dlužníkova
majetku, a tím uznává i platnost takového zajišťovacího převodu vlastnictví dle hmotného práva, poněvadž by nemělo smyslu, by konkursní
řád stanovil právní normy pro případy, které dle platného práva vůbec
nemohou nastati. Nelze tedy říci, že zajišťovací převod vlastnictví jest
o sobě, pro nedostate], důvodu nabytí, neplatným. Jiná jest však otázka
dostačuje-li tu jako způsob nabývací odevzdání věcí prohlášením dl~
§u 428 ?bč. zá~. že v tomto případě jen tento způsob odevzdání při
chazl v uvahu, Je nepochybno, poněvadž věci i po jejich odevzdání zů
staly na témže místě, kde byly, a v užívání téže osoby, která je žalobci
odevzdala. Práva zástavního k movitým věcem pouhým prohlášením
zříditi nelze. Způsoby, jimiž se nabývá práva zástavního, určují §§ 451
a 452 obč. zák. Movité věci musí věřitel vzíti do svého uschování; nelze-li jich odevzdati hmotně, z ruky do ruky, jest zapotřebí, by se užilo
takovych zl;amení, z kterých může každý snadno seznati, že. věc jest
zastavena. Umysl zákona vyplývá z tohoto ustanovení zřejmě, zastavení
:nusí býti každému znatelné a toho by nebylo, kdyby věc, pQuhým prohlášením zastavená, zůstala nadále v uschování dlužníkově. I účel zákona jest zjevným; má býti tomu zabráněno, by úvěr nebyl ohrožen tím,
Ž':' dlužník propŮjčí věřiteli právo proti třetím osobám účinné k svým
vecem, ktere zustanou v Jeho držení a na hichž věřitelovo právo nelze
znamenati, a že se takto vzbudí klamné zdání úvěrní schopnosti dlužníkovy, jaké ve skutečnosti tu není. Že takové ohrožení úvěru mŮže býti
způsobeno zajišťovacím převodem vlastnictví, odevzdají-li se věci pouhým prohlášením, stejně jako zastavením věcí bez převedení držby, jest
Jdsno a nelze se zajisté o zákonodárci domýšleti, že, když zakazuje
z.řízení práva zástavního prohlášením, dovoluje stejně povážlivý způsob
nabytí práva vlastnického k účelům zajišťovacím. Dlužno proto převod
vlastnictví konstitutem k účelu zajištění uznati za nepřipustný, poněvadž
znamená obcházení zákonných ustanovení o publicitě práva zástavního. Z toho plyne pro tento případ, že věci, jichž se týká smlouva ze
dne 3. července 1920, nebyly žalobci platně ku zajištění odevzdány
a že se žalobce nestal jejich vlastníkem.
čís.

2462.

Ze smlouvy sehovací jest práv schovatel pouze ukladateli, nikoliv
též vlastníku věci.
(Rozh. ze dne 4. "dubna 1923, Rv I 1413/22.)
Žalující Leonora B-ová ujednala se žalovanou Idou O-ovou při odchodu ze světových lázní, že si v domě u žalované ponechá zavazadla
a že si pro ně žalovaná pošle pokojskou. Žalovaná tak učinila a ježto
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se později ze zavazadel část obsahu jich, jenž byl. vlastnictvím Leon~or~
B-ové a jejího manžela Lobla B-a ztratila, domahah se ~ba manzele
na Idě O-ové náhrady škody. Pro c e sní s o udp rve s t o II c e
žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d zamítl žalobu, pokud byla podána Loblem B-em.
Nejvyšší soud nevyhověl dovolání žalobců.
D ů vod y:
Po právni stránce byla věc odvolacím ~soudel11 posouzena správně.
Ujednání mezi žalovanou Idou O-ovo~ a ~alobky~1 .~eo~orou B~ovou,
že tato může nechati zavazadla v dome a ze O-ova Jl posle ,po~ojsk?u:
které mŮže věcí předati, nelze sice dle druhé věty.§u 957 obc. zak. Jeste
považovati za smlouvu schovací, nýb,rž .sC~OV~CI smlouv~ _by.la. uskutečněna teprve tím že věci byly pokojske predany. Ze zmmene umluvy
plyne však, že pok~jská měla přík~.z: převzíti věci .ad žalobkyně Leonory
B-ové že nebyla zmocněna, uzavntI smlouvu s Lablem B-em a nemohl
tudíž ~ toho že "Lobl B. se účastnil odevzdání věcí spolu se svou manželkou, vzejiti žalované závazek:.. ~~ Leo,llora ~-~vá j:dnala i za svého
manžela, který byl vlastníkem vetslho dllu svrsku, a. ze zav~za?l~ byla
zanechána II žalované s vůlí a vědomím Lóbla S-a, Jest nezavazne, poněvadž Leonora B-ová, jednajíc S. Idou O-ovo,':' níjak, neproj~vi!~, že
jedná též jménem manželovým. zalobce nemuze od zalov_ane zadatI
náhradu ani z toho důvodu, že porušila jeho vlastlllctvL skoda byla
způsobena tím, že žalovaná zanedbala povinnosti ?-e sc~o~acI s;nlouvy.
Z toho jest práva jen ukladatelI, lllkohv vlastlllku vecI do uschovy
převzatých.

čís.

2463.

Více dovolacích spisů nelze podati ani ve lhůtě dovolací.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, Rv I 1486/22.)
Vyřizuje dovolání žalovaného uvedl Ne j v y Š š í s o u d úvodem

diívodií:
žalovaný napadá rozsudek o?volacího s?u.du z dovolacích důvodů
§u 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. Tyto duvody rozvadl ve dvou. spIsech, poda~ých v dovolací lhůtě. Druhý spis je d~plňkoem prv~lho a obsahuJe
v podstatě jenom dodatky k dovolaclm duvodum prvmho SpISU. K vyvodům tohoto druhého spisu nelze vzíti zřet~le, prot~že zákon (§§.505
a 507 c. ř. s.) připouští jenom Jeden dov~lac~ ~plS a Jed~u d~~vol~cl odpověd'. Opačná praxe by vedla k prodluzo~alll dovolaclho flzenr. Toto
podání mělo býti odmítnuto dle §u 507 c. r. s.
čís.

2464.

Zákon o ručení železnic ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.
V tom že cestující spadl při přejíždění výhybky ze st~páte~ v~onu, .
na nichž se pro nával cestujících zdržoval, nelze spatřovatt prthodu
v dopravě.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, Rv I 1580/22.)

železniční vůz, do něhož vstoupil žalobce, byl tak přeplněn, že mu
nezbylo, nežli zůstati státi na stupátku vozu. Při přejíždění přes výhybku vůz s sebou trhl, následkem čehož žalobce vypa9~ ?a trať a poranil se. Náhradní nárok proti dráze uznaly o b a n I z S I S o u d Y co
do důvodu z polovice po právu, odvolací soud uvedl v d ů vod ech:
Všeobecně jest znám a byl též znalcem dopravnictví potvrzen zákaz
prodlévání cestujících na otevřených plošinách pohybujících se vagonů;
ostatně jest každému člověku obyčejných schopností při dostatečné
pozornosti zřejma nebezpečnost prodlévání na takovýchto plošinách.
Tím spíše v tom, že žalobce stál pouze na poměrně úzkých schůdkách
ku plošině vedoucích, tedy místě již povahou svou ještě "ebezpečnějším,
než jest sama plošina, jest spatřovati úchylku v dopravě, způsobilou
poranční na těle, ba i usmrcení člověka přivoditi, v jízdě takto .obsazeného vagonu, pokud se týče vlaku, k němuž vagon náležel. Okolnost,
zda vlak byl plný (přeplněný), není rozhodna a nepadají pr?to na váhu
výpovědi jednotlivých svědků z cestujícího obecenstva a muzstv~ vla~u:
sobě navzájem odporující, jedině rozhodnou jest okolnost preplnelll
vagonu a okolnost, že průvodčí, jehož dohledu vagon byl svěřen, před
dáním znamení k jízdě se nepostaral. aby přeplnění, zejména umístění
žalobce na schůdkách odstranil. V okolnostech těch dlužno spatřovati
zavinění dráhy. S druhé strany však soud prvé stolice zcela správně
uznal též na spoluzavinění žalobce samého, neboť ať již sklápěcí tyč
(prvym soudem zvaná zábradlí) byla spuštěna nebo ne, musil žalobce,
191etý učeň, dle přirozené povahy věci při pozornosti, které každý člo
věk jeho věku a obyčejných vlastností i bez odborných znalostí jest
schopen, věděti, že postavení, které na schůdkách zaujal, jest nebe2!-i
pečné, to musilo mu býti tím spíše známo, ježto dle vlastního přednesu
v místech těch zhusta jezdil a jemu známo býti muselo, že vlak při výjezdu ze stanice musí výhybky a zejména i osudnou výhybku před
mostem přejížděti, při čemž - jak místním ohledáním a pOSUdkem znaleckým prokázáno - ku trhnutí dojíti musilo a také došlo. Poukaz žalobce na to, že tehdy neslyšel průvodčí volati, by cestující šli dovnitř
vozu, nemůže ho omlouvati, neboť bylo též jeho vlastní povinností, by
se o svou bezpečnost staral a by zejména se schůdků sestoupil a na
příští vlak počkal; po případě bylo jeho věcí, aby si dal od průvodčího
bezpečné misto ve vlaku poukázati. Po zákoně posoudil tedy soud věc
uznav, že na úrazu žalobcově nese zavinění jak dráha, tak i žalobcesám. Ježto nedá se stanoviti vzájemný poměr zavinění těch, bylo správně
usouzeno, že každý z obou má nésti škodu stejným dílem a že tedy
nárok žalobcův jest pouze jednou polovicí po právu (§ 1304 obč. zák.).

N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací jest opodstatněn.
V právním základu opírá se žalo.!?ní nárok o zákon o ručení "železnic
ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák., podle jehož §u 1, když příhodou
v dopravě železnice byl člověk na těle poškozen aneb usmrcen, má b}'ti
považováno, že příhoda nastala zaviněním podniku. Příhodou v do-
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jest událost, která, odchylujíc se od formálně obvyklého způsobu
dopravy, je s a m a o s obě způsobilou člověka zraniti neb usmrtiti,
" která udála se mim oje h o o s o b u. Způsobeno-li zranění neb
usmrcení člověka, jde již o následek a o otázku pří čin n é s o uv i s los t i nás 1 e d k u s pří hod o u. Odvolací soud zjistil ve pří
čině příhody, že žalobce zůstal státi při jízdě na poměrně úzkých schůd
kách vedoucích ku plošině, tedy na místě již povahou svou ještě nebezpečnějším, než jest sama plošina, že vagon i jeho plošina, na jejíž schůd
kách stál žalobce, byly plné, takže cestující až i na plošině stáli, a že
následkem toho nemohl žalobce ani do vagonu, ani na plošinu vstoupiti
a že pak při otřesu pohybujícího se vagonu přes výhybku s plošíny
(její schůdků) vypadl a pří pádu s výše pohybujícího se vagonu v podstatě naražení na těle a tím bolest tedy tělesné poškození - utrpěl.
Slušelo proto uvážiti, zdali »úraz«, který žalobce utrpěl, je v příčinné
souvislosti s nějakou příhodou v dopravě, neboť k tomu, aby ručení
stihlo dráhu, nestačí, aby Úraz přihodil se na dráze, nýbrž bylo na
žalobci, aby dokázal, že úraz nastal příhodou v dopravě. Podle zjištění
odvolacího soudu nelze uznati, že úraz, žalobci se přihodivší, byl v pří
činné souvíslosti s nějakou příhodou v dopravě. Dle §u 1297 obč. zák.
předpokládá se o každém, kdo není zbaven rozumu, že jc schopen takového stupně obezřetnosti, jaký jest údělem i obyčejným schopnostem,
a takovou míru schopností. předpokládal odvolací soud, odůvodniv to
řádně, i u žalobce. Podle zjištění odvolacího soudu musil žalobce věděti,
že postavení, které zaujal na schůdkách jedoucího vagonu, jest nebezpečné, on také věděl, že vlak musí při výjezdu ze stanice přejížděti výhybky, zejména i osudnou výhybku před mostem, při čemž k u
trh n ut í m u s i I o doj í t i, a také došlo. Dle §u 20 žel. dopr. ř.
cestující má jen tehdy nárok na přepravu, může-li mu býtí poukázáno
místo v oné třídě vozové, pro kterou platí jeho jízdenka. Jsou-li všechna
místa v této třídě obsazena, může se vzdáti jízdy a požadovati vrácení
jízdného. Když podle zjištění odvolacího soudu byl vagon, do něhož
žalobce nastoupil, úplně obsazen, neměl do něho žalobce vstupovati,
nýbrž měl si vyhledati k jízdě vagon nepřeplněný, a nebylo-li takového,
měl od jízdy upustiti. Neučinil-li tak a volil-li pro jízdu takové místo,
o němž musil už podle obyčejného rozumu věděti, že jízda na. něm je
životu nebezpečna, sluší uznati, že si zranění, z.e kterého žaluje o náhradu škody, způsobil vlastním zaviněním. Odvolací soud správně poznamenává, že žalobce nemůže omlouvati okolnost, že tehdy neslyšel
průvodčí volati, aby cestující šli dovnitř vozu, poněvadž bylo jeho vlastní
povinností, by se staral o svou bezpečnost, aby se schůdků sestoupil
a počkal na příští vlak. Ostatně by mu volání to, aby dovnitř vstoupil,
nic nepomohlo, když sám tvrdí a je také zjištěno, že vagon byl přeplněn
a že dovnitř proto nebylo lze vstoupiti.
čís.

2465.

Zavázal-li se nájemce smírem uzavřeným za platnosti zákona ze dne
8. dubna 1920, čis. 275 sb. z. a n., vykliditi byt v době, kdy zákon ten

ji~ neměl platiti (říjen 1922), dlužno spatřovati v napotomním vydání
zakona ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. okolnost, exekuční
titul rušící (§ 35 ex. ř.).

(Rozh. ze dne 4. dubna 1923, Rv I 470/23.)
. Soudním smírem ze dne 17. listopadu 1920 zavázal se žalobce vyklIdItI. hostmec ku, d,ni 31. října 1922. Proti exekuci na vyklizení na~t?upIl vyklIzovan1' zal obou dle §u 35 ex. ř., jež byla obě man i žs ll'; I S o u cl y, zamítnuta, o d vol a c í ln S o ude m z těchto dů
vodu: Že by smll' ze dne 17. listopadu 1920 odporoval §u 7 zákona ze
d~e 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., nelze rovněž seznati. Tímto
predpIsem chráněn býti má nájemce proti obcházení zákona jež by
~astalI mohlo s?ukromýmí úmluvami z podnětu pronajímatele' na jeho
skodu uzavnanyml, avsak nezakazuje ustanovení to strantdTI uzavříti
soudní smír, jenž nahražuje toliko soudní výrok po provedeném řízení.
vyslovený a"v případech nejčastějších výsledku řízení také odpovídá:'
Odvolatel pn t5'm ,~šem vša~ přehlíží, že tato žaloba je žalobou dle
§u,35 e,x. r." pn mz ,jedn.ak zal obce všechny námitky proti nároku již
v zalobe uveslI mUSI a k pozdějším námitkám teprve za řízení před
nesenýn; hledě?C: býti nemůže, jednak že opírati se může žaloba toliko
o skute~noslI, jez na,staly po vznik.? e~ekuč~ího titulu. Námitky povahy
p;oce,sm no.;11ohou ;,sak byH uplatnovany vubec, bez ohledu na to. zda
~kaJI s~ pr;dchozlho proc,esního řízení, třebas že toto je zmatečným,
CI ~~a,tykaJI se formy, obsahu a výkladu exekučního titulu, neboť nesmerujl prolI naroku, nýbrž proti existenci titulu exekučního (srovn.
N~urna~n 191.0 str; 141 a 144). Takových skutečností, jež by uplatňo
vany byt! m?hly, ,zalo,bce však vůbec neuvedl a vydání nového zákona
k ochrane najem~u v.~vahu bráno býti nemůže, jednak s ohledem na to,
co o povaze smlru jlZ shora vyloženo, jednak v úvaze že ustanovení
§u, 2 (~) no;,ého, Z~~O!I~" jehož se odvolatel dovolává, bylo v témž
znem J12 v zakone dnveJslm, platném v době uzavření smíru.
Ne j v y

Š

š í .s o

II

d uznal dle žaloby.
D

ů

vod y:

smírem
' za,
I tJ SOUdním
t
.. ze dne. 17. listopadu 1920 uj'ednaly stran y, ze
o c,~. os ane v n~jmu hostInce za podmínek částečně změněných až do
3L rIJna 1922 ,a ze v tento den bude povinen hostinec odevzdat. Soudní
snm byl uzavren za ,pl".tnosti ::ákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275
sb. z. a ,n. ? ochranc najemmku, který měl platiti jen do 31. prosince
1921; Ackohv obsah smíru do)ist~ míry odporoval předpísům §§ 2 a 7
toho,o zakona, byl by se smlr prece stal vykonatelny'm dne 31 ,,,
1922 kd b
'"
, podle onoho zákona byla skutečně
. rIJna
,
y y oc h rana najemmku
dne
31. P!'osInce 1921 pominula, neboť předpis §u 2 (3) zákona byl výs~ovn; omezen jen ?3' dobu platnosti tohoto zákona. Výjimečné a smluvn: pravo strar: za uce!em ochrany nájemníků omezující předpisy onoho
zakona byly vsak novym zákonem o ochraně nájemníků ze dne 27. dubna
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1922 čís. 130 sb. z. a n., rozšířeny až do 30. dubna 1923, a žalobce
v nál~itkách proti exekuci na základě řečeného soudního smíru ze dne
17. listopadu 1920 namítá právem, že tímto novým zákonem nárok ža- .
lovaného na vyklizení hostince ke dni 31. října 1922 pominul. Podle
§u 2 nového i starého zákona zanikají nájemní poměry, které dle smlouvy měly pominouti v určitý den, proti vůli nájemce jen tehdy v tento
určitý den, když pronajímatol dá nájemci k tomuto dni výpověď a soud
ji schválí dle §u 1 zákona. Výjimku stanoví zákon jen u nájmů, netrvajících fakticky více než tři měsíce. Na tom, vznikl-Ii nájemní poměr
novou smlouvou či prodloužením staré smlouvy, a kdy nájemní smlouva
byla uzavřena, nezáleží. Zákon sice rozeznává mezi smlouvami uzavře
nými před 3. květnem 1920 a po tomto dni a ustrojuje různě jejich
právní povahu, ale u obou chrání nájemníky, kteří chtějí v nájmu pokračovat, tím způsobem, že činí zánik nájemního poměru odvislým od·
zvláštní výpovědi a soudního svolení. U oněch to zákon nařizuje výslovně, II těchto nepřímo příkazem, že se mají pokládati za uzavřené
na neurčitou dobu se zákonnou neb v místě obvyklou výpovědní lhůtou.
Podle §u 7 obou zákonů jsou předpisy §§I až 6 povahy donucovací
a i1činnost jejich nemůže býti vyloučena úmluvou st,an. I když soudním
smírem ze dne 17. listopadu 1920 byla ujednána povinnost žalobce, vykliditi najatý hostinec ke dni 31. října 1922 bez další výpovědi, a když
vykonatelnost této povinnosti neměla býti odvislou od soudního svolení
k vS·povědi, musí žalovaná strana nyní podle předpisu §u 2 nového zákona o ochraně nájemníků nájemní smlouvu vypověděti se svolením soudu dlc §u I zákona. Jelikož tak neučinila, jsou námitky žalobcovy proti zahájené exekuci oprávněny a bylo jim vyhověti. Tomu
nevadí, že ·vyklizení ke dni 31. října 1922 bylo umluveno soudním smírem. Soudní smír nepřestává tím, že byl uzavřen před soudem a že
jest vykonatelným, býti smlouvou, jeho platnost a účinnost řídí se tými7 .
pravidly, která platí i pro smlouvy jiné. V tomto případě rozhoduje
obsah soudního smíru, kterým se upravují nájemní poměry mezi stranami, a když donucovacími předpisy zákona o ochraně nájemníků bylyúmluvy stran o trvání nájemního poměru ve prospěch nájemníků změ
něny, jsoů dotčeny těmito předpisy i úmluvy stran v soudních smírech
a nároky z nich vyplývající. Nelze souhlasiti s nižšími stolicemi ani
v tom, že by vydání nového zákona o ochraně nájemníků nebylo možno,
pokládati za takovou skutečnost, zrušující nebo stavící vymáhaný ná- ,
rok, jaká dle §u 35 ex. ř. jest podmínkou oposiční žaloby. žalobce mohl
sice přednésti své námitky také rekursem, poněvadž se opírají jen o zákonné předpisy, ale znění §u 35 ex. ř. není na překážku, by jich nb
mohl uplatňovati i žalobou. Tento zákonný předpis nerozeznává, zda
byl nárok vymáhajícího věřitele zrušen či staven právním jednáním
stran či okolnostmi od jich vůle neodvislými, a není důvodu, proč by
se vydání pozdějšího zákona za takovou skutečnost nemohlo pokládati.
Námitky žalobcovy nejsou povahy procesní, neboť netýkají se existence.
platnosti a výkladu exekučního titulu. Nechávajíce exekuční titul stranou, tvrdí, že nárok vymáhajícího věřitele po vzniku exekučního titulu
uhasL Jsou tedy povahy hmotné a vyhovují úplně předpisu §u 35 ex. ř.
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Jakožto právo, činící exekucí nepřípustnou (§ 37 ex, ř,), může ~ypo
tekární věřitel uplatňovati, že movitosti, na něž se vede samostatn~ exekuce, jsou příslušenstvím nemovitosti, zavazené hypotekou.
(Rozh. ze dne 4.dubna 1923, Rv 11 172/23.)
Žalující strana domáhala se zrušení exe~uce! již. ž~lov~ný vy~áh~jící
vedl na movité věci dlužníkovy, tvrdlc, ze veCI ty JSou pnslusenstvím nemovitosti, jí dlužníkem v zástavu dané.· O b a niž š í s o u d y
žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d mimo jiné z těchtod ů vod ů:
žalující strana mohla by jen tehdy žá.dati,aby exeku~e byla. prohlášen~
za nepřípustnou, kdyby mohla uplatnovatI, ze ku predmetum, exek.ucI
dotknutým, má právo, nedopouštějící výkon~ .exekuce. ~om.u. v~ak
v tomto případě tak není. žalující strana tvrdl, ze zabavene predmety
jsou stiženy zástavním právem pro její z.ápůjčku ..žalují~í st~a~a uplatňuje tedy pouze zástavní právo ?h.ledne. uved~ny.ch yredme!<:. § 258

věřitel

ex. ř. ustanovuje, že třetí osoba, Jez nel11 v d!zem ve~l, nen;uze .;;;ab:;vení odporovati za příčinou zástavního' neb prednostmho prava, jl pnslušejícího. žalující strana nemŮže proto vznésti odpor protí výkonu
exekuce, nýbrž musí připustiti povole~í ;xeku.c~_a mů~~ P?u~e upl~t~
ňovati své právo na přední uspokojem z vytezku pnslusnych vecI
. žalobou.
Ne jv y š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu,
by ve věci dále jednal a ji znovu rozhodl.
D

ů

vod y:

Opodstatněn jest uplatněný důvod dovolací dle čís. 4 §u 503 c. ř. s.
žaloba neuplatiíuje pouze zástavního práva ohledně sporných před
mětů; skutkovým a právním základem žalob ním jest, že žalobní přede
měty jsou příslušenstvím nemovitostí, že z toho důvodu na ně vedené
exekuce mobilární jsou dle §u 252 odstavec prvý ex. ř. nepříp~stný ~
že mohou řečené věci vzaty býti do exekuce pouze sne m o v I t o s t 1.
Odvolací soud má za to, že žalobkyně nemůže dle §u 258 ex. ř .. vznésti
odpor proti výkonu exekuce za příčinou zástavního nebo přednostního
práva jí příslušejícího. Tato žaloba jest přípustna. Právo třetích osob
(na rozdíl od §u 39 ex. ř. poslední odstavec, jenž se týká pouze exekučních stran ·a osob v d I u žní k o v ě z á jmu vystupujících) ku
podání odporu dlužno posu~ovati dle §§ 37 a 38 ex. ř. Prvý praví výslovně, že jsou třetí osoby oprávněny k odporu proh exekUCI, pokud
uplatňují na předmětech do exekuce vzatých takové právo, které by
činilo provedení exekuce nepřípustným, a že takový odpor jest uskutečniti žalobou. O takové právo v tomto sporu běží, neboť, jsóu-li zabavené věci nemovitostním příslušenstvím, nemohou sloužíti k úhradě pohledávek žalovaných stran, jež na nemovitosti nejsou hypotekárně zajištěny,
prodejem věcí těch v cestě mobilární exekuce zmenšila a znehodnotila by
se cena nemovitosti, a žalovaní obohatili by se oproti předpisu §u 252
ex. ř. na úkor žalobkyně jako hypotekární věřitelky. žalobkyně tvrdí, že
předměty vzaté žalovanými do exekuce jsou příslušenstvím nemovitosti,
Civlhll rozhodnuti. V.
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k úhradě její hypotekární 110hledávky sloužící, otázka tato však odvolacíin
soudem nebyla rozřešena, skutkových zjištění v této příčině v odvolacím
rozsudku není. Ač se ukázal dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací opodstatněným, nebylo lze návrhu na změnu odvolacího rozsudku
vyhoVěti, poněvadž skutkový děj, pří správném posouzení sporné věci
po právní stránce podle obsahu sporných spisů rozhodný, není v odvolacím rozsudku zjištěn co do přednesení .dovolatelova, a bez jeho procesního .zavinění, pročež bylo dovolání vyhověti, napadený rozsudek
zrušiti a dále, jak se stalo, rozhodno,uti.
.
čís.

ku pi tel zboži přes to, že je vadné, je schvaluje a že smlouvu dlužno považovati za splněnu.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

2467.

Zcizil-li kupitel dále ",boží, ač věděl, že neodpovídá smlouvě, nemůže nadále uplatňovati proti prodateli práva z vadnosti zboží.
Přemrštěnost ceny sama. o sobě nemá ještě v. zápětí neplatllost
smlouvy.
(Rozl1. ze dne 5. dubna 1923, Rv I 1375/22.)
žalobce prodal žalovanému dobytek, jejž pak žalonný dále zcizil,
byl vytkl jeho vady. Žalobě o zaplacení kupní ceny bylo obě m a
niž š í m i s o u d y vyhověno, o d vol a c í m s bud e m z těchto d ů
vod ů: Jde tu jak II odvolatele, tak i u jeho odpůrce o obchod dle
čl. 271 čís. 1 obch. zák. a dlužno proto po rozumu ustanovení čl. 277
obch. zák. užiti na tento spor ustanovení IV. knihy obch. zák. a tedy
i předpisů čl. 337-359. Soud prvé stolice zjistil, že odvolatel zboží,
jež mu bylo odpůrcem odjinud zasláno, zcizil, což ostatně odvolatel
sám doznává. Pakliže však odvolatel zboží mu dodané, věda, že smlouvě neodpovídá a že je tedy po zákonu přijmouti nemusí (čl. 346 obch.
zák.), zcizil a sním tedy naložil, místo by se zachoval dle ustanovení
čl. 348 obch. zák., dal tím na jevo, že zboží přes jeho vady přijímá a
schvaluje (čl. 278, 279, odstavec prvý obch. zák. a § 863 obč. zák.)
a nemůže proto uplatňovati proti odpůrci práva, plynoucí z vadnosti
dodaného zboží a to ani v tom případě, kdyby Se' byl zachoval dle
čl. 347 obch. zák. a odpůrce o vadách zboží řádnč uvědomil. Nesprávné
posouzení právní spočívá dle ocjvolání v tom, že soud prvé stolice vycházel z mylného právního hlediska, že odvolatel, převzav vadné zboží,
místo aby se postaralo jeho uschování, se práva na jakoukoli náhradu
vzdal. Avšak ani tento druhý odvolací důvod není opodstatněn. Odvolateli sluši dáti za pravdu v tom, ze kupující, i když vadné zboží přijme,
nepozbývá vž.dy a za všech okolností práv, která mu po zákonu zdodání vadnéh9 zboží vznikají (nároky ze zprávy a náhrady škody), od~
volatel však přehlíží, že taková práva lze přiznati kupiteli jen při koupi,
která není obchodem (§ 932 obč. zák.), při koupi obchodní nanejvýše
jen tehdy, nebyla-li vada hned při dodání zboží zjevna; byla-li však
vada patrna hned při dodání zboží, musí se kupitel při distanční koupi
obchodní zachovati dle zákona obchodního, jenž v tomto směru 111a
zvláštní od zákona obč,tIlského odchylné předpisy. Jsou to předpisy
čl. 347 a 348.obel1. zák., z nichž dostatečně vysvítá, že, ponechá-Ii sl
ač
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vod y:

Odvolací soud v souhlasu se soudem prvým zjistil, že žalovaný pře
vzal dobytek, žalobcem mu zaslaný a dále jej zcizil, ačkoli, jak plyne
z jeho dopisu na žalobce ze dne 15. července 1921 hned při převzetí
dobytka poznal, že - jak v tomto dopisu uvádí, dobytek není takovým,
jakí' byl objednán, a že více než polovici kusů sám ani po 5 Kč (za
1 kg) neodbude. Tato zjištěná okolnost činila zbytečným, aby odvolací
soud se zabýval otázkou, zdali uvedený obsah dopisu žalovaného sluší
pokládati 'za výtku vad ve smyslu čl. 347 obch. zák., nehoť, převzav
dobytek a naloživ s ním jako se svým, dal tím na jevo, že pokládá dodávaci smlouvu za. splněnu. Ostatně žalovaný v odvolání sám doznává;
že dobytek převzal ku splnění smlouvy, a nemůže se proto odvolávati,
hledíc k čl. 347-349 obch. zák., na jakostní vady, které hned při pře
vzetí dobytka seznal. Nepřipustil-li tedy odvolací soud důkazů o tom,
že žalovaný dodaný dohytek pozastavil, nelze v tom spatřovati vadnost
odvolacího řízení, poněvadž. dotyčná okolnost není ve sporu rozhodna.
žalovaný nemá ani nároku ze správy ve smyslu §u 932 obl'. zák., poněvadž šlo o vady zjevné, do oči bijící, a sám ani netvrdí, že zde byla
některá z podmínek, v §u 928 obl'. zák. uvedených. Nemůže mu prospěti ani odvolávání se na rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu ze dne
21. ledna 1919, Rv I 26/19, čís. 16 sb., jelikož v tomto případě šlo
o vadu skrytou, která teprve zkouškou zařízenou po prohlédnutí semena
po jeho dodání ihned byla zjištčna. Ani ustanovení poslední věty prvého
odstavce §u 932 obč. zák. nemůže se žalovaný ve svůj prospěch dovolávati. Nárok na náhradu škody dle tohoto místa zákona, nezávislý
na nároku ze správy, předpokládá (stejně jak tomu jest dle §u 921
obč. zák.), že prodatel škodu zavinil. O nějakém žalobcově. zavinění
netvrdil žalovaný ve sporu ničeho, a nemůže se proto ani z tohoto dů
v.odu domáhati odškodnění. Zbývá ještě námitka, že tu šlo o smlouvu
nedovolenou, pokud se týče nemravnou, a tedy neplatnou, poněvadž
cena 6 Kč za 1 kg masa (živé váhy) jest zřejmě přemrštěna. Než žalovaný, který po této stránce také s hlediska čís. 2 §u 503 c. ř. s. uplatňuje neúplnost řízení, kterou shledává v tom, že odvolací soud nepři
pustil důkazů, v tomto. směru nabízených, přehlíŽÍ, že v odvolání, v němž
hájí názor, že otázka, zdali pohledávka žalobcova jest zřejmě přemrště
nou, může býti pouze trestním soudem řešena, vytýká jedině prvnímu
soudu, že nevyhověl jeho (žalovaného) návrhu na přerušení. řízení, dokud nebude rozhodnuto trestním soudem O trestním oznámení, které
u trestního .soudu na žalobce podal pro požadování zřejmě přemrštěné
ceny. Proto odvolací soud neměl možnosti, by se otázkou neúplnosti
řízení ve směru, teprVe v dovolání uplatněném, zabývat a žalové!.ný nemůže teprve v dovoláni, když o návrhu jeho na přerušení řízení bylo již
s konečnou platností r-ozhodnuto, dohoniti to, co V· řízení odvolacím
zameškal. Pokud jde o právní posouzení věci ve smčru uvedeném, sluši
poukázati k tomu, že v §u 879 obč. zák. není přemrštěnost ceny sama
'6'
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o sobě uvedena jako důvod neplatnosti smlouvy, nýbrž jest tomu tak
jen tehdy, když někdo kořistě z lehkomyslnosti, tísně, mdlého rozumu,
nezkušenosti nebo vzrušení mysli někoho jiného, dal sobě nebo třetímu
za plnění slíbiti nebo poskytnouti plnění vzájemné,' jehož hodnota jest
v patrném nepoměru ku hodnotě plnění. Nic takového žalovaný netvrdil,
a nem~že se. také dovolávati ustanovení §u 7 zákona ze dne 17. října
1919, cis. 568 sb. z. a n., chránícího zájmy s pot ř e b í ~ e I Ů, poně
vadž z jeho přednesu vyplývá, že koupí! dobytek za účelem dalšího zcizení, při nčmž chtěl ještě vyzískati, a tu dlužno předpokládati, že mohl
a měl posouditi, zdali cena, za kterou kupuje, jest cenou přiměřenou
(viz zásadu vyslovenou v §u 2 zákona ze dne 28. května 1919, čís. 299
sb. z. a n. o lidových soudech cenových, které jest obdobně užit,i i na
případy sběhnuvší se po 28. říjnu 1918).

.
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Zastupování společnosti s r. o.
(Rozh. ze dne5. dubna 1923, Rv I 1519/22.)
Žalobu proti společnosti s r. o. o zaplacení kupní ceny za dodané
zboží p r oe e sní s o udp r v é . s t o I i c e zamítl, o d vol a c í
s o u d jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Právní názor žalované, že společnost s obmezeným ručením nemftže
býti zastoupena nikým jiným než osobami k tomu povolanými, ado rej~tiíku zapsanými, neobstojí. Dle §u 28 zákona ze dne 6. března 1906,
cís. 58 ř. zák. o společnostech s obmezeným ručením mŮže býti provozování obchodu, společnosti, jakož ď i její zastupování při tomto obchodním provozování svěřeno i jednotlivým správcům obchodním nebo
jinakýmzmotněncům nebo úředníkům společnosti a určuje se pak rozsah jejich zástuj:>čí moci podle jim daného zmocnění. Nebylo ani tvrzeno,
ani dokazováno, ani zjištěno, že by byl František F. prokuristou žalo,ané společnosti (čl. 45 obch. zák.) a proto pkolnost, že nebyl zapsán
do obchodního rejstříku, nevadila, aby jménem, žalované neujednal
platně objednávku zboží. Mluví-Ii žalovaná o obmezení plné moci F-ovy
~ jejím zákonitém rozsahu tím, že musí! bráti v potaz představe7stvo,
ze mohl objednati zboží jen u přítomn,osti druhého úředníka a za daného
souhlasu představenstva, je to vůči žalobci s hle-diska čl. 47 obch. zák.
z té příčiny bez jakéhokoliv právního účinku, jelikož žalobce o tomto
obmezení plné moci F-ovynemě1. tušení. Poněvadž u Františka F-a
nešlo o zmocnční skutečné, nýbrž o presumptivní, nelze použiti čl. 55
obch. zák., jak se ho žalovaná dovolává.
čís.
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~á~ady §u 19 rorzl. zák. lze použiti i pokud jde o manželství před
vydamm rozlukového zákona rozvedená, dosud však nerozloučená. Jest

)}důležitým důvodem« ve smyslu §u 19 rozl. zák., že hospodářské poměry doznaly válkou tak podstatné změny, že na ni strany, uzavírajíce
před válkou smír o výživném, nemohly pomýšleti.

(Rozh. ze dne 5. dubna 1923, Rv II 403/22.)
Smírem při dobrovolném rozvodu manželství od stolu a lože upravili manželé dne 4. listopadu 1914 majetkové poměry tak, že se manžel
zavázal, zaplatiti manželce na úplné vyrovnání vyživovacích nároků
45.000 K. V roce 1921 zadala manželka žalobu o placení výživného,
ježto prý po uzavření smíru nastala změna v poměrech obou stran a to
na její straně zhoršení následkem nemoci, u manžela pak značné zlepšení majetkových poměrů. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: V případě, o který jde, jest rozhodujícím, zda
platí dohoda, učiněná při dobrovolném rozvodu manželství o výživě,
s předpokladem mlčky vyhrazené doložky »rebus sic stantibus«, a zda
může tato dohoda býti pozměněna napotomní změnou poměrů v úvahu
přicházejících (způsobilost k placení, potřeby). Bývalý rakouský nejvyšší ,soudní dvůr uznal po kolísající judikatuře (M. sb. Novak XVII.
str. 96) plen. usnesením ze dne IR ledna 1916, jud. kn. 224 Novak 1678,
že je věcí- výkladu smlouvy a že záleží na vůli stran, zda mají ustanovení smíru o výživě jednou pro vždy za všech okolností, najmě i co do
výše, pokládána býti za nezměnitelna, či zda vůle stran směřuje k tomu,
by se stanovila smírem určitá výměra výživy právě se zřetelem na majetkové a výdělkové poměry manželovy v době smíru, na tehdejší osobní
a majetkové poměry manželčiny a na všeobecné poměry vůbec (obdobně
plen. rozhodnutí ohledně výživy dětí ze dne 18. ledna 1916 jud. kn.
245 Novák 1679). V literatuře zaujímá totéž stanovisko Krainz-Ehrenzweig § 432, Neumann-Et!eilfeich str. 108 a j. O vůli stran při uzavření
smíru ze dne 4. listopadu 1914. dle názoru soudu nemůže býti pochybnosti. K smíru došlo po delším vedení sporu. Smír béře pak v úvahu
všemožné poměry, snaže se, je úplně upraviti mezi stranami. V bodu 5
označuje se úhrnný peníz jako sloužící »k úplnému zapravení všech vyživovacích nároků, jakož i všech jakýchkoliv nároků ze svatebních
smluv«. V bodu 8 opakováno pak ještě jednou, že smírem upraveny
byly »všechny obapolné majetkové nároky obou stran«. Vzhledem
k tomu je soud toho názoru, že strany smírem chtěly docíliti konečné
úpravy a konečného vyřízení, zejména i svých majetkových poměrů,
pročež tu nemůže býti řeči o předpokladu doložky rebus sic stantibus
mlčky, takže důkazy, jež nabídnuty byly o změně poměrů při uzavření
smíru, postrádají důležitosti. Dlužno se ještě zabývati otázkou, zda
přijalo ustanovení §u 19 zákona ze dne 22. května 1919, číslo 320
sb. z. a n. dosavadní právní stanovisko, či zda chtělo uvésti' nové zásady, týkající se úmluv manželů v řízení o rozvodu a rozluce. V tomto
ohledu nelze přehlédnouti, že v době uzákonění shora uvedené normy
se již utvořil pevný názor v nauce a praxi a to ve smyslu shora vyIiče
ném. Kdyby byl chtěl tento zákon v odporu k tomuto názoru zjednati
platnost jinému, zcela odlišnému. stanovisku, muselo by to určitějším
a jasnějším způsobem býti vysloveno, nehledíc ani k tomu, zda vůbec
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bylo by bývalo na místě, by se tak stalo pro obmezený obor právní a
by pro l'ne zcela obdobné obory zůstala v platnosti zásada dosavadní
Dle,n,áz~ru ~oudu nelze ustanovení §u 19 manž. zák. použíti k jiném~
tozr~se,m o~azky ozd~. ~adho~ené a může !~vněž jen v t~n rO,zum býti
vY,kladano, Z? »dulezltyml duv,ody« rozumeJI se Jen ta kove zmeny v pon;ere,ch, kte;'e st;any, uZ,avlraJlce dohodu, vzaly v úvahu a ohledně kterychz aspon micky chtely, aby se vzal na ně ohled. Odvolání se na
§ 91 ob~. zá\ k, odůvodně,ní nároků na ne~ostávají~í se nutnou výživu,
nem,0;Juvodnenym, Nebot toto ustanovem vztahuje se na manželství
trvaJ}CI, neroz~edená nebo taková, jež byla soudně rozvedena s výrokem
'! otazce zavmem. Pokud se však týče dobrovolně rozvedených manželů,
JSo~ tito ~em 105 obč. zák. odkázáni na smír v otázce výživy, kterýžto
smlr Je predpokladem pro přípustnost takovéhoto rozvodu takže v tak?vém případě o otázc.e výživy nerozhoduje již zákon, nýbrž souhlasná
vule stran (rozhodnuti v Manzovém 'vydání ad § 105). O d vol a c í
, o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvemu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

D

ů

vod y:

. Dovolán~, opírající se o dovolací důvody CIS. 2 a 4 §u 503 c. ř. s.,
Jest v, ob0l'm ,sm?ru o~pravedlněno. Žalující strana důvodně vytýká
"espravnos,t pravml:o nazoru odvolacího soudu, který shodně s prvým
soudem ma za to: ze nárok žalobkyně na výživné byl' smírem. ze dne
4. hstopa~u 1914 Je.dnou pro vždy nezměnitelně urovnán. V rámci tohoto
sporu netreba povšechně řešiti otázku o právní povaze manželčina nárokLl na výživu, nebat' ani čistě soukromoprávní jeho ráz nestačí sám
o. sob~ k odů~odněJ;1í, že smír o výživu mezi manželi uzavřen byl nezmě
mtel~e pro vsech,ny budoucí časy. Odvolací soud nechal v tomto směru
neprave,m nepovslmnutýmustanovení §u 19 zákona ze dne 22. května
191?, ~IS: 320 ~b, z; a n., dle něhož kterýkoliv z manželů může žádati
z ?ulezltych ~uvodu za nové upravení majetkových poměrů pobdem
prav~. J;st ovse~ spr~vno, že tento předpis jest určen v prvé řadě pro
manzelslvl, ktera, byvse rozvedena před vyd{mím zákona čís. 320/1919
sb~ z. a n., byla po Jeho vyhlá~ení rozloučena, ale není zákonné pře
kazky" bY,ner;',ohlo, zasady: v nem vyslovené, býti použito i při novém
u~po.ra~anr vyzlvneho mezI manželi již před vydáním zákona rozvedenyml, trebas Jlch manželství nebylo dosud rozloučeno' neboť i v takovýchto případech smírem, dojednaným při rozvodu o ~ýživném, vzdala
se mal~zelka prava; JI dle §u 91 obč. zák. proti manželi příslušejícího,
a .:"~nzel obyl ~prosten povinnosti §em 91 obě. zák. mu uložené. K dúlez:tym .du~odu~, v § 1~ zákona čís. 320/1919 sb. z. a n. uvedeným,
slusI zaJlste pOCl tati zmenu hospodářských poměrú válkou vyvolanou
na kterou žádná ze str,an p!i uzavření smíru ze dn~ 4. listopadu 1914
?emohla myshtI, a vonevadz taková změna hospodářských poměrů byla
z~luJlcl stranou tvrzena, nesměla býti při rozhodování o jejím žalobním
na:oku pone~hána nepovšimnutou. Než i ze sama obsahu smíru vy"
plyva nespravnost názoru nižších soudů o nezměnitelnosti ujednání

stran o výživném. Doslov odstavců 5-8 smíru ~nasv~dčllfe .. ~~m~, ~e
bylo úmyslem stran, aby se dostalo ma~želc,e moz,nostI, ~patntI s~ vyživu z úroků kapitálových obnosů, ktere. JeJI manzel z~vazal se JI vyplatiti, pokud se týče pro ni knihovně pOJIStiti. Z celkove sumy 45.000 K
vypadá 20.000 K na vrácení věna manželce,' a Jen 25.000.K ,plynulo ze
jmění manželova, při čemž zůstá~~ ~mmo uvahu, ~?a!l od t~to posl~d
nější částky by nebylo nutno odeCISÍI 10.000 ~ na J1I1Y dluh z~lovaneh~
vůči manželce, jak tato namítá. Z dOJednam stran o 5% zurokovam
45.000 K sluší usuzovati na vůli jejich, že měl tímto úrokovým požitkem
býti zjednán manželce prostředek k výživě" a že tedy)ejich vůle, se
nesla k tomu, by celý kapitál jí zůstal neztencen. N,ebyl-h vsak d}e :reJmého úmyslu stran a obsahu smíru vyplacen manzelce ku spotr:ebe na
její výživu, nýbrž k její trvalé výživě, o čemž n~lze pochyb,ovatI JIZ ~r:oto,
poněÝadž poskytování výživy zna~ena, trvale pos~~ra~l se o '!YoZIV;t,
plyne z toho, že, nastala-h tak,ov~. :me~~ ~ospodars~y~h pomeru, ze
úroky z kapitálu nestačí k manzelcme vyzlve, Jest Je)l ,~arok ~a novoU
úpravu výživného také, již dle vtrle stran, kt,erou slusI vy~ladatr, dle
§u 914 obč. zák. ve zne111 III. novely k oQc. z~k., op~dst~tnen,. ~mz by
bylo žalobkyni třeba čekati sn~d aŽ"do ~plneh? stravem bpltalu samého upotřebením ho k doplnem vyzlvneho. Nazor od.:ol~:lho, soudu,
že nová úprava výživného jest přípustna Jen tehdy, kdyz ,vY,zlvne d~sud
není splaceno, a když za základ jeho byly po!ozeny, ~rclte ,peno~lcky
se opakující dávky, jest ~de nepří~a,dný, a. odu."odnem k nemu pnpojené jest vyvráceno pro pnpad, o neJl tut~ Jde; uvaho,: sho!a uvedenou.
Z toho všeho plyne, že řízení zůstalo neuplnym, pon;v;rdz ne~Jly zJIštěny skutkové okolnosti o změně hospodársky'ch pomen~, ,na n,:~ stran~
pří uzavření smíru nemohly myslet. K tomu pnstupu)e Je~te dalsl tvrzen,
strany žalující, že ona) jsouc tělesně nen;0<::na ~ dusev~e zIooJena, ,0:01
schopna žádného výdělku, a že na druhe str~n: se }lJaJetk~v,:, a vy?elkové poměry jejího manžela od .dob~ ~Jednam smlru zl;~cne zlepslly.
Také tyto okolnosti jest třeba ZJiStiti, lehkoz povaha vyzlvy oto sam~
sebou přináší že se mění dle potřeb oprávněné osoby a dle zpusobllostl
osoby k plně~í povinné, při čemž zajisté i všeob,:,~né hO,spodáč:,ké
měry jsou důležitou složkou, jevící vliv na vymerem vyse vyzlvneho.

po-

čís,

2470.

Byl-Ii současně se zastavení~ vyro~nac!hO řízení \§ 2v (2) ko~~.~.)
vyhlášen úpadek, neobživnou zastavm prava, ~abtta pred :ahaJ~m~
vyrovnacího řízení. Tato zástavní práva sice zan,kaJ', nelze vsak zadatl
za jich výmaz.
(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, R 1 148/23.)
Návrh správce úpadkové podstaty na zrušení ,exekuce, na m.ovitosti,
exekuce vnuceným zřízením zástavního práv~ na upadco;e dome a. vnu~
cenou správou jeho s o udp r v é s t o II c e vyhovel, ; e k u r s n I
s o II d návrh zamítl. D ů vod y: Exekuce zabavenrm svrsku provedena
dne 29. kv~tna 1922, takže tímto dnem bylo vymáhající věřitelkou na-
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by to zástavního práva na zabavených svršcích dlužnice. Dle exekučních
spisů . byl exekučním soudem výkon exekucí reálních nařízen dne
2. čer~na 1922, kdežto povolení těchto exekucí došlo soudu již dne
22. kvetna 1922. Tímto dnem bylo tudíž na nemovitosti nabyto zástavního ?ráva pro vymáhající věřitelku. Úpadek na jmění povínné byl
pr?hlasen dne 29. srpna 1922 a bylo tudíž zástavních práv nabyto dříve,
~ez v posledníc.h 60 dnech před vyhlášením úpadku. Jest sice n.esporno,
~~ d~e 30. kve,tna :922 bylo ?hledně jmění povinné firmy' zahájeno
nzem vyrovnacl. Avsak rekursl1l soud má za to že to rozhodno není
poněv~dž vyrovnací řízení nemělo úspěchu, ný!JrŽ bylo zastaveno a za~
stav,el1lm jeh? dle §~ 12 vyrovnacího řádu zástavní práva, shora uvedena, zase oZlvla, a lest proto přípustnost pokračování v exekuci posuzovati toliko dle §u 12 konk. řádu,
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

". V~hleden: k ·tomu, že exekuční práva zástavní, jak rekursní soud
ZjISťUj~, ,vznr~la dne 29:. května a 22, května I 922,a že řízení vyrovnací
na jm~l1l•.?I~zmce, zahaj;n~ dne 3Q~ května 1922, kdy nejen usnesení,
je zavadejIcI, vydano, nybrz I vyhlaska na soudm desce vyvěšena (§ 7
vyr?v~. ř.), a že dále usnesením ze dne 29. srpna 1922 vyrovnávací ří-'
zenI SIce zastaveno, avšak současně usnesením téhož dne 29. srpna
1922 U\~alen na jmění dlužnice zároveň úpadek, nemůže býH o tom pochyby, ze vzhledel;' k předpisům §u 12 vyrovn,ř. a §u 12 konk. ř., jakož
I. §u 2 (~) konk. r. tato exekuční práva zástavní pominula i pro řízení
upadk.ove, I nelze proto souhlasiti s názorem rekursního soudu, jenž
predpls ju 2 (2) ,ko.nk., ř, přehlédl, že zastavením vyrovnacího řízení
~ase obz~vla, Nlcmene vyrok rekursního soudu, zamítající návrh správce
upadkove podstaty na zrušení dotyčných exekucí a - rozumí se tím
sam~n:' ~č to výrok ten nevyslovuje - na výmaz zástavního práv~ immobIlarnlho v kmhách, jes! správným, avšak z jiných důvodů. Předem
neposkytuje § 12 konk,. ř. opory pro zrušení exekuce, naopak z odstavců
(2). a .(3) plyne, ~e exekuce se s modalitami tam poznačenýmí dále vésti
muze I. na z.aklade takto zaniklých zástavních práv exekučních, § 12 (1)
konk. r. t?hko sta,noví; ,že exekuční práva zástavní, nabytá v době, tam'
poznačen~, po m I jej I, avšak nestanoví, že mají býti i vymazána nebo
d?konce I ex:kuce vůbec zrušena, jak to návrh žádá. A jest něco takoveh? Jako. vymaz dokonce právně nebezpečno, pakli vůbec možno.
I?!uzno ;OtIŽ pan;atovati, že týž předpis stanoví, žeptáva ta zase o b Z I V~ j !' ?yl-lI upadek dle §u 166 konk. ř. zastaven, ale není učiněno
opatrem, jak se, op~tný zápis obži~léh? práva v pořadí zápisu původ
mho p.r~veslI ma. JIZ z toho VIdno, ze zakon s výmazem nepočítá a že se
SPo~o!uje s tím, že práva zástavní prohlašuje za zaniklá. Také výmazu
n~nI treba anI k právní bezpečnosti úpadkové podstaty vůči třetím osobam, neboť knl~?,:ní poznámk?u .0 uvalení úpadku (§ 76 konk. ř.), v níž
s~ datu~ uval~jlcl~O usnesenI cItuje, ve spojení s datem zápisu práva
~ast~vnIho a pre?pISem ~u 12 konk; ř. vylučuje se bezelstné nabytí taKove hypotekarnl pohledavky, nemužeť o nabytí v důvěře v knihy ve-

řejné býti řeči, když zápisy dohromady s předpis~m zákona, jehož ne:
znalost neomlouvá, pravý stav věci, zam~lost prava zast~vmh?, Jas~e
ukazují. Tak nauka (Rintelen, Lehmann) I praxe (ro:h~ byv. VId. nejv;
soudu ze dne 4. května 1915 RVI 43/15 Ol. U. n. ~', c. 7439), Je?ll1e

Bartsch-Pollak konk. ř., Vídeň 1916, sv.!., str. 126 n;aJI zato, ze ,spravce
úpadkové podstaty může žádati knihov~í vý~az, zasta~mho prava, ale
důvody jejich neobstojí. Neprávem tohz obavajI se 'prevodu na bez~
lstného nabyvatele, neboť, jak vylíčeno, bezelstnost jest obsahem kn;h
vyloučena _ a pak míní, že nechatI v,:c vIselI ,l11~ohdy nelze, prot?ze
prý, bude-li nemovitost v úpadku pťodana, musI n~bJvateh od~vzdana
býti bez břemen. To však nevadí pranic, nebo,ť.prav; tak" kdyz ,realIta
prodána a cena nastoupila na mlsto. vecl, n;uze, p~avo z~~tavn,l. beze
všeho nebezpečí pro jeho majitele býtI vymazano,. c?Z se mu ze statI, současně s vkladem vlastnictví na nabyvatele. Konecne, a to j.~ h.t~vr:I,. nevypořádali se komentátoři tito s otázkou, Jak po ~ýmaz~ zajlslItI ve;l!ele
sama pro případ, že jeho právo opět obz!vne. Cltov~n~ rozhodnu!1 pak
dokonce pochopiti mylně, majíce za to, ze ~e ob,racl jen 'protI vymazu
z úřední povinnosti: šloť rovněž o návrh spravce upadkove podstaty.
. ČíSi 2471.

pohledávky bratrských pokladen nepožívají výsadního po~ad! při
rozvrhu výtěžku dražby .věcí. movitých. Odloučením od hlavm vect a
prodejem přestávají býti movité věci příslušenstvím hor.
(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, R I 217/23.)
Ex e k u ční s o u d přiznal celý výtěžěk dražby movitostí bratrské
pokladně ve výsadním pořadí. Rek u r ~ n í s o u d "přiznál cel~ dr,a~
žební výtěžek vymáhajícímu věřiteli. D,U v.o d Y:. St~znostI vymah~jIcI
strany, vytýkající, že prvý soudce nes'pravn~ pou~ll pn rozvrhu dr~zeb
ního výtěžku ustanovení §u 246 ex. r., dluzno. ?atI za prav?u:. Otazk~,
zda prodané předměty byly příslušenstvím dolu, nelze nym jIz rozeblrati a řešiti. I kdyby se zdálo, že takovýmto příslušenstvím skutečně b~ly
ve smyslu ustanovení §u 294 obč. zák, a §§ 108 čís. 5 a 121 hor,n. zák.
a že proto na ně oddělená exe.kuce podl; §u pl od;tave<; prvy, hom,
zák. a § 252 odstavec prvý ex, r. povol ovana bylI nemel a a ze prvy soud
měl ji podle §u 39 čís. 2 ex. ř. po případě sám od .~~be.zrušiti, ~elz;

přece na této' třebaže neprávem povolené exekUCI jlZ l1lceho zmel1ltI,
ježto zabave;í věcí těch, jich prodej a udělení příklep~ k ni,m.~aby:a
právní moci a jsou prot~ ji! n,ezm~nitelna. ?o~d ;ek.urs?1 ~ema jlZ moznosti, by snad nějakým setrenlm. .zls~al SI nalez,lt~ vec~y ~aklad. pr,~ roz~
hodnutí oné otázky a musí tudlZ pn pOSUZOVal1! opravnenostI ~tIznostI
vycházeti z toho, že exekuce byla 'povolena ~ p~oved,:na !ak, jako ~y
prodané věci příslušenstvím horním nebyly, nybrz obycejnyml hmotnymi věcmi movitými, ohledně nichž byla vykonana exekuce podle druhého titulu prvního oddílu exekučního řádu (§§ 249 až 280), Rozvrh
dražebního' výtěžku, za ně dotneného, dlužno ~ak. ovšem. provésti po~
dle §u 286 ex. ř., t. j. obdobně podle ustanovem §§ 212 az 214, 229 az
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234 a 2~6 e~. ř. Poněvadž v §u 286 ex. ř. není citován § 246 ex. ř., plyne
z toho, ze predplsu tohoto §u v tomto případě užiti nelze, a opřel-Ii prvý
so~dce rozvrh o §~ 216 a 246 čís. 3 ox.ř., které tu neplatí, učinil tak nepr~vel~" nebo,ť,am § 216 není v §u 286 citován, Bylo proto stížnosti vy~1ahaJ1clho ventele v~hověti a dražební výtěžek se zřetelem na předpis
§~ 285 posl. odst. e~. r. Jem;, ,na Jeh.;' vym,áhanou pohleďávku s přísl. při
kazat!. K tomu budlz .len Jeste dolozenoi ze bratrským pokladnám hornickým na ,movité. jmění osoby, ku pojištění povinné, pro nedoplatky pří
spevk~prednostní pr,ávo zástavní nenáleží (plenární rozhodnutí býv. c, k,
neJvysslh~.so~du.~e dl~e 27, listopadu 1900 čís, 304, úř. sb, čís. 1197) a
proto k JeJI p;lhlasce zretel vzat býti nemohl, kdyžtě jde podle řečeného
o rozvrh drazebního '1ýtěžku z věcí movitých,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
, ~epr~vem soe odv,ol~v~ rekurentka na ustanov~ní §u 286 odstavec
trelI ex. r. k o~uvo~nem prednostního pořadí pro pohledávky bratrských
pokbden, p.onev~dz !ot~ ustan~ve~í jedná o rozvrhu vý+ěžku za věci
movlte, a o~ysadm ,porad~ vyhrazene v odstavci třetím §u 286 tr. ř., týkati s,,, m~z" Jen !ech v;reJných dávek, které tohoto pořadí požívají podle p.nslusnych p:edplsu k Vecem movitým, "K těmto dávkám nepatří po-'
hl~da~ky bratrs,kych poklade~: kterým uS,tano~ení §u 246 ex. ř'. poskytUJe pr"dnost ~n rozvrhu vytezku za horm majetek, tedy za nemovítosti.
K hornImu maJ~tku náleží Ovšem také jeho příslušenství, na které podle
§u 121 horn, zak, samostatnou exekuci vésti nelze. Avšak za příslušen~
ství múže, býti pokládáno ve smyslu §u 294 obč, zák. jen to, co je
s hlaVnI ve:1 tr."ale, s~oJeno, .oddělením od hlavní včci a samostatným.
prodejem prestavaJI bylI movIté věci příslušenstvím nemovitosti a zanikaJí ,také, právní ú,činky s těmito věcmi jako příslušenstvím spojené, tedy
I veskera vysadnI práva na tyto věci jako příslušenství nemovitosti se
~ztahu}ící. ,Prodané věci nemohou býti tedy již pokládány zapříslu
se~~t~1 hor,~lho,majetku a ~řihlášená pohledávka bratrské pokladny ne"
pozlva tudlz pn rozvrhu vytěžku za ně přednostního pořadí ve smyslu
§u 246 odstavec třetí ex, ř.
.
Čís.

o objednávce musí poch,ázeti pnmo od kupitele. Rek u r sní s o u d
zamítl námitku místní nepříslušnosti. D ů vod y: Jest nesporno, že žalovaný objednal zboží u žalobce agentem Zikmundem O-em. Objednávka tato jest prokázána objednávacím lístkem Zikmunda O-a ze dne
5, ledna 1922 příl. K. Jest nesporno, že žalobce jest protokolovaným obchodníkem, a že i žalovaný jest obchodníkem. Přípisem poštovního
úřadu ve Vídni jest prokázáno, že zboží došlo žalovaného, a že týž zboží
převzal. Jelikož od objednávky ještě neuplynuly 2'roky, jest soud dle.
§u 87 a) j. n, příslušným,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolaCÍmu, rekursu.
Důvody:

Soud rekursní správně uvedl a náležitě odůvodnil, že jsou zde všecky podmínky §u 87 a) f n" jak obsažen jest v novele o úlevách soudům ze dne 1. června 1914, čís, 118 ř, zák. Stěžovatel mylně se domnívá,
že procesní příloha K není průkazem o objednávce zboží proto, poně
vadž není od něho, nýbrž od žalobcova agenta Zikmunda O-a, Tato
okolnost jest nerozhodna, neboť § 87 a) žádá pouze listinný průkaz
o objednávce, jež je základem zažalované pohledávky, a ani ze znění
tohoto zákonného ustanovení, ani z úmyslu zákonodárcova (§ 6 obč,
zák.) neplyne, že by jen lístina, vydaná kupitelem, mohla býtí takovým
průkazem. V §u 87 a) j. n, je zcela všeobecné řeč o listinném průkazu
objednávky a ve vysvětlivkách, vydaných mínisterstvem spravedlnosti
k novele o úlevách soudům, uvedeno jest, že dokáže-Ii prodatel, že kupitel objednal zboží a skutečně je převzal, ale trhové ceny neplatí, sluší
na prospěch žalobcův obrátiti procesni pravidlo, dle něhož žalobce musí
žalobu podati u soudu bydliště žalovaného; dále je tam uvedeno, že pro
listiny, jichž třeba jest k odůvodnění sudiště, není předepsána žádná
formálnost. Zajisté tedy nemusí listinným průkazem o objednávce podle
§u 87 a) j, n. býti vždy jen písemná objednávka kupitelova, nýbrž stačí
také, jak stalo se v tomto případě, písemné potvrzení objednacím Iíst~
kem žalobcova agenta, který uzavřel s žalovaným trhovou smlouvu, Že
'procesní příloha K není, jak stěžovatel v dovolacím rekursu uvádí, jen
zprávou o do mně I e přijaté objednávce, vysvítá ze skutkového zjištění soudů nižších, že žalovaný tuto objednávku skutečně učinil.

2472.

Sudiště

dle §u 87 a) j. n.
. L;istinným. !Jrůkazem O' objednávce nemusí býti vždy písemná ob]ednavka kupltelova, nýbrž stačí i písemné potvrzení objednacím lístkem prodatelova agenta.
(Rozh. ze dne 10, dubna 1923, R I 286/23,)
K, hlobě ~ z~pla~ení kupní ceny přiložil žalobce (příloha K) k odů
vod;,enl mlstlll pnslusnoslI dle §u 87 a) j. n, objednávku, již učinil žalo. v~~y ~rostřednictvím žalobcova obchodního agenta. K námítce místní nepnslusnostJ s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl, maje za to, že listina

čís.

2473.

Pachtýř,' jenž ustoupil novému vlastníku pachtovaného pozemku
(§ 1120 obč. zák~), může žádati na prop,achtovateli plné dostiučinění nejen za dQbu do rO!1ísudku prvé stolice, nýbrž i za napotomní zbývající
dobu pachtovní. Při tom nelze se spokojiti s průměrným pachtovním
výnosem z let minulých, nýbrž dlužno dbáti zvláštních poměrů statku
a pachtýřova hospodaření.

(Rozh. ze dne 10.. dubna 1923, R I 304/23,)
15,

žalobkyně uzavřela se žalovaným pachtovní smlouvu na dobu
března 1915 do 15. března 1927. Ježto žalovaný propachtované

od
ne-
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movitosti prodal a žalobkyně byla nucena od 1. listopadu 1919 pachtu
. zanechati, domáhala se na propachtovateli náhrady čistého výnosu propáchtovanS'ch nemovitostí za dobu od 1. listopadu 1919 do 15. března
1927, jejž vypočetla na 517.000 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t·o1 i c e přiznal žalobkyni 106.000 Kč. O d v.o 1 a c í s o u d k odvolání
obou stran zrušil rozsudek soudu prvé stolice a uložil mu, by, vyčkaje
pravomocí, spor znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Žalobkyně domáhá se na žalovaném ve smyslu §u 1120 obč. zák. náhrady škody, která
jí vzešla po případě vzejde nedodržením pachtovní smlouvy uzavřené na
dobu od 15. března 1915 do 15. března 1927, a to za čas od 1. listopadu
1919 do 15. března 1927. Strana žalovaná namítala kromě jiného před
časnost žaloby, pokuq jde o náhradu za léta 1922 a následující, odů
vodňujíc to tím, že dnes nelze říci, jaký bude výtěžek za léta budoucí.
Prvý soud se touto námitkou v rozsudku nezabýval, ale z toho, že žalující straně přiznal náhradu za celou dobu od 1. listopadu 1919 do 15.
března 1927, nutno souditi, že nepovažoval tuto námitku za důvodnou.
Po té stránce však neposoudil věc správně. Podle §u 1120 obč. zák. ve
spojení s §em 1323 obč. zák. má žalobkyně proti žálovanému nárok na
náhradu utrpěné škody ~.,ušlého výdělkU a může se 'teďy žalobou domáhati's úspěchem vždy pouze náhrady té škody, o které dokáže, že jí nejpozději do vydání rozsudku (§ 406 c. ř. s.) vzešla, po případě toho zisku, který jí do této doby ušel. Že by žalobkyně mohla se současně dorriáhati náhrady škody, kterou teprve v budoucnosti utrpí, pokud se týče
zisku, o který vbudOl1cnosti přijde, pro to neni v zákoně opory. Ustanovení §u 1325 obč. zák. je povahy výjimečné a nelze ho na tento pří-,
pad užiti; naproti tomu má názor tuto hájený oporu v ustanovení
§u 1120, § 1323 a 1489 obč. zák. Správnosti tohoto názoru svědčí ostatně
také úvaha, že v době vydání rozsudku nelze posouditi, zda žalobkyně
v létech budoucích, tím, že jí bylo znemožněno na statku, od žalovaného
spachtovaném, hospodařití, vůbec nějakou újmu utrpí. Neníť vyloučeno,
že se osobní poměry žalující strany nebo poměry hospodářské změní
tak, že by žalobkyně na najatém statku hospodařiti ani nemohla nebo'
že by nebylo možno, by při hospodaření na statku nějakého čistého výtěžku docílila. Toplati tím více v dobách tak nejistých, v jakých žijeme,
kdy poměry hospodářské jsou podrobeny stálým, někdy až překotným
změnám. Z toho vyplývá, že žalobkyni bude možno přiznati plné dostíučinění ve smyslu zákona pouze za onu dobu po případě za ona hospodářská období, která vydání rozsudku předcházejí. Při správnosti tohoto
stanoviska nedalo by se věcně aní zákonem odůvodnití, by výše náhrady škody a ušlého zisku byla stanovena podle nějakého třeba víceletého průměru čístého výtěžka z let ,minulých, nýbrž bude úkolem
znalců, by zjistili' a vypočetli plné dostiučinění ve smyslu zákona podle
skutečných poměrů hospódářských, jaké tu byly v těch letech, za které
bude pro tentokráte lze náhradu škody přiznati, tudíž pravděpodobně
,v letech 1920, 1921 a 1922. Podle záměru zákona (§ 1323 obč. zák.)
má se straně žalující dostati plné náhrady toho, oč nesplněním smlouvy
přišla a byla na svém majetku poškozena. Pro stanovení skutečné škody
a ušlého zisku v tomto smyslu nynější posudek znaleCký nestačí a proto
je nutno, by znalci jej doplnili ve smyslu právě naznačeném přihlížejíce

ku zvláštním pomerum statku, o který jde: ~. ke způsob.~ hospo~aření
strany žalující. Pokud strana žalující vytýka, ze soud n:pnpustIl dukaz~
zápisky a jejím výslechem o tom, kolIk ztratIla zr~semm pachto':lll
smlouvy v tom směru, že byla připr~vena. o bydle,I1l n~. pachtovane~
statku které musila v městě draze platItI a ze byla dale pnpravena o vyživu, kterou by ze statku bez újmy jeho výnosu byla měl.a a kterou rov~
něž musila v městě draze platiti, jde tu o novoty, k lllm:, sou~ odvolacl
by nemohl přihlížeti. Po zruše~,í rozsudkuo .ne~ude ovsem z~vady, by
strana žalující před soudem prve stolIce SVU] prednes po strance skutkové a důkazní doplnila (§ 179 c. ř. s.).
N e j v y Š š í s o u d k rekursu žalobkyně zrušil usnesení o,dvo}acího
soudu, pokud jím, vyhovujíc odvolání ž~lované strany,. ohledne ?aml!ky
předčasnosti žaloby, hyl rozsudek prveho soudu zrusen, zamIll vsak
stížnost žalovaného do téhož usnesení, pokud jím byl rozsudek prvého
soudu k odvolání strany žalující zrušen a věc byla vrácena soudu prvé
stolice, k novému projednáni a rozhodnutí.
Důvody:

Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že žalobkyni lze k její
žalobě přiznati' úplné zadostučinění pouze za dobu, vydání rozsudku
předcházející, nikoli však za další budoucí pacht~vní obdo?í; nebo.ť aní
předpis §u 1120 ani ustanovem §~ 1~23 obč, z~k. tako,:,:hoto, naroku
nevylučují. Z předpisu §u 1120 ,obc. ~ak. ~Iyne, ;: p~~htyr, Jenz u~tou~

pil novému vlastníku pachtov11l~O predmetu" muze, zadatI I?n<:,d up~n~

zadostučinění, zahrnující v sobe nejen utrpenou skodu, nybrz I us ly
zisk a nárok tento vzniká tou dobou, kdy pachtýři byla řádnou výpovědí

pachtovní smlouvy odňat~ r;t0žr;ost; v~~onávati jeji,obsah. Jd; tu ? jed~
notný nárok náhradní, pn ]ehoz vymere Jest pnhhzetI k cele zbyva]ICl
době pachtovní. Správně praví odvolací soud, že dle §u 1323 obč. zák.
má se straně žalující dostati plné náhrady toho, oč přišla nesplněním
smlouvy a byla na svém majetku poškozena, jelikož však, jak z povahy
věci plyne, a abě strany samy ve svých stížnostech uznávají, nelze toto
odškodnění nikdy přesně dokázati, ať již jde o nárok spadající do doby
do vydání rozsudku nebo do další doby až do skončení pachtu jdoucí,
vždyť v napadenérr: usnesení se mluví také jen o pravděpodobné výši
náhrady škody z a I é t a 1920 a ž 1922; - jest zřejmo jednak, že
nelze při určení výše náhradního tohoto nároku obejíti se bez použití
§u 273 c. ř. s., jednak že jest v zájmu obou stran, aby nebyla žalující
strana (pachtýřka) nucena vystupovati po uplynutí každého roku pachtovního s novou žalobou a vypočítávati žalobní nárok podle skuteč
ností, směrodatných v dotyčném roku. Ani ustanovení §u 406 c. ř. s.
není zde na závadu vzhledem k tomu, CO bylo shora řečeno O vzniku žalobního nároku a jeho právní povaze. Dle toho bylo odůvodněnému rekursu strany žalující vyhověno. Pokud jde o rekurs žalované strany,
sluší dáti odvolacímu soudu za pravdu, že dosavadní výsledky řízení
důkazního posudek znalecký - nestačí plně k tomu, by byl zjednán
aspoň přibližně správný podklad pro zjíštění výše nároku náhradního;
nestačí pouhé průměrné měřítko z let minulých, nýbrž třeba přihlížeti
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!éž ,ku zvláš,tním, poměrům statku a ku konkretním poměrům hospoda- .
rem strany ~~IUjl,CL Teerve n~ takovémto podkladě bude lze spolehlivě
posouchtl vysl naroku. zalQbmho, a jest tedy zrušovací usnesení odvolacího soudu v tomto směru opodstatněno,
čís.
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Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čÍs. 329 sb. z. a n.
Není třeba doručiti výpověď kromě přihlášenému dědici též dědicům nepominutelným.
'
Jest nepominutelný dědic dědicem ve smyslu §u 11 záb. zák.?
(Rozh, ze ,dne 10, dubna 1923, R I 309/23,) ,
Výpověď ze zabraného majetku, náležejícího do pozůstalosti Josefa
Sch-a, byla doručena přihlásivšímu se dědici. Rek u r sní s o u d nevyhověl stížnosti jeho a Ne j v y Š š í s o u d usnesení potvrdiL

o ů vod y:
, .Stěžova,tel pře~1íží,ž: poz~lsta~ost zastupuje dle zákónných před,
plSU jen pnhlaslvsl se dedlc, ze vsak zákon U L zv, nepominutelných
dědiců, kteří pozťlstalost neobdrží in natura, dědické přihlášky nezná
(§ 799 obč, zak" § 123, 126 nesp, pat.) a že tedy o zastupování pozů
st~lostl takovými dědici nemůže býti řeči. Stačilo tedy, že výpověď doruc,ena byla za pozůstalost toliko stěžovateTI jako přihlásivšímu se dě
diCI, a ,nebylo třeba, doručiti ji dědicům nepominutelným, Ostatně i kdyby
toho ,treba bylo, nebylo by to důvodem k stižnosti proti výpovědi dané
~~obe hospod~~ící, nýbd jen přičinou k žádosti,by doručení to se stalo,
z~do~li to,Jej!z splnění bylo by možno se domáhati stížností pro odepl,ram ~?vmn,eho úko~u s?udního dle §u 78 zák. o soud, org" nikoli
vsak sliznosli. proli vypovedl, neboť tato přísluší dle §u 20 náhr. zák,
je,n z toho, du~odu, že v Ý po v čď nešetří předpisů §§ 12-25 náhr.
zak" ,nikoliv vsak z toho důvodu, že soud doručuje ji, nezachoval se
dle predplsu, na pL tedy dle §u 18 (2) zákona, Nepominutelní dědici
ač nez,:stupui! po::ůst~lost, jsou ,dědickými účastníky, atu ovšem, kdyŽ
se ~ veCI bhze pnhledne, zejl11ena; vezme-Ii se zřetel s jedné strany
k predplsu §u 786 obč, zák" dle něhož jest nozůstalost až do skuteč
n~ho přidělení pokládati za majetek v příčině, zisku a ztráty hlavnímu
dedlcl a, nepol!1l11utelnému dědici společný; s druhé pak k předpisu
§u 41 ,nah!, ~ak" jelÍž vzhledem k náhradě (přejímací ceně), kterou
stanOVl, prun;erem ceil, docilovaných v letech í 913 až 1915, dokazuje
vymkajlcl zajem nepominutelného dědice na propuštění výměry.dle
§u 11 úb, zák.; 1110hlo by býti otázkou nejvýš pochybnou, zda nemá
I on pravo, tento s>lůj právní zájem sám hájiti či má vydán hýti na milost
" nemilost hlavního dědice, a zdali tedy - kdyžtě i on jest dědicem
,skutku a v pravdě, an jest povolán k pozůstalosti v poměru k celku
(§§ 765, 766 a 532 obč, zák,), což se týče právě jeho poměru k zůsta
viteli, kdežto to, že stojí-Ii na tom hlavní dědic, přijmouti musí podíl

svůj v penězích (§ 784 obč, zák.), vztahuje se jen na jeho poměr k hbvnímu dědici - nemá i on rozuměn býti pod výrazem »dědic« §u 11
záb, zák. a tudíž logicky důsledně nenastupuje-Ii, když vlastník zemřel,
i on místo jeho v řízení dle §u 3 n, n, náhr. zák" kde se právě o vyří
zení otázky §u 11 záb, zák. jedná, Avšak, i kdyby tomu tak bylo, zde,
při vyřizování stížnosti do výpovědi, nemá to vlivu, aspo.ň v tomto
případě ne, Neboť dle §u 23 náhr. zák, jest podmínkou výpovědi, by
žádost za poznámku z á bor u neb oznámení zamýšleného převzetí dle
§u 2 téhož zák, byla již podána nebo současně s výpovědí se podávala,
a přišla by tedy otázka zamýšleného převzetí nutně na řad,u teprv,
kdyby zábor poznamenán nebyL Avšak zábor byl dle údaje výpověd
ního spisu poznal11enánji~ dříve dle návrhu Státního pozemkového úřadu
ze dne 17, srpna 1921, což stěžovatel nepopírá, kdežto výpověď podána teprve 7, prosince 1922, Netřeba ,tedy rozbírati, zda v případě,
že by zábor poznamenán nebyl a rozhodným bylo tedy oznámení za,
mýšleného převzetí, má soud při vyřizování stížnosti do výpovědi zkoumati toliko formální otázku předchozího neb současného pod á n í
oznámení toho, či vůbec zákonitost jeho v každém směru, tedy j, .zdali
učiněno bylo pravému vlastníku, a pak-Ii je tu více vlastníků neb více
účastníků na místo jeho v případě úmrtí jeho nastupujících, zdali třeba,
aby učiněno bylo všem a stalo-Ii se tak,
čís. ~475.
Sudiště dle §u 99 j. n.
Jde o »jmění« žalovaného, přísluší-Ii mu proti žalobci, domáhajícímu
se zaplacení kupní ceny proti dodání zboží, nárok na dodání zboží,
jehož zaplacení se žalobce domáhá.

(Rozh, ze dne 10, dubna 1923, Rl 315/23,)
Dovolaný dle §u 99 j, n, S o udp r v é s t o I i c e (krajský soud
v Chebu) odmítl sám od sebe pro místní nepříslušnost žalobu proti
maďarské firmě na zaplacení kupní ceny za zboží proti dodání jeho,
Rek u r sní s o l1 d zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, hy, vyčkaje pravomoci, .žalobu vyřídil, nehledě k odmítacímu důvodu. O ů
vod y: Prvý soud odmítl žalobu, dle jeho názoru podanou u nepřísluš
ného soudu, ježto jmění žalované firmy, uvedené k odůvodnění přísIuš
nosti dovolaného 'soudu, pozůstává v nároku na dodání zboží, kterýžto
nárok jest jen jednou stránkou předmětu žalobního, který má za před,
md placení při současném projevu ochoty dodati, pročež nemůže býti
základnou pro určení příslušnosti. Lze připustiti, že nemá každý nárok
na dodání též cenu peněžní, která patří k pojmu jmění ve smyslu §u 99
j, 11. V tomto případě však žalobkyně prokázala rozsudkem 'obchodního soudu ve Vídni ze dne I, prosince 1920, jehož se v žalobě dovolává, že žalovaná strana sa,ma žalovala žalobkyni na dodání zbo~í,
o kteréž zde jde, a že žalobkyně k dodání tohoto zboží byla odsouzena,
Ježto žalovaná strana jest firmou protokolovanou a povinnost žalobkyně, dodati, se týče velKého množství zboží značné ceny, dlužno míti
s jistotou za to, že žalovaná potřebuje ono. zboží buď k dalšímu zci-
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,
'
de 'mění 'est a dle údajů žalobních žalobJbvodu krajského soudu v Chebu,
poddlužníka plall za mlsto, ~ t ~
kynč má sídlo ~ K~rl. Valec,'. e, Y, ~a~ované firmy jest v obvodu Chebdlt1žno za to mIll, ze tvrzen,: Jn:e~1
'no Jest tudíž příslušnost tohoto
ského krajského sDudu, u. neho: zal~v~ i 'firma žalujicí u tohoto soudu
du dle §u 99 J. n. oduvodnena, y.
~,~~yla v obclll'dní rejstřík dosud zapsana,

zení, bud' ku zpracování, a že žalovaná tudíž, když žalovala žalobkyni
na dodání, byla v prvé řadě vedena tím, že si chtěla zajistilI hmotné
zájmy. Jest proto odůvodněn závěr, že nárok na dodání představuje
hodnotu majetkovou byť i sebe menší, tak že - ježto povinnost žalobkyně, dodatí, jest nesporna jsou tu předpoklady §u 99 j. n. Co se
týče pak druhého důvodu odmítacího, jest í ten lichý. Dle §u 41 odstavec
druhý j. n. se děje zkoumání příslušností na základě údajů strany žalující. Žalobcem jest firma V. v Karlových Varech, a ježto KarI. Vary
jsou v obvodu dovolaného soudu, jest tento soud dle prvé věty druhého
odstavce §í.t 99 j. n. příslušným, jelikož okolnost, ,z které továrny má
býtí dodáno, nepřichází v úvahu, ježto poddlužník dle žaloby má své
sídlo v tuzemsku,
N.ej v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

čís.
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d 8 dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
Náhradový zákon ze .~~. 1 t íku příznati právo ku stížnosti do
Pokud lze nehospodanclmu v as n
.
výpovědi.

(Rozh, ze dne 10. dubna 1923, R I 323/23.)
'1 částečně stížnosti vlastníka do usneRek u r s n i s o u d vyhove j
•
a vy' pověd' ze zabraného ma".
byla (orucen
sení pn;ého soudu, ]lmz mu
°l
esení rekursního soudu v ten roz·etku. Ne i vy š š í s o u d Zl~,enl us.n
~m, že zamítl stížnost vlastmkovu vubec,

Důvod}:

v

J)Ie §u 99 j. n. lze podati žalobu proti osobám, kteréž nemají:, tu:
zemsku bydliště, jde-li o nárok majetkoprávní, u každého soudu, v Jehoz
obvodu mají osoby ty. jmění, nebo předmět, jehož jest se žalobou domáháno. U pohledávek platí bydliště poddlužníka za místo, kde se
jmění nachází. žalobkyně odůvodňuje příslušnost krajského soudu
v Chebu tím, že v jeho obvodě jest jmění žalované firmy a to pohledávka na vydání koupeného zboží z továrny v ústí n. L., kterážto pohledávka přísluší žalované straně proti žalobkyni, mající sídlo v KarI.
Varech, tedy proti poddlužnici, vlastně dlužnici, mající sídlo. v obvodu
dále tím, že pohledávka tato
chebského krajského soudu (§ 99 j. n,)
jest již určena pravoplatným rozsudkem obchodního soudu ve Vídni
ze dne l. prosince 1920, takže nelze hamítati, že by pohledávka ta nepředstavovala majetkovou hodnotu nezjistitelnou. Rekursní soud správně
posoudil věc, uznav, že, byla-li žalující strana pravoplatně odsouzena
k dodáIií zboží, dlužného z trhové smlouvy, nárok žalované strany na
(~odání zboží toho má určitou majetkovou hodnotu, Námitka stěžova
telky, že § 99 j, n, předpokládá jmění, od žalobního nároku odlišné, nevylučuje v tomto případě sudiště dle §u 99 j. n., neboť nárok žalované na
dodání zboží jest nárokem samostatným, a od žalobního nároku, jenž
směřuje k zaplacení trhové ceny, odlišným. Okolnost, že nárok žalované
firmy, jenž má odůvodniti sudiště dle §u 99 j. n" přísluší právě proti
žalobkyni, není zde na závadu, neboť k odůvodnění příslušnosti dle
§u 99 j. n, stačí i vzájemná pohledávka žalovaného proti žalobci, byť
i byla spornou, nebo podmíněnou' výsledkem právě tohoto sporu, Rovněž
správně vyvrátil rekursní soud druhý důvod soudu prvé stolice, z něhož
tento žalobu odmítl, neboť soud má zkoumati podmínky své nepřísluš
nosti dle údajů žalobních (§ 41 j. n,). Z těchto údajů, kdež jako sídlo
žalující firmy byly uvedeny Karlovy Vary, nemohl prvý soud bez ústního
jednání zjistiti, že by nyní sídlem žalobkyně byla Vídeň, byť i přiložené
rozsudky Vídeňského obchodního a nejvyššího soudu tomu nasvědčovaly,
že v roce 1920 společnost ta ve Vídni sídlo měla, neboť rozpor v příčině
sídla žalující společnosti dá se odstraniti pouze na základě přednesu
stran v řízení sporném, Poněvadž dle §u 99 j, n. při pohledávkách sídlo

D II vod y:

a

•
"
b"
bě hospodařící (§ 12 náhr. zák,), doruVýpoved' ma dana, yt,l o~o, I t l'ku J'e-li tento osobou od m roz• k b 'tO
'en JI nybrz 1 v as n ,
.'
čena vsa
y 1. nel 'k') Vlastník nehospodařící nemá, ať uz m~ vypo~
dílnou (§ 18 tehoz z~ , .
. • t ' ať 'est dána zároven osobe
věd' doručena povinne a;,e~o. nepov~~~~~ ~Ažnodti (§ 20 téhož zák,), a
hospodařící Čl mkolI, ~vas ne ~m .ako ne ří ustnali odmítnouti', ale
tak by vlastně bylo ~tlzh~st. jeho tL h kter~c~ nemovitDstech za lhůty
dlužno počítati s n:oz~ostI, ze na ,:C když by ta která práva pachtovní
výpovědní, hosp~darem n~bude na PJia a ro ten případ jeví se pak výv mezičasl skoncl~a ,;eb o J1n~k ,odpa {tosb na nichž dočasně nehospopověď z hospodare,m 1 o~le ~e ne~~vi stíž~ost proti ní připustiti, jenže
daří, praktIckou, Lepe t? J' b ,~nu '\ě ta okolnost že vlastník na těch
důvodem stížnosl! nemuz,; Y} p~
daří protoŽe pak by se věc pokterých nemovitos~ech docasn~ n,: o~P~rov~ti jí možno jen z týchž pří
hybovala v chybnem kruhu;. nybrz ?dr ohledně nemovitostí, na nichž už
čin, z kterých lz~ o~por~va 1hv~p~~eaří A po té stránce tédy měl ji reb I dos ěl i zde jako u nemovinyní, v čas dane vypovedl" o p
tému~ úsudk~, že totíž platné
kursní soud pouze zkoumatI. a tu, bK
tostí vlastníkem, Obh?JPoda~~í~'::'!s~i 'obsaženo není. Starati se o to, že
.' (
hť řfim) které té doby na
námitky protI vypo~e, I ve . ,
nebyla dána výpoved osobam tretI,;; pa~ ~'so~du n 'brž Státního
těch který~h n~~odvitoste:h b~~g~d,~~~t~~~t~e~!m pro 'ne~ostatek exepozemkoveho ura u, Jenz ne ,
" ' k ) což ovšem nemůže
kučního titulu provést! ex:k~cI e~§120df::r~1~~t~íl~U z případného hobýti dt'.vodem, aby .vypoved
a • e v zásadě vlastníku hospodaření
spodaření jeho, Dluzno pama .ova I, z o by'ti může právy osob třetích,
vždy přísluší a že Jen dočasne o~ezen,
jak to vyplývá z pojmu vlastmckeho prava.
37
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Následky doručení soudního rozhodnutí nastávají v řízení úpadkovém a vyrovnávacím, bylo-Ii veřejně vyhlášeno, p~o všechny účastníky
již touto vyhláškou a níkoliv teprve doručenim těm kterým účastníkům.
. Podání nestalo se včas, bylo-Ii dáno na poštu poslední den lhůty po
uředních hodinách poštovního úřadu.
(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, R I 328/23.)
Usnesení, jímž bylo. ~atvrzeno vyrovnání, bylo na soudní desce vyrovnaC1ho soudu uvereJneno dne 26. ledna 1923. Stížnost firmy E. P.,
danau na poštu dne 12. únaral923 a došlou vyrovnacího saudu dne 13.
unora 1923, odmítl rek u r sní s a u d jako opazděnou.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dle §u 49 vyrovn. řádu musí rozhadnutí vyrovnacího. soudu o patvrzení vyrovnání býti veřejně vyhlášeno a vyhatavení tohata rózhad~~tí m.usí být!. daručeno všem účastníkům. Dle §u 52 vyr. ř. mohou
ucastlllcl, kten nesouhlasili výslovně s vyrovnáním, padati rekurs do.
patvrzelll vyravnání. Dle §u 63 vyr. J. užiti jest ku zadpovědění otázky,
zdah rekurs padán byl v čas, obdabně předpisů konkursního. řádu a
není-li jich, předpisů civ. řádu soudního, zvláště pak §u 174 konk. /
Dřívější kankursní řád ze dne 25. prosince 1868 čís. I ř. zák. z roku 1869
ohsa)lOval v § 254 předpisy a daručavání saudních rozhodnutí. Dle
prvého odstavce mělo býti doručováno soudem anebo oběžníkem nebo.
poštau; dle druhého odstavce mělo, bylo-li nařízeno vyrozumění účast
níků uveřejněním, aniž bylo o způsobu tohoto uveřejnění něco 'zvláštního
ustanoveno, toto vyrozl\mění státi se vyhláškou v novinách; dle třetího.
o.dstavce nastávaly, byla~li mimo uveřejnění navinami předepsáno také
zvláštní ~yrazumění jednotlivých účastníků, také tenkráte, když tato vyrozuměn: v příčině :ednotlivých účastníků se nestalo, právní následky
vyrazumení vše c h účastníků již uveřejněním. Civilní řád saudní z roku
1895 přinesl obšírné předpisy o doručování, jež nyní platí v řízení konkurs~ím a vyrovnávacím podle předpisů nahoře uvedených. Ustanovení
druheho odstavce §u 174 nového konk. řádu O následcích doručení ve~,;jnou vyhláškou vzniklo z třetího odstavce §u 254 dřívějšího konk.
radu, na nějž tedy vzíti jest zřetel při výkladu druhého odstavce §u 174
nového konk. řádu; při tom ovšem přihlédnouti jest k tomu, že podle
druheho .odstavce §u 254 dřívějšího konk. řádu mělo uveřejnění díti se
novInan1l, naprotr čemuž nyní, jak již nahoře bylo uvedeno jest v §u 49
vyr. ř. . nařízena veřejná vyhláška soúdního rozhodnutí o potvrzení vyrovnam, tedy ,dle druhého. odstavce §u 1 I 5 c. ř. s, uveřejnění na soudní
~~sce vyrovnacího soudu. Padle třetího odstavce §u 254 dřívějšího konk.
radu pravní' následky vyrozumění vše c h účastníků nastávaly již vý-'
konem uveřejněni saudníha rozhodnutí a t o t a k é, když zvláštní vyrozumění jednotlivých účastníků byla předepsáno, ale rozhodnutí soudní
nebylo nekterým účastníkllll1 doručeno, tudíž ovšem i tenkráte, když

r

toto rozhodnutí bylo doručeno všem ůča stníkŮ!11, nevboť jinak l:el~er~~~
"jek rozuměti podtrženému slovu »take<'.: podobne, ",s,tanov;'Je
.)
~dst~vec §u 174 navéha konk. ř., že, .kdyz ml,mo, vy'nlas~u pred~p~fá~~
je zvláštní doručení, nastávají následky dorucen~. JI~ v';{;Jnou" Yd h
kou i (a uch) když doručení se nestalo, tedy zaJlste ta, ev pn pa ec.,
kdy doručení se stalo, neboť tento výklad plyne nutne. ze spoJky»":
(a" ch). Je tedy zřejmo, že následky doručení sou?mho rozh,odnutr
v případě veřejné vyhlášky nastávají dleJu 174 nov:~o konk. ra~u a
u 63 vyf. ř. pro vše c k y účastníky JiZ touto, vyhlaskou bez, oh edu
§ t
dali a kdy rozhodnutí bylo doručeno vsem nebo Jen nekterym
~~as~~í~ům anebo žádnému z nich. Zákonný důvod tohoto předpiSU spočívá dle pamětního spisu, vydaného. nlllllsterstvem .k n?ve~u kankurs.
"du
tom že by J'inak právní moc usnesel1l, Jez ma bytr dorunllnu fa ,V
,
k k
'
vv·t Iům ma
čeno velkému počtu osob, na příklad všem on urS11lJ11 . .v en e
,
~
hla býti jen těžce zjištěna a často stala by se zcela llE'Jlst?U; Rekur.sm
soud tedy právem počítal rekursní lhůtu ode dne uvereJne?1 soudm~o
usnesení na desce vYrovnacího soudu a v důsledku toho pravem o~mltl
rekurs firmy E. P. rako opozděný. Ostatně rekurs ~ento byl op?zde~ I,
když 14denní ťekursní lhůta se počítá ode dne ~orucem usnesem prveho
·.soudu, jež se stalo 29. ledna 1923. Podle ;prveho odst~vce ,§u 8? org.
zák. totiž nevpočítávají se do rekursní lhut~ t~hko dm pOS!OV~1 dop r a v y, takže, jak uvedeno jest v plen:slmarmm ro,:hodnutI byvaleho
nejvyššího soudu vídeňského ze dne 27. cervna 1899 c. pres. 30?/1899,
za saném v knize 'judikátů pod čís. 143, rekurs, poda~"y na postu, lz~
P '. s podaný pokládati jen tenkráte, byl-h posledmho ,~ne r~kUlsm
~:ů;~oště odevzdán v době, kdy mohl býti ještě opatřen ~ostovlllm podacím záznamem tohoto dne. Tomu zde tak n~bylo, n.ebot rekurs fIrmy
E. P. byl podle zprávy poštovního úřadu po~an 1.2. u?,ora I ?2} teprve
019 h. 30 m. po uplynutí úředních hodm postovlllho .uradu, Jez v 19 h.
se skončily, tuelíž po uplynuti 14denní lhuty rekursm.
čís.
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Vylučovací žalobu dle §u 37 ex. ř, mů~e, poda~i i vlru:tník, jenž věc!
později, nežli byly. postiženy exekucntm pravem zastavnun, paklt

nabyl

dřívějši vlastník zabavem odpo.roval.

"
.,
, Nabyl-li veřejný společník věci od spo.lecnosh, nenabyl JI od osoby
různé od druhého. společníka, proti němuž se vede exekuce.
(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, Rv 1568/22.)

žalobce domáhal se na žalované vymáhající věřitelce vyloučení věcí
z exekuce, ježÍo v době zabavení nebyly vlastnict~~mdlu~níka Karla R-:,č
nýbrž veřejné společnosti Karel R. a spo; ..'. od mz Jich zalobce. (rovnez
veřejný společník téže společnosli) pozdeJl na~yl. Pro c e ~n I s o u d
p r v é s t o líc e žalobě vyhověl. O d vol a c I ~ o ~ d zrusIl rozsudek
prvého soudu a uložil mu, by, vyčkaje pravomocI, vec znOVU prOjednal
a rozhodl. N e j v y Š š í s o li d usnesením ze dn; 31. ledna 1922 R I
.1297/21 toto usnesení zrušil a vrátil vec odvolaC1m~ soudn, by JI razhodl ve věci samé. D LI vod y: Zrušení rozsudku prve stoh ce dle §u 496
37"

Čís · 2 neb 3 c. ř. s. je přípustno pouze tehdy, trpí-li řízení prvé st r
po statnou vadou, nebo nebyly-Ii na řetře
.
o Ice
skutkré okolnosti, jež považuje odvola~ sou~ ~:a~~é6~v~~'lv;í~~dc~m
novls a za rozhodny. Jedná-Ii se však o ok I r .
.
s aužiti tOhot? záko~ného předpisu a druhá s~o~~cse II~~I ~f~odun~ nelze ,poIOzhodnouLl ve vecl samé V tomt
" ď bl'
§
97 c. r. s.
soudci . rk'
....
pnpa e y a vec vracena prvému
",
' je I .oz nezJIstIl, zda veřejná společnost Karel R a spol
' . ' svou
cmnost zahaJlla 1. ledna 1921 dále kt . , . K .
nos ti VI '1 kd"
I.
o'
ere vecl alel R do teto společy
lečnost:,e~dali ]s~Jat~~~;JI~sobe~l tyto s;ršk přešly do vlastnictví spospolečnosti a zdali 1 Ú 11 s vecnlI za avenyml ve prospěch žalované
spol. či Karla, R St'" ntorla 1921 byly vlastnIctvím firmy Karel R a
k I
.
. ezova e ma pravdu v tom ' t t
rozhodny, avšak Nejvyšší soud považu'e .
.? ~e y o. o ? nostl nejsou
a, v neprospěch žalohcův za
I d j Je s Jlneho pravmho stanoviska
cův stačí k rozhodnutí o . hnero.z '~ n maje za, to, že přednes žalobDle SU 37 ex. ř. mťrž~ i jseo~ nr~. u ez doplnení řízení prvé stolice.
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níka žalované, t. j. od Karla R-a. Dle vlastního žalobcova přednesu tento
názor není správným. Odevzdání sporných věcí nastalo prý prohlášením ve smyslu §u 428 obč., zák. Předem prý prohlásil Karel R ve smyslu
prvé věty tohoto §u, že budoucně bude detentorem sporných věcí jménem fIrmy Karel R. a spol. a později dle smíru ze dne 16. a 21. března
1921 stal se prý žalobce na základěprohlášení téhož Karla R-a držitelem.
sporný'ch věcí z důvodu svého vlastnictví. Uváži-li se, že dle čl. 85 obch.
zák. veřejná obchodní společnost vzchází tím, že několik osob provozuje
obchod pod společnou firmou, že tedy taková společnost není právnickou ,o~oboll' již dlužno rozeznávati od společníků, dále, že jedinými
spolecmky frrmy Karel R. a spol. byli žalobce a Karel R, který umožnil
svými prohlášeními, že žalobce se stal vlastníkem sporných svršků, nelze souhlasItI s dovolatelem v tom, že tento nabyl vlastnického práva
ke sporným věcem od osoby zcela různé od dlužníka žalované.

°

PřeCklmětu,.

b,

dotčenému ~l1;ep~á~~PO{~~~\~x~:~~~o~~~~;-oli,

exekucí
žke ku
'I '
.
J
• l'
vy onu
exe uee. foto právo ie důvod
padě žalobce alespoú' tvrditi ' ~~1 ;;1 o~y r;oto mu srl by v tomto příkdy žalovaná nab la. exekll(~; ,
, v as ,ni em, sporný"c~ věcí v době,
že tenl<:ráte byla p;'y' vlast' .1lhO P;ava zastavlllho. Nez zalobce uvádí
IllCI spo lecnost Karel R l '
'
.'
t . a, spo. a ze on se stal
vlastl1lkem zabavených věcí teprve po d'"
na 1921. Žalobce dále ři
" , z cJl, a o smrrem ze dne 16. březačk?liv,po dobu jejího vfasl;i~~~{ vÝ~u~~~ :j;~~ eteyuci n~odporovala,
opravnení nemohla přenésti
'
. . . ,u y ~ oprav,nena. Toto
ctvím, jež dle §u 442 obč ,Il a zalobce, Jehkoz .z~mklo jeJlm vlastniexekučním rávem'
. ,za k: mohla pOStOUplÍl zal obci jen zatížené
třeba se ŠI'řIPtl' o to z,:statvnlm zalované, o kterém žalobce věděl Není
,
m ze oto exekuč'
,
, .'
.
..
sením žalobce jeho ~la ' lk
. m pravo zastavUl nezamklo prohlážalobce položÚ za zákl:~e, ř ~,Karla R-a, ,obsaženým ve smíru. Jelikož
mo, že právo zástavní' I za o, e sve domllelé právo vlastnické, je zřej
kráte ještě neexistu'ící~ao ov~~e nem?hlo se,dotknouti tohoto práva tensmyslu §u 37 ex ř
d ' \ t? predpokladá odpor proti exekuci ve
usnesení dovola~íh~ sou~u~ a c I s o u d na to žalobu zamítl z důvodů
.,., Nej v y s'"S I S o u d nevyhověl dovolání.

f

b

D Ir v o cl y:

'I

Po právní slrá/ICe pouka'
cl . . '
lacího soudu, K vy' vodu'· .. dZUjelse, wvol.~tef, na důvody roz§udku odvo-'
d ti'k' ,
,
,
m· ovo aClho SpISU se
ma ovsem pravdu v tbm že
I'
, ,
.. po o J a, ze dovolatel
opráv~ěl1 jest podati n(i:e~ vy ucovacf zalobu v,e smyslu §u 37 ex. ř.
v dobe, kdy vymáhající J'~·tien, bk,dO, JeS'f ~la~tmk~m zabavených věd
brž i ~o případě pozdě'š~~l:s n~ yva ,exeku~~lho p:áv~ zá'sÍ<IvnflJo, nyvla,~!~lk, t. j. firma Ka;el R" ,:nrk. Avsak v t",:IO f'ravl1l záležiť<ósti onen
zdeJ Sl vlastník, t. j. žalobce Ro6°~' ;ep09alai vyt~tovaci žalo!>y á poexekučnim právem zástavním za
' I er ,., pr,:v::aS ~l~stnictví zatíŽéhé již
~nusIl by alespoň tvrditi že b ovane" procez zal?'b:ce v tomto pfíi:fa:d&
zalovaná nabyla exekučdího y,! vla~tmken: spomych věcí v době, kdy
vlastnického práva ke SDorn prava ;a~tavl1lho. DovoI.atel tvrdí, že náQýJ
ym svrskum od osoby zcel.a: různé od drúz-.
,

'

čís,
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Byli-Ii deputátníci najímáni vždy na dobu od L ledna do 31. prosince, jest též předem.na ten který rok přidělený deputát počítati dle
těchto časových hranic, nikoliv za dobu od sklizně do sklizně.
.
'

(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, Rv I 1097/22,)
Žalobce josef D. jako nájemce dvoru v Ch. a deputátníci, ve dvoře
tom pracující, mezi nimiž i žalovaný Karel T., podrobili se kolektivní
smlouvě ze dne 19. června 1920 s některýmí vzájemnou dohodou smluvenýmí změnami. Dle kolekti~ní sm~ou~y přísluš,:lo"ž~na~ému deputátníku kromě mzdy na naturall1lch pozltclch: g) meSIcne predem 140 kg
brambor. Dle dohody mezi zaměstnavatelem a deputátníky lze místo ze·
máků přiděliti 20 arů půdy na 12 měsíčních období. Vyžaduje-li pole
hnojení dle oburového plánu, jest zaměstnavatel povinen dodati hnůj
a potah. Odejde-li deputátník před sklizní zemáků, má nárok na zemáky,
nebo relutul11 v maximální ceně za tolik měsíců, .po kolik nebral si deputátu. Odchází-li po sklizni, musi zaměstnavateli zanechati nebo v maximální ceně zaplatiti tolik zemáků, kolik činil by sypaný deputát na
zbytek období, na který byl pozemek přidělen. Karel T. vystoupil ze
služby u josefa D-a koncem ledna 1922 a měl od Josefa D-a v roce 1921
přiděleno 20 arů půdy pro brambory, jež také na podzim 1921 sklidíl.
Žalobu Josefa D-a na vrácení 1120 kg brambpr ze sklizně 1921 pro'c e s iI í s o udp r v é s t o I i c e zamítl, vyhověl však žalobě Karla
T-a, pokud se domáhal na josefu D-ovi 140 kg bramborů. O d vol a c í
s o ud vyhověl žalobě josefa D-a a zamítl žalobu Karla T-a. D II vod y:
Pro výklad vůle stran je rozhodným v prvé řadě obsah, znění a účel kolektivnísmlouvy ze dne 19, června 1920 a nikoliv, jak prvý soudce uči
nil, hospodářské zvyklosti na statku Ch. a nad to ještě z doby před platností kolektivní smlouvy ze dne 19. června 1920, ježto na zvyklosti
může dle §u 10 obč. zák. jen tehdy býti vzat zřetel, pokud se jich zákon
sám, jako na příklad v §u 389, 390, 501, 549 obč. zák. a 560 čís. 2 c. ř. s.
dovolává. Z nesporného ohsahu kolektivní smlouvy je zřejmo, že mezníkem, od kterého se počítá 12měsíční období, na které je pozemek depu-
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tátníkovi p~iděle!" )e, sklizeň zelllá,ků a ,?ikOliv Nový rok, jak mylně prvý
s~udce za 'o ma, jezto dl: s~hzne se ndl ve smyslu kolektivní smlouvy
narok (p5lVlnnost) dep,~tatn!k~ na brambory (vrácení jich) zaměstna
~atell. J~zto v tomto pnpade, jak souhlasným udáním stran prokázáno
zalovany Ka~el T. vystoupil ze služby u žalobce Josefa D-a koncem led~
na 1922 .a mel od ~lěho přiděleno v roce 1921 20 arů půdy pro brambory
a )e take na podzIm roku 1921 sklidil, jest žalovaný Karel T. povinen
lezto vystouptl po sklizni bramborů, ve smyslu kolektivní smlouvy ža~
10bcI Josefu. ~-ovi vrátiti tolik zemáků, kolik by činil sypaný deputát na
zbytek, obd,obl, tedy za č~s od 1: ?nora do 30. záři, tedy za 8 měsiců.
f4bonevildz sypany ~ep,:tat zemaku dle. kolektivní smlouvy činí měsíčně
kg, tedy za 8 meSlCU celkem zažalované množství 1.120 kg. Za tohoto stavu ne,!,~ naopak .žalovaný ~arel T. proti Josefu D-ovi nároku
na, brambory, )ez!o deputat bramboru přebralo 1.120 kg, ana půda 20
aru mu byla pndelena na období od 1. října 1921 do 30. září 1922 a nikohv, Jak mylně prvý soudce za to má od 1.·ledna 1921 do 31
smce 1921.
'
. proN e j v'y Š š í s o u d obnovil rozsud,k prvého soudu.
D

ů

vod y:

vod Do~olání p~iznati j:st oprávnění z. uplatňovaného dovolacího důu §u 503 č.'s. 4 c. r. s., neboť nelze souhlasiti s právním názorem
soUd~ odvolaclh~, k!.,erý" n.epřihlížeje ku zjištěnému skutkovému stavu,
jedtn'; na zaklade pnslusneho odstavce kolektivní smlouvy usuzu'e že
me,zmken; pro I 2r~lěsíční (služební) období jest sklizeň bramborů jv' ten
zpuso~, ze ~khzen ta platiti má za celoroční dávku danou předem na
obdob~ o~ tet? ~kh~ně do sklizně příští. Kolektivní smlouva sam~o sobě
nepodava rozresem otazky, na které období započítati jest tuto sklizeň
Smlo~va tato stanoví zásad~~, že deputátník má obdržeti 140 kg bram~
. bor .Fr~dem. Tat~ davka muze dle dohody stran místo každoměsíčního
vrb:(v.anl (sJ:;pal;y deputát) plněna býti v ten způsob, že se deputátníku
pnddl.20 a;u pudy k osázení brambor, což je tedy jen jiným způsObem
V} bFanl da~ky. Ve skhz~l brambor z přidělené plochy, jež se přibližně
l~vna c~lorocmmu deputatu po 140 kg měsíčně, má se dostati deputátmk~ najedn?? d~p~tát za celoroční služební období a z té příčiny stanovl se. v pnslusnem odstavcI, co deputátníku jako podíl přísluší vystoupí~h ze ,služ?y před, odsloužením celého roku před sklizní, a co' vraceh ma z p!!pte skhzne, vystoupí-li před rokem po sklizal. Odslouží-Ii
<;ely. rok, pnsluší mu celá sklizeň, jinak jenom tolik, kolik dle odslouzene ~oby ,na něhD ~řipadá., Z ustanovení, co deputátníku přísluší, vystoupl-l~ pred skltz11l ze sluzby, vyplývá důsledně nesprávnost názoru
o~volac.'~o s,:~ct.u, neboť ustanovení to nemělo by smyslu, kdyby sklizeň
mela ~yÍl pocltana Jak? ,deputát příslušející teprve od sklizně do příští
skllzne. ~.ap:?tl tDmu rest! soud první stolice otázku tu zcela případně
u~~,:v', pnhh:eje ku svým skutkovým zjištěním, že Karlu T -ovi, jenž;
z]lstene, slouzII na dvoře nyní Josefem D-em pachtovaném od L dubna
1~16 do konce ledna 1922, započísti jest sklizeň brambor v roce 1921
pnjat~u Jako cel~roční aeput.~t na k~lendářní rok 1921. Soud tento po~
ukazuje k tomu, ze za pachtyre Vojtecha R-a, za něhož Karel T. vstou-

pil do služby na onom dvoře, bylo zaveden? najímati deputátníky, od 1.
ledna do 31. prosince každého roku do sluzby. Po,skyt.oval~lt V?ltec,h R.
deputátníkům mimo ostatní na dotyčný rok ovypoctenesluzeblll pO~ltky
i půdu pro osázení brambor, aby jim tím zpusobe~, Z~jlstll ~ deputat na
bramborech, dlužno z okolnosti té dle §u 914 obc. zak. pravem us,uzovati, že sklizeň brambor z vyhražené pozemkove pl,:chy byla myslen~
jako služební požitek deputátníkilv za ten, kalendarm rok, na ~tery
smlouva služební s ním ujednána byla, čemuz· na doklad soud prvlll stolice právem dále uvádí, že Vojtěch R. deputátníkilm, kteří koncem roku
ze služby odcházeli, brambor'y z přijaté ~klizně ponechá~aL Na zvyklost
tuto odvolává se soud prvlll stohce pravem Jako pomucku k vykladu
smlouvy (§ 914 obč. zák.). Na správnosti úsudku toho nemění niče\1o,
že Karel t. v roce 1916 byl ve službě teprve od 1. dubna, tudíž ne celý
rok; v tomto roce byia mu sklizeň bramborů poskytnuta jako deputát
právě také jen za tento, byť ne zéela odsloužený rok. Ježto pak dle zjIštění prvé stolice přejímali nástupci R-ovi ~eputátníky jeden od druhého
za týchž podmínek a zej'ména ani Ladislav S. ani Josef D. s Karlem T -em
neučinili nijaké od dřívějšího způsobu odchylné úmluvy o tom, že by se
bramborová dávka ze sklizně měla jinak započítávati a ježto ani podrobením se kolektivní smlouvě v té příčině změna nenastala, dlužno uznati
způsob, jak soud prvé stolice otázku tuto rozřešil, za oprávněný.
čís.

2480.

Bylo-Ii smluveno zaplacení kupní ceny při obdržení účtu, nemůže je
kupítel odpírati poukazem k tomu, že zboží nebylo ihned s účtem zasláno, najměprohlásil-li před tím, že zboží nepřijme.
(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, Rv 11114/22.)

zalobě

o zaplacení kupní ceny bylo

vyho.věno.. ~ o u ,d Y

tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m mImo ]lne z techto

vše
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h

důvodů:

Výtka vadného právního ~os?uzení je neop~dstatněna. Nižšími
soudy bylo zjištěno, že v prosmcI 19:0 byb meZI. stranami uje,dnana
trhová smlouva ohledně 1000 m prosteradloveho platna po 42 Ke 50 h
1 m. Dále bylo zjištěno, že zaplacení bylo s.',~luveno při obdr~ení účtu
a že tato úmluva později změněna ne,byla. ~]lstěno byl? ta.~e, ze ~ z;tJšení smlouvy pro nesouhlas žalobkyne nedoslo. Konecne. z]lsteno, ze zalovaná obdržela účet na zbytek zboží k 1. březnu 1921. Z toho plyne
a oba nižší soudy právem uznaly, že jest na žalované,. by,. obdrž~vši
účet ve smyslu smlouvy kupní cenu za 659 m, ktere zalobkyne je
och~tna dodati tudíž. 28.007 Kč 50 h s příslušenstvím zaplatil~ (§ 1052,
1062 obč. zák: a čL 342 obch. zák.). Této povinnosti nesprošťuje žalovanou okolnost že jí zboží nebylo hned s účtem odesláno a že prý žalobkyně neměl~ zboží ani pohotově a k odeslání připraveno. Ježto žalovaná ještě před odesláním zboží dopisem ze dne 22. února 1921 oznác
mna žalobkyni, že od smlouvy odstupuje a zboží nepřijme,. nebylo by
se srovnávalo s péčí řádného obchodníka (čL 343 obch. zak.) , kdyby
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žalobkyně přes

to s účtem odeslala i zboží. Na neprokázanou okolnosr,
že snad nebylo zboží při odeslání účtu hotovo a k zaslání připraveno,
nemúže žalovaná s úspěchem proto poukazovati, ježto její povinnost

k zaplacení účtu podle smlouvy od pohotovostí (odeslání) zboží nezávisí. Neodeslání zboží mělo by svůj význam, kdyby účet byl zaplacen.
čís.

2481.
Bylo-Ii vyrovnání potvrzeno dříve, než skončeno bylo v prvé stolici
ústní jednání o zažalované pohledávce, jest přisouditi zažalovanou pohledávku pouze 'penízem, O'dpovídající'm vyrovnací kvotě.
Nedodržení závazků dlužníkem ve vyrovnání převzatých nemůže býti
samo o sobě důvodem, by vyrovnání bylo prohlášeno neplatným.
(Rozh. ze dne lO. dubna 1923, RvI 1135/22.)
žaloba o zaplacení pohledávky byla zadána na soudě dne lO" zan
1921. Dne 7. února 1922 došlo mezi žalovanou a jejími věřiteli k soudnímu vyrovnáru, dle nčhož měli věřitelé obdržeti pouze 5% pohledávek.
Zažalovaná pohledávka byla v řízení vyrovnávacím uznána za pravou.
Vyrovnání bylo příslušným soudem dne 4. dubna 1922 právoplatně potvrzeno. Rozsudkem ze dne i6. května 1922 přiznal pro c e sní s o u d
p r v é s t o líc e žalobkyni pouze 5% zažalované pohledávky, maje za
to, že dle §u 53 vyl'. řádu není dlužník povinen více platiti. O d vol a c í .
s o u d přiznal žalobkyni celou, pohledávku, ježto vyrovnávací řízení,
zavedené po podání žaloby, nemllže míti vlivu na zažalovanou pohledávku.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.,
Důvody:

Dovolání žalované firmy jest oprávněno potud, pokud s hlediska
§u 503 čís. 4 c. ř. s. poukazuje na výsledek řízení vyrovnávacího. Podle
spisll došlo 7. února 1922 mezi žalovanou firmou a jejími věřiteli k soudnímu vyrovnání, dle něhož věřitelé mají obdržeti pouze 5% svých pohledávek, kteréžto vyrovnání bylo 4. dubna 1922 příslušným soudem právoplatně potvrzeno; toto vyrovnání vztahuje se také na zažalovanou
pohledávku firmy M., jejíž zástupce uvedl ,v první stolici při' ústním pře
líčení 6. května 1922, že celá zažalovaná pohledávka byla ve vyrovnávacím řízení uznána za pravou. Poněvadž vyrovnání bylo soudně potvrzeno dříve, než tento spor byl v první stolici skončen, a poněvadž
soudni potvrzení nabylo moci právní, dlužno vzhledem na §§ 272, 390,
530 čís. 7 a 531 c. ř. S., jakož i na § 35 ex. ř. vzíti při rozhodnutí tohoto
sporu zřetel na obsah vyrovnání, totiž na okolnost" že podle vyrovnání
věřitelé žalované firmy obdržeti jen 5% pohledávek. Podle §u 53
řádu nastalo soudnim potvrzením vyrovnání, tedy 4. dubna 1922,
sproštění žalované firmy ze závazku jejího vůči žalující firmě až do výše

mají
VyL

95%; zažalovaná pohledávka tedy dnem 4. dubna 1922 pominula až do
této výše a zůstala v platnosti jen ve výši 5%, totiž jen částkou 1I0 Kč
25 h, přisouzenou žalující firmě rozsudkem procesního soudu prvé stolice. Soud odvolací ovšem správně uvedl, že zažalovaná pohledávka
byla již 24. září 1921, kdy první rok v tomto sporu byl konán, sPlatna
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a žalovatelna, a že z a h ~ J e 11 1 111 f1~e t~le na zánik 95% zažalované
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t.

čís.

2482.

Pojem »dodání« J?e~yžaduje, b~ kup!tel zboží. přij.al, nýb~ž ~tačí, že
nabyl možnosti zbožlm mu zaslanym ~ISPO~O~~Í1 a. Je ~kouseti. .
Obchodní pomocník může be~~a~sího cm~h objednavky, ktere náleží k provozování obchodu, v nemz Jest zamestnan.
(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, Rv I 1267/22.)
Obchodní pomocník žalovaného majitele agentury a komisionář
ského obchodu objednal pro firmu žalovaného u žalující firmy patentní
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knoflíky, jež pak žalobce dodal v dubnu 1920. Protí žalobě o zaplacení
kupní ceny namítl žalovaný při ústním líčení dne 17. září 1921 že dodané zboži neodpovídá vzorku. Pro c e sní s o udp r v é s o líc e
v~hověl hl~bě a .vyvráti!.vdůvodech námitku žalovaného, že není objednavkou vazan, Jezto JI uCln" Jeho obchodní zmocněnec bez jeho vědomí
takto: Dle čl. 47 obch. zák. vztahuje se plná moc obchodního zmoc'.
n~nce vůči třetím osobám ku všem jednáním, jež provozování toho kt~
reho.obchod11lho pod11lku s sebou přináší. K provozu agentury a komls~iho obc~odu žalovaného .náleží i objednávka knoflíků. Ježto žalovany nedal zalobcl na Jevo, ze plná moc jeho obchodních zmocněnců
Jest obm~zena a žalobce nemohl z okolností za to míti, že tu jest takové
obmezel11, Jde pfípadné překročení plné moci obchodním zmocněnce'"
na vrub žalovaného., O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D tl~
vod y: Odvolatel shle.dává nesprávné právní posouzení v tom, že prvý
soud uznal za opozde~ou ,výtku vadnosti zboží, totiž že neodpovídá
vzorku. Nesporno Jest, ze vytka tato stala se teprve při roku dne 17. září
1921, kdežto zboží již ?áyno před 4. květnem 1920 bylo odesláno, ježto
v dopISU ze dne 4. kvetna 1920 žalovaný odmítá jeho přijetí. Správně
te~y vYV?z,uJ,e prvý soud, že jest dle čl. 349 obch. zák. po uplynutí více
nez 6 meslcu toto uplatňování vady zboží již vyloučeno. Mínění žalovanéh?, ,že zboží ne~,í dodáno, pokud s'e nedostane do moci kupitele,
odpovlda 1l1tenclm zakona, ale přirozeně počíná lhůta dle čl. 347 obcn.
zak. od ?kamžiku, kdv je kupiteli možno, fakticky s'e zbožím nakládati
nechť. uZIJe této•. m~~nosti čili nic; okamžik ten byl tu však již dn;
4. kvetna 1920 CI dnve, kdy žalovaný přijetí zboží odmítl. V důsledku
toho Jest lhostejno, zda dodávka odpovídala smluvenému vzorku a tím
padá také výtka nedostatku řízení v tomto směru. Avšak není tu ani
nesprávného právního posouzení, pokládá-li prvý soud za nerozhodnou
oko:nost, ,zda obchodní zmocněnec bez vědomí a za přítomnosti žalo"
vaneho ~Isemnou objednávku učinil, odvolací soud sdílí správný náhled prveho soudu o významu čl. 47 obch. zák., jak v důvodech rozsudkov~ch u:,~den, a uznává, že nebylo potřebí další důkazy připouštěti.
Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.

t

Důvody:

. Soud .odvo~ací souhlasně s rozhodnutím soudu procesního rozřeš i)
ot~zku ,:ytky zalovaného, že dodané zboží neodpovídá vzorku, v ten
z~usob, ze výtka tato nebyla učiněna včas. Pojem dodání v čl. 347 obch.
zak. ne~na.mená, jak žalovaný míní, že zboží musí býti kupitelem při
Jato, .nybrz dodáno ve smyslu onoho zákonného ustanovení jest tím
okamzlkem, kdy kupltel nabude možnosti, by zbožím mu zaslaným disp'0r;oval ~ j,e. zkoušel. Této možnosti v daném případě nabyl žalovaný
Jlste v meslcl dubnu 1920 a měl proto hned zboží zkoušeti a vadnost
zboží vY!1k,ati. ,Kd!'ž t~k .neučinil, je~!. se vytýkání ~ad zboží žalovaným
teprve pn ustmm Jednam dne 17. zan 1921 opozdeným. Soud odvolací
proto, právem v řízení odvolacím v tomto směru uplatňované a v dovolam znovu rozsudku vytýkané vadnosti řízení neshledal v tom, že
nebyly provedeny důkazy o tom, zdali zboží žalovanému dodané odpo-

vídalo vzorku. Vadnost řízení a nesprávné právní posouzení věci v tomto
směru nejsou proto opodstatněny. Totéž platí o výtce žalovaného po
stránce právní, dále napa"denému rozsudku činěné, že obchodní pomocník jako takový není oprávněn, nemá-li generální plné moci, zboží
objednávati, a o výtce po stránce neúplnosti řízení žalovaným v dovolání uplatr'iované, že nebyly připuštěny dťikazy o splnomocnění dotyčného obchodního pomocníka k objednávce zboží v tomto případě,
nemůže býti řeči. Obě výtky tyto vyvrátil již soud odvolací. Žalovaný
jest majitelem agentury a komisionářského obchodu a jest proto v povaze obchodu žalovaného, že jeho obchodní pomocnící bez zvláštní plné
moci po zákonu jsou oprávněni, činiti objednávky, náležející k provozování tohoto obchodu .. Omezení této zákonné plné moci svých obchodních pomocníků žalovaný žalobci před odesláním dopisu ze dne 4. května
1920 nesdělil a proto jest vázán objednávkou jeho obchodním pomocníkem, kterým byl v tomto případě jeho syn, před 4. květnem 1921 uči
něnou a k pravidelnému provozování komisního obchodu náležející.
čís.

2483.

Uplatnění vzaJemné pohledávky započtením po vzniku exekučního
titulu jest okolnosti rušící vymáhanou pohledávku (§ 35 ex. ř.). Lhostejno, že vzájemná pohledávka započtena teprve po povolení a po výkonu exekuce. Nárok na útraty vzniká teprve jich přisouzením.
Věřitel nemůže vzájemnou pdhledávku započísti na pohledávku vyrovnávacího dlužníka, jež mu vzešla až po zahájení vyrovnávacího
řízení.

(Rozh. ze dne 10. dubna 1923; Rv I 1278/22.)
Pr3voplatnýmusnesením ze dne 9 .. prosince 1921 byla přisouzena
Arnoštu M-ovi proti Josefu U-ovi útratová pohledávka 935 Kč 50 h,
poněvadž žaloba Josefa U-a byla pro nepříslušnost soudu odmítnuta,
Rozsudkeni ze dne 29. prosince 1921, dosud právní moci nenabyvším,
hyla Josefu U-ovi proti Arnoštu M-ovi přisouzena pohledávka 16.247 Kč.
Ohledně jmění Arnošta M-a bylo zahájeno dne 29. listopadu 1921 vyrovnávací řízení. Dne 10. ledna 1922 byla povolena Arnoštu M-ovi proti
Josefu U-ov i exekuce k vydobytí oněch 935 Kč 50 h, Dopisem ze dne
20. března 1922 sdělil Josef U. Arnoštu M-ovi, že chce započítati na
vymáhanou pohledávku svou vzájemnou pohledávku. Žalobě o zrušení
exekuce pro namítanou započítatelnou pohledávku [l r o c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í i; ci u d ji zamítl. D 11 vod y:
Započtení jest sice okolností zrušující exekuční titul, bylo by ji však
lze uplatňovati žalobou dle §u 35 ex. ř. pouze tehdy, kdyby okolnost
ta nastala teprve po vzniku exekučního titulu. To však se tu nestalo.
Neboť ve vůli, započítati, projevené v žalobě i v předchozím dopisu,
nelze spatřovati okolnost, zrušující pohledávku vymáhajícího, věřitele,
povstalou po vzniku exekučního titulu.
N e j v y Š š í s,o u d vyhověl dovolání potud, že zamítl žalobu pro
tentokráte.

rovnávacího řádu. Tento výrok odporoval by: zásadám výše.vLl~ege~lý~11)
a jest proto nepřípustným. Tím padá právn; podklad Oposlcm za o y.
Jelikož předpisy vyrovnávacího řádu o zapoctem ,platr Jen po dobu vyrovnávacího řízení, bylo odvolání částečně vyhovetr a zalobu pouze pro
tentokráte zamítnouti.
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Důvody:

Odvolací soud má za to, že ani žalobcův dopis ze dne 20. března
1922. jímž žádal zástupce žalovaného za zrušení exekuce, ani žalobu
samu nelze považovati za skutečnosti, nastalé po vzniku exekučního
titulu ve smyslu §'u 35 ex. ř., ačkoliv jak z tohoto dopisu, tak ze žaloby
jest zřejmo, žalobce chce započísti své pohledávky na pohledávku žalovaného 935 Kč 50 h, formalisovanou exekučním titulem. Tento názor
odvolacího Boudu nemá opory v zákoně a soud druhé stolice názoru toho
neoduvodnil. Jak vychází ze zásady, vyslovené v §u 1442 obč. zák., jest
zrušení vzájemných pohledávek započtením podmíněno projevem vůle
jedné strany, že započítati chce. Tento projev musí býti druhé straně
sdělen a účinkuje od tehda, t. j. od okamžiku, kdy vzájemné pohledávky
se střetly (§ 1438 obč. zák.). V tomto případě vznikla pohledávka žalovaného 935 Kč 50 h usnes'ením okresního soudu ze dne 9. prosince
1921, jímž žaloba Josefa U-a o zaplacení 8435 Kč 15 h okresním soudem'
pro nepříslušnost soudu byla odmítnuta. Jelikož vyrovnávací řízení
ohledně jmění žalovaného zahájeno bylo 29. listopadu 1921, vznikla
pohledávka žalovaného později. Opačný žalobcův názor není správným,
neboť předpoklady pro přisouzení procesních útrat 935 Kč 50 h žalovanému Arnoštu M-ovi nastaly ve smyslu §u 41 c. ř. s. teprve v době,
kdy tento v mezisporu o příslušnost zvítězil. DříVe tento nárok na zaplacení procesních útrat neexistoval ani co do dllvodu. Jelikož exekuční titul vznikl 9. prosince 1921 a žalobce uplatňuje započítací právo
dopisem ze dne 20. března 1922 a žalobou ze dne 23. března 1922, jsou
zde skutečnosti, vzniklé po vydání exekučniho titulu. Názor žalovaného,'
že námitka započtení jest opozděna, jelikož byla uplatňována teprve po
povolení a po výkonu exekuce, nemá opory v zákoně. Oposiční žalobu
nelze tedy zamítnouti z důvodu, uvedeného odvolacím soudem. Přes to
dovolání, uplatňtijící dovolací důvod nesprávného právního posouzení
věci) Í1enÍ odůvodněno. Dle §u 19 vyrovnávacího řádu jest započtení
přípustno ohledně pohledávek, jež v,době zahájeni řizení byly již zpúsobi1é k započtení) při čemž nevadC že jde o podmíněné nebo časem
omezené nároky. Zákon nepovažuje za slušné, by věřitel musil zaplatiti
celou pohledávku dlužnika, kdežto věřitelova pohledávka podléhá omezením dle -vyrovnávacího řízení. Tuto zásadu opouští zákon ustanovením
§u 20, že započtení mezi jiným není přípustno, stal-li se věřitel po zahájení vyrovnávacího řízení dlužnikem vyrovnávacího dlužníka. Zde
platí zásada, že pro rozsah a jsoucnost pohledávky jest směrodatna
doba zahájeného vyrovnávacího řízení. Dále dlužno mítí na zřeteli, že
vČ,řitel by mohl započtením svou pohledávku zcela neb částečně sprostiti právních~ účinků vyrovnání dle §§ 53 a násl. vyrovnávacího řádu
a nabýti zvláštních ví'hod, což by odporovalo zásadám §§ 47, 50 čÍs. 3,
53 (3) a 58 vyr. řádu. Předpis §u 20 vyrovnávacího řádu zní všeobecně
a proto, nelze souhlasiti s názorem prvého soudce, že započtení je pří
pustno ohledně nároku na procesní útraty, jež byly žalovanému při
řknuty, proto, že žaloba byla odmítnuta pro nepříslušnost soudu. V tomto
příp2dě domáhá se žalobce soudního výroku, že pohledávka žalovaného
935 Kč 50 h jest zapravena započtením, že tedy táž část žalobcovy pohledávky 16.247 Kč 15 h není podrobena ustanovením a omezením vy-
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Povinnost k náhradě škody pro opoz~ěné vrácení k~pní. ceny za po-

měrů za nichž přímá výplata nebyla moznou. Rozhodnym Jest den, .kdy
pena'e byly řádným způsobem poukázány, nikoliv den, kdy kuplte1e
došly.

(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, Rv I 1374/22.)

zalobce koupil od žalované vídeň~ké !irl11Y 1<1:upony za libry šter1in,g~
a poukázal jí kupní cenu v Krak. Jezto z~lo.vana smlouvy nesplmla, za
loval o náhradu škody jednak pro nes pinem smlou~y, Jed~ak pro ztratu
na kursu opozděným vrácením předem zapl~cer:e kUplll c;ny. P r 0'"
" , ud p r v é s tol i ce v onom smeru ,zalobu zamltl, v tomto
~l~:r~ ljí s :yhověl a odůvodnil vyhov~jící čás:.takto; Dopisem ze dn,e
16. prosince 1919 prohlásil žalobce, z~ pro p:lpad, ze by nebylo dO~I=
leno kursu nejvýše 550, disponuje slozenou ,castko~ 4~9.000 Kr., a, o
isem ze dne 31. prosince 1919 žádal vr~cem tehoz obnosU ovsem,
~ korunách československých, s úroky a u:rata~l: Oo~!Se~" ze dne
5 ledna 1920 projevila žalovaná ochotu, ze vralI slozenych pro .m
469.000 K r. ihned, jakmile žalobce prohlásí, že na. zboží nereflektul~:
Té doby věděla však již z dopisu ze dne 16. prosInce 1919, ~,~ neJz
reagovala dopisem ze dne 20. prosince 1919, že ž~l,obce za VySSI ku~s
než 550 K r. převzíti nechce., Rozhodla-h ~~ tedy JIZ 5._ ledna ~ 920: .ze
složenou úhradu žalobci vrátí, měla tak uClmtr Ihned. zalo':.ana v;attla
však 422.100 K r. až 4. února 1920 a zby:tek 46.900 ~ r. az 12. unora
1920. Za t6to prodlení strana žalovaná Jest, zodpovedna ~ pr?to dle
§u 1295 obč. zák. povinna nahraditi žalob,cl skodu p;od~e,lllm lIm vzešlou. škoda tato sestává jednak z 6% úr~ku z prodlem z castky 422.100
K r. za dobu od 5. ledna 1920 - 4. unora 1920 = 211050 K r. a
~ částky 46.900 K r. za dobu od 5. ledna 1920 do 12. unora 1920
(§ 1333 obč. zák. a čl. 287 obch. zák.), jednak z ro~dllu v kursu rak.
korun dne 5. ledna 1920 a dne 3. února 1920 (12. unora 1920). O dvol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalované, zruŠIl rozsudky
obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by Jl znovu prOjednal
.. .a rozhodl.

1

O

., .

Ů

vod y:

povolací soud souhlasí s názore;~ o~volacího so~du, že ž,:lovaná
<strana, jakmile projevila ochotu, vratt~, zalobc; kUplll ce~u, mela tak
učiniti bez zbytečného odkladu,. a že rUCI proto. zalob~l za skod~, ~zmk
lou opozděným vrácením kupm ceny, so:,hlasl dale. I v tom, ze. sko~a
ta zi\leží v rozdílu kursovní hodnoty penez I v uroclch z prodlem, a ze
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nárok na náhradu tét-o škody zahrnut je v žalobním nároku, ač žalobce
uplatlluje jiný důvod náhradní (čl. 355 a 356 ohch. zák.), ježto v obou
případech jde
náhradu škody, vzniklé prodlellím žalované strany. Jiná
jest otázka, kdy stalo se vrácení peněz skutkem, zda teprve výplatou
jích k rukouDl žalobcovým, či již poukazem jich. Odvolací soud pokládá
za rozhodnou výplatu peněz, dovolací soud s ním nesouhlasí,' shledá- ,
vaje tento názor nesprávným posouzením věci po stránce právní. Přímé
placení peněz nebylo vzhledem k různým bydlištím stran a valutovým
předpisúm možné, bylo proto nutno k výplatě peněz v cizí valutě použíti prostřednictví peněžních ústavů. Odvolací soud shledává proto
právem prodlení žalobcovo při výplatě kupní ceny v tom, že ji pozdě
poukAzal, a ne v tom, že peníze došly pozdě žalované strany. Výplata
peněz nemohla následovati bezprostředně po jich poukazu, toto mezidobí nespadá však na vrub strany, jež peníze poukázala, pokud jen
poukaz stal se řádným způsobem. Uvážiti je dále, že žalovaná strana
nebyla hned zpočátku povinna, vrátiti kupní cenu, v prodlení vzhledem
ke kupní smlouvě byl žalobce, a ne ona. Rozhodla-li se žalovaná 'strana
pro vrácení kupní ceny, převzala tím jedině povinnost, poukázati žalobci kupní cenu v čas a řádným způsobem. Nezáleží dále na tom, kdy
. peníze žalobce došly, pokud nestalo se tak následkem poukazu daného
v nevhodnou dobu anebo nesprávným způsobem, čehož však žalobce
netvrdil. Ručí proto žalovaná v·první řadě pouze za dobu, jež uplynula
, mezi dopisem jejím z 5. ledna 1920 a poukazem peněz, a je podle dne
poukazu čítati jak rozdíl na kursu, tak i úroky z prodlení, jež bude vypočísti též podle kursu dne poukazu. V druhé řadě bude uvažovati o tom,
zda poukaz stal se správně či z.da žalovaná opomenutím náležitostí
poukazu nezavinila aspoň částečně průtah výplaty peněz. Uvedené skutečnosti nebyly probrány, zejínéna nebyla zjištěna, doba poukazu peněz.
Bez tohoto zjištění nelze ve věci rozhodnouti a je proto nutno řízení
doplniti v naznačeném směru. Bylo proto zaříditi další podle §u 510
c. ř. s.

°
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Převzal-Ii kupitel nemovitosti knihovně zajištěný dluh prodatele,
aniž by věřitel byl prohlásil, že přijímá kupitele za dlužníka, ručí prodateli za to, že věřitel na něho nedokročí. Lhostejno, že kupítel nemovitost zaUm dále zcizil a že věřitel vymohl si právoplatný rozsudek
proti prodateli a vedl na něho exekuci, jen když pohledávka nebyla
dosud prodatelem zaplacena.

(Rozll. ze dne 10. dubna 1923, Rv I 1401/22.)
Ž210vaný koupU od žalobcú nemovitost a převzal k zúročení a zaplacer,i pohledávku Idy E-ové, vtělenou na koupené nemovitosti. Vě
řitelka nebyla o převzetí dluhu vyrozuměna. Po splatnosti pohledávky
vysoudila Ida E-ová proti žalobcúm spor o zaplacení pohledávky. Žalobě plOdatelú na kupitele, jenž byl zatím nemovitost dále zcizil, by
zaplatil dluh Idě E-ové, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Rozhodnutí rozepře

záleží jedině na správném pojetí, jednak ustanovení §.§ 1404-1~08
obč. zák. a právního poměru mezi stranaTI1l, jednak pr,av~lho po~er,u
stran l; hypotekární věřitelce Idě E-ové. Jest nesp~rno,. ze. zalovany pr!
koupi domu převzal na srážku kupní ceny zaplace~1 a zurocem kn.lhovne
zajištěné pohledávky Idy E-ové. Jelik?z ~ kuplll ~mlouvy sam", nelze
nic v'ce seznati, jde podle §u 1408 obc. ~ak. l,;'e,"1 zalovanym, a,za:obC!
o převzetí dluhu a nikoli o pouhé převze,h plnen~; t9 znamena, ;e zalovaný je jako kupitel prodatelů1l1, žalobcum, .zavazan, aby za, pr:vzatou
hypotekární pohledávku ručil nejen jako maJItel hypoteky,. nybrz I Jako
osobn' dlužník. Okolnost že si žalobCI opomenulr zaJlstrtr ve smyslu
druhél;o odstavce §u 1468 obč. zák. po,:ž}tím, vÝl;vy n~ .hypot:kár?í
věřitelku převzetí dluhu žalovaným take VUCl m, ma Jen ucmek, ze Zllstávají žalobci nadále zavázáni jako ?sobní dlužníci. Podle §u 1404 obč.
zák. mčí sice žalovaný následkem prevzetr dluhu bez ohlepu na to, zda
je vlastníkem pozemku čili ni'; žalobc~m za !o, že věřitelka nebude ~a
ně nastupovati. Závazek ten vsak by prrrozene mohl mltr vyznam a byh
dobytným jen, pokud ještě na žalobce věřitelka Ida E-ová ~enastouplla;
závazek žalovaného v tomto směru pozbyl sve opodstatnenostr v tom
okamžiku, kdy Ida E-ová zažalovala pohledávku ,proti žalo~cům, vymohla si pravoplatný rozsudek a rozs~dek 'pod d~honem prav~ uplatňovala, takže vymáhání se stalo skutecnostr, ktere a111 proc;esn~ cest?,u
nelze odstraniti. Nárok, zaručený žalpbcům v §u 1404 erbc. zak. VUCI
žalovanému, není již vymahatelným a proměnil se v nárok na náhradu
škody z porušení smluvních povinností, t. .j. na náhradu t~ho, co JSO,U
nuceni plniti k vymáhání hypotekární věřrt,el~ou. Onen na~ok na nahradu může však povstati teprve tehdy, kdyz zalobcl pohledavku hypotekární věřitelky skutečně zaplatili. Z toho vyplývá jednak, ·že žalob~í
žádání by byl žalovaný přinucen k tomu, pohledavku Idy E-ove,
kterou' žalobci jí dluhují jako osobní dlužníci a k jíž zaplacení ~yli
pravoplatně odsou~eni, Idě E-ové zapl~titi, je roc~ybeným: Jedna~ vsak
také LC žalobci nejsou oprávněni na zalovane111 zadatr nahradu zalobníct" a exekučních útrat. Jelikož žalobci zůstali osobními dlužníky Idy
E-ove, nesměli vůči ní odepříti zaplacení pohledávky, a tím připraviti
se vůči ní do prodlení; nesměli to nechati dojíti k žalobě a k exekuci.
Měli k jejímu žádání, tím spíše ještě k její žalobě zaplatiti hypotekární
pohledávku s vzešlými útratami. Promeškali-li to, jsou povinn,i útraty
žaloby a exekuce jako zaviněné útraty také s,,-mi nésti.
1'; e j v y Š š í s o II d obnovil rozsudek prveho soudu.
D

Ů

vod y:

Dovolání žalobců jest oprávněno, pokud jde o žalobní žádost, aby
žalovaný byl uznán povinným, zaplatiti Idě E-ové 35.000 K s přísluš
nými «"oky a úroky z úroků. V té přičině je:t r?zt:0dným .ob~ah smlouvy
trhové, mezi stranami 28. února 1921 uzavrene. Zalovany prevzal touto
smlouvou k zúročení a zaplacení uvedenou pohledávku Idy E-ové
35.000 K, jak uvedena byla v dřívější trhové smlouvě ze dne 1. září
1920. žalovaný převzal tím podle §u 1408 obč. zák. dluh žalobců. Poněvadž však věři/elka žalobců, Ida E-ová, neprohlásila, že s tím SOl!hlasí, žalovaný nestal se osobním dlužnikem jejím, nýbrž ručí podle

o

§u 1405 obč. zák. jen tak jako dle §u 1404 bč 'k " ,
,
totiž ručí žalohcúm za to' že jejich' věřitelk o Iď z~ .
prev!etr splnění,
nebo-li že nebude na nich pohledávku vy ~h
T-o~a na ne nedokročí,
žalovaného vůči žalobcům jehož se n ma at'~' r o Je,st osobní závazek
níž pohledávka Id E-ové ,V'
.
espros I lm, ze nemovitost, na

t

P:'

~~~atso
~!f~avaSneknrhovn~
vlas~~f~i :e"~~~:t~st~"~~~~~~a~!I~r;o~~~
~~~;~~
.',
ym uzavrenou, pohledávku k
I'
, ,

neho, ze při převzetí pohledávk n 'I
z!'P ace~!. Tvrzem zalovanemusí býti hned zaplace
y ť" z~ !o, ze nem splatna a že tedy
tvrzel1í, že on nestal
na" Jes prave tak nerozhodno, jako jeho
Idy E-ové 35.000 K St~f8 vlastmkem nem~~itosti. Poněvadž pohledávka
žalobclull žalobu na zaPI~~e~~la~~~~ ,a vent~~~a I~znesla proti nynějším

js~~I~~;á'!n~~~,éhžoád'7t:"~:al~all~v~~i;u~o:p~hle~(á~k~O,~~~~~~n~~zžsa~~~~i·
trhovou ze dne 28 února 192'
" a. y ,podle zavazku, smlouvou
s příslušnými úroky a úroky 1zp~evt~teh?'·ľ~m za~latil tuto pohledávku
byli takto sproštěni své lateb ~ro u ven e ce; ,Ide, E-ové, aby žalobci
i dalších exekučních kro0, jim~ bovmn~lstr VUCl m a v dusledku toho
I;y pohledávka její nebyla' úplně z;p7:,~enaa P~!I ,m~ ~astoupiti, dokud
ze onen závazek žalovaného vůči v I b o •
tn.em o volaclho soudu,
vymohla si proti žalobcům r' z~ ~ ~llm pommul tím, že Ida E-ová
exekuci, jest mylné. Závazek ~e~v~iv: ~~l rozsu~ek ~ ve~la.pr?ti nim
tvrzeno, že exekuce vedená
a e, po~cvvadz 1?e111 zJlsteno, ani
že totiž Ida E-ová 'dosáhla ;dOlU E-?vou, prol! zalobcum měla úspěch,
y
slušenstvím', vždyť teprv us po
aPkace~1
oJemm svledy pohled.ávk
E ov' . k 35.000
". K s přízaplacením celé pohledávky 35000 K
"
C ]a ,o ventelky, totiž
pomine její právo vymáhati n " 1 ,s pns usenstvlm této věřitelce,'
mine i ručení žaldvaného vůči ~~a ~b,ClCh ~u~o pohledávky, a tedy ponení jí zaplacena může stále POkr° ,cun~. o ud pohledávka
Idy E-ové
oti
připadě za povol~ní nové ex
acova I .v e:~kucI Pr:
žalobcům, po
tedy dál podle §u 1404 obč e~~ce prol! mm zadal! a zalovaný ručí jim
,
. za ., Jsa povmen sprostiti je další exekuce.
o
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U jednání že prodatel ru"
b""
piteH jeho ddběratelem vrá~;n~a z 03'1 a ze Je :,~zme zpět, bude-Ii kupovinen zboží zpět vzíti, kdyby' s~Ir::~o ~ozum~tr, tak, Ž': prodatel jest
s výhradou zpětného prode'e O ' . az o va nym. Nejde tu o ·koupi
kupitel námítky z vadnosti];b 3'.n~~lV vat~y ~ez prodlení, zachoval si
trhové.
OZl ez pro I naroku na zaplacení ceny
(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, Rv I 1430/22,)
Žalobkyně prodala žalované firmě zb " ( "
. ,
odevzdáno dne 15. března 1920. Při zk OZl, ~Itky~: Jez bylo k~pitelce
prod.atelky kupitelce by zbo" d 'I
oum. am zbozl prohlasI1 zastupce
, a že je
kd y ko1-IV vezme zpět, Z
kd b lk a. e neprohlížela
. . ' že za ne, ,
rUCl
obdržela žalovaná od .eln~ upltelc; bylo vraceno. V červenci 1920
zpět, Jež pak dala k di;POsic:oža~~b~vy~h ;~b~ratelů 87 veletuctů sítěk
kupní ceny pro c.e s fl í s·
d
. yn~, a o u o zaplacení nedoplatku
o II p I ves t o II c e zamítl, maje za to,

že nárok žalobkyně na nedoplatek kupní ceny není po právu, ježto cena
zboží, daného žalobkyni právem k disposici, přesahuje zažalovaný nedoplatek. O d v 0,1 a c í s o u d rozsudek potvrdil a uvedl mimo jiné
v d ů vod ech: Ustanovení §u 1071 obč. zák. nelze zde použiti, neboť
nejde o koupi s výhradou zpětného prodeje, nýbrž prvý soud vzal za
prokáúno, že žalobkyně prohlásila, že za zboží, prodané žalované
firmě, ručí a že je vezme kdykoliv zpět, kdyby bylo vráceno, Jedná se
tedy o případné dodatečné zrušení koupě ohledně těch věcí, jež budou
vráceny.
N e j v y Š s í s o u d zrušil rozsudky obou nižších
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl.

soudů a vrátil věc
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Ujednáním, že žalobkyně ručí za zboží a že je kdykoliv vezme zpět,
kdyb y bylo žalované vráceno, byla žalovaná sproštěna z povinnosti,
by zboží bez prodlení prohlédla a žalobkyni vady oznámila, a byla
oprávněna, zboží prodati, aniž je zkonmala, a oznámiti žalobkyni vadnost zboží teprve, až by bylo pozastaveno jejími odběrately. To plyne
zřejmě jak z doslovu ujednání, tak i z okolnosti, že žalobkyně přistou
pila 113 toto ujednání právě proto, by žalovaná upustila od dalšího prohlížení zbožL TvrZení, že žalovaná nebyla oprávněna, pozastaviti zboží
až po 4 měsících, není odůvodněno, žalovaná pozastavila zboží bez
prodlení, jakmile vady byly objeveny, to jest jakmile byly žalované od
Zdeňka T-a, jemuž byla zboží prodala, oznámeny. Vady ty vytýkány
včas. Otázkou, v dovolání nadhozenou, zda žalovaná vzhledem k závazku žalobkyně, vzíti zboží kdykoliv zpět, by byla oprávněna vrátiti
zboží i po roce nebo po 30 letech, netřeba. se zabývati; mohla by při
jíti v úvahu jen, kdyby žalovaná byla vady oznámila po uplynutí lhůty
čl. 349 odstavec prvý obch. zák. Oznámivši v;ldy bez prodlení, zachovala si žalovaná dle čl. 349 odstavce třetí obch. zák. též námitky plynoucí z vadnosti zboží proti, nároku na zaplacení kupní ceny. Že zmíněné ujednání stran není smlouvou o koupi s výhradou zpětného prodeje, vyložil ,odvolací soud správně, Odvolací soud vyložil též správně,
že nelze z toho, že žalovaná dne 9. července 1920 splatila 2000 K, usuzovali,že nedoplatek dluhu uznala a se vzdala dalších námitek pro
vady zbožL Třebaže Zdeněk T. oznámil žalované již začátkem července,
že část zboží pozastavuje, nevěděla žalovaná, kolik tato část činí; to
se dozvěděla teprve 10. červen·ce, když splátka byla již učiněna, Jest
samozřejmo, že žalovaná, kdyby ve sporu zvítězila, bude povinna, vrátiti
žalobkyni z pozastaveného zboží jen tolik, kolik. připadá na zažalovanoU částku, ale zcela lichou jest námitka, že žalobkyně není dle
§u 1415 obč, zák. povinna, přijmouti pouze část zboží a že proto musí
žalovaná zaplatiti zbytek kupní ceny, neboť zde nejde vůbec ó částečné
splacení dluhu ve smyslu §u 1415 obč. zák. Nelze však přisvědčiti nižším soudům v tom, že žalobkyně byla podle ujednání stran, povinna vzíti
zboží zpět, ať se stalo vrácení z důvodŮ jakýchkoli. Z toho, že žalobkyně prohlásila, že ručí za zboží, a ze spojitosti tohoto prohlášení s dal38
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že vezme zboží kdykoliv zpět,. dlužno usuzovati, že se
zavázala jen, že vezme zboží zpět, kdyby se pak přece ukázalo, že jest
vadným. Není rozumného důvodu, proč by žalobkyně byla vzala na sebe
ještě další závazek. Nestačí tedy ani, že zboží bylo Zdeňkem T-em vráceno Jako vadné, nýbrž žalobkyni' jest povinna, zboží vzíti zpět jen,
je-li skutečně vadným. Poněvadž jest sporno, zda zboží jest vadným,
a poněvadž zjištění vad vyžaduje odborných znalostí, bylo na soudě
prvé stolice dle §u 351 c. ř. s., by provedl důkaz znalecký, i když strany
toho důkazu nenabídly. žalobkyně uplatňovala právem v odvolání jako
vadu řízení, že tento důkaz nebyl proveden, a poněvadž odvolací soud
této VJely neodstranil, jest i odvolací řízení vadné dle čís. 2 §u 503 c. ř. s.
čís.

2487.

Zákon o ručení železnic ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.
V tom, že chodec, ocítnuvší se na kolejích pouliční dráhy, byl vozem
zasažen a, byť i lehce, poraněn, jest spatřovati příhodu v dopravě,
Byl-Ii chodec stlačen do jízdní dráhy davem, jde tu o spoluzavinění
třetích osob, jež však dráhu nevyručuje, nýbrž zakládá po případě jejich
solidární spoluzávaznost.
(Rozl1. ze dne 10. dubna 1923, Rv I 1450/22.)

V době veletrhu, kdy proudily po ulicích zástupy lidí, byla žalobkyně stlačena davem s chodníku do jízdní dráhy, zasažena vozem pouliční dráhy, vedoucí těsně u chodníku a poraněna. Žalobní nárok o náhradu škody proti podnikatelce pouliční dráhy byl CO do důvodu uznán
po právu s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o u cl e n
z těchto
důvodů:

Neprávem poplra dovolání, že jest tu přihoda v dopravě dle §u I
zák. o ruč. železnic. Jest arciť připustiti. že při provozu pouliční dráhy
jest to zjevem zcela obyčejným, že chodci a vozidla se pohybují poblíž
kolejí a přes ně, ale pravidelná doprava i na pouliční dráze jest možnou
jen, je-li prostor, v němž se vlak pohybuje, volným, Neodstraní-li se
překážka, jež jest v cestě volnému pohybu vozu, včas, tak že se vozidlo s ní střetne, jest to odchylka od obyčejného normálního průběhu
věci. Dlužno proto v tomto případě spatřovati příhodu v dopravě v nenadálé dopravní překážce, která se v osobě žalobkyně postavila v cestu
nepřcdvídaným zpúsobem ,další volné jízdě vlaku a nebyla v čas odstranéna, takže se vlale srazil s tělem žalobkyně, a poněvadž v prvé sto"
lici bylo nesporno, že tímto nárazem vozu na její tělo žalobkyně utrpěla
poranění, třeba dle tvrzení žalované jen poranění lehké, bylo plným právem použito'předpisu §u 1 zákona o ruč. žeL Zda žalobkyně byla vozem
odhozena stranou na chodník, jak uvádí druhá stolice, či zda jen upadla
následkem nárazu vozu, jak tvrdí dovolání, a zda bylo poranění více či
méně značné, jest pro rozhodnutí o důvodu nároku zcela nerozhodné a
není iu již proto tvrzeného odporu se spisy dle čís. 3 §u 503 c. ř.' s. Co
se týče otázky dle §u 2 zákona o ruč, žeL, zda a do jaké míry jest žalo-

.
. k náhradě následkem vlastni viny ~~vaný podnik sproš~ěn povmn~st"eb 10 by lze souhlasiti s míněním mz~
lobkvně na příhode, v dopra~e, 1 'fa viny ani tehdy, kdyby samovo!ne
ších - soudů, že by zalobkyne ne~e s chodníku' bylo by zajisté, zepnena
bez nutkavé příčiny byla sestoUpl a, chodníke~, a kolejemi byla velI::1
na tomto mís!"" kde, prost?rt m::1 přesvědčila, nehrozí-li jí n~be:pecI:
, k' by'valo JeJl povmnosÍl, y,
t
nebylo v odvolaclm nzem
uz a,
' 'lovne a na om
" .
t
Avšak prvý soud pra,vl ~y:,.. 'nevěřiti seznání žalobkyne Jako ~ rany
ničeho změněnO, že, ne,,;a prJICl?'roto míti za zjištěno, že žalobkyne ~yla
o tom, jak k nehode doslo. ,es ~l čena k chodníku na s;lmcI, a, nez ~e
davem po chodmku ]dOUClm, s a, vozem sražena, z cehoz plyne, oze
Jí pod~řilo, vstoupiti ~pět na ch~dmk, dlužno přisvědčiti nižším soud~m
'í viny nelze přičít:<Íl:,Naprotr om:hledem ku zcela mimořádnému pre~ tom, že oylo na ndlcl vozu, by v u blízkosti jízdní dráhy u cho(l~l~U;
plnění chodníku lidmI a vzh~ed%:~ kdykoliv zastaviti, což d:e ZJ1S~~\
upravil rychlost ]Izdy ta~, I Yodporováno, technicky Jest mozno' d'l
, rvého soudu,. Jem~z ne y o ,
se s žalobkyní sraZIl" kdyby.1; l a e~
ledy zastavil!, J"kmr1~ sezbnal,
~Ylovaná namítala, krome toho JIZ ~ od
a byl by takto neh~de za ram., ~ , třetích osob, za které žalovana neovědi na žalobu, ze lest tu .zav~nenl
a s chodníku na sl1111e1. Z~~}~
~učí, když žalobkyně byla 1,ldn,:1 :at~~cj~ko spolupříčina nehody ~r1J~t:
nění těchto osob mohlo ~j ,v§sa 1~02 obč zák, a nastalo by, po~eval z
v úvahu. Pak by bylo ~OUZIl! u
,
ne~námých na poškozem ne,z~
odíly jednak žalovane )ednaNk 10netCeh ani z případného spoluzavrneOl
dy
P
. , ' vení vs ech
e ze
,
určiti, solIdarnl ruc
"'I"
prospěch žalovane.
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' . oné straně byl důvod
od
třeba by na t e 1
,
K spoluvině na rozv ,u ne .. ' , d ů vod k r o z vod u, s v y m
k rozvodu. Stačí, že m~~~.el, ~aJlC~lesku tvořícímu důvod rozvodu.
h v á ním zavdal pncmu
po
,
c O l 10 dubna 1923, Rv 11581/22.)
,
(Ro~h. ze (ne "
i rozvedeno od stolu a l~ž,e ,s o u d Y
K žalobě manzelky, bylo manzel~~ou manželů, N e j v y s S I S o u d
vše c h tří s t o II C z vmy
,
uvedl v
důvodech:
~

"e odvolací

,
třu'e dovolatelka v ,om, z
.
Nesprávné právní posouze~1 spa J nal že i žalobkyně je vl!ma na
soud srovnale se soudem p~ve ~tOl~~~:Ztak' jak se sluší na pocest~o,u
rozvodu poněvadž se nec ova.~. .ak sam~ poznamenává, proti zpste'ellu Ž~lobk)'ně nemohouc broJ1~I'kJ
se , staly
Z
oušt1 one č'
ne, z'e I' z J'eJ'í strany ..
h
ním odvolacího soudu, pnp.. , , : tvrdí však, že urážky ty ~ JeJI ,c ,~urážky odvolací'," soudem zJ1sten~ žalovaný mohl na jich zak:ade za-.
vání nelze povazo vatl za tako~e, Yoněvadž každá urážka a kazde ch?dati proti ní na rozvod z JeJI VI~y, P sobě dúvod pro rozvod z vmy ,nevání neslušné nemohou tvonh :;.1ny ?'i které manželskou čest zneuctuJ"
které strany, která druhou, ~razdl a ~uIC bkyllě že by byl musil žalovany
"
MIm te y za o
,
•
neslušným chovamm.
38
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dokázati ji některý z rozvodových důvodů, v §u 109 obč, zák, uvedených, Tento právni názor je omylný a nelze s ním souhlasíti. Pro otázku
spoluviny na rozvodu stačí důkaz, že žalobkyně důvod rozvodu (§ 109
obč, zák.), který má proti žalovanému, spoluzavinila, zavdavši svým
chováním k jeho pokleskům příčinu, takž.e, kdyby se byla chovala sama
napřed bezvadně, k poklesku by bylo nedošlo, To jednak povaha věcí
sama sebou přináší, ale také se to srovnává s §em .6 nařízení ze dne 9,
prosince 1897, čís, 283 ř, zák, předpokládajícím, že může býti rozvodový důvod jenotÍl na jedné straně, ale mohou jím býti .obě strany vinny,
Podle zjištění odvolacího soudu jsou obě strany prchlivé povahy, tedy
obě snadno se dají svésti k unáhlenostem a výstřednostem, jichž třeba
potom litují, když se dostavi po uklidnění rozjařené mysli obyčejná rozvaha, To vychází zřetelně na jevo ze všech skutků odvolacím soudem
u obou stran zjištěných, z nichž zvláště to je pro posouzení věci velmi
přiznačné, že když žalovaný odcházel a podával žalobkyni ruku, tato
mu ruky nepodala, nýbrž mu na jeho ruku plivla, že hádky a výstupy
začínaly obě strany, jednou žalobkyně, jindy žalovaný, že si nadávali
navzájem, svědek Emanuel K. dokonce slyšel většinou napřed nadávati
žalobkyni, dle svědkyně Barbory B-ové vícekráte začínala hádky žalobkyně, která také udeřila žalovaného jedenkráte do hlavy hráběmi.
Nelze pochybovati, že žalobkyně takovým chováním, sama jsouc prchlivé povahy, u neméně prchlivého žalovaného manžela vyvolávala byť
neomluvitelné, přece jen vysvětlitelné výbuchy málo ukázněné povahy,
končící zlým nakládáním a poraněními,
Čís.
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Není »odevzdáním« darované věci, prohlásil-Ii dárce k obdařenému,
by si vzal darovanou věc od osoby třetí, u níž byla ve správě.
(Rozh; ze dne lO, dubna 1923, Rv I 1583/22.)
V exekuční věci proti pozůstalosti Josefa pca byl zábaven také troják, jejž Josef p, byl daroval žalobci s tim, by si jej od kováře, kde byl
ve správě, odvezl, což žalobce též učinil. Žalobu na uznáni vlastnického
práva k trojáku a na vyloučení jeho z exekuce pro c e sní s o u d
p r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl. D ů vod y:
Soudce prvý má prokázaným, že Josef p, v listopadu 1921 prohlásil, že
žalobci daruje troják, u kováře Š-a ve správě se nalézající, se slovy, by
si jej odvezl. Tomuto zjištění se neodporuje a proto je soud odvolací
bere za základ svého rozhodnutí dle §u 498 c. ř. s, Kromě toho je mezi
stranami nespOrno, že si žalobce troják odvezl od kováře Š-a již 12. listopadu 1921. Soud odvolací nepokládá správným názor prvého soudu,
že zmíněné prohlášení Josefa !'-a obsahuje pouhý slib darovací bez skutečného odevzdání, k j,ehož platnosti bylo třeba formy notářského spisu,
Ač jde O věc movitou, nelze přehlédnouti, že jí strany neměly po ruce,
nýbrž že byla ve správě u kováře, Nelze tvrditi, že majitel nemůže věc,
které právě v ruce nemá, darovati jinak, než notářským spisem; zákon
také měl na. mysli takové případy, kde hmotné odevzdání není možno

. "
'
' odevzdání také pouhým prohlášeni~" V~
a phpouslt v §u ,428 ,obc, zak, bd b jeho dlužno v tomto prohlaseUl
smyslu tohoto predpls~ ,a dle o o Ykladě něho skutečně již 12, Itstoa dle skutečn~~ti, že sllz~~:~~v~~i ~atný způsob nabyti vlastnictví.
il rozsudek prvého soudu.
padu 1921 tr,o!a,k odvez b
N e j v y s S I S o U o nov

ď

Důvody:

'ho právního posouzení \Těci nelze
Dovolacín;u duvodu nesrra,vknena ze dne 25, července 1871, čís, 76
upříti oprá'ynen,~sl1, Dle §u d za ~í bez skutečného ode v zdá n i ke
ř, zák, vyza~u]l smlo~6{ářsťéohv~ spisu, Slovy »s k u teč n é, ode:
své platnosl1 fo:~y,
měti vždy pouze odevzdání hmotne, nybrz
v zdá n í« nesl USl SIce r~zu
I ' 'sll'bu' darovacího )
a smlouvanll
umetl
'S P II e II 1
,,
.
dlužno slovy t eml roz
" h . de v zdá n í sluší vyrozumlval1
darovacími bez s k u t e ,c n e '~h'~amýšlená majetková změna ne»pouhé darovací shby«, pn ktery,
'b " kde slib má zapotřebí ještě
uskutečňuje se smlouvOU ~arovfcld nJa~~ soud zjištění prvního soudce,
splnění. V tomto případě prevz~ ob v že zůstavitel Josef p, prohlásil v lic
že darovací slib se stal v ten zpuso '"
'
c' ve s rávě u kováře' š-a,
stopadu 1921, že daruje žalobCI tropk, ItS~~I~ že falobce si troják od
b
"e' odvezl a nesporno l e s ,
.
, k dl
r' t cl 1921 Toto tvrzení nestalo
se vsa
e
slovy, a y SI I I
kováře š-a odvezl 12 .. IS opa u k' u zůstavitele d a n é m u k 0vlastního tvrzení žalobce, kp?, u d:' ty bylo lze k~váře . pokládati za
v á ř i Š - o V I, v kteremzto pnpa, etradice n'brž. stalo se žalobcem
zmocněnce z~stavl,tel: k proved,:~~ak bez ~vědomění kováře, že troják
jednak bez vedom,l zllstavltele, I klamného předstírání žalobcova otce,
žalobci byl darovan, p?,~ ;Jo]ll1<;m '(kovář) poslati troják po žalobci
ím soudcem z]lsteno, ze ma
.
,
o t
, k
lil; prvn, B I ted tro'ák odebrán od kováře žalobcem j,menen:, zus, alUS\avlteh, Yo tavltele I v čemž nelze spatřovati uchopem se drzby zavlte e a pro:~~:né ve vlastním jméně. Z toho vidno, že Josef P: ne?delob~et:art;any' troják žalobci ani skutečnou tradicí (§ 42? obc, zaNk,),
vz a z
, (§ 427 .obc' zák) aniž odesláním (§ 429 obc, zak,). em
"
,
b' 'k) kd e á
am znamemm
. .zde však ani yřípadll odevzddání pro~I~Še~íTy(~ ;;8př~ ~~::Váni ten ;ří=
k
má na zreteh p o II z e
va pr1p
o~ , nabyvatel má věc již v moci, drže ji pro darovatele, a ,tento ,po
~~r~::cím slibu dá na jevo svou vůli, ž~ jiobdarov~ný n~ dale drz~tl
má jménem vlastním nebo že obdarovarry na?ude drzby z~stu~f~~d~~
totiž darující způsobem zř~jmým dá na levo, ze chce ů~~~ vn~~tytí držby
,
držeti jménem obdarovaneho, Am ten, aUl onen zp
věci darované žalobce netvrdil, tím méně proká:al. N,e~1 tedy pO,chyb~
t
"alobce nenabyl s darovacím slibem drzby vecldarov,ane, nem
o o~\ze Že se stal Josefem P-em vůči žalobci pouhý darovacl shb bez
pOf Y,J' že k jeho platnosti bylo dle §u 1 zákona ze dne ,25. č'.'rvence
~~;tn~í: 76 ř. zák. potřebí zřízení notářského SpISU, coz se, lak ne, .' talo Nestalo se tedy darování troJ'áku zůstavItelem Josefem
sporno nes
.
,
d'''' t "k
P-em ~ůči žalobci platně a proto nenabyl tento, i kdyz p~z e]l ~I ,rop
od kováře Š-a k sobě odvezl, vl~stnictví k !r9j~~u, nebot k dr,zbe leho
nedruží10 se platné, o platný duvod se oplra]lcl odevzda,m veC! ?~ro
'vané, (§ 423 a 424 obč, zák.), Neposoudil proto odvolacl soud pnpad
o'
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správně, k~o:ž V pouhém prohlášení Josefa P-a, by si žalobce vzal tro
Jal~' od kov are, tedy v pouhém slibu darovacím, shledaÍ odevzdání pro-

I ,asemm
ve
t'
"

smyslu
f;u 428 Ob'c, za,
'k P onevadz
•
" zalobce nenabyl vlast ,
S
nIc VI tropku, Jest jeho žaloba bezdúvodnou,
-
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Důvod rozluky nemůže o sobě býti dokázán ani dozna'n'l'm
slechem stran.
ani vý(Rozh, ze dne 10, dubna 1923, Rv I 55/23,)
Žalobě manžela o rozluk
• I t '
,
manželka navrhla by byla ~aln~nze s ~tl z manzelc!;,y vlny, proti níž
I
bl""
" o a, zaml nuta, po pnpade, by rozluka
P ov
, ,o.e!'a ,y a plO clzolozs(vl manzela z jeho zavinění bylo ob'
n I z s I m I s o u d Y vyhov'
' dl'
'
ema
z těchto d ů v o o. p
~no, o v o a C 1 m .S o II dem mimo jiné
Jejž odvolatelka d "\: OkUd Jde? Odvolací dúvod ned,ostatečnosti řízení,
t
slyšením stran ~P6k~;~eo~te O~' :e prvym sou~em nebyl připuštěn dúkaz
bildi,ž p uk' , '
c ',za lovanou o zalobcově vině tvrzeny' ch
o azano na ustanovenr §u 371 c ř s dl
' h ' '.
'
kaz tento naříditi jen tenkráte kel . d' k' , ", e n,e oz mUze soud dů
važné okolnosti jinými bud' ~t yz u a~,o n~ktere pro rozhodnutí zánařízenými průvody proveden ~:~;il1kt~~é~~~nYpl:'ld neef dZ moci, úřed!,í
bec není, protože důkaz z
'
, ,re po a u tu vsak vudle §u 272 a 327 c ř s ~aba spor~ pro~ede,ne, uplne postačily, by soud
dúležité okolnosti ~~J'í 'by' t/plokl~de~o presvedcem ? tom, které pro spor
I'
, • ,
a any za pravdlve čIlI nIC,
N e J v y s S I S o u d nevyhovčl dovolánI,
V'

o ů vod y:
nu,~~~íl opo~statněn d?volací dúvod čís, 2 §u 503 c, L s" který spastrln o ,o~aga v, tom; ze ,0dv~lací soud ,nepřipustil důkazu výslechem
a \ COVe udanlIvem CIzoložství, tedy o rozlukovém důvodu dle
§u 13
s
a za, ona ze d~e 22, května 1919, čís, 320 sb. z. a n. Odvolací
k~~~ to t stran~ed formal~lho p;áva dostatečně odůvodnil odmítnutí dů
že dilvOdo~:~luek y po ~e,to stran ce lllC už připojiti nelze, Neuvedl však
y nemuze o sobě býti doká'
'd
"
.
'
"
'k
z,an anr ,oznanrm, am výslechem stran dle §u 371
9. prosince 1897 Čí' 283c~ I. ~k Ja I to stanovl § 10 mm. nařízení ze dne
'asně d k"
'
L za . O e tohoto musí býti rozlukový důvod

í

~ad'

c,

,

jížaj:~'t ř~~~~í ~b;~~l~vk~ě ~~i~~~~t~I~~fá~~n~stbV~ě§~ ~ršetř~Vdac~

saj dy,
o, savec rozlukového zákona vzt 1·
v.'
pos e nI
rozlukové řízení. Podle tohoto ,aď uJe se p~edpls §U.99. obč. zák. i na
důvOd, účinek i souhlasnému g~e pl~U ~prra se, po~ud Jde o rozlukový
čis. 1 uv. zák. k c ř , "
znam o, ?U, ma~zelu. Podle článku VL
býti dokázán výsl'ech~~ld~~r~~ 1~~~I§~n~;~1 (P:ckazka manžel~tví) nemůže
I~emúže býtí výslechem stran dokázán Dle,~. s., tedy ,an!, du~od rozluky
trení o rozluce manželství dbáti §u 94 ~ž 1~2 u ~ Ima,;z. nzem Jest v šemohl proto v tomto řízení "dúk
'
'
a
5 az 7 obč. zak. Nepřipuštěn.
az vyslechem stran am z techto příčin býti

I!

Nárok úředníka státních drah, podléhajícího služební pragmatice
pro železniční zřízence, na služební požitky jest vymáhati pořadem
práva.
' úředník uchazel
"
Tím, že se železniční
o mist o v repu brIce Ra kousk'e,
nevzdal se ještě svého místa v tu!;emsku.
'"' "
, ,
Zákon ze dne 7. února 1919, CIS. 74 sb. z. a n. opreJlmam statmch
úředniků a zřízenců.
""
Pozbytí místa nastává sice již ne,složením ;slibu, jest však, třeb~, b~
bylo vysloveno výrokem minístra. Vyrok ten .lest deklara!oml, a P~SObl
od tehdejška. V mezidobí nemá zřize~e~ narok~ "na ,sluzebnl PO:ltky:
Není-li tu dosud příslušného výroku mllllstrova, Jest zalobu;o s~uze?n~
požitky zamítnouti pro tentokráte. Pokud lze v konkludentmm jednam
ministra spatřovati onenvýrdk.
'
Lhostéjno, že zřízenec složil p~~zatimný slib požadovaný proklamac; Národního výboru ze dne 29. rIjna 1918.
(Rozh, ze dne 10, dubna 1923, Rv I 130/23,)
Žalobce byl před převratem vrchním inspektorem státních drah
v Praze. Na proklamaci Národního výboru ze dne 29. října 19/8 přihlásil
se dobrovolně k další službě a složil slib. Dne 13. listopadu 1918 udě
lena byla žalobci nežádaná placená dovolená. Ježto žalobci nebyly vyplaceny všechny služební požitky, domáhal se jich na československém
eráru, jenž proti žalobě namítl najmě, že žalobce se ucházel o službu
, u německorakouského státu a že nesložil slibu dle zákona ze dne 7.
února 1919, ČÍS, 74 sb. z, a n, Pro c e s n i s o udp ," v é s t o I i c e
uznal žalobní nárok co do dílVodu po právu. O ů vod y: Žalobce složil
dne 2, listopadu 1918 slib ve smyslu proklamace Národního výboru ze
dne 29. října 1918 čís, 4. Dle názoru soudu byl tím žalobce převzat do
služeb československého státu a tím sproštěn dosavadní služební pří
sahy vůči býv. c, k rakouské vládě. Správnosti tohoto názoru nasvědčuje
jednak nesporná skutečnost, že žalobce dostal od pražského železni~
ního ředitelství, svého dosavadního nadřízeného úřadu, služné za listopad i prosinec 1918 jako jiní železniční zaměstnanci, jednak i výnos tohoto řiditelství, kterýmž mu byla udělena nežádaná dovolená ve kterémž se mu přiznává dosavadní služební hodnost. Následkem toho "je
přípustno, žalobcův služební poměr posuzovati dle služební pragmatiky
železničních zaměstnanců, jejíž platnost byla výslovně zachována onou
proklamací. Ža}obce nedal podnětu k výměnné akci, zahájené železnič
ním úřadem rakouským hlavně z důvodů národní příslušnosti, Žalobce
byr tímto úřadem převzat pro železniční řiditelství v Linci, o tom jím
též zpraven dne 27, prosince 1918, avšak z vyměněn}"ch not iiřadu toho
a železničního ministerstva vysvítá, že převzetí to proto tak rychle bylo
vysloveno, poněvadž onen úřad nevědělo žalobcově služebním slibu ze
dne 2. listopadu 1918 a že zvěděv o tom, rozhodně odepřel žalobce pře
vzíti. Mezi oběma nejvyššími úřady jednalo se též o' poskytování podpor, výživného atd" též žalobci, zaměstnancům vůbec nebo definitívně
nepřevzatým, dle mezistátní smlouvy. U žalobce nadobro přestaly ná-
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sledkem toho, ježto odepřel přijímat je' »na vlastní účet« a se závazkem
k jejich navrácení i s 50/0 úroky v tom případě, že nebudou refundovány
Rakouskou republikou. Toto řízení nemůže býti. žalobci na újmu, poně
vadž aní nedal k němu podnětu ani nebyl k němu přibrán, neboť dle vy- "
řízení železničního úřadu rakouského je jasno, že žalobce, byv dán tOe
muto úřadu bez svého vědomí a souhlasu k disposici, pouze úředně mu
to hlásil podáním ze dne 10. prosince 1918 s prosbou, by úřad ten zahájil s pražským řiditelstvím další jednání a dohodu. Již proto, že k tako~éto dohodě nedošlo, slusí vše, co po 1. lednu 1919 následovalo, povazovah za bezvýznamné pro žalobcův služební poměr, protože nedošlo
k dohodě mezi nejvyššími železničními úřady. Vzhledem k obapolnému
přednesu stran není o tom pochybnosti, že se žalobce ve smyslu a ve,
lhůtě zákona ze dne 7. února 1919 čís. 74 sb. z. a n.přihlásil o infor"
maci a k slibu stanovenému za nezbytnou podmínku převzetí, vlastně
ponechání v dosavadní službě jakožto státní zaměstnanec českosloven
ské republiky, jakož i že tak učinil u představeného, jenž nebyl již k tomu povolán, konečně že se mu - jako četným jiným železničním zaměstnancům

-

dostalo informace, že se na

něho

tento

předpis

nevzta-

huje, ježto byl služby již sproštěn. Již tím dalo železní ční ministerstvo
na jevo, že nesložení slibu dle zákona čís. 74/1919 o sobě nemá v zápětí ztrátu "místa a požitků služebních. To vyplývá z tohoto zákona,
hlavně ale z §u 4 vládního nařízení ze dne 21. března 1919, čís. 154 sb.
:. a n..' k.dež jasně stanoveno, že ~ý:ok o této ztrátě jest zachován jen
zelezmčmmu mlmsterstvu (ohledne zalobce) a předpokládá dohodu se
súčastněn:;-m mínisterstvem; tomu nasvědčuje jak zpráva (tisk čís. 324)·
k tomuto zákonu, v níž se prohlašuje:» V případech, v níchž nastává
zánik služebního poměru proto, že nebyl slib složen, nest'llle se tak nikdy pouhým uplynutím lhůty, nýbrž bude vždy třeba zvláštního úředního
rozhodnutí o tom,« tak i zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 269 sb. z.
a n. p~o Slovensko a Podkarpatskou Rus, jenž v §u 5 má stejné ustanoveni. Zalovaná strana ani netvrdí, že výrok takový Se ohledně žalobce
stal; proto a ježto žalobcův slib ze dne 2. listopadu 1918 se obsahově'
shoduje se slibem, předepsaným mín. nař. ze dne 30. ledna 1919, čís.
55 sb., z. a n., pokud se týče ze dne 28. prosince 1918 čís. 101 sb. z. a
n., nelze uznati správným názor žalované strany,

že'

žalobce, nesloživ

slibu dle zákona čís. 74/1919 pozbyl místa a všech nároků na plat a
výslužné pro sebe a svou rodinu. Poněvadž tedy žalobcův služební poměr nelze uznati za ukončený, dále poněvadž o rozvázání jeho za šetření předpisů' §u 136/8 služ. pragm. železn. nemŮže býti řeči vzhledem
k tomu, co strany uvedly a vzhledem k nespprné okolností, že žalobce
vždy byl ochoten ku konání služby; dálepóněvadž ji"ým způsobem poměr- ten ani rozvázán býti nemůže, konečně poněvadž není 'sporÝlO -že
žalobce jen do 30. června 1921 dostával různého druhu platy na' své
služební, pragmatikální požitky, jeví se právně odůvodněným nárok jeho
na pragmatikální požítky, pokud se týče na nedoplatek zažalovaný, jehož přesnou výši straha žalovaná dosud, zjístití nemohla. O d vol a c í
s o u d rozsudek potvrdil. O ů vod y: Není sporu o tom, že žalobce,
~ykonav sbb na podkladě proklamace Národního výboru, zůstal ve službě
ceskoslovenských státních drah, ať již provísorně, až do další definitivní

úpravy, a že ze služeb těch nikdy výslovně prop~ště,~ ne?yl. Takovýmto
propuštěním nemÍlže býti ani teprve v odvolac!m r;zem v tom sn~~sl~
uplatňovaný výnos čís: 43.~?4/20 čís. 14, ponevadz jest to, proh~as~m
vůči rakouskému statnllnu uradu pro dopr~vu. ve sporu o. prevz,eli lUZ:
TI' ch zaměstnanců, leč žádné usneseni, urc:ne a doru~ene, }amestnanCl

y e' mu I kdvž o tom byl žalobce vyrozumen rakouskym uradem, nelze
sam
.
J
• '
't' , ž l ' t
to pokládati za formální a právoplatne ,pr~pus em. a o~ana s' rana,
ačkoli ve sporu výslovně bylo tvrzeno',!e zalobc:, ,byl dan pouze ~a
.. d ou dovolenou ale mkdy nebyl uradu sprosten, ačkob o to vyneza an
, ,
, 'h .. d
d
d
slovně žádalo usnesení rakouského statm o ur~ Ul pro oprdavku, zet' ~e
27. prosince 1915a dopis z téhož da~a, ,nepokusl a se .an~ o aza Ij ze
se tak stalo. Dle dříve uvedených pravmch zasa~.a ,:ejmen~ dle p' red pisÍl služební pragmatiky nemohl žalobce J'0zbyh ura~u vubec ]lnak,
ež způsobem výše zmíněným a poněvadz dobrovolnc nevystoupIl a
~ýpovědi nedostal, mohlo se tak státi jen propuštěn!~. ::~!?v~ná ~tr,:na
snaži se v odvolání dokázati, že stalo se tak samocmne ]lz ,hm, ze zalobce nevvkonal slibu a vyvozuje to ze zákona ze d?e 7. unora 1~19,
čís. 74 sb. z.a n. Leč výklad, který odvolatelka zakonu t.omu dava,
příčí se jednak zásadám služební pragmat!ky, jednak prv,mm sO~,den;
již uvedenému názoru ústavního výboru, je?nak I vlastmm~ n~n~em
ministerstva ,železnic ze dne 3. dubna 1919, ČIS. 892 pres., uv~re]~enem.u
ve věstníku. V nařízení tom, jednajícím o slibu dle CIt. ,zakona,', vyslovně jest řečeno, že ministr železnic ro:ho?ne. v dohode se, sucastněnymi ministry, zda nastaly účinky nesloz:,m .~bbu dle, §u 2 zak.; t. ].
zda zřízenec, jen~ se v čas, aČ,-li nebylo pre~azky .nepl~ekonatelne, n~
přihlásil a nesloŽil sbbu, pozbyv~ nllSta a vsech n~roku ~a plat a ,!yslužné pro sebe a svou rodmu. Sam text §u, 2. CIt. }aknem tak psnym;
by se mohlo souditi, že měl v úmyslu zmemh predplsy pragmahkaln!
o propuštění stát,ních úřed~íků a zř.í~e~ců, a 'pochy~nost o tO,m vzn!ka
z §u 4, dle něho z vyhrazuJe se zvlastn;mu zako~u ~!,r~va p;ava ;vlad~
propustiti ještě do roka, ze služby zamestr;ance I z ylly~h duvodu, n,ez
stanoví služební pragmatika. Z toho dluzno SOUdlh, ze ustanovennn
§u 2 mělo právě odůvodněno býti propuš,tění bez formálního ,.řízení
disciplinárního, jinak dle §u 138, a SI sluz. pragma!lky p:o znze?c~
státních drah nutného. Ustanovel1l to vzbuzuJe domnenku, ze formalm
propuštění bylo nutným, aby zaměstnanec pozbyl fakticky svého místa.
Není-li však zákon sitm úplně jasným, jest odůvodněno sáhnouti k vykládacím pramenům zákonodárcových úmyslů, zvláště pak k nařízení
příslušného minísterstva, podávajícímU autentický výklad jeho. I kdyby
napotomní výrok ministerstva měl učinek jen deklaratorní, musil by se
státi, aby účinek ten nastal. Leč z cítovan~h,o nařízení :r;í.nisterstva .železnic plyne, že výroku mll1lsterstva propujcu]e se tu ucmek konshtutivní, neboť teprve rozhodne, zda účinky ty nastávají a nikoli jen vysloví, že nastávají.

Ne j v y šš í s o u d zamítl žalobu pro tentokráte.
O Ů vod y:

Vzhledem k §u 42 j. n. a §u 240 odstavec třetí c. ř. s. dlužno přede··
slati, že, ježto není sporu o tom, že žalobce podléhá služební pragma-
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ti ce pro železniční zřízence, vyhláše!l"é vý~~sel11 min... žeL ze_ 0ne 7., .;Iubna
1890, čís. 16.366 (§ 2 čís. 1), nemuze byh vzhlede", k §u 19 a tez §u 6
čís. 6 org. statutu pro státní železniční. správu ze dne 19. ledna 1896,
čís. 1.6 ř. zák. pochybnosh, že žalobci nepřísluší postavení skutečného
státního zřízence, a že nevztahuje se naň dekrel ze dne 16. srpna 1841,
.Čís. 555 sb. z. s. a žalobní nárok náleží tudíž na pořaá práva, jak žalovaný erár sám uznává, ježto námitky nepřípustnosti pořadu práva nevznesl. Ve věci samé má se to takto: Služební poměr žalobce jako že'lezničního zřízence mohl býti rozvázán buď jedním ze čtyř způsobů
§u 136 služebního řádu (služební pragmatiky) pro železniční zřízence
ze dne 7. dubna 1898, jimiZ jsou dobrovolné vystoupení, výpověď, propuštění, smrt, anebo pozbytím místa dle §u 2 zákona ze _dne 7. února
1919, čís. 74 sb. z. a n.nesložením slibu na republiku. Zalovaný erár
z oněch čtyř zpúsobů uplatňuje dobrovolné v y s t o u pe n í (kvitování) žalobcovo a pak právě zmíněný pátý zpúsob, t. j. P o z byt í
mís t a nes I o žen í 01 S I i b u. Dlužno tedy tyto dva způsoby pro
tento připad rozebmti. I. Dob r o v o ln é v y s t o u pen í. O něm nomúže ,býti ·řeči.· žalovaný erár zakládá tento důvod na to, že prý žalobce
ucházel se o převzetí do rakouských služeb železničních a že byl také
skutečně do nich převzat. Tomu tak není, neboť pokud jde o skutečné
převzetí dle předložené mezistátní korespondence, jednalo se sice mezi
čsl. ministerstvem železnic a rak. státním úřadem pro dopravu o jeho
převzetí, tento poslednější úřad původně skutečně žádal ředitelství drah
v Praze, aby žalobce 1. lednem 1919 sprostilo a ho vyrozumělo, že byl
do stavu zřízenců něm. rak. drah státních převzat, avšak od tohoto stanoviska svého zase ustoupilo, tvrdíc, že spočívalo na mylných předpo
kladech, a odmítlo rozhodně žalobce převzíti, když zjistilo, že čsl. státním příslušníkem je, služební dobu ztrávil hlavně na území Čsl. republiky a složil jí dne 2. listopadu 1918 slib. Pokud jde o to, zda se žalobce o převzetí do rak. služeb uch á z e I, nevyplývá z korespondence
té nic takového. Arci tvrdí žalovaný erár, že žalobce se s tím doznal
odb. radovi H-ovi a vedl ho za svědka a nepřipuštění tohoto důkaw
tvořilo důvod odvolání a tvoří nyni i dúvod dovoláni. Avšak právem
tento dll kaz připuštěn nebyl. Neboť i kdyby se byl žalobce o místo
u Rak. republiky ucházel a skutečně platně od ní převzat byl, neznamenalo by to ještě jeho kvitování ve smyslu služební pragmatiky. To
jasně osvětlí především tento případ: stává se, že i státní úředník uchází
se najednou třeba o více míst jiných na př. u bank nebo průmyslových
neo báňských podniků, a stává se, že jedno nebo dokonce několik z nich
dostane. Otázka: pozbyl svého místa jako státní úředník již tím, že žádosti podal, neb aspoň tím, že mu žádaná místa byla zadána, že byl
přijat? Naprosto nikoli. Neboť se pořád ještě může rozmysliti, místa
zadaná odmítnouti Cl ve svém posavadním úředním ~postavení setrvati.
A to se také stává. Dokonce se mu někdy uděluje na dobu jeho případné
provisorní služby u nového zaměstnavatele od státu dovolená. Skutečně
také s tím úplně souhlasí § 137 služ. pragm. žel., jenž obsahuje podrobné předpisy o dobrovolném vystoupení: předpokladem jest, že zří
zenec vystoupení své představenému úřadu o h I á s í (kdyby neohlásil
a službu opustil, nastane disciplinární řizení a trest po případě propuštěním) a -rozvázání -služebního poměru nastáv'á teprv spr o š t ě-

ní 111 Z e s lu ž b y, které úřad po přejímacím řízení vysloví. Nic takového však žalovaný erár netvrdí, že by se bylo stalo;
,
.
ll. P o z byt í mís t a nás led k ~ 01 nes I o z,: n I s II b u r e)ublice dle §u 2 zákona ze dne 7. un~ra 191,9,.CIS.74,sb.,.z. a n.
I
t
cit. §u 2 předpisu]'e: »K d o s ev C a s, ac-Ir nem prekazky neT
en o v t'lné nepřihl-ásí a neslazI
" SIl. b U«-TOZ.Sl
I'b llV § II 1
'k
pIe ona e ,
"
h . k'
1t
.t I'
e'ho - »p o z b y' v á s v é h o m I s t a a vsec naro u na p a
s y Isovan
d Ih' t k
k "
I'b
a výslužné pro sebe a svou rodinu«: pen, ~ ~ , II a .'" vy .ona~1 s t II
"
'h 'eno lJ\dO v §u 1 stanovIlI provadeclmu nanzenl. PlOV. nak onCI, Vy raz
.'
.
'1' § 1 Ih't
."
,
e
19 čís. 154 sb. z. a n. stanovl
nzel1l z ,111e 21 . března 1q,-,
P " o Iv ' u , u .u
od l. do 30. dubna 1919 a předepsalo. v §u4 toto:» r I s u sny 01 In i s t f, cJohodnuv se se súčastně-nýml mInistry, r ,0 z h ? dne, z?a na,.. k
esloz'e"l' slibu v §u 2 zákona uvedene«, coz souhlasl s mos t a Iy UC!Il
Yn
.
,
. h'
""k
jivy k §u 2 zákona, kde se praví, že »v případech, v mc z nastava zam
služebního poměru proto, že nebyl shb slozen, nest,ane s,: tak mkd~ P?Uhým uplynutím lhůty (měsíční), nýbrž bude v,zdy treba zvlastml;o
ú ř e dní hor o z 11 o dnu t í o tom«. Tu Jest ,danhvy IOz~or me:p
konem s jedné a jeho motivy a prováděcím nařízením s ,dru,he ,strany, ]e]z
vyřešiti nižším stolicím se nepodařilo. Beze~porno Je, ze zalobce to hot?
slibu nesložil - proč, je pro tento soudm spor lhostejno, .zdal:, tot;z
omluvy jeho jsou podstatny, o tom mUSIlo ~y r?,zhodnuto bY!1 pnslusným ministrem v řízení restitučním dl~ §~ !) ,nanze~ll r:~p. pr~ r~zh?d
nutí dle §u 4. Zde zatím jde jen o to, Jake ~asledky n,'.a n~slozem slrb~
a kdy následky ty nastávají, ja~ sro~nah,zakon s ~a;IZel1lm; Ž,alovany
erár zastává právní stanovisko, ze ztrata uradu nast~v...a .nes~oze111m .sl!bu
ipso facto, tedy ipso lege, ipso jure, a že nd~e hledeh am..k m,ohvum,
poněvadž stanovisko jejich, že místa pozbyv a, se teprve uredmm ro~
hodnutím do zákona pojato nebylo, am k predplsu §u 4 prov. nar.,
poněvadž' v tomto ohledu .prováděcímu nařízení ~olnost. vyhrazena nebyla, v rozporu mezi zákonem a nařízením :11l1S1 plahtI zakon a I~o.
stejno, zda rozhodnutí. ministra se už stalo,.~1 se stan,; te~rv .po~deJI.
Jako však erár přechází nařízení, tak zas,: ~IZSI st~h~; prec~az_e]: zakon,
což je. ještě povážlivějšÍ, ba I?římo, nemoz~e, va OptraJl se vyluene o motivy a nařízení, ba dokonce I o vynos ml~. zeL ze ~ne 3. ~ubn,a 1~19,
čís. 892 pres. příloha čís. 15, jen~ ve, sbrrc,e zak<~nu a nar~zem ovs:m
vyhlášen nebyl, nýbrž pouze ve Vestmku, pn čemz odvolacl ~oud, ~re
hlížeje úplně, že pozbytí úřadu nesložením shbu dle §u
z~kona J,~st
vedle 4 způsobů ztráty úřadu ve služebn~ pragmatIce vlt;:.enych ,dals~m
pát}rm způsobem, mylně míní, že opačne st~no~1~k9 pnel se' zas!ld~l,n
služební pragmatiky, ba připisuje rozhodnutI mlmstra, v §u 4 nar. zadanému, účinek přímo konstitutivní (nikoli po~ze dekla.r~torní), _ te?y
tak, že pozbytí úřadu nastává teprve r~zhodnu!lm" a. ne ],IZ nes}ozemm
slibu, opíraje, se při tom o citovaný vynos, v cemz Je zaklaqnr c~y?a
jeho logického· podkladu. Nižší stolice byly by mely, ]akmlle pnsly
k názoru že nařízení se m::srovnává se zákonem, aspon zaujmoutI stanovisko finanční prokuratury, že pak ovšem platí zákon, ježto nařízení
je protizákonné (§ 102 úst. list.). Ale při správném pojetí nařízení nemůže o rozporu hýti řeči: slušíť je samozřejmě vykládati tak, aby tu
10ZpOru nebylo, neboť nelze za .to míti, že úmyslem jeho bylo, měniti
zákon a dopouštěti se tak něčeho nepřípustného a marného. Smysl zá-
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kona a nařízení je zřejmě tento: Místa ovšem pozbývá se nes I o ž ením s I i b u v určené lhůtě (zákon), avšak poněvadž jest možna a
v zájmu spravedlnosti přímo nutna v určitých případech restituce, a
tato již v zákoně samém jest předurčena slovy »ač-li není překážky nepřek~natcln~«, nemŮže po~~ytí úřadu nastati Samo sebou, ipso jure,
ny~rz lest treba, aby bylo uradem konstatováno, vysloveno, tak aby na
obe strany bylo jasno, čehož by bez takového výroku nikdy nebylo.
Že zákon 3' .nařízení zřejmě tuto souvislost na očích mají, podává se
zcel~ Ja.s.n~ pk z .motivŮ k §u 2 zákona, jež to spojují takto: Nejprv
,,!.klada]1, ze »neprekonatelnou překážkou« jest na př., je-li úředník nebo
znzenec na území, jež dosud nepodléhá vládě Československé a hned
na to připojují onu shora již doslova citovanou stať, že ztráta Úadu ne~~stá,:,á Ovšem již ~ouhým uplynutím lhůty, nýbrž že bude vždy třeba
uredmho rozh.o.dnutI, ~ak také z 5'?s~hu nařízení, jež zcela obdobn~ obé
d?hro~nady vaze, k~yz: v §u 4 zada k tomu, by pozbytí úřadu nastalo,
ure~mho rozhodnutI,a .v ~u. 5 upravuje restituční řízení pro překážku
neprekonatelnou a dodava, ze, nebude-li tato uznána má se zaměst
nancem naloženo býti dle §u 4, t. j. tedy pozbytí úřad~ býti vysloveno.
Nastává-li však pozbytí mista již nesložením slibu (zákon), avšak jest
nicméně přece třeba, by bylo ministrem vysloveno, pak toto vyslovení
OVŠem není výrokem konstitutivním, nýbrž zcela zřejmě výrokem pouze
dekl~ratorním, výrok ministra p ů s o b í o d t e h dej š k a (ex tunc),
mkoh od nynějška (ex nunc), čímž zákon i nařízení v úplný soulad uvedeny. Že tomu tak, plyne nejen z úmyslu zákonodárce a povahy věci
sam.é, ~de právě dolíčené, nýbrž i z doslovu nařízení sama, z jeho gra~
m~fIckeho smyslu: pravíť, že příslušný ministr rozhodne, »zda nastaly
účmky nesložení slibu v §u 2 zákona uvedené,« tedy zda n a s t a I y,
mk~l~ zda »nastávají«, jak by musilo státi, kdyby to chtělo a mělo pů
soblÍ! teprv od nynějška od vynesení výroku; Proto je nyní už snadno
rozpoz~ati, že ~ v, čem ~áleží chyba výnosučis. 892 příl. čís. 15, když
se. v nem praVI, ze mInIstr rozhodne, zda »nastaly« účinky nesložení
shb~ ~srr~vně), t. j. prý zda zřízenec »pozbývá« svého mista (ne~pravm, n1!sto »poz~y"')' Pakliť ale tak, a nesložení slibu nepůsobí ipso,
jure, nybrz tepr~ vyrokem mlmstra, tento výrok však vztahuje se účin
kem .svym nazpet n~ dobu nesložení slibu, je tedy pouze deklaratorním,
vyplyva z toho s zeleznou-, nutností, že v dob ěo dup I y nu t í
lhůty ke složení slibu (30. dubna 1919), až do onoho
výr o ku min i str ov a věc v i s í n e r o i hod n u t a neví se
zda zřízenec místa pozbyl či nepozbyl, a proto v tom tom ~ z i č a s ;
ne j i s t éh o právního stavu n e lze zří z e n c i žádného
právního nároku ze služebního poměru za tu dob u v Y voz o van é h o v y m á h a t i. Zřízenec' Gomáhá-li se služeb~ích požitků,. musí dokázati, že v době, za kterou 'se jich domáhá, v sluzebnlm p.ameru byl. Aby to však žalobce této rozepře dokázal k tomu
by bylo treba, ~by byl dokázal, ~e sIi? d? konce dubna 19 19 sloŽil. Když
v~ak lest .doznano a nesporno, ze lej vubec nesložil, nedokázal služebmho p.omeru, ale .ovšem !Tložno jest, že později bude moci ho dokázati,
t. I· .az mlmstr vyrok SVlll,. zda účinky nesložení slibu nastaly či nenastaly, vynese, a bude-ll vyrok ten zníti záporně, že nenastaly, a proto

toho času ani vyhověti, ani ji na dobro zamítnouti, nýbrž
býti zamítnuta jako na tu dobu předčasná toliko pro tentokráte.
K tomu doložiti dlužno, že když nařízení praví, že ministr »fozhodne«
(lépe vysloví), z d a účinky nastaly, jest tím předurčen výrok dvojí a
učiněno tedy opatření pro každou z obou možných eventualít, ať nastaly nebo nen'astaly, neboť tam vysloví, ž e nastaly, a tuto, ž e nenastaly: »zda« právě znamená obojí tuto případnost. Jest pak věcí žalobce, aby si výrok ministra vymohl. K tomu všemU dlužno dodati dvojí.
Předně, že nevadí pranic, že žalobce složil slib, požadovaný proklamací
Národního výboru ze dne 29. řijna 1918 na Československý stát vpřede
psané k tomu lhůtě, jak bezesporno, dne 2. I i s top a d u 1918, neboť to bylo opatřením pouze prozatimním, a pozdější zákon z e dne
7. ú nor a 1919, čís. 74 sb. z. a n., o nějž jde, uložil v §u 1 povinnost
slibu v něm předepsaného každému zřízenci v státních úřadech, podnicích nebo fondech zaměstnanému bez ohledu na onen předběžný, jíž
vykonaný slib, a to právě pod následky ztráty místa dle §u 2, nemůže
ted)' žalobce z onoho prozatimního slibu vyvozovatí, že v služebním
poměru ke státu, jest. Za druhé sluší zkoumati, zdali nemá pravdu žalovan)' erár, když v dovolání, jako již v odvolání, uplatňuje, že ministr
onen v §u 4 nař. žádaný výrok, že účinky nesložení slibu pro žalobce
nastaly, již vynesl, neboť pak by ovšem žalobu bylo zamítnouti na dobro, nikoli pouze pro tentokrát. Finanční prokuratura uplatňuje tll, že
dopisem ze dne 18. ledna 1921 čís. 43202/20 příl. čís. 14 ministerstvo
železnic státnímu úřadu pro dopravu ve Vídni sdělilo, že služební poměr
žalobcův. ku čsl. železniční správě rozvázán byl mímo jiné (totiž mimo
převzetím jeho do rakouských služeb, což už shora sub I. vyřízeno) též
tím, že se nepřihlásil ke slibu po rozumu zákona ze 7. února·1919, čís.
74 sb. z. a n. a to že potom rak. státní úřad pro dopravu žalobci dopisem ze dne 20. června 1920, čís. 19093/13 Spez. sdělil, k čemuž doložiti dlužno, že ve skutečnosti tento dopis cituje ne onen hořejší z 18.
ledna 1921, což nemožno, nýbrž dopis ze dne 26. května 1920, čís. 22464
pres. 3, což ale stejné jest, protože i tento dopis vytýká, že žalobce
v předepsané lhůtě ke složení slibu se nepřihlásil. Avšak,nehledě k tomu, že žalovaný erár předložil oba tyto dopisy na doklad, že žalobce
věděl, že je převzat do služeb rakouských (shora sub 1.), a ne zrovna
na důkaz, že pro nesložení slibu vyslovena ztráta' místa, pročež nižší
stolice obě stály na stanovisku, že žalovaný erár vůbec netvrdil, že ministr výrok dle §u 4 nař. učinil, což eráru zase jest důvodem dovoláni
jako odpor se spisy - není to výrok ve smyslu §u 4 nař., neboť zde se
předpokládá výrok vydaný straně samé a nikoli tedy sdělení učiněné
nějakému úřadu neb osobě třetí. Aby tu byl výrok dle §u 4, musil by doručen býti žalobci, o jehož práva se tu jedná proto právě nařízení
nllzývá VýTok >>rozhodnutím« - tak, aby on práv svých proti němu pří
pustným snad případným právním prostředkem hájiti' mohl, a musilo
by toto donrčeI1ílvrzeno, a bylo-li by popíráno, též prokázáno býti. Poněvadž žalovaný erár uplatňuje pozbytí místa pro nesložení slibu, dlužno
konečně doložiti, že ač dovolání O to se neopírá, žalobce sám předložil
vyrozumění řiditelství státních drah v Praze ze dne 2. července 1920,
jímž mu k žádosti jeho za zpětné převzetí do služeb čsl. státních drah
nelze

může
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sděluje,

že ministerstvo železnic rozhodlo výnosem ze dne 26. května
1920 n e pře v z í t i h o z pět, načež On dopisem ze dne 12. srpna
1920 odpovídá, že nežádalo zpětné převzetí, nýbrž o opětné použití ve
službách čsl. státních drah, k čemuž doložiti jest, že výnosem ze 13. listopadu 1918 udělena mu byla až na další nežádaná dovolená. Co žalobce sám předložil, obsah těch dokladů dlužno pokládati od něho za
doznaný, a tohoto obsahu možno užiti pro námitky žalovaným uplatňované, o tom není pochyby. 1 ačkoli také pochybovati nelze, že rozhodnutí ministra po rozumu §u 4 nař. může se státi i nepřímo - neboť kdo
by na př. pochyboval, že když ministr provede jmenování zřízence do
vyšši třidy, jest tím zároveh rozhodnuto, že účinky posavadního nesložení slibu nenastaly - nicméně nemá Nejvyšší soud za to, že by onomu.
výnosu bylo možno přikládati význam byť jen nepřímého rozhodnutí
dle §u 4 nař. v tom smyslu, že účinky nesložení slibu nastaly, zvláště
když »nepřevzetí zpět« ukazovalo zřetelně na ono jednání mezistátní
o převzetí jeho do rak. služeb, jež ministerstvo železnic pokládalo za
hotovou věc a proto se domnívalo, že šlo o zpětné převzetí. Na žádný
způsob nebylo to tak jasné, aby byl žalobce věděl, že se jedná ve výnosu tom o to, že pro neslOžení slibu se prohlašuje ztráta jeho místa, a
aby tedy mohl případných právních prostředků na obhájení práv svých
se uchopíti. Zůstává to tedy pří pouhém z a mít n ut í pro tentokrát.
čís.

2492.

žaloba o vyklizení najatého předmětu nenahrazuje nutné po zákonu:
výpovědi, byť i 'před vynesením rozsudku prvé stolice uplynula, čítajíc
ode dne d.oručenÍ žaloby, potřebná Ihúta výpovčdní.
(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, Rv I 318/23.)'
Žalujicí železniční společnost pronajala žalovaným byt, pn cemž
byla umluvena tříměsíční výpověď k činžovnímu období, a, bylo-Ii by
třeba nájemního předmětu k provozu dráhy, jednoměsíční časově volná
výpověď. Tvrdíc, že potřebuje bytu pro železniční zaměstnance, žalo- '
vala pronajímatelka nájemníky o vyklizení bytu do 14 dnů. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl v podstatě z těchto d II vod ů: Jde O smlouvu nájemní ve smyslu
§u 1090 obč. zák., již dle zákona i dle nájemní smlouvy jest zrušiti výpovědí, vykazující náležitosti §u 560 a násl. c. ř. s. Výpovědi takové ža c
lobkyně nedala, pouhá opětovná vyzvání žalovaných, by byt vyklidili,
nemohou nahraditi výpovědi.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

V dovolání, uplatňujícím jedině dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s.
hledí dovolatelka, ježto se nemůže odvolávati na předchozí výpověd',
oproti odchylnému právnímu názoru soudu odvolacího dovoditi, že žaloba o vyklizení a odevzdání bytu žalovanými najatého nahražuje vý-

pověď, již k zrušení nájemního poměru ž,:ilov~ným jinak (~~ti bylo, 11~
boť prý žaloba jest jasným a zřetelnýn; projeVen; prona]!matelky, ~~
v nájemním poměru se žalovaným pokľac~vatI v~em"tn~, a ,obs~huJ,e t~dlZ
v sobě výpověď z bytu, která se uplynutlm pnslusne vypovedm lhuty,

což se stalo před vynesením rozsudku, stala právně účinnou a opodstatňuje tedy zúplna, by žalobnímu nároku byl? vyhov.ěno. Vývo?ům těmto
však přisvědčiti nelze. Dle §u 1116 obě. zak. musI te.n, kdc:z !,(lzva::atr
chce nájemní smlouvu, pOk,ud Je]!. trvan~n;byl? ,al11 vysl,ov,ne a?1 mlckJ:'
ani zvláštními předpISy ureeno, Jl v urclte lhute vypovedetr dnve, nez
rozvázání smlouvy má nastati. Dle odst 111. nájemní smlouvy ze dne 30.
května 1904 byla pro zrušení projednávaného nájemního poměru stanovena předchozí 3rněsÍční, na činžovní období vázaná, výpověď a bylo-li by třeba nájemniho předmětu k provozu dráhy, jednoměsíční, ča
sově volná výpověď. Výpověď je tedy jediným právním prostředkem,
jímž zrušení nájemního poměru v tomto případě přivoděno býti může',
a důsledkem toho i nevyhnutelně nutným, aby toto zrašení smlouvy při
voděno bylo. Lze souhlasiti se žalující stranou, že výpověď jest jednostranným projevem vůle, a že r,nimosoudně může býti s platným účinkem
dána i bez zachování náležitostí §§ 565 a 562 c. ř. s. ústním anebo písemným projevem; naproti tomu není dobře myslitelným dání výpověói
číny konkludentními, ježto výpověď je právním úkonem svého druhu a
účelu a již dle svého pojmu může se státi jen určitým a výslovným projevem k druhé straně o tom, že a od které doby nájemní poměr má býti
zrušen., Bez výpovědi takto dané, je-li jí dle právního stavu věci k zrušeni nájemní smlouvy třeba, nemůže nastati zrušení smlouvy a dovol atelka je na omylu, že tentýž právní účinek přiznati jest také žalobě o vyklizení, uplynula-li ještě před vynesením rozsudku výpovědní lhůta
v tom kterém případě dle úmluvy, zvláštních předpisů neb zákona nutná.
Slouží-li výpověď tomu účelu, by smlouva nájemní byla od určité doby
právně zrušena, předpokládá žaloba o vyklizení, že smlouva nájemní na
některý v zákoně vytčený způsob již zruš.ena byla nebo právně přestala
a slouží k tomu, aby toto zrušení pořadem práva bylo provedeno. Byla-li
však žaloba tato podána, aniž by nájemní smlouva byla dříve výpovědí
zrušena, musí ji stihnouti osud, že bude jako bezdůyodna zamítnuta, a
nemůže se žalobce dovolávati toho, aby žaloba, uplynula-li mezi tím
výpovědní IhMa, na niž předem výpověd' dána býti měla, uznána byla
za výpověď, když žalobc, přes výslovný předpis zákona sám opominul
tohoto právniho prostředku ku zrušení smlouvy použíti a ani na to nepamatoval, žalobě o vyklizení propůjčiti účinnost výp~vědi aspoň tím
ze by, ~yl : ko~eč~ém návrhu poskytl žalovaným pariční lhůtu rovnající
se lhute vypovedl11, dle smlouvy nutné.
čís.

2493.

Příslušnost rozhodčích soudú dle zákona o stavebním ruchu nevztahuje se na poměr jednotlivého zaměstnance k zaměstnavateli.

(Rozh. ze dne 1(J. dubna 1923, R II 102/23,.)
Žalobu zamčstnance na podnikatele staveb o doplatek mzdy proc e sní s O udp r v é sto 1 i c e po provedeném řízeni odmítl pro ne-
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přípustnost pořadu

práva, míně, že rozhodovati o ní ná~eží rozhodčín!~

soudu podle zákona o stavebním ruchu.. Rek u r s n I s o ~ ~ zrus!l
usnesení prvého soudu a uložil mu. by pOjednal a rozhodlo ve CI same.
D ů vod y: Názor procesního soudu, že žaloba ::e ~myslu zákona ze
cine ll. března 1921, čís. 100 sb. z. a n., spravne zakona ze dne 25.
ledna 1923, čís.' 35 sb. z. a n .. (27. ledna 1922, čís. 45 sb. z. a n.) ne-'
pam na pořad práva, je mylný. Dle §u 12 cit. zákona z roku 1923 je ::ýslovně příslušnost soudu pro rozhodování SpOtU z prac?vmho pomeru
uznána. Žalobou o niž jde, uplatňována Je mzda, tedy narok soukromoprávní. Zákony z roku 1922 a 1923 vztahují se pouze na úpravu pracovního a služebního poměru mezi zájmovými organisacemi zaměstna
vatelů neb zaměstnanců, nikoliv však na poměr jednotlivého zaměst
nance k zaměstnavateli.
N e J v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor
soudu druhé stolice, že pořad práva není vyloučen. V době podání žaloby, 1. j. 1. srpna 1922 platil z~kon ze dne 27., :edna 1922 čís. 45 ?~. ~.
a n. o stavebním ruchu, který dle §u 63 nabyl ucmnostl dnem vyhlasem,
1. j. 18. února 1922. Dle §§ 12, 16 a 17 tohoto zákona zřizují se rozhodčí soudy pro upravení pracovního a služebního poměru v živnostech
staveb nich, jakož i v podnicích, vyrábějících a dopravujících stavební
hmotu. Tyto rozhodčí soudy jsou povolány, by vykládaly kolekl1vní
smlouvy, aby rozhodovaly hromadné spory, které vznikly z pracovní
smlouvy, a aby stanovily podmínky pracovní, zejniéna mzdové, pokud
se tak nestalo kolektivní smlouvou. Nálezy, vydané rozhodčími soudy,
vztahují se pouze na dobu jednoho roku. Rozhodčí soudy jsou také pří
slušnými k rozhodování hromadných sporů, podrobí-li se jim obě strany,
byť by jedna z nich byla ve stávce nebo výluce. Příslušnost soudu pro
rozhodování sporů, vzniklých z pracovního 'poměru, se nemění. Z těchto
zákonných předpisů jest zřejmo, že spory jednotlivých zaměstnavatelů
neb zaměstnanců z pracovního poměru, a zejména nároky jednotlivých
zaměstnanců, dovozované z kolektivní smlouvy proti zaměstnavateli,_
nepatří k příslušnosti zmíněných rozhodčích soudil.
V tomto případě
domáhá se žalující zaměstnanec a nikoli zájmová organisace zaměst
nanců na zaměstnavateli doplatku mzdy, proče] nelze mluviti o hromadném sporu ani o příslušnosti rozhodčích soudů. Právem tedy rekursní
soud vyslovil příslušnost okresního soudu dle §u 49 čís. 6 j, n,
čís.

2494.

Ohlášení nároku (reklamace) u železnice musí obsahovati
nejen o ztrátě zboží, nýbrž i o náhradních nárocich.

sdělení

(Rozh, ze dne 10, dubna 1923, Rv Jl 455/22,)
Žalobkyně zaslala dne 20, prosince 1919 dráhou vagon briket a"
ježto nedošel na místo určení, domáhala se na dráze žalobou, zadanou
na soudě dne 13. ledna 1922, náhrady škody, tvrdíc, že ztrátu rekla-

1110vala dopisem ze dne 4. prosince 1920, Pro c es n í s o udp r v é
s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Žalovaný erár žádá zamítnutí žaloby, uváděje, že žalobní nárok dlužno míti za promlčený, ježto dopis ze
dne 4, prosinc~ 1920 nel:e považovati za reklamaci, nýbrž za pouhý dotaz o osudu zasdky, kdezto dopiS ze dne 4, ledna 1922, jenž jest reklamací ve smyslu dopravního řádu, byl podán opozděně. Promlčecí lhůtou
ve smyslu §u 98 žel. dopL ř, jest jeden rok ode dne uplynutí dodací
lhůty, Tato lhůta činí podle §u 75 žel. dopL ř.. vzhledem ku vzdálenosti
stanice odesílací a přejímací (148 km) 4 dny. Lhůta reklamační skončila se proto 24, prosince 1920, Dopis zástupce žalující firmy ze dne 4,
prosince 1920 byl by došel včas, nelze ho však považovati za reklamaci
a to proto, poněvadž dopravní řád v §u 98 žádá písemné přihlášení nároku, V onom dopisu není však tento nárok, zejména podle výše uveden
a nutno považovati tento dopis podle jeho doslovu za pouhý dotaz po
osudu zásilky, to tím více, poněvadž zástupce žalující firmy v poslední
větě uvádi, že by, kdyby mu do uvedené tam lhůty vyřízení nedošlo, byl
nucen, domáhati se náhrady, Již z toho dlužno usuzovati, že teprve chtěl
podati reklamaci, kdyby zprávy nedostal a proto musel zásilku posuzovati za ztracenou, Správnosti tohoto názoru dosvědčuje též to, že řidi
telství drah dopisu rozumělo, jak vylíčeno, a v tomto smyslu jej vyříc
dilo, O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. D ů vod y: Dle soudu pr\>cesního nelze dopis žalující strany ze dne 4. prosince 1920 posuzovati
za reklamaci po rozumu §u 98 žel. dopL ř" nýbrž za pouhý dotaz po
osudu zásill>y a jest prý proto žalobní nárok promlčen. Avšak soud odvolací názoru toho nesdílí. Účelem reklamačního řízení jest upozorniti
železnici na ztrátu, úbytek nebo poškození zboží, ku přepravě jí odevzdaného, a takto jí umožniti, by po zboží pátrala a pak po případě reklamantův 'nárok cestou nespornou, beze žaloby, uspokojila, Stačí tedy,
když reklamant železnici oznámí, že blíže popsané zboží určitého dne
odevzdal dráze ku přepravě a že zboží to mu až dosud vydáno nebylo.
Tímto prohlášením jest mlčky též vysloveno že se žádá náhrada pro
případ: kdyby ž;leznice, zboží, odevzdané jí: nemohla reklamantovi po
konanem setrem vydat!. Že by reklamant musil použiti zrovna slov
§u 9,5 ž~!: ~opr. ~., ~ředepsáno není a rovněž ne, že by musil uvésti čí
selne vysl zádane nahrady v reklamačním dopisu, Nehledíc k tomu že
rekl~!"ant při odeslání reklamačního dopisu ani ještě jistě neví, co s~ se
ZbOZ1l11 stalo, a zejména neví, zdali se ve skutečnosti ztratilo a proto
ztrátu zboží a existenci svého nároku ani právem tvrditi nemftže _není
ani s to" náhradní nárok číselně vyúčtovati; nevíť ještě při odeslá~í re-

~lan~ačm~o dOpiSU, zdalí mu přináleží obecná hodnota obchodní či plná
skoGa, Učelem reklamačního řízení jest tedy, konati šetření, zdali se
zboží vůbec na dráze ztratilo a za jakých okolnost! se to případně stalo'
ku za~ájení tohot? řízení stačí, ohlásí-li se (reklamuje-li se) 'zboží, že~
lezmcl ku doprave dodané. V tomto případě žalobkyně žádala v dopisu
ze dne 4, prosince 1920 po dráze vysvětlení, C0 se se zásilkou stalo, a
dodala, že, kdyby jí do 4, ledna 1921 vyřízení nedošlo, byla by nucena
považovati vůz za ztracený a domáhati se náhrady, Smysl tohoto dopisu je tedy, stranu žalovanou upozorníti na to, že brikety,byly železnici dány ku přepravě, že zboží až dosud nedošlo a že bude po případě
Clvilnl rozhodnuti Ý.
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za ztrátu náhrada škody zažalována. Tím zalobkyně svůj případný nárok
doslí jasně a ve formě, u obchodníků obvyklé, příhlásila a, ježto lhůta
reklamační končila 24. prosince 1920, sluší dopis ze dne 3. prosince
1920, reklamaci obsahující, považovati za včas podaný. Žalobkyně měla
tedy ještě 20 dnů času ku podání žaloby. Ježto dopisem ze dne 4. prosince 1920 byla lhůta promlčecí až do zamítavého vyřízení drahou stavěna, železnice však až dosud reklamantovi reklamace zamítavě nevyřídila, sluší žalobu, dne 13. ledna 1922 vznesenou, považovat: za zavčas podanou. Ovšem vyřídila dráha dopis ze dne 4. prosince 1920 pří
pisem ze dne 29. prosince 1921 v tom smyslu, že pátrání po vozu bylo
marné, než tím žalobcův nárok ještě popřen nebyl. Než, i kdyby dopis
ten byl považován za zamítavé vyřízení reklamace, mohl dopis ten nejdříve dojíti straně žalující 30. prosince 1921 a mezidobí od 4. prosince'
1920 do 30. prosince 1921 nelze do lhůty promlčecí započítati; lhůta ta
běžela tudíž dále od 31. prosince 1921 a prodloužila se o shora uvedených 20 dnů až do 19, ledna 1922; žaloba byla však podána již 13. ledna
1922, tedy zase zavčas.
Ne j vy š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody;

Rozhodnutí sporu závisí jedině na řešení otázky, zda dopis zástupce
žalující strany ze dne 4. prosince 1920 je pokládati za reklamaci podle
, §u 98 žel. dopr. ř. a zda proto dopisem tím staveno bylo promlčení zažalovaného nároku na náhradu škody pro ztrátu zbožÍ. Dopis ten Olna-.
čen Je výslovně jako reklamaCe vozu, podle čísla uvedeného, obsahuje
sdělení, že vůz ten se zásilkou 15.000 kg briket nedošel do místa určení
a ž~ žalující strana byla zmocněna uplatňovati nárok na náhradu škody:
a žádost o vysvětlení do 4. ledna 1921 s doložkou, že strana byla by
nucena, domáhati se náhrady, kdyby do této doby nedošlo vyřízení.
Připojeny byly doklady o odeslání zboží a postupu náhradního nároku.
§ 98 žel. dopL ř. vyžaduje k stavení promlčení písemné ohlášení nároku
(reklamaci) u železnic. Je proto uvažovati, zda dopis ze dne 4. prosince
1920 je e:hlášením nároku, ježto bez této náležitosti 'nebyl by reklamací
podle uvedeného předpisu, třebas byl tímto jménem označen. Dopis ten
obsahuje však pouze sdělení, že odesílatel jeho byl zmocněn k uplatňo
váni náhradního nároku a přijetí" náhrady, a ,že bude nucen nárok ten
uplatniti, nedostane-li se mu do určité doby sdělení, proč zboží nedošlo
do místa určenÍ. Pouze tohoto sdělení dožadovala se strana onímdopisem, ne však vyřízení ohlášeného nároku, jak předpokládá § 98 žel.
dopr. ř. (I), dle jehož druhé věty pokračuje se v promlčení od zamítavého vyřízení ohlášeného nároku. Reklamace má dle toho sloužiti k tomu, by železnice byla vyrozuměna nejen o ztrátě, nýbrž i o náhradních
nárocích, a byla jí dána příležitost, o nich se vyjádřiti zamítavě nebo
přisvědčivě. K tomu nebylo potřebí udání výše škody, bylo by postačilo
sdělení, co bude strana požadovati od železnice, nebo v čem bude záležeti požado~aná náhrada škody bez udáni yýše, což mohla strana uči
niti tím spíše, ježto dle jejího tvrzení byla cena briket stanovena úředně.
žalovaná,železnice neměla důvodu, by se vyjádhla o nároku na náhradu

' k ' a vyhověla právem dotazu pouze sdělením, že pátrání po vozu
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' akázany'm a neplatným obchodem, objednal'li si kdo u banky
Nem z
..
hl'"
d
'
I' d d
cizí valutu za účelem dOVOllU zbO:I: pro aslV! ~e OV~~.~I p~~~ em ~ atečně předloží, a banka mu pak zadanou va u u o~a dr~ a. ~I ; az z azík b' banka opatřenou valutu dále prodala, nem}) ISPOSICI« ve smy:Iu a~ařjzení ze dne 28. listopadu 1919, čís. 644 sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, Rv II 460/22.)
žalovaný koupil dne 6. září 1920 od žillující banky 300.00? n,ěme
eko-rakouských korun, by zaplatil zboží, jež ~htě~ od~.b:alI z VI??e. Na
zakoupéné němeeko-rakouskékoruny žalovany II z~luJlel bankycast zaplatil, nechav peníze li ní ležeti a přikázav jí pozdeJI JIch pr~deJ. ž~lob
k ,.,ě, tvrdíc,' že zll stalo z obchodu toho neuhra;,eno 6408 Kc, d?mahala
sl JIch žalobou, již o b a niž š í s o u d y zamltly, ,o d vol a C 1 s o. u d
'. hto d u' v o'd ů;' První soud uznal, že mezI obema stranamI dOJedz t cC
•
"d'
bl' d
nané právní jednání odporuje zák~nnén;u zak~z:r: poneva ~ ne] o pre :
loženo potřebné dovozní povolem, a zaloblll. zadost za;!1It1; zalobkyne
brojí proti právnímu názoru prvního soud~ Jako nespra~~~mu, poukazujlc k tomu, že nařízení vlády ze dne 28. hstopadul919, CIS: 644 sb. 2;
a n. neobsahuje ustanovení, jež by zakazovalo naku~,(prodeJ) .clzozemskych valut v tuzemsku, a že žalob,kyně vymohla ~I te;',povolem ba,nkovního úřadu k tomuto obchodu. Nez odvolatelka prehhzl ustanovel11§u 3
(I) onoho nařízení, podle něhož smí dojíti k disposicím' s cizo.zemskými
platidly jen k. účelům, v nařízení za přípustné uznaným, a to Jen tehdy,
dOJedná-li se obchod v bance, ~e p;o .nákup (prodeJ) v,~lut v. tuzemsku
není vY'jimky ze zákazu a že, )edna-!l se o dovo~ zbozl z cIZIny, Jako
v tomto případě, dovozce, by SI opatnJ clzozemska plahdla, musI bance
předložiti dovozní povolení, vydané přísl.ušným úř'1~em. O?volatelka
míní sice že nedostatek předlohy dovozmho povolelll nahradl se povo··
lenhn ba~kovního úřadu, než neprávem; Bankovní úřad může disposice
s cizozemskými platidly povoliti, avšak jen v případech, uvedenýc~
v §u 4 (2).' jedná-li se o dovoz zboží, jest zachovalI postup upraveny
v §u 4. (I)' a v §u 5 nařízení, jenž vylučuje sp?lučinnos: bankovníh~
úíadu a kde jest předložení vývozního povolem" k Jeboz ,.~yh?tov~m
bankov11l úřad není příslušnýrn, označeno za nutne. Nelze tez prehlednouti, že v žádosii za povolení výplaty 800.000,K'různým oS?bám, mi~?
jiné též žalovanému, neděje se.,zmín~~ .0 tom, ze cl,zoze~.ske ·~e?IZe, Jez
bylo vyplatiti žalovanému, maJl slouzllI k zaplacem ZbOZI, z Clz111y odebraného, a že bankovnímu úřadu lento účel peněz nebyl znám. Tím padá
též námitka odvolatelky, že bankovní úřad nesměl by výplatu nikdy po39'
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voliti, kdyby tento obchod byl zakázán. žalobkyně nemůže se odvolávati na to, že byla žalovaným uvedena v omyl, poněvadž škoda, jež jí
vzešla koupí a prodejem, nevznikla nesprávným postupem žalovaného
nýbrž nezachováním zákonných předpisů. Že banky a jiné oprávněné
ústavy nesmějí prodávati cizi platidla ani pro tuzemsko, plyne i z jiných
ustanovení <;itov~n~ho n.ařízení, tak z ustanovení §u 14, podle něhož
bal1:~y a jme stejn; opravněné ústavy mohou cestujícím do ciziny bez
zvlastl11ho povolem pr?datr jen omezené částky v cízích penězích. Kdyby
bJ;! prodej clzozemskych peněz pro tuzemsko volným, bylo by zbyteč
nym ustano~ení, že ku prodeji větších částek je třeba vymoci povolení,
,. bylo by by~alo nutno Jen vývoz přes hranice učiniti závislým na zvláštmm povolem. Odvolatelka poukazuje k tomu, že nejde o valutový ob.
chod, poněvadž valuta nebyla žalovanému vyplacena. Než ani tato námitka není příp~dnou. § 3 (1) zmíněného nařízení vlády zakazuje ovšem
Jen dispOSice Clzozemskyml platrdly a mohlo by se připustití, že v nákupu německo-:~k.o~s~ý.ch peněz, pokud zůstanou u banky na jméno
kupltele, nespoclva jeste dISpOSice cizozemskými platidly. Než žalobkyně s~ma udává, .že pro žalovaného opatřené cizí peníze na jeho pří
kaz ope~ prodala; ze však v příkazu prodeje cizích hodnot spočívá ďis
posl.ce te~:'lIt~ hodnotami, o tom nemůže býti zajisté pochybnosti. žalovany tudlz dl.sponoval cizími platidly, nepředloživ zákonem předepsa
neho •dovozm.~o povolení, a žalobkyně disposici žalovaného vyhověla.
Uzavrela tudlz obchod shora zmíněným ·nařízením zakázaný a nemůže
poz~dovalI náhra~u škody, jež jítím vzešla. Názoru odvolatelky, že jde
o prestupek. a.d~JllmstralIvního předpísu, nelze při svědčiti.
N eJ v y s S I S o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a nařídil
soudu prvé stolice, by ve věci dále jednal a ji znovu rozhodL
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vo d y:

. Obě nižší stolice vycházejí s toho stanovíska, že opatření rakouskych korun a JIch prodej na účet žalovaného byl bez předložení dovoz~Iho povolení podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 28.
lIstopadu 1919 čís. 644 sb. z. a n. neplatným, že žalobkyně uzavřela ob- •
:hod, tfm!o.n~řizení~l zakázaný, a že nemůže proto požadovati náhradu
skodY:l~z JI. lIm vzesla. Podle §u 2 cil. nařízení smějí oprávněné banky,
k mmz, pk Jest nesporno, náleží i žalobkyně, cizozemská platidla volně
kupovati, směňovati, v zástavu bráti, zápůjčkou nebo na úvěr získávati.
§.3 téhož l1:ařízení praví, že dí s po s i c e cizozemskými platidly smí se
~Itrjen .k učelůn:..podle. tohoto nařízení přípustným, a § 4 ustanovuje,
ze do clZlny smeJI opravněné banky n a k I á dat í cizozemskýmí valutami jen k účelům nákupu a dovozu zboží z ciziny, kdežto d i s P os i c e k jíným účelům jsou dovoleny jen se svolením bankovního úřadu.
Z toho plyne, že n i k o I i již n á k u p a opatření ~izozemské valuty
vůbeC, nýbrž pouze disposice s ní jest nepřípustna k účelům, v nařízení
tomto nedovoleným. Jest tedy podle toho také dovolena úmluva s oprávněnou bankou o opatření cizozemské valuty v předpokladu, že jí bude
užito pouze k účelům podle tohoto nařízení přípustným. V tomto pří
padě tvrdí žalobkyně, že žalovaný potřeboval valutu k účelům dovoz-

nim, t. j. k nákupu zboží ve Vídni a že proti svému slibu dovozního

povolení nepř;edložiL Podle ~~ 5 musí si~e t~n, kdo chce dov~zti z ciziny
zboží piedlontl bance za ucelem opatre11l valuty povolelll k dovozu,
na němž banka potvrdí, kterou valutn a v jaké výši mu přidělila. Z tohoto ustanovení nelze však s naprostou určitostí dovoditi, že by žadatel
nemohl povolení k dovozú oprávněné bance předložiti dodatečně. Vychází-li se se stanoviska, že nikoii opatření cizí valuty, nýbrž teprve
disposice s ní jest obmezena citovaným vládním nařízením, nelze přes
ustanovení §u 5 odmítnouti jako nepřípustnou úmluvu toho druhu, že
banka na žádost dovozce a na jeho účet mu napřed opatří cizozemskou valutu, kterou mu pak na předložení dovozního povolení přidělí.
Objednal-li sí tedy žalovaný u žalobkyně rakouské koruny za účelem
dovozu zboží a prohlásil-li, že dovozní povolení dodatečně předloží, a
zaopatřila-li mu žalobkyně, jak tvrdí, bezelstně žádanou valutu, nebylo
by lze takovýto obchod pokládati za zakázaný a neplatný. Pak-Ii však
žalovaný reelní obchod jen předstíral a. spekulační úmysly žalobkyni
zatajil, musí škodu z toho povstalou sám né,ti a nemůže ji svalovati
na žalobkyni, jež o těchto jeho úmyslech nevěděla. Zbývala by ještě
otázka, zda byl prodej rakouských korun, ktery žalobkyně později k pří
kazu žalovaného provedla, disposicí ve smyslu shora citovaného naří
zeni. Kromě případu §u 14, který zde v úvahu nepřichází, jedná naříze-ní o dovoleném nakládání s cizozemskými platidly v §u 4, v němž
rozeznavá disposici k účelům nákupu a dovozu zboží z ciziny a disposici k jiným účelům (splácení starých dluhů, nákup cenných papírú
a nemovitostí v cizině, půjčky na ně, vyživovací příspěvky a pod.). Sejde-Ii s dovozu zboží, má to banka podle posledního odstavce §u 5 ozná- .
miti revisnfmu Odboru ministerstva iinancí a podle výnosu ministerstva
financí ze dne 1. dubna 1920, čís. 32.505 hodnotnou valutu nabídnouti
bankovnímu úřadu, nebo může nehodnotnou valutu na vlastní účet na
burse prodati, poněvadž povinnosti k odvodu nehodnotné valuty není.
Z toho plyne, že příkaz žalovaného, by žalobkynI' rakouské koruny na
jeHO účet prodala, není disposicí ve smyslu shora citovaného nařízení,
n}'brž oznámením s t o r n a celého obchodu a prohlášením, že koupenou valutou d i s po n o vat i nechce. žalobkyně byla tedy oprávněna pokládati příkaz žalovaného za storno a poněvadž šlo o valutu
nehodnotnou, ji na účet žalovaného prodati, a jest tedy také oprávněna
zaí'lacení pohledávky z toho vyplývající od žalovaného žádati. V tomto
směru jest tedy důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. opodstatněn. Ježto však
nižší soudy se nezabývaly ostatními námitkami žalovaného, zůstalo ří
zení neúplným.
čís.

2496.

lIreoprávněné
(nilříze!1í ze dne
třebas

obchodování s valutou, ať cizozemskou,' ať domácí
28. Ii~topadu 1919, čís. 644 sb. z. a n.) jest neplatným,
se smlouva stala v cizozemsku.
(Rozh. ze dne 10. dubna 1923, Rv II 462/22.)

Vídeňská banka koupila v listopadu 1920 od žalovaného tuzemce
500.000 Kč za 2,712.000 Krak. a, ježto žalovaný Kč nedodal, kryla se
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koncem ledna 1921 koupí jich za 4,000.000 Krak. žalobu banky o náhradu škody pro c e sní s o li d P r v é s t o li c e. zamítl. D ů vod y:
Námitka žalovaného, že obchod, o nějž jde, je neplatným, jest odůvod
něna. Neboť § 2 nař. vlády ze dne 28. listopadu 1919, čís. 644 sb. z.
a n. ustanovuje: Zemské a všechny akcioVé banky, které mají hlavní
sídlo v čsl. republice a jichž akciový kapitál činí nejméně 10,000.000 K,
smějí v území této republiky cizozemská platidla volně kupovati, smě
ňovati, v zástavu bráti, půjčkou 'nebo na úvěr získávati. Ministr financÍ
může také jiným bankám, peněžním ústavům a firmám dovoliti, takové
obchody prováděti, může však také jednotlivé banky, ústavy neb firmy
z práva, prováděti valutové obchody, vyloučiti nebo dané oprávnění
k nim odejmouti. žalovaný nemá firmy a není protokolován, nemůže
mU tedy podle uvedeného nařízení povolení k takovým obchodům udě
leno býti. Kdyby i byl důvěrníkem a znalcem ministerstva financí a prováděl obchody, nemůže podle jasného znění uvedeného nařízení dostati
povolení k valutovým obchodům. Proto jest smlouva, kterou žaloyaný
uzavřel, podle zákona nedovolená a podle ustanovení §u 878 obč. zák.
neplatnou. O d vol a c í s ou d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Výtka
nesprávného právního posouzení věci je neopodstatněna. Odvolatelka
spatřuje tuto domnělou vadu rozsudku především v tom, že bylo použito
zákonů (nařízení) platných v republice československé, ačkoliv smlouva
byla ujednána ve Vídní. Dle názoru odvolatelova bylo smlouvu vzhledem k ustanovení §u 37 obč. zák. posuzovati dle zákonů a nařízení
platných v republice Rakouské. Avšak toto stanovisko odvolatele nenl
~prá;né: Není ovšem pochyby, že místem, kde byla smlouva ujednána, .
Je .vlden, neboť zde ·byl telefonický příkaz žalovaného ke koupi rakou~kych korun žalobkyní přijat (§ 321 obch. zák.), ale z toho nenásleduje,
ze by muselo byh na tento spor použito zákonů a nařízení ve Vídni
tedy v Rakouské republice platných, a že použití zákonů a 'nařízen/
platících v československé. republice, bylo vyloučeno. Jde o' obchod
s., c:zozemskym~ valutamI, přI kterém měl kupitel plniti v území republiky
ce,koslov.enske: Obchod s cIzozemskými valutami jest upraven naří
:~l1lm vlady ceskoslovenské republiky ze dne 28, listopadu 1919,
CIS, 644 sb. z. a n., a toto nařízení je normou přikazujíci. Norma tato
nemůže býti úmluvou stran porušena a československé soudy nemohou
podah pomocné ruky k uplatnění právních jednání, této normě se pří
čících. To plyne z ustanovení §u 81, čís. 2 a 4 ex. ř., dle něhož tuzemské
soudy mají zkoumati platnost jednání, umluvených v cízině, mají-li
účinky těchto jednání na statí v tuzemsku, a dle něhož jsou tuzemské
soudy povolány, by rozhodly, zda mají taková jednání býti v tuzemsku
účin na. Protože jde o uplatnění jednání, na území československé republiky neplatného, použil první soud zcela správně' zákonů a nařízení,
platících v republice československé a nesprávné právní posouzení věci
v tomto směru není opodstatněno,.· Ani v druhém směru . není výtka
nesprávného právního posouzení věci opodstatněna. Stanovisko žalobCOV?, že obch?dování s valutou, 'ať cizozemskou, ať domácí, jest jen
z, duvodů veřejnoprávních zakázáno, že však s hlediska soukr6moprávnrho není neplatným, je mylným. K jeho vyvrácení stačí poukázati na

,'.'

ustanovení §u 879, odstavec prvý obč. zák., dle něhož všeliká smlouva,
příčící se zákonnému zákazu, je vůbec, tedy i soukromoprávně neplatna.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DtlVody:
Dovolání, opírajícímu se o § 503 čís. 4 c. ř. s., nelze přiznati úspěchu.
Že podle vládního nařízení ze dne 28. listopadu, 1919, čís. 644 sb. z. a n.,
byla sporná úmluva nedovolena, bylo napadenyml rozsudky správně vyloženo, a plyne to jmenovítě jasně z §u 18 tohoto nařízení, dle něhož
opatřování cizozemských valut a pohledávek prodejem českosloven
ských korun v cizině jest dovoleno jen se svolením bankovního úřadu.
Dle všeobecného předpisu §§ 878 a 879 obč. zák. jsou smlouvy o jednáních, příčících 'se zákonnému zákazu, nicotné, a nepotřebovala býti
tedy neplatnost podobných obchodů se stanoviska soukromoprávního
citovaným nařízením zvlášť vyslovena. Pokus, dovoditi z §u 37 obč.·
zák., že sporný obchod, poněvadž byl uzavřen ve Vídní, nelze dle citovaného vládního nařízení posuzovati, nemůže býtí pokládán za zdařilý.
Předpísy tyto jsou povahy donucovací, a nejen občané, nýbrž zvláště
i soudy jsou povinny se ji mí bezpodmínečně řídí ti. Proto nemohou soudy
se propůjčovatí k uplatňování nároků z obchodů, těmito předpisy zakáza,ných, a musí jim býti vyhrazeno právo, spornou smlouvu, třebas
byla v dzozemsku. uzavřena, podle citovaného vládního nařízení zkoumati. To plyne z absolutní povahy těchto předpísů, a vyplývá také,
jak dovolací soud správně uvedl, i z §u 81 čís. 2 a 4 ex, ř. Právní posouzení rozepře odvolacím soudem jest tedy bezvadné, a jelikož při
tomto právním posouzení nebylo třeba se zabývatí podrobnostmi uzavřené, nicotné smlouvy, není ani dovolací důvod neúplnosti řízení opodstatněn.
.
Čís,

2497,

Jde-li o exekuční titul, pocházející od správního úřadu (§ 1 čís. 12
ex. ř,) a opatřený doložkou vykonatelnosti, nemá na vykonatelnost vlivu
že byla podána stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Soudům nelz~
správnost tohoto exekučního titulu přezkoumávati. Přerušení exekuce
dle §u 3 nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. nevztahu je se na exekuční tituly úřadů správních.
'
(Rozh. ze dne 11. dubna 1923, R I 338/23.)
Zemská úřadovna l. Všeobecnéh~ pensíjníhoústavu v Praze domáhala se na základě výnosu ministerstva sociální péče proti vídeňské
společnosti povolení exekuce ku vydobytí pohledávky na úhradové jistiny za splatné renty a premiové zálohy. Vykonatelnost exekučního
titulu, proti němuž. vznesla povinná strana stížnost k nejvyššímu správnímu soudu, byla potvrzena zemskou politickou správou. S o udp r v é .
s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl.
D ů vod y: Vykonatelná pohledávání vymáhající strany tvoří, pokud
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se týče 86.440 Kč 74 h úhradové kapitály za likvidní renty Zemské úřa
dovny I. Všeobecného pensijního ústavu v Praze dle potvrzení ministerstva sociální péče ze dne 28. ,prosince 1922 č. 11.145/IV-3-1922
a pokud se týče 367.868 Kč 76 h premiové reservy zemské úřadovny
,I. Všeobecného pensijního ústavu v Praze dle potvrzení ministerstva
sociální péče z téhož dne. V potvrzeních těch citován jest výnos ministerstva sociální péče ze dne 19. září 1922, Č. j. 7 468/IV -1922, kterým
vysloveno, že dlužnice (společnost státních drah) jest povinna pře
vésti úhradové kapitály za důchodce společnosti státních drah a premiové reservy nashromážděné za dobu pojištění náhradní smlouvou na
své

zaměstnance, přestoupivší

k Všeobecnéll1u pensijnímu ústavu v Praze,

na zemskou úřadovnu I. v Praze ve měně československé. Vykonatelnost
obojího pohledávání potvrzena zemskou správou politickou v Praze na
obou seznamech dne 12. ledna 1923 a tojak co do úhradových kapitálů,
tak i co do premiových reserv. Přes to však shledává soud rekursní, že
• stížnost jest opodstatněna. Stěžovatelka dovolává se nařízení vlády republiky československé ze dne 21. dubna .1921, čís. 173 sb. z. a n., a nařízení ze dne 19. prosince 1921, čís. 472 sb. z. a n. a nařfzení ze dne
22. prosince 1922, čís. 377 sb. z. a n., uvádějíc, že do výnosu ministerstva
sociální péče ze dne 19. září 1922 podala dne 20. listopadu 1922 stížnost
k nejvyššímu správnímu soudu, poněvadž neuznává povinnosti k placení
v čsl. korunách, a dle cit. zákona jest vedení exekuce pro takové nároky,
kde jest spor o měnu, dfe §u 3 cit. nař. nepřípustno. Potvrzením nejvyššího správního soudu v Praze ze dne 9. února 1923 jest zjištěno, že zmíněný spor stěžovatelky proti ministerstvu sociální péče ohledně premiových reserv'a úhradovýéhkapitálů jest v období předběžného řízení.
Jest tedy zjištěno, že spor mezi právnickými osobami, z nichž jedna měla
26. února 1919 řádné sídlo na území republiky Československé a druhá
na území republiky Rakouské, týče se peněžitých závazků na rakouskouherské koruny a tyto peněžité závazky nemohou dle §u.1 cit. nař. soudně
vymáhány býti, pokud plynou z právních jednání před 26. únorem 1919
a pokud jest sporna měna, ve které jest tyto závazky splniti. Že právní
jednání, z něhož závazky peněžité vznikly, jest z doby před 26. únorem
1919, nemůže býti pochybnosti. Jelikož dle §u 3 cit. nař. i exekuce i prozatimní opatření pro pohledávky ty jsou nepřípustny, dlužno k nařízení'
tomu z moci úřední (§ 2 cit. zák.) přihlížeti. Bylo proto stížnosti úspěch
přiznati a rozhodnouti, jak se stalo.
, N e j v y Š š í s o u rl obnovil usnesení prvého soudu.

2.1istopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n., a §u 17 zákona ze dne 22. října 1875,
čis. 36 ex 1.i375 nemá tato stížnost účinku odkládacího. Neprávemdovolává se napadené usnesení §u 3 vládního nařízení ze dne 21. dubna '1921,
čís. 173 sb. z. a n., že exekuce a prozatimní opatření pro peněžité závazky ve starých korunách v poměru k republice Rakouské jsou nepří
pustny. Z §u 1 tohoto naříze?í, který je ,v §u 3 výslov~ě citován, plyn~,
že toto nařízeni se vztahUje Jenom na zavazky, o,mchz rozhodovaít naleží soudům, a že tedy rozhodnutí úřadů správních jím nejsou dotčena.
Mimo to bylo rozhodnutí ministerstva sociální péče, kterým povinná
strana byla uznána povirinou, platiti v korunách československých, vydáno již za platnosti citovaného vládního nařízení a byla nad to jeho vykonatelnost příslušným správním úřadem potvrzena, takže by bylo nepřípustným a dle §u 42 j. n. zmatečným zasahováním do oboru působ
nosti úřadů správních, ,kdyby soudy správnost rozhodnutí a jeho vykonatelnost přezkoumávaly .
čís.

,

V tom že požadován byl více méně určitý peníz, nelze spatřovati neurčitosti fa1obního žádání, nakolik jde o tento peníz a částku nižší, ovšem
ale, nakolik by šlo o

Jak i rekursní soud zjišťuje, opírá se exekuční pávrh o platný exetitul dle §u I čís. 12 ex. ř., totiž o výnos ministerstva sociální péče
ze dne 19. září 1922 a byla vykonatelnosttohoto výnosu dle §u 'í4drUhý
odstavec ex. ř. zemskou správou politickou dne 12. ledna 1923 potvrzena.
Tím byl exekuční návrh dle zákona odůvodněn a' bylo mu okresním soudem právem vyhověno. Že povinná strana podala proti rozhodnutí ministerstva stížnost k nejvyššímu správnímu soudu, nemá na vykonatelnost
vymáhaného nároku vlivu, neboť dle zákona o správním soudě ze dne

částku

vyšší.

(Rozh. ze dne ll. dubna 1923, Rv I 1017/22.)
Žalo La, pokud se domáhala zaplacení více méně 60.000 Kč sproprovise, byla obě m a ni ž š í m i s o u d y zamítnuta,
o d vola c í m s o ude m z těchto d ů vod ů:, Dle §u, 226 c. ř. s. má
žaloba obsahovati žádání určité, tudíž takové, by z něho i co do číslic
bylo zřetelně vidno, co žalobce od žalovaného žádá. Jen tehdy, když se
žalobou o přísežné udání jmění spojena jest žaloba o vydání toho, co
žalovaný dluhuje z právního poměru, jenž jí jest základem, může určité
vytknutí toho, co podle žádosti žalobce vydáno býti má, vyhrazeno býti,
až by učiněn byl přísežný údaj o jmění (čl. XLII. uvoz. zák. k c. f. s.).
Takové žaloby však žalobce nepodal. Ač byl při ústním jednání Upostředkovatelské

zorněn

na neurčitost svého žádání, ;tádání nepozměnil, a nemůže si v ří

zení odvolacím stěžovati, že žaloba byla zamítnuta pro neurčitost prosby
žalobní.
'
N e j v y Š š í s o u d zrušil v uvedeném směru rozsudky obou nižších soudů a vráti( věc prvému soudu, by ji znovu projednal arozhodl.

Důvody:

kuční

2498.

O

Ů

vod y:

Dovolání žalující strany jest důvodným. Nesprávné právní'posouzení
vidí v tom, že žaloba, ,na zaplacení pr.ovise více méně 60.QOO Kč
byla zamítnUta, pokud se týče zamítající tento výrok prvního soudu
odvolacím soudem byl potvrzen pro neurčitost žalobní prosby. Sluší
žalující straně přisvědčiti, že právní názor nižších soudů v tomto směru
jest mylným. Dle §u 226 c. ř. s. má ovšem žaloba obsahovati určitou'
žádost; stačí však, aby z ní bylo patrno, co žalobce číselně neb alespoň
věci
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kvalitativně nebo kvantitativně žádá. žalobní žádost jest tedy neur~itou
toliko potud, pokud žalobce žádá po případě také více než 60.000 Kč
a v tomto směru, t. j. nad tento peníz by ovšem nebylo lze žalobní prosbě
vyhověti, pokud by žalobce určitou částku, o kterou žádá více, neudal
a žalobu o tuto určitou částku nerozšířil (§ 235 c. ř. s.). žádá-li však
žalobce i více než 60.000 Kč, žádá samozřejmě také 60.000 Kč. Ohledně
této částky jest tedy žalob ní žádost určitá a nestala se neurčitou ve
smyslu §u 226 c. ř. s. snad tím, že žalobce připojením slůvka »méně«
dal na jevo, že se po případě spokojí také s menší částkou, nezdaří-li
se mu důkaz, že mu provise v částce plných 60.000 Kč přísluší.
.
čís.

2499.

Doložku rebus sic stantibus nelze vykládati jen ve prospěch jedné
smluvní strany.
Námitku dle §u 934 obč. zák. lze činiti' teprve po úplném splněni
smlouvy.
(Rozh. ze dne ll. dubna 1923,. Rv I 1202/22.)
žalobce byl vlastníkem pozemků v obci P., jež ,měly býti dle parceplánu z roku 1893 zastavěny. V roce 1911 byly pořízeny nové
polohopisné plány, jež byly žalobci značně nepříznivé, za to však skytaly výhody š-ovi, jenž se přimlouval u žalobce, by proti plánům ničeho
nenamítal, že mu postoupí svůj pozemek za přiměřené odškod)1é. V dalším pak dohodl se .žalobce s manžely š-ovými, že mu postoupí část·
svého pozemku po 120 K za čtverečný sáh. Když plány byly schváleny
a manželé, š-ovi 'zdráhali se uzavříti kupní smlouvu, domáhal se žalobce
na nich dodržení smlouvy žalobou, jíž o b a niž ší s o u d Y vyhověly,
o d vol a c í s o u d mimo jihé z těchto d ů vod ů: Podle §u 936 obč.
zák. přestává býti předběžná smlouva závaznou, nastala-li taková změna
okolností, že je tím zmařen účel, výslovně stanovený anebo z okolností
zjevný. Jak z celého děje skutkového prvým soudem zjištěného zřejmo,
směřoval úmysl obou smluvních stran k tomu, by žalobce postoupenim
sporného dílce pozemku byl odškodněn za nevýhody, které utrpěl tím, .
že původní polohopisné plány byly nahraženy plány novými, a aby
druhá smluvní strana si zachovala výhody, jež jí z nových plánů kynuly. Této smluvní straně záleželo na tom, aby nové polohopisné plány
došly schválení a. proto přiměla uzavřením předběžné smlouvy žalobce
k tomu, aby proti novým polohopisným plánům nečinil námitek a tím
schválení jejich nemařil aneb aspoň nestěžoval. žalobce v tomto směru
druhé straně vyhověl a n.ové plány pol.ohopisné byly ~ ovšem s někte
rými změnami - schváleny. Změny tyto dotkly se druhé strany smluvní
pouze potud, že místo původních 2 bloků, které připouštěly výhodnější
využití stavební, utvořen byl 'jeden blok velký, který intensivnějšího
využití nepřipouští, a že zbytek změněných bloků byl jako cíp připojen
ke komplexu p.ozemků žalobcových. Vážných změn však plány z roku
1911 nedoznaly a hlavního úspěchu, který manželé š-ovi při uzavírání
předběžné smlouvy měli na zřeteli, totiž že sad v původních plánech
polohopisných projektovaný byl změněn ve stavební parcely, bylo schvá_
lačního

lením nových plánú dosaženo. Uváží-li se k tomu, že shora dotčené
nevýhody žalobcovy, schválením těchto nových plánů změnami, v nich
provedenymi, odstraněny nebyly, nutno dospěti k úsudku, že hlavní
účel, který obě S1?luvní strany ,uza~írajíce předběžnou. smlouvu, měly
na zřeteli a ktery byl pohnutkou, ze tuto smlouvu Ujednaly, zmařen
nebyl. Odvolatelé marně se snaží dovoditi opak toho a, poukazují-li na
změnu valuty, přehlíží, že změna tato nemá s účelem předběžné smlouvy
nic společného a že může v tomto sporu tím méně přicházeti v úvahu,
když ztráta na valutě při nepatrném dílci pozemku jest mnohokráte vyvážena tím, co strana žalovaná vyzískána velikém komplexu, který pů
vodně byl určen pro zřízení sadů.
Ne j v yš š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl mimo jiné
v d

ů

vod ech:

Odvolací soud právem považoval spornou smlouvu za smlouvu dle
§u 936 obč. zák., správně vyšetřil, že účelem, kterého žalovaní úmluvou
chtěli docíliti, bylo, aby žalobce nepřekážel schválení, jim zisk a jemu
škodu přinášejících plánů polohopisných, že žalobce převzatou povinnost smluvní, vzdav se námitek proti nepříznivým mu plánům polohopisným, skutečně splnil, a že je i na žalovaných, aby splnili smluvní
závazek. Okolnost, že ku smluvnímu splnění na straně žalovaných nedošlo, v čase, kdy k němu mohlo a mělo dojíti, nýbrž že k němu má
a může dojíti za změněných poměrů hospodářských - žaloba byla podána už dne 16. ř í j n a 19.18., a jde o parcely ve Velké Praze v místě
stavebně i polohou velmi příznivém nemltže býti kladena na žalobcův
vrub, a nemůže býti v §u 936 obč, zák. vyslovená zásada clausula
rebus sic stantibus jednostranně vykládána ve prospěch žalovaných,
kteří přece nemohou těžiti ze změn následkem jich otálení se smluvním
plněním nastalých. Pokud jde o námitku dle §u 934 obč. zák., přehlížejí
dovolatelé, že dosud ničeho neplnili ze sporné úmluvy (§ 934 obč. zák.
slova »gegeben hat«, »erhalten«) a že námitka taková může býti činěna
až po úplném splnění smluvním.
'čís.

2500.

Byly-Ii v původním sporu po zpětvzetí žaloby přisouzeny žalovanému práv.oplatně útraty, nelze se domáhati určovací žal.obou, že žalovaný nemá na ně práva, vzdav se jicb mimosoudním smírem následkem
něhož byl žaloba zpět vzata.
'
(Rozh. ze dne I!. dubna 1923, Rv 1 1347/22.)
žalobce předlo~il pod eg Ha 252/2121- \O soudu doplněné podání,
kterým upustil od žalobního nároku proti tehdy žalovanému Josefu
V-ovi na zaplacení ceny krávy 8700 Kč s přísl. a vyhradil si výslovně
právo, z mimosoudního narovnání 'ze dne 1. ledna 1922, s Josefem V-em
a jeho manželkou uzavřeného, na tyto manžely podati žalobu na zaplacení 9.500 Kč. Zpětvzetí žaloby bylo procesním soudem dne 10. února
vzato na vědomí, strany byly vyrozměny a na žádost žalovaného byly
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útraty pro zpětvzetí určeny na 1~43 Kč 25 h ,a bylo .žalobci, uloženo,
by útraty ty' žalovanému do 14 dnu pod exekucI zaplalIl, kterezto usnesení bylo usnesením rekursního soudu ze dne 8, března 1922 potvrzeno,
Určovací žalobou domáhal se žalobce, by bylo zjištěno, že žalovanému
a),
Josefu V-ovi nepříslušelo právo, by pr?ti ~~Iobci ~e spo:u Cg
252/21 mimosoudnim smírem vyrovnanem uctoval utraty, ze nepnslusl
mu právo, by útraty 1043 Kč 25 h na jeh~ žádost mu }řiso,uzené, ~a
žalobci vymáhaL Pro c e sní s 0 udp rve st? ll. c e zalo,be ,vY,ho,::el,
o d vol a c í s o u d ji zamítL D u v o,d y: Domahaje se urcem, ze zalovanému nepříslušelo proti němu útraty účtovati, žá~ati a vymáhati,
brojí tím žalobce ve skutečnosti žalobou prolI usnesen1l11, kteryml bylo
právoplatně rozhodnuto, že žalobce jest povinen žalovanému útraty zaplatiti. Usnesení to opřeno bylo o výslovný předpis §u 237 c, ř. s" který
nařizuje, že jest na žalobu zpět vzatou hleděti tak, jako by. nebyla podána, a jako následek zpětvzetí žaloby stanoví, že žalobc~. ]~st povmen
žalovanému nahraditi všechny útraty. Žalobce vzal tehde]sl zalobu bezpodmínečně zpět, takže bylo na ni hled~li, jak? by nebyla p,odána, ~
upustil též od žalobního nároku, Ne,uplatnoval~h ,tehdy, j~ko cml,nym,
že žalovaný nebyl podle mimosoudmho narovnam opravnen, aby utraty
účtoval, nebylo soudu procesnímu lze, by na ujednání vzal zřetel a
útraty nepřisoudil v důsledku před~isu §u 237 c:. L~, Ve s~~ru ~g II aj
252/21 mohl žalobce proti placem utratse zaj1shh; nemuze vsak tak
učiniti nyní žalobou, neboť neodpovídalo by duchu zákona, by o otáz~e
útrat zahajován byl zvláštní spor, a aby touto cestou bylo lze prohlaslh
usnesení, podle zákona řádně vydané, bezúčinným. Pakliže tedy ~al?bce,
bera zpět žalobu, nehájil svého práva z mimosoudního narovnam, nemůže tak činiti nyní žalobou určovací, kterou hodlá zvrátiti použití před
pisu §u 237 Co ř. s., 'která jest v tomto případě nepřípustnou též proto,
že žalovaným bylo domnělé právo žalobcovo, že totiž podle mimosoudního narovnání žalovaný nebude útraty účtovati, již porušeno,
kdežto záporná žaloba určovací (§ -228 c, ř. s.) předpokládá, že žalovaný si teprve osvojuje neb uplatňuje právo nebo právní poměr? kterým práva žalobcova se dotýká a je ohrožuje, Věc dlužno posoudlh ]e~
podle skutkového stavu, obsaženého ve spisu Cg II a) 252/21 a v nove
,podané a v klidu ponechané věci Cgll a) 20/22, ze kterých jest bez:
výhradné zpětvzetí žaloby zřejmo,
N e j vy Š Š í s o u d nevyhověl dovolání.

y

0

Důvody:

Jesl přisvědčiti názoru odvolacího soudu, že, když ve sporu č. j,
Cg II a) 252/21 bylo srovnalými usneseními dvou soudních stolic roz!lOdnuto, že útraty této rozepře, určené na 1043. Kč 25 h, má žalobce
žalovanému do 14 dnů pod důhonem práva zaplatiti, nab)ilo rozhodnutí
toto právní moci a stalo se ,ve smyslu §u 1 čís, 1 ex. ř, platným exekuč
ním titulem, dle něhož jest' žalovaný oprávněn soudně přiřčené jemu
útraty sporu 1043 Kč 25 h exekučně vymáhatí.Bylo tedy již právoplatně rozhodnto o otázkách, které žalobce určovací žalobou si přeje
míti řešeny, nelze opětovně pořadem práva o nich rozhodovati a právem odvolací soud žalobu jako věcně bezdůvodnou zamítl.

čís.

2501.

Vymáhání nároku proti soukromé železnici pro škodu, vzniklou před
není na závadu, že na dopravě byl súčastněn i býv, c, k, železniční erár.

převratem,

(Rozll. ze dne 1 I. dubna 1923, Rvll 516/22.)
žalobce odevzdal dne 28, června 1918 ve stanici státní dráhy Ústí
n, L. k dopravě koš do Těšína na dráze košicko-bohumínské. Ježto při
dojití koše dne 6. červ;nce 19] 8 bylo zjištěno, ž,:. byl cestou ,vyk;aden,
domáhal se žalobce nahrady skody na draze koslcko-bohummske. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m
? o ude m z těchto
důvodů:

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci soudem odvolacím (§ 503 čís, 4 c. ř. s,) není opodstatněn. Dle §u 100 (3) žeL
dOpL L ze dne ll, listopadu 1909 čís, 172 ř, zák. byl žalobce oprávněn
domáhati se náhrady škody způsobené mu vyloupením zavazadla za železniční dopravy z ústí n, L do Těšína, na žalované'společnosti, která
v čase, když škoda vznikla, to jest v mezidobí od 28, června do 6. čer
vence 1918, provozovala veřejnou železniční dopravu na trati Bohuniínsko-Košické (§ 1 žel. dopL ř.). Žalovaná společnost převzala zaslané
zavazadlo od tehdejší dráhy státní společnosti k další dopravě a tím
vstoupila samostatně do smlouvy dopravní a měla dopravu zbOŽÍ provésti dle obsahu nákladního listu, Závazek žalované strany k náhradě
škody z uvedeného důvodu jest tedy zcela samostatným a není žalovaná
strana oprávněna, odkazovati žalobce na bývalou rakouskou dráhu státní
železniční společnosti, byť i se zjistilo, že zásilka byla vykradena ještě
za dopravy po této dráze,tedy dříve, než byla žalovanou drahou pře
vzata,. Již prvý soud správně poukázal k ustariovení třetího odstavce
§u 100 žel. dopl'. ř" že žalobce, podav žalobu na dráhu, která na p o s led zboží s nákladním listem k další dopravě převzala, vykonal právo
volby a nemůže ani již žalovati dráhu,která zavazadlo odeslala. Kdyby
se byl žalobce rozhodl, žalovati dráhu, zavazadlo odesílající, která v_té
době byla provozována bývalým c, k. železničním erárem, bylo by
ovšem bývalo dle zákona ze dne 23, července 1919, čís, 440 sb, z. a n.
sporné řízení přerusiti. Tohoto zákona se však žalovaná společnost dovolávati nemůže, iežto v době převzetí dopravy zásilky byla drahou soukromou a ani pro svůjpostižní nárok proti býv, provozovateli společ
nosti státní dráhy (St. E, G.)nemůže přerušení tohoto sporného řízení
se domáhati, zvláště když pro výsledek nynější rozepře jest lhostejným,
zda bude míti 'případný postib žalované strany ve smyslu §u 100 odstavec pátý žel. dOpL ř, úspěch, poněvadž žalovaná společnost jest tu práva
ze smlouvy dopravní zcela samostatně, jak již výše bylo dolíčeno, a mylným jest názor dovolatelky, že žalobní nárok nečelí v podstatě proti ní,
nýbrž proti bývalému provozovateli společnosti státní dráhy, t. j, proti
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býv. c. k. železničnímn eráru, i závěr. z toholo ~ylnéh? předp?kladu ?Ovolatelkou činěný. Neprávem se take.odvolava Jen vseobecne na mtrOvou smlouvu St. Oermainskou, nemohouc ani uvé~ti její ustanovení,
která by podporovala v dovolání hájený náz0f.', Než. aní z v~nosu mí?
železníc ze dne 23. října 1920 čís. 46213, ktery ovsem nema mocI zakona - nelze dovoditi, že sporné řfzení třeba přerušiti, neboť jak z před
mětného označení výnosu zjevno, týče se především jen vymáhání pohledávek proti býv, rak. státu po rozumu čl. 248 mír~vé sml;lUvy St.
Germaínské, kdežto v této rozepři domáhá se žalobce nahrady skody na
žalované železnici jako dráze soukromé. Ani okolnost, že škoda vznikla
před státním převratem, nemůže býti nároku žalobcovu na újmu, zvláště
když obě strany i po převratu zůstaly v témže n?vém státním s~~zku a
když ustanovení §u 100 žel. dopr. ř. ze dne ll. h:topadu. 19?9, CIS:. 17~
ř. zák. zůstalo i PO převratu v platno str a teprve cl. II. vladnrho nanzenr
ze dne 13. května 1921, čís. 203 sb. z. a n, byl tento dopravní řád zrušen.
čís.

2502.

Zákon ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n.
Ochrana nájemců nevztahuje se na (pod)pacht živnosti mlynářské.
V tom že ,pachtýř mlýna ustanovil třetí osobu správcem mlýna s tím,
že mu bu'de odváděti určitě vymezenou část melného, nelze spatřovati
ani smlouvu služební ani společenskou, nýbrž podpachtovní.
(Rozh. ze dn~ I L dubna 1923, Rv II 243/23.)
žalobce, nájemce mlýna, ustanovíl žalovaného správcem mlýna, a
vyhradil si polovinu melného ze .70 vagonů obilí. Ve smlouvě bylo stanoveno, že, kdyby žalovaný v podstatných částech svým pov~nnostem
nedostál, má žalobce právo, smluvní poměr kdykoliv zrušiti. Zalovaný
nastěhoval se do mlýna. Neodváděl však žalobci řádně podilu na melném a dopustil se vůči němu a jeho rodíně urážek na cti. Domáhal se
proto žalobce žalobou, by žalovaný mlýnskémístno~ti vyklidil a jemu
odevzdal. O b a niž š í so ud y žalobě, proti níž dovolával se žalovaný kromě jiného ozákc5na o ochraně nájemcií, vyho~ěly, o d vol a Cí
o
s o U d z těchto d u vod u: Pokud Jde o posuzovam smlouvy stran
s právnického hlediska, nesdílí soud odvolací názor prvého soudce, že
jde o smlouvu společenskou, neboť jsou tu 'veškeré podmínky služebního.
poměru ve smyslu zákona ze dne 16. l,dna 191.0, čís, 20 ř. zák. I kdyb~'
žalobce nebyl kupcem ve smyslu obchodního zakona, byl by tu sluzebm
poměr ve smyslu tohoto zákona podle§u 2 čís. I a provozování mlynář
ské živnosti žalobcovy žalovaným jako správcem, byť i na vlastní účet
bez skládání účtu »kupeckou službou« (§ 1 a 2 cit. zák.). Že úmysl žalobce k tomu směřoval, vysvítá jednak ze svědecké výpovědi Dra L-a,
kterému žalobce sdělil že chce vzíti žalovaného na mlýn jako dílovedoucího (stárka), jednak 'z doslovu písemné sml?uvy. Os!atně jest v tomto
případě úplně lhostejno, zda smlouvuJe~t mltI za .sluzebm Čl společen
skou. Neboť v obou případech jest vylouceno, spatrovatr v pomeru stran
poměr nájemní. Tomu, že vůle stran ,směřovala k uzavření smlouvy ná-

jemní, odporuje celý obsah písemné smlouvy, ve které jest dojednán ža-

lobcův podíl na výtěžku rr;lýna, čímž není splněna podmínka určité ceny

v~ smyslu §u.l 090 08 č , .~a~. to tífl1.~néně: přihlíží-li se k nepoměru po(blu, zalovanemu zbyvaJlClho, k na]emnemu 3.000 K, jež se za mlýn
platí..
. .
..
Ne j v yš š í . s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolací soud n.esdíl} právního názoru odvolaéíhosoudu. Nejde
mezI stranamI o sluzebm smlouvu, nejde am o smlouvu společenskou
jak míniI soud prvé stolice. O služební smlouvu nejde proto, poněvadŽ
žal?vaný. nepřevza: vůči ~alobci .konání nějakých služe?, byť i měl správu
mlyna vesl! Jako ,;alobcuv spravce a provozovatI mel živnost mlynář
skou na žalobcovo jméno, poněvadž při tom zůstává podstatou věci že
má. »p:ovoz~vati žívnost mlynářskou n a v 1 a s t n í ú č eh (§§ ľl51
O?c. z3'k. »lur el~e~ anderen«). Nejde ani o smlouvu společenskou, ponevadz tou se stava pachtovní smlouva dle §u 1103 obč. zák. teprve tenk~áte, když má úplata za přenechání požívání záležeti v nějakém na celý
UlItek se .vzta~:ljíc!m dílu (na př. polovině, třeti,ně). Jde o smlouvu podpachtovm, Je]lz predmetem jest »)11 1 y n á řs k á ž i v n o s 1«. Pachtovné nemusí zrovna záležeti v hotovosti; § 1092 obč. zák. sice ustanovuje, že má býti pachtovné placeno jako kupní ,cena, to však jen tenkráte.. když není o tom zvláštní dohody snlluvníků. Je tedy způsob pachtovneho ponechán dO~.o?ě st.ran. Sporná smlouva uvádí výši a způsob
pachtovneho zcela urclte. Ma Glmtr polovici melného ze 70 vagonů. Je
tedy ur~,teln? Jdeo podpacht, nejde o nájem (§ 1091 obč. zák.). NeJSOU JeJ:m predmětem mistnosti mlýnské, nýbrž podle sporné smlouvy
d?slov~e »':1lynářská•.ži~n.ost«. Jde ~ požívání, nikoliv užívání pachtovn:ho pred':1etu" o ~ozlvam .e.ro.to: JelIkož »l,lll):'nářská živnost«, aby dala
:,z!tky, ~yzadu]e pIle.a pfrcmem pachtýřových. Pakovšel,ll zbývá rozresllI otazku, zdalI pa,cht mlynářské žívn"st! požívá ochrany zákona ze
dne,2Y· dub.na 1922.<:I,s. 130 sb. z. a n" jak se jí žalOVaný vytrvale dovolava ye v~ech stohclch, I?le §u 7 ~it.zák.ona ard vztahuje se ochrana
§ .1-6 t.ake »na pachtov11l smlouvy .o provozování živnosti v na j a _
ty c h 1~lstnostech« a. dle§u 30 ustanovení o by í e ch v tomto zákonu
~ztah.UJl se pok!-,? n~m J~nak ustan~veno, také ná jednotlivé části bytů a
] a k ~k o 1.IV ]! n e m I st n o s t I, které jsou předmětem nájemní nebo
podna]emm smlouvy, ale tomu nesmí býti lak rozuměno že byochrarra
§u 7 ,:,ztahovala s: také na podpacht mly n á ř s k é Úv n o stí, což
spo;na sml?uva uz ~al1:a bystře vystíhla, když praví doslovně: »Jako
sp:avc~ mly~a(spravne podpachtéř mlynářské žívností) užÍvatí bude
veskerych mlstností ;nlýna.« Tím. jsou i sporné smlouvě mlýnské místnostr .po~ze pro ~.t r ~ ~k e 111 vydělečné činnosti, poněvadž se v nich·
s~ustr~d uJe mlynarska zlvnost, nejsou však přímým
bezprostředním
predme.tém pachtu. NeJSOU zvlášť pronajaty, nýbrž jsou s mlynářskou
zlv.n~str spolupropachtovány. 'Požívání jích zaniká s pOžíváním mlynář
ske .ZIV~OStr. Proto JIm ochrana zákona shora řečeného nepřísluší B ť
I prav~1 pOsouzení spomé věci na odvolacím soudě. nebylo bezvadn' Tn
prece .len odvolací soud nepochybil, když vyslovil že ]'e žalobní X k'
po pravu.
"
,naro

a
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čís.

2503.

Učinil-Ii žalobce návrh
případ právomoci usnesení,

na vydání odkazovacího usnesení jen pro
vyhovujícího námitce nepřislušnosti, nelze
nárok ten posuzovati dle ustanovem §u 261 odstavec šestý c. ř. s.,
Přislušnost dle §u 51 čís. 2 j. n. vztahuje se i na právní poměr akciové společnosti vůči tomu, kdo akcie upsal, ale posud nezaplatil, vstoupila-Ii již akciová společnost v život.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, R I 294/23.)
Žalobu o zaplacení nedoplatku upsaného akciového kapitálu proti
společníku zadala akciová společnost na ob c hod ním s o u d ě, jenž
jí k námitce věcné nepříslušnosti odmítl s tím, že spísy budou postoupeny zemskému civilnímu soudu jako soudu příslušnému, vyhověv
v tomto směru návrhu žalobcovu na vydání odkazovacího usnesení jen pro
případ pravomoci usnesení, vyhovujícího námitce věcné nepříslušnosti
(§ 261, posl. odstavec c. ř. s.). O ů vod y: Vedle čl. 207 obch. zák. stane
se společníkem akciové společnosti ten, kdo společenského podniku se
súčastní vkladem, t. j. skutečným splácením akcíí neb akciových podílů
a níkoliv pouhým jich upsáním. V tomto případě jest nesporno, že žalovaný upsal přihláškou ze dne 14. května 1921 150 kusů akcií v emisní
ceně po 480 Kč, celkem tedy za 72.000 Kč. Nesporným také zůstalo, že
žalovaný upsané hodnoty nesložil. Z toho sluší dovoditi, že se žalovaný
dosud akcionářem nestal a za společníka považován býti nemůže. Ale
j kdyby se mělo za to, že splacením části jistiny na upsané akcie nabyl
žalovaný nároku na menší počet akcií, odpovídající složené hodnotě a
tím i postavení akcionáře, nevznikl by tím ještě mezi ním a žalující společností žádný z poměrů, Které má na zřeteli § 39 uvoz. zák. k obch. zák.'
Ustanovení §u 39 uvoz. zák. k obch. zák. nemohou tudíž co do přísluš
nosti přijíti vůbec v úvahu. Poněvadž pak žalovaný do obchodního rejstříku zapsán není, není tu příslušnosti obchodního soudu ani dle §u 51
odstavec prvý j. n. Rek u r sní s o u d zamítl námitku věcné nepří
slušnosti. O ů vod y: Smlouva společenská se žalovaným byla uzavřena
přijetim splátky 50.000 Kč, slóžené žalovaným na upsaných 150 akcií
(čl. 207 a 208 obch. zák. a § 861 obě. zák.) a žalovaný se stal společ
níkem žalující společnosti. Vymáhá-Ii nyní akciová společnost na žalo-.
vaném jako liknavém společníku nedoplatek jím upsaného akCiového kapitálu, je dovolaný soud pro spor ten věcně příslušným podle §u 39 čís.
3 uv. zák. k obch. zák., poněvadž jde o poměr žalovaného společníka
ke společníkům ostatním (k představenstvu společnosti). Bylo ,proto'
vyhověti stížnosti, kterou si žalobkyně vyhradila, učinivši návrh, aby
vydáno bylo odkazovací usnesení jen pro případ pravomoci usnesení,
vyhovujícího námitce nepříslušnosti, kterýž návrh podle §u 261 odstavec šestý c. ř. s. posuzován býti nemůže.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

pustné, přece byl rekursní soud v tomto případě pov.j~en stížností věcně
se zabývati. žalobce učini\. sice pro případ, že vyhověno bude námitce
nepříslušnosti návrh, ahy spisy byly postoupeny zemskému soudu
v p'r.aze, ale OI,;ezil jej tím, ž~ navrhl, ~by s~. tak stalo teprve po jeho
veJ1h v moc prava, vyhradIl SI tedy pravo stlznostI proti vyhovění námitce věcné nepříslušnosti. Takový návrh nevyhovuje př'edpisu §u 261 odstavec šestý c. ř. s. Tento předpokládá, že se žalobce rozhodnutí mu
nep~~zni~él1lu, podrobi: a ~dn:ě~uje ho :~ to, tím, že se jeho žalob~ pro
nepnslusnost neoclmlta, nybrz ze se v nzem u soudu, Jemuž jest spor
}lřikázán, pokračuje. Prohlásí-Ii žalobce předem, že se rozhodnutí nepodrobuje a vyhražuje si stížnost proti němu, jest návrh na přikázání
rozepře jinému soudu nepřípustným, a byl-li přece učíněn, nelze k němu
přihmeti. Podanou stížnost proti rozhodnutí o námitce nepříslušnosti
dlužno, poněvadž byla výslovně vyhražena, posuzovati tak, jako kdyby
návrh na přikázání rozepře jinému soudu nebyl býval učiněn, tedy dle
prvního odstavce §u 261 c. ř. s., a rekursní soud ji tedy právem považoval za přípustnou. Také ve věci samé jest dovolací stížnost neodůvod
něná. Předmětem sporu jest právní poměr mezi akciovou společností
'jako souhrnem všech akcionářů ku žalovanému jako jednotlivému akcionáři, a proto náleží tento spor jako spor obchodní dle §u 51 čís. 2 j. ·n.
a §u 39 čís. 3 uvoz. zák. k obch. zák. na soud obchodní. Názor dovolatelův, že žalovaný jest posud pouze upisovatelem akcií a společníkem
žalující společnosti se stane teprve, až mu budou vydány akcie jako prů
kaz jeho členství a jediný zdroj jeho práva povinností, jest mylným.
A~cií n~rozumí se j~n ~apír vydaný ?podílu na základním kapitálu, ný-.
brz take tento podll sam, a akclOnarem (členem akCIOvé společnosti)
ve smyslu obchodního zákona i §u 39 čís. 3 uvoz. zák. k ,obch. zák. se
stan~ upis~vatel hn~d, jakmile společnost na základě jeho a ostatních
UpISU, ktere ~USI bJIt před ustanovením se společnosti vykázány (§ 6
akc: reg.), Vejde v ZIVOt. Obchodní zákon zakazuje ve čl. 222 Čís.l, aby
akcI~, znějící na jméno, nebyly vydávány před úplným splacením jich
n.omrnální hodnoty, ale přiznává ve čL 219 až 222 upisovatelům již před
11~to pla~ením n,azev akcionářů a chrání jejich podílnická práva, upsá111m akCII nabyta. Obsah vzájemných práv společnosti a akcionářů,
up,sané. akc!e p~s~d nezaplativších, jest určen stanovanii společnosti, po
pnpade oneml clanky obchodního zákona. Pro rozhodnutí o příslušnosti
obchodního s:llldu stač}, že ž~lovaný určitý počet akcií upsal a posud
nezaplatIl, a ze akcIOva .spolecnost vstoupIla v život.
čís.

2504.

Byla-Ii zažalována kupní cena za část zboží jednotně objédnaného

a~ša~ p~ č~stká~h dodáva?ého a zv!ášť iaktu:ovaného, jest v otázc~

vecne, pflslusnosh rozhodnym celkovy nedoplatek.

'

Důvody:

(Rozh; ze dne 17. dubna 1923, Rl 350/23.)

Ačkoliv dle §u 261 odstavec šestý c. ř. s. stížnosti proti usnesením,
jimiž se námitce nepříslušnosti vyhovuje a zároveň rozepře jinému soudu
ku projednání přikazuje, jsou s výjimkou roihodnutí o útratách nepří-

• Na základě úhrnné ohj ednávky zboží v ceně přes 10.000 Kč dodala
zalo.b~yně žalovan,é část zboží ve fakturované ceně 4.942 Kč 22 h, a

kdyz zalovaná příjem účtu i zboží odmítla, domáhala se žalobkyně n~
Civilní ror,hodnutl. V.
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okresním soudě zaplacení kupní ceny 4.942 Kč 22 h. (Zaplacení kupních cen za ostatní dodávky z téže objednávky domáhala se žalobkyně
na krajském soudě.) Žalovaná vznesla námitku věcné nepříslušností, jíž
s o udp r v é s t o líc e vyhověl a žalobu odmítl. D ů v od y: Rozhodujícími pro zjištění příslušnosti v tomto případě jest, zda zažalovaná
pohledávka jest pohledávkou samostatnou, či jen částí pohledávky
zcela nezaplacené. Jelikož právní důvod obou pohledávek, jak této, tak
i u krajského soudu uplatňované, jest smlouva kupní, musela by každá
z těchto dvou pohledávek, aby za samostatnou pokládána býti mohla,
vzniknouti ze zvláštních, oddělených smluv kupních. Žalující firma dle
svého přednesu pokládá za právní jednání, kterým mezi ní a žalovanou
firmou vzájemná práva a závazky se zakládají, dodání zboží,strana žalovaná objednávku zboží. Přisvědčiti jest náhledu strany žalované, že
dodání s.amo o sobě není právním jednáním, nýbrž jen splněním závazku, plynoucího pro prodatele z předchozího právního jednání, smlouvy
kupní. Dohodly-Ii se strany o předmětu koupě a o kupní ceně, přišla
k místu smlouva, kupní závazek k odevzdání věci .a k zaplacení ceny
kupní zakládá se dle §§ 1061 a 1062 obč. zák. uzavřením kupní smlouvy,
na čemž ničeho nemění to, že splnění podle okolností (§§ 1052, 1062
obč. zák.) časově může býti odloženo. Nelze tedy tvrditi, že nárok prodatele na zaplacení kupní ceny založen jest teprve dodáním zboží, nýbrž nárok ten zakládá se již tím, že strany o podstatném obsanu smlouvy;
O objednávce a jejím přijetí se dohodly. V tom vhledu dlužno poukázati
na přednes žalující strany samé, že jde o jedinou objednávku, která byla
přijata. Je-li tedy dodání zbožístfanou žalující splněním zvláštní dohody, jest pohledávka prodatele z každé dodávky samostatnou pohledávkou, nikoli však z důvodu dodání, nýbrž z důvodu předchozí smlouvy
k~pní. Je-li však dodání zboží toliko splněním téže smlouvy kupní, jest
narok strany prodávající na zaplacení jednotným v příčině všeho zboží
v rozličných obdobích dodaného. Dle § 55 j. n. rozhodnou jest pro věc
nou příslušnost sborového soudu výše celkové jistinné pohledávky, dosud nezapravené, v tom případě, žádá-li se toliko část jistinné pohledávky. Tak jest tomu i v tomto případě, ježto touto žalobou uplatňuje
se částečně pohledávka, z ·téhož právního důvodu povstalá, 'kde již ří
z~~í u sborového soudu jest v příčině pohledávek z dřívějších faktur zahajeno. Rek u r sní s o u d námitku věcné nepříslušnosti zamítl. D ů
vod y: O věcné nepříslušnosti dovolávaného procesního soudu nemŮŽe
s,; zřetelem na zažalovaný peníz (§ 49 čís. I j. n.) býti řeči, a již z tohoto
duvodu nemá napadené usnesení v zákoně opory. Předpis §u 227 c. ř. s.,
jednající o objektivním hromadění žalob, připouští ovšem, že žalobce
může domáhati se v téže žalobě .několika nároků proti témuž žalovanému, když nejsou ve skutkové nebo právní spojitosti, procesní soud
jest pro všechny nároky příslušným a týž způsob řízení přípustným.
Z toho však ještě neplyne, že by žalobce musil v každém 'případě více
nároků touž žalobou uplatňovati, a s druhé strany jest pádle zvláštnosti toho kterého případu posuzovati, zda hromadění bylo účelné, .a dle
toho posouditi jest i otázku útrat. Okolnost, že všechny dodávky opíraly se o jedinou objednávku, nelze ještě pokládati za důvod, pro který
by bylo nároky ze všech dodávek uplatňovati jedinou žalobou, což by

b 10 v tomto případě nemožno, když dodávky staly se ~.různých ob dodCh, ba dodávka, O niž tu jde, stala se tep}ve I? nJn;; 1922, tedt
', kdy žaioba u kraj'ského soudu. byla jlz podana, a zaloba, o mz
v d ob c,
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d ť kd
' .
se tu jedná, byla podána 3. Iistop'~du b192 , te'y v o be'l Yt ve, V;CI
k
k . k'ho soudu zahájené byl jlz od yt prvm ro a ya s rane zau ra)s le 'ella' 111Uota by podala odpověd' na žalobu. Žalobkyni dle toho
.,
. d d' k
. h l ' I b OU
lovalle u oz
nezbývalo, než aby pohledávku ze samo~tatne ,? V ) v{m.~ a ~I z~ o k
0
u soudu obecně příslušného, neboť nejde 1 ca.s !ec n~ ~: o. u u aitálového, jak jej má § 55 j. n. na. mys 1, ny b rztup ".. nlujbe se sa111 oP
statnÝ nárok z dodávky zboží, který nebylo lze spojl 1 se za o ou u sou du
krajského již podanou.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

t

Důvody:

Podle zjištěni nižšich soudů jest zažalovaná částka peníz.em za, díl
7boží, jednotnou objednávkou ze dne 9. června. 1922 ~akouJ'ene~o, av~ak
v částkách dodávaného a zvlášť fakturovaneho; Tlm. vsak, ~e kaz.d~
dodávka byla zvlášť fakturována, nedoznalo puv,odm ]'.ravm jedna~l
žádné změny; vždyť ohledně veš ker Ý c,h kusu ozbo~1 ,stala s~ pn
ob'ednávce shora zmíněného dne dohoda, vsech kusu. mel zalovany nabýt z téhož právního důvodu, z kupní smlouvy, jd: O Jed~otn~u doh0ct.u,
.ednotný právní důvod a O jednotnou smlouvu, t:eb:< predmetem jej;m
byla celá řada zboží. Při jednotné smlouvěne;n~sl v€ak, b~h )ednotnym
i lnění, naopak jest přípustno i plnění ~o .dllclch, a~lZ. hm j,;,dnotnos!
sl~louvy trpL Dílčími dodávkami nepovstava ~o~y prav~1 pomer, ol kct.y~
jsou doprovázeny zvláštní fak~ur?u, jed~othv~ teto dodavky se tykal'cI,
nýbrž zóstávají vždy jen plnemm z. p~vodm smlo,:vy,. Z tDho ovs;m
neplyne že by musely všechny dodavky byh u~latnovany jedmou" z~~
lobou; 'arciť, jsou-Ii !uplatňovány více žalobam:,o nu!no, se pa~ ndlh
ředpisem §u 55 j. n. Tak tomu jest v tomto pnpade. Zalov~na hrma
~ozastavila druhou i třetí, dodávku, takže tyt? ;Ivě posle~m jSO~ ve
sporu. Žalobce požaduje žalobami o zaplacem tec~to dod~vek č~stku
celkové pohledávky a pro tyto žaloby je~t pak smer.odatnym cely nedoplatek z obou posledních sporných dodave~. Jehko~ nedoplatek. tento
daleko převyšuje hranici přísluš~osh ?k;esmc.h .soudu, s,~ud ,prve sto. Iice práýem a s přiléhavým o~uv~?nem';l nam;tc,e nepnslusnost~ vyhověl. Věci nikterak není na prekazku, ze prva z~loba (z druhe dodávky) byla podána ještě před dodávkou posledm, ~eboť nestala se
pohledávka za poslední dodávku samostatnou pohledavkou a ne';luze
považována býti ani za nezaplace?ý z!"ytek za~obcovy pohledavky;
jelikož skutečně nedoplatek ten Čll11 obe posledm, posud nezapravene
částky celkové pohledávky.
čís.

2505.

Zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství.
4(1'
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Tím že úřadem vydán byl výrobci poukaz, by dodal uhlí, jehož
přídělu 'bez označení výrobce bylo se domáháno, ?evzešla ještě mezi
poukázaným výrobcem a žadatelem smlouva dodacl.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Rv J 1130/22.)
žalovaný žádal u uhelného inspektorátu v M. za příděl vagonu koksu,
načež inspektorát přikázal žalující firmě, ,by dodala žalovanému vaJSon

koksu. Ježto žalovaný, dav vagon koksu.z~lobkym ,k 5hsposICI, ..::drahal
se zapraviti kupní cenu, domahala se )1 zalobkyne ~alobou, )lz o b,a
nižší s:oudy zamítly, o.dvolacl soud .z techto du~odu:
Zjištěno jest, že mezi stranami smlouva o dodan~ koksu :jedn~::a n.ebyla, a jde toliko o to, zda smlouva byla a mohla byh nahraz:~a uredmm
přídělem koksu ve smyslu zákona ze dne, 9. dubn~ 1920, C?s. 260 sb.
z. a n. Dle §u 3 tohoto zákona bylo veskere uhli v uzeml republiky
Československé dáno pod závěru, což mělo ten účinek, že s ~hlím
k němuž dle §u 2 cit. zák. patří i koks - neni d?voleno ~lakladah bez
poukazu orgánů, kterým náleží úprava hosI:?da:e~1 uhll1~. ,Z tohoto
ustanovení jasně lze seznati, že s poukazem pnslusnych org,an~ lest d?voleno nakládati uhlím i koksem, tedy že bylo lze ohledne techto vyrobků soukromoprávní smlouvy uzavírati, když k tomu příslušní ?rgánové udělili poukaz. Z toho následuje dále, že nebylo. úmyslem :akon~
vyloučiti naprosto uzavírání smluv soukromopravn}ch ?hledne uhll,
nýbrž učiniti je závislými na úřednim ~oukazu, a nem ta~e mkde v zakoně stanoveno, že příděl uhlí dle tohoto zákona nahraz.oval ~mlouv~
o dodání uhlí mezi výrobcem a spotřebitelem. Proto byli. spotrebltele,
kteří si chtěli uhlí opatřiti, nuceni opatřiti si nejprve příděl uhlí a, když
se jim ho dostalo, mohli teprve smlouvu ,o dodán! ~hH.: v~ro~~em
učiniti. Nelze proto souhlasiti & náhledem zalobkyne, ze uredm pnkaz
. uhelného inspektorátu jest právním důvodem k dodání uhlí (koksu),
tak že tu není mista pro soukromoprávní ujednání stran. Názor tento
v citovaném zákoně .opory nemá.
N ej vy š š í s o u- d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Docela správně pochopily nižšI stolice zařízeni zákona te dne
9. dubna 1920 čís. 2(iQ sb. z. a n., a marně dovolání proti pojetí tomu
brojí. Nelie sice popírati, že by také dalo se mysliti takové zaříze~i,
jaké si dovolate1 představuje,. ale z~ak?n neposkytuje ,rr?to ~pory; z,~
to tak myslil. Naopak. Pravl-h § 1, Ze uprava hospodarem uhli 01 nalezl
ministerstvu veřejných prací, je tím řečeno, ž,;, ?'~ nálež~ ~p:a~a jak
těžby tak obchodu a spotřeby, tedy, o co prave lde, prave I uprava
obclÍ~du; úprava, praví zákon, pouhá úprava, nikoli tedy, že stát chtěl'
převzíti obchod sám ve vlastní ruce, v ruce mlmsterstva,. Ja~ by tomu
bylo, kdyby, jak dovolání míni, zákonem tím bylo se uhli byv~lo s.talo
statkem, vyloučeným z právního obchodu.
souhlasu s"tml, ze za~ah
státu omeziti se měl na pouhou úpravu vseho hospodarstvl uhelneho
a tedy i obchodu ustanovuje § 3, že veškeré uhlí v území státu je pod
závěrou, závěra pak - a v tom jest těžisko předpisu, nikoli v samém

y

v'razu »závěra« - že I~lá ten ,úči~ek, že není ~ovoleno s ~~lín~ n~kl~,
d~ti bez poukazu orgánu, kterym, upr~va uhelneho h~spodarstvl nalezl.
Z toho- plyne úsudkem ~ opaku, ze, da-1I k tomu or&an ~akovy p.ol1~az,
. dovoleno uhlím nakladatl. Poukaz tedy neznamena nez svolem ured~,~hO orgánu k té které dis.I:0sici s uhlím. Pak~li ~šak je ,to, pouh,é svol . předběžné schválem uredm (»poukaz«), Je tU11 len receno, ze dls~
pe~~ice bez takového svoleni je. nepla~ná a ovše;p dle §u 26 :ák~?a při
. lY'slnosti přestupku i trestna, nenasleduje vsak z toho, ze ]lz sam
un
.
"
,
k '
k
. . d'
poukaz jest disposicí, nýbrz pra,:e naopa , ze se ~o~ ro.m.?pravI1l, lSposice majitele uhlí vyhledává a ze poukaz znamena jen Jejl sankCIOnováni a nedostatek poukazu nedostatek sankce. Záleží-Ii tedy disposice
v prodeji uhlí, musí přes poukaz úředního orgánu býti uzavřena mezi výrobcem uhli a jeho odběratelem kupní smlouva, nikterak sm!ouvu tu
nenahražuje již poukaz sám. Kupní .sm.louva ~:Zl ,stranami, vsak,uza~
vřena nebyla, protože se nestalo mc pneho, nez ze zalobkyne na ured111
poukaz, že se povoluje dodatižalov;ll1é tolik a. tolik kok.s,u, koks bez
dalšího dotazu u žalované a bez vselIkeho je]lho prohlasem zaslala,
žalovaná však ho nepřijala. Kdyby ho byla přijala, byla by ovšem vznikla
smlouva t. zv. reální nabidkou a reálnim přijetím. žalobkyně ovšem hájí
dále stanovisko, že když žalovaná podala v úřadu přihlášku lia uhlí a na
základě této přihlášky úřad vydal na žádané množství zákonný poukaz,
není to ničím jiným, než že přihláška jest nabidkou, kterou úřad poukazem žalobkyni dodal a takto zprostředkoval; že tu tedy byla nabídka
zalované a tu že vyřídila žalobkyně tím, že zboží zaslala, tedy r~álním
přijeiím, a tak že smlouva řádně vznikla. O torn by se dalo mluvit, kdyby
v přihlášce žalované bylo stálo. že žádá, by jí uhlí bylo přiděleno od žalobkyně. To však nebylo vůbec ani tvrzeno a přihláška sama nebyla
předložena, takže nelze za jiné miti, než že přihláška zněla pouze na
příděl koksu, aniž by dodavatel byl určen, a že tedy úřadu bylo volno,
vydati poukaz na dodavatele, kterého sám vybere. V tom připadě však
najisto žádost za přiděl není zároveň nabídkou určitému dodavateli, tomu,
kterého potom úřad dle vlastního uvážení sám určí. Vždyť žadateli nemusí tento úřadem vybraný dodavatel vyhovovati a přes povolení přídělu
nemusí s ním ve smlouvu vejíti. Míní-li dovolatelka, že, kdyby poukazu
nevyhověla, že by propadla trestu dle §u 26 zákona, a shledává-li v tom
nesrovnalost, by pod trestem byla povinna, poukazu vyhověti, avšak
žalovaná aby na poukaz vázána nebyla, mýlí se očividně, neboť dle §u 26
tresce se toliko ten, kdo se úmyslně provini proti ustanovení tohoto zákona, tedy pro tento při pad proti ustanovení §u 3 ; dle něho se však proviňuje pouze ten, kdo bez poukazu povolaného úředniho orgánu uhlím
clisponuje, tedy nedovoleně, nikoli však ten,kdo poukazu nevyhoví, neboť
zákon pravÍ, že jen provinění proti ustanovením zákona se tresce, nikoli
že se tresce neuposlechnutí úředního poukazu. Smlouva tedy nevzešla
a nebyla žalovaná povinna koks přijmouti.
Čís.

2506.

železniční dopravní řád.
O tom, zda odesílatel je povinen zaplatiti přirážky k dovoznému, rozhoduje skutečná povaha zboží, nikoliv účel, k němuž bylo snad určeno.
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Lhostejno, zda odesilatel má vinu na nesprávné' deklaraci. Byla-li zásilka z části balena, z části nebalena, jest počítati dovozné dle sazby pro
zboží balené.
.
(Rozh, ze dne 17. dubna 1923, Rv I 1140/22.)
Žalovaná firma zaslala drahou 394 balíků zboží, jež označila jakO
papír na stoupy. Na základě tohoto údaje bylo jí vyměřeno dovozné.
část balíků byla zaslána zabalena, část pouze svázána. Ježto však šlo
vlastně o odpadky papírového tkaniva, domáhal se železniční erár doplacení dovozného za papírové tkanivo balené s dovozní přirážkou. P r oe e sní s o u II p r v é s t o I i c e přisoudil žalobci ze zažalovaných
2.075 K 45 h původně pouze 384 K 80 h, o d vol a c í s o u d k odvoláni žalobce rozsudek zrušil a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Přiznávaje rozdíl dopravného 384 Kč 80 h
vycházel prvý soud z názoru, že jde o papírovou tkáň nezabalenou, avšak
svázanou, v kterémž případě ovšem činí dovozné dle tarifových tříd
I-ll-ll. tuto částku. Dle udání žaloby, jež souhlasí s obsahem nákladního
listu, byla však část zboží nezabalena, svázána, ostatek (128 balíků)
byl zabalen v balících. Kolik važi1y tyto dvě částky, není viděti ani z nákladního listu, ani to nebylo jinak zjištěno. Je-li papírové tkanivo zabaleno, platí dle železničního tarifu pro zboží dílu I. odd. B tarifní třída
I-I-I, a odpovídalo by to tarifní sazbě 1.693 Kč 80 h. Poněvadž dosud
nebyla zjištěna váha nezabalené části, není v tomto případě podkladu ku
zjištění sazby dopravní. Prvý soud však posoudil věc nesprávně i po
právní 'stránce, vysloviv názor, že žalovaná strana není povinna, by zaplatila přirážky dopravného dle §u 60 b) žel. dopr. ř., poněvadž železniční správa, sníživši dopr;;l.vné, dala na jevo, že nenamítá ničeho proti
označení zboží v nákladním listě. Pro otázku, zda má býti dopravné doplaceno a zapravena býti přirážka dopravní, je rozhodna dle §u 70 a
60 b) žel. dopr. ř. pouze okolnost, byl-li nesprávně udán obsah zásilky,
nikterak nerozhoduje, je-li zde vina na straně deklarantově. Rovněž není
rozhodno,bylCli orgán ~elezniční správy téhož mylného názoru, jako deklarující strana. Deklarující strana jest povinna přes mylné snížení dopravní sazby inspektorem H-em nahraditi nejen rozdíl v dopravném,
nýbrž i zapraviti dopravní přirážku dle § 60 b )žel. dopr. ř. Poněvadž
však základy pro vyměření nejsou ještě zjištěny, bylo dle §u 496 čís. 3
c. ř. s. rozsudek prvého soudu zrušiti. Pro C e sní s o udp r v é s t oj i c e přisoudil pak žalobci vše, oč bylo žalováno. O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdi!. D ů vod y: Pokud bylo uznáno, že žalovaná jest zásadně povinna, doplatiti za nesprávně označenou zásilku a zaplatiti na
dopravní přirážce dvojnásobný dopravní rozdíl poukazuje sec na odů
vodnění zdejšího zrušovacího u,snesení.
Zaslané zboží nebylo správně
deklarováno a bylo je označiti nikoli jako papír (do stoupy) nýbrž jako
odpadky papírového tkaniva; poněvadž neni pro odpadky papírového
tkaniva předepsán zvláštní tarif, jest podle položky A 1 poznámky k tři
dění zboží společného železničního nákladního tarifu díl I. odst. B. tyto
odpadky jako papírové tkanivo tarifovati a počítati jest papírové tkanivo nezabalené, ale svázané podle pol. P 1-e podle třídy I-II-ll, zabalené papírové tkanivo pak podle třídy I-I-I. Zásilka nebyla nebalena,

nýbrž díl (při?ližnč 'Ie!
sti nebyla udana a take
směru posudek, že když
počet dovozného (I-I-I)
NejvyŠš í soud

v balících za~alen, ..~v~ak váha nezabalené čá
nebyla od drahy z]lstena. Znalec 'podal v tom
tvrzení žalobce uznají se za správná, také výa přirážky jest správným.
nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
důvodů:

Po právní stránce dodává se k důvodům napadeného rozsudku jen
toto: Pro otázku, zda je žalovaná jakožto odesílatelka povinna zaplatiti přirážky k dovoznému, nemá dle jasného doslovu §u 60 (1) žel.
dopr. ř. významu, zda žalovaná zavinila, že obsah zásilky byl nesprávně udán, nýbrž stači pouhá skutečnost, že se tak stalo. Rozhoduje
dále skutečná povaha zboží, nikoliv účel, k němuž bylo snad určeno,
ježto by jinak bylo snadno obcházeti ustanovení tarifu předstíráním jiného účelu, než toho, jemuž zboží dle své povahy obyčejně slouží. Že
byla výpočtu dovozného a přirážky k dovoznému za celou, z části
balenou, z části nebalenou zásilku právem za základ položepa vyšší
třída, platná pro zboží bale)'é, plyne z ustanoverií §u 60 (I) b) žel. dopr.
ř. a z všeobec!,ých ustanovení A) I. h) 2 a 3 železničního tarift\ nákladního, díl I. odi:lélení 13 z roku 1918. Pokud konečně dovolatelka vytýká,
že si nižší soudy nepovšimly u"tanovení dir. knihy I. odd. A §§ 58 a 60,
že »stala-U se nesprávná deklarace a postřehne-li to Medník při nakládání, má odesílatele ihned při nakládání upozorniti, že zaplatí pokutu
pro nesprávnou deklaraci, a odesílaťeli jest volno, vzíti zboží zase zpět «
stačí připomenouti, že skutkové předpoklady tohoto ustanovení nebyly
nikterak zjištěny.
ještě

čís.

2507.

Ustan?veni v~1. 3~9 .obch; vzak. ~latí o všech nárocích, dovozovaných.
z vadnost! ZbOZI, zeJmena tez o naroku na náhradu škody.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Rv 11161/22.)
_ žalovaný d'?,dal dne 1. července 1920 žalobci lak a, ježto dle tvrzení
zaloby by~ :ak spatný, dvomáhal se žalobce v říjnu 1921 náhrady škody.
O
vn I Z S I S o U d Y zalobu zamítly, majíce za to, že byla podáná po
lhute cl. 349 obcn. zák.
N e.i vy š š í s u d nevyhověl dovolání.

!' :'

°

Důvody:

vStano;risko. ~alobcovo, že žaloba, ustrojená jako žaloba o náhradu
:kOdy, mela bylI posuzována dle svého ustrojení jako žaloba O náhradu
skody I;0dle XXX:. hlavy '?,bčanského zákona a že Odvolací soud právně
pochybIl (~ 503 CIS. 4. c. r. vs.), pokládav žalobu za žalobu z vad zboži
a]!, protoze byla podana az po uplynutí 6 měsíců od dodání zbOží 'akoz to promlčenou dle čL 349 obch. zák. zamítl, není správné. Nezál~ží

na tom, jak žaloba byla žalobcem označena a právnicky ustrojena, ný-,
brž rozhodné' jest, jakou se dle svého děje při správném podřadění pod
zákon skutečně jeví. Dle žalobního děje byl žalobci dodán od žalovaného
lak, lak byl špatný, protože po natření změnila se jeho bílá barva ve
špínavočervenou, a žalobci vznikla' z použití laku škoda v zažalované
výši. Z tohoto žalobního děje plyne, že jde o žalobu z vadnosti zboží.
Na této povaze žaloby ničeho nemění okolnost, že žaloba zní na náhradu'
škody. Článek 349 obch. zák., jednající o žalobách z vad zboží, nerozeznává, čeho se jest jimi domáháno, zdali zrušení smlouvy či přiměřené
slevy nebo náhrady škody. I žaloba o náhradu škody z vadnosti zboží
patří k žalobám dle čl. 349 obch. zák. Dle tohoto ustanovení zákona promlčuje se však všeliká žaloba z vad zboží upl vnutím 6 měsíců od odevzdání zboží a, ježto žaloba v tomto případě hyla podána po více než
10 m~sících od dodání laku a žalovaný promlčení uplatňoval, právem
byla zalo~~. z tohotodů:,odu zamítnuta. Tvrzení žalobcovo, že dodaný
lak byl neclm Jrnym, nez co bylo objednáno, nemá ve spisech opory a
dle .~dajů .žalob~ových může se jednati toliko o vady jakosti. Netřeba se
t~dl:' zabyvatr !Imto tvrzením žalobcovým, ani vývody jeho, na něm sta~enyll11, ze take z tohoto důvodu může se jednati jen o žalobu z náhrady
skody dle XXX. hlavy obč. zák., kteráž se promlčuje ve třech létech.
čís.

2508.;

• Uschovatel má nárok na náhradu pojistného pojistil-li uschovanou
vec, vydanou nebezpečí, že vznítí se samožárem.'
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Rv I 1211/22.)

vati (§ 961 obč. zák.), ana by jinak při opomenutí této péče byla náhradou škody povinna (§ 964 obč. zák.), žalobkyně zajisté jen vhodné opatření učinila, když pytle pojistila. Za nejístých dob po převratu, při vysoké hodnotě pytlů, které měly nesporně cenu něk~lika milionů. Kč a
vzhledem k nebezpečí ohně, které dle posudku znalcu od samožáru pytlům'hrozílo, bylo pojíštění k zabezpečení pytlů (ho~noty její.ch): n:-Ií
nutným, tedy přece zcela ú~el?~m. DI: §~ 967 ~bc. za.k. nalezl. vsak
uschovateli náhrada nákladu, Jez k udrzem a k zachrane uschovavane
věci učiní. Ale i kdyby náhrada pojistného žalob~yni jak.o•. uschovatelce
nepřináležela, má nárok na tuto náhradu z dalslho, mzs!ml stoliCemI
uvedeného důvodu. Bylo již řečeno, že dle po~~dku ~nalcu.hr~zr1o pytlům nebezpečí ohně od samožáru, hrOZIlo tudlz .pytlum zmcem a.pO]Ištěním bylo nebezpečí škody, která by z toho ~raru vzmkla, .odvracer;o:
Podle §u 1036 obč. zák. má i ten, kdo nevolan, a~y odv;atrl hroZl~1
škodu cizí záležitost obstará, nárok na náhradu nutneho a učelneho nakladu,' k uvedenému cíli učiněného. Též z tohoto důvodu patří žalobkyni
náhrada zaplaceného' pojistného.
čís.

2509.

Zápisy a podpisy v nákladním listu mohou býti pořízeny tiskem nebo
razítkem. .
.
.
,
Bylo-Ii v nákladním lislu uvedeno více ode~ílatel~:a d.r:ha n~la~nt
list přijala, jest práva každému, z nich, sama vsak muze tez na kazdeho
nastupovati.
(Rozh. ze dne 17. dubna1923, Rv I 1234í22.)

Ialující s~veročesk~.Iirma prováděla za války čistění pytlů vojenské
SPL:'!. Po p:evr~tu v nJnu 1918 .dal zemský hospodářský úřad pro Če
chy. J~ko organ,n:me~k~-rak~uske vojenské správy žalobkyni příkaz, by
pOjlstrla pytle, Jez prave II m byly. Po obsazení severních Čech česko
slo,v~n~ký;n voj.skem oznánúl~ žalobkyn~ě čs. nejvyššímu vojenskému velrtelstvl, ze ma v uschovam pytle. ,ceskoslovenská vojenská správa
skl.adne z~ pytle .zaplatrla a pytle SI Odebrala. Ž,alobě protíčeskosloven
sk.emu erar~. o nahradu zaplacené~~ pojístného bylo vyhověno s o u d Y
v se c h trl s t o II C, N e J v y s S I m s o ude m z těchto

Ve stanici L. na Slovensku byly k dopravě firmě T. v Praze podány
tři vagony palivového dřeva. Jako odesílatelé byl!. v n~~ladním hst.u
uvedeni František Z. a Rudolf S. Ježto firma T. zbozl nep.r!]ala a ode.Sllatelé zásilkou nedisponovali, prodala dráha dřevo z vol ne ruky 4, Jezto
výtěžek nedostačoval k ú~radě .do~oz~éh?, d~máhala. se nedoplatk~ solidárně na obou odesílatehch. Pn ustmm Jednanr namltl Rudolf S., ze na
nákladním listu nebyl podepsán a že není příllUstno r;váděti v nákla~
ním listu více odesilatélů. I' r o c e sní s o udp rve s t o II c e, ZJIstiv, že jmeno Rudolfa S-a bylo na nákladním listu vytištěno razítkem,
žalobě proti němu vyhověl, o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

důvodů:

Důvody:

• Proto~e nejvyšší vojenské velitelství nechalo bez námitek oznámení
:al?bkyne ze. dne .24. pr?~lnce 1918, že z příkazu vojenské správy, utvo-'
nVSI s~ pro z~~e~I~~nou cast Cech, vzalo a má v uschování pytle, v jejich
sklaúlshch d.nve!" rakous~ou vojenskou správou uložené, a protože če
skoslo~enska vOJenska sprava skladné za pytle potom zaplatila a si žalobkym ~ytle dal~ odevzdat!, odvolácí soud na základě těchto zjištěných
?kolnostr opravne usoudIl, ze žalobkyně byla uschovatelkou pytlií i pro
c~skoslove?sk~ er~r. Jako uschovatelka pytlů, která je povinna, uscho"
vavanou vec pred skodou chrániti (§ 958 obč. zák.) a ji pečlivě opatro-

Výtka,že odvolací soud nesprá~ně p~osoudil.věc po stránce ~ráv~í
(§ 503 čís. 4 c. ř.~.), nen~ 6dů~odnena: zalova~y trva " v d?volac~m :I~
zeni na námitce ze odesllateluv podpis na nakladmm hste mu s, bytr
p s á n a nemůž; by ti nahrazen tiskem nebo razitkem; Tato ná l11 itka jes~
zřejmě neopodstatněna. Dle.čl. 6 h!. m) mezrnarodm umluvy o.doprave
zboží po železnicích ze dne 14. října 1890 čís. 186 ř. zák. z roku 1892
může podpis odesílatele na nákladním listě býtitištěnneb odesílatelovýll1razítkem nahrazen, jestliže zákony a řády zasílacího místa to dopouštějí. V §u 2 zákona ze dne 27. října 1892 čís. 187 ř. zák. byla vláda
zmocněna, by, stanovíc po případě měníc n.ařizovacím způsobem želez-
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niční řád dopravní pro ony dopravy zboží, k nimž mezinárodni úmluva
se nevztahuje, uvedla jeho ustanovení v soulad se všemi nebo některými
předpisy oné úmluvy, ~ to i tehdy, uchylují-Ii se tyto předpisy od ustanovení obchodního zákona. V §u 51 lit. ml, železničního dopravního
, řádu, jejž ministr obchodu ve shodě s ministrem práv, prováděje § 2 a
§ 4 zákona ze dne 27. řijna 1892 čís. 187 ř. zák., vydal nařízením ze' dne
prosince 1892 čís. 207 ř. zák., bylo pak výslovně stanoveno, že odeSilatelův podpis na nákladním listě může býti tištěn neb odesilatelovým
razltkem nahraze:1. Na místo tohoto železničního dopravního řádu nastoupil dopravní i'ád, zavedený nařízením ze dne 11. listopadu 1909 čís.
172 ř. zák., jehož I v tomto případě jest použíti a jenž v §u 56 odstavec
1O sta~?ví,. že vše c h n y zápisy v nákladním listě smějí býti pořizo
vany tez tIskem nebo razítkem, čímž dovolení, použíti tisku nebo razítka, omezené do té doby na podpis odesílatele, bylo pouze rozšířeno
na všechny zápisy v nákladním listu (srv. Eger E. V. O. § 56 pozn. 239,
slL 236; - Rinaldini E. B. R., str. 121; - Staub-Pisko, čl. 392, §§ 3
(4). Jest také všeobecně známo, že obchodníci a zvláště zasílatelé na
nákladních Iistcch připojují podpisy svých firem z p r a. v i d I a tiskem
neho razítkem. Druhá námitka žaloy,aného, na níž trvá v dovolacím ří
zení, jest, že žel"zniční dopravní řád zná jen jed noh o odesílatele, nikO!1 dva nebo ne kalIk. Tuto námitku odbyly nižší soudy tím, že železmcm dopravní řád nerozeznává, zda je odesilatelem jediná osoba či ně
k~hk ?sob. Ovš~m ~i nižší sou,dy nepovšimly odst. IX. všeoQecných provadeclch ustanoveni k §u 56 zel. dopr. ř., že »jako odesilatel smí v ná"
k:adním listě býti jmenována jeli jed n a osoba nebo firma.« Z toho
vsa~ neply~e neplatnost nebo bezúčinnost dopravní smlouvy, osvěd
čen: sporn~nll nákladními listy; na nichž jsou podpisy dvou odesilatelů
- zalovaneho Rudolfa Sea a Františka Z-a. Dráha mohla - a snad
i měla ,--: odmítnouti 'přijetí nákladních listů, nevyhovujících platným
provadeclm ustanovemm, ale když tak neučinila, nemohou odesílatelé
z toho ve svůj prospěch ničeho vyvozovati. Dráha vzala tím na sebe
zV,í'šené ru,čení 'povozníka vůči dvěma odesilatelům; - nemohla by odnllt~o~tI zavazky ani vůči. tOf!1u, ani vŮ,či"onomu; ----:- možné komplikace,
k },1:?1~ dovol,a,tel pouka~uJe, sly by na JeJI vrub, a ona, musila by sev té
pr~c1l1e vyporadatI s obema odesilateli. Ale, druhé strany rnůže se též
dr:eh ?bo~ o?e,silatel~l, učini~ších, s ní dopravní smlouvu dle §u 61 (1)
dOj':' r. V~ltrm pon~:r odesllatelu se jí nedotýká; formálně jest vůči
9!,aLe ode~I1~telem tez Rudolt S" a proto lze souhlasiti s názorem nižslch sO,udu, ze v !omto sporu nesejde na tom, zda František Z. zneužil
podpiSU Rudolla}-a, na, nákla,dních, listech čili nic. Když 'fof11u tak, nelze odvolaclmu lIZenI duvodne vytykalI vadnoslI proto že ani v druhé
StOliCI, nebyl připuštěn důkaz o tvrzeném zneužití pOdpisů (razítka) žalovaneho, a není tu ani dovolacího důvodu §u 503 čís. 2 c. ř. s.

I?,

čís. 2510.
V tom, že odesílatel, byv k tomu nu.;en předpisy o vývozu do ciziny,
zaslal zboží v t. zv. vagonu sběrném, dlužno spatřovati omluvitelnou odchylku od ujednaného způsobu dopravy (čl. 345 obch. zák.).

(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Rv I 1250/22.)

Vídeňská firma N, koupila od pražského obchodníka tři bednv zboží
Jež měly býti zaslány do Vídně na její adresu. Pro datel zastal však
bedny ve sběrném voze na firmu A ve Vídni, jež je vydala žalobci teprve po delší době ve stavn vadném. žaloba o náhradu škody proJi prodateli byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š i m
s o ude m z těchto
důvodů:

Dovolatel shledává zavinění žalovaného v tom, že nejednal podle
úmluvy a předpisu zákona, zaslav zboží, pro žalobce určené cizí osobě
toiiž firmě A. ve Vidni. Při tom však nechává dovolatel be'z' povšimnuti
zjištění nižších soudů, že v době, kdy mělo býti zboží ve 3 bednách žalobci odesláno, nebylo přípustno, posilati do Rakouska t zv. kusové
zboží, nýbrž toliko zásilky vagonové a to v cizozemských vagonech a
že tedy musilo býti zboží, pro žalobc, určené, přiloženo k jiné zásilce
~,,:g~nové, která mohla býti, odeslána na j~diného, adre~áta. Toto zjisten;, nebylo nap~deno. Uchyhl-h, se tedy zalovany od umluvy, zaslati
zbozl n~ adre_su zalobcovu, nestalo se tak bez naléhavé příčiny (čl. 345
obch. zak.). Ze by byla tato překážka v dopravě kúsového zboží trvala
jen krátkou dobu, nebylo ve sporu tvrzeno a nelze tedy k této okolnosti
hleděti. Nejde tedy o svévoli, nedbalost nebo nedopatření na straně žalo,:aného při odeslání zboží, nýbrž o nutnou vchylku od smluveného
zpusobu, dopra~y: Otázka, ::da uvedení avisáta v nákladním listu odpovldalo zakonu clh l1!C, nema pro spor významu, poněvadž tato okolnost
neT'l"v přiči~né, souvislosti se žalobcovou škod?u. Že by byl žalovaný
zbozl ve sbernem vagonu odeslal Jen z toho duvodu, že současně posílal 51 beden železného zboží na firmu A, není zjištěno, a nelze tudíž
~ to;nuto tvrzení přihlížeti, ne.~le,dě ani k tomu, že mu odporuje předlo
zene. korespondence, podle mz zalovaný odevzdal 3 bedny určené pro
žalo?ce, sped~terskéo!irmě K.M. S příkazem, aby byly odeslány žalobci.
Spravne pouzlly mzsl stolice na tento případ ustanovení čl. 345 cibch.
zák., poněvadž otázka, na čí adresu má býti zboží Odesláno, týká se způ
~,obu doeravy. ~dy~ pak jest, zjištěno, že žalovaný (jeho spediter) zboží
JInak nez ve sbernem vagone na adresu jiné firmy zaslati nemohl a že
!ato úchyl~a ,od smluv,eného způsobu dopravy byla nutná, nemůž~ býti
zalovany cmen odpovednym za škodu, která povstala tím že firma A
zboží včas žalobci nevydala.
,
..
čís.

2511.

Nezhájil-Ii soud prvé stolice znovu jednání, ač tu byly podmínky
§u 194 c. ř. s., nepozbývá strana práva navrhnouti, by jedllání bylo
znovu zahájeno, lim, že neučinila výtek dle §u 196 c.ř. s. proti usneseni, jimž bylo jednání prohlášeno skončeným; K vůli novému přednesu,
k němuž provedené důkazy nezavdaly podnětu, nelze navrhnouti, by
jednání bylo znovu zahájeno.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Rv I 1441/22.)
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zal oba o vrácení kupní ceny byla zamítnuta s o u li Y vše c h Hí
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o u li e m z těchto
důvodů:

J,ou-li tu předpoklady §u 194 C. ř. S., jest soud povi~en: by, sám od
sebe zahájil znova jednání, jež bylo dle §u 193 odstavec trelI c. r. s. prohlášeno za skončené. Z toho, že soud tak musí učiniti sám od sebe, je-li
toho třeba, plyne, že strana neučinivši výtek dle §u 196 c. ř. s. proti
uSlleseni, jímž bylo jednání prohlášeno skončeným, nepozbývá práva,
navrhnouti, by jednání bylo znovu zahájeno. Avšak odvolacímu soudu
jest pří svědčiti v tom, že v tomto sporu nebylo příčiny, by jednání, již
skončené, znovu bylo zahájeno. Dovoláni vytýká, že odvolací řízeni jest
neúplným, poněvadž nebyla vzata na přetřes námitka žalobcova, v!nesená v jeho návrhu na znovuzahájení jednání, že ze skutečnoslI, svedky
dotvrzené, že mu zboží bylo dodáno ll. června 1921, vyplývá, že žal,ovaný dodal zboží úmyslně tak pozdě, by žalobce je nemohl prohlédnouti,
že tldy jednal obmyslně a že se proto dle čl. 350 obch. zák. nemůže dovolávati ustanovení čl. 347 a 349 obch. zák. To není doplněním ani vysvěLÍením toho, co bylo dosud předneseno, jež stalo se nutným následkem provedených důkazů, nýbrž jest to tvrzení nové, ku ~terému p;co:
vedené důkazy podnětu nezavdaly. K tomu, by mohly bylI dodateene
předneseny nové námitkY, nelze skončené jednání znovu zahajovati, Námitka tato, byvši vznesena po skončeném jednání v prvé stolici, jest tedy
vyloučena; odvolací soud právem ji pokládal za nedovolenou novotu dle
§u 482 e. ř. s. a dle §u 504 c. ř. s. nelze k ní přihlížeti ani v řízení dovo-

že dopadnou čisté alespoií t~k, jaké jsou vzorky, ani konečně z připo
vědi žalobcovy, že etikety se budou přesně shodovalI se vzorky, nelze
usuzovati že se nesla vlJle stran k tomu, by zboží i co do barev se naprosto sh~dovalo se vzor~y a že nejso,~ příp~stny ani ~?chylky, jak~ se
dle obchodního zvyku pn tomto zboZl uz.navajl za pnpustne. Chte:~h
žalovaný, aby vyhotov~ní bylo ~a~ přesl~e, . byl by se mU,sel ,vXJ~dnÍI
zcela určitě a jasně, by zalobce vedel, pky zavazek .~e"na n~m zada, ,ze~
jména, když dle znaleckého po~~dku vzorky byly lIsteny clzozemskyml
barvami, které v tuzemsku v teze pkostI nebylo lze dostati, a n~bylo
mOžno zhotoviti zboží přesně tak, jak byly vzorky. Jest proto mltl za
to že 'dle vůle stran byly co do barev přípustny takové odchylky, na
kt~ré se v obchodním styku nehledi. Jelikož odvolací soud zjistil, že odchylky zboží od vzorku ?ep!esahuji I:,ezí,. d!~obchodního zvyku dovolených, posoudil vC,c spravne, uznav, ze ZbOZI Jest dle vz.orku.
čís.

2513.

Obecní zaměstnanci.
Nárok dle §u 3 zákona ze dne 17. prosince 1~19, čís. 16 ,~b. z. a n.
na rok 1920, doplněného zákonem ze dn~ ~1. p~osmce 192!, CIS. 478 ~b:
z. a n., nepřísluší školniku, jenž vykonava sluzb~ pouze Jako povolant
vedlejší.
Ustanoveni zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 478 sb. z. a n.
dlužno použiti i na spory, zahájené před jeho účinností.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Rv 11590/22.)

ladm.
čís.

2512.

Pokud se smí odchylovati zboží. od vzorku.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Rv I 1453/22.)
Proti žalobě na zaplacení kupní ceny za dodané etikety namítl žalovaný, že zboží neodpovídá vzorku. Pro c e sní s o udp r v é s t oI i c e žalobu zamitl, o d vol a c í s o u d uznal dle žaloby. N e j v yš š j
s o u cl nevyhověl dovoláni.
D ů vody:
Zákon předepisuje v čl. 340 obch. zák., že zboží musí býti dle vzorku. Do jaké míry se musí zboží srovnávati se vzorkem, o tom rozhoduje
vůle smluvních stran, při jejímž výkladu dlužno míti na zřeteli, že ,naprostá shoda zboží se vzorkem není ani vždy možná a že se dle obchodních zvyků Odchylky do jist'ýéh mezí připouštěj i. Ani z dopisu žalovaného ze dne 18. listopadu 1921, že etikety musí býti živých barev a co
nejčistěji provedeny, a z dalšího jeho dopisu ze dne 23. listopadu 1921,
v němž svoluje, by žalobce hned etikety zhotovil, když se za to zaručí,

žalobu školníka proti obci V. o placení požitků dle zákona ze dne
17. prosinCe 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920 pro c e sní s o u d
p r v é s t o Ii c e rozsudkem ze dne 23. května 1922 zamítl. O d v oI a cj s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nesprávné právní posouzení věci spatřuje odvolatel v tom, že prvý soud rozhodl, že žalobce nelze pokládati za zřízence trvale ustanoveného, že na služební poměr žalobcův neprávem po~žil ustanovení zákona ze dne 21. prosince 1921
čís. 478 sb. z. ,a n. a že nesprávně rozřešil otázku" zda lze žalobce považovati za zřízence ve smyslu §u 3 zák. ze dne 17. prosince 1919 čís.
16/1920 sb. z. a n. Výtka tato není v žádném směru odůvodněna. Ža~
lobce domáhá se úpravy svého služebního poměru a služebních příjmů
'dle zákona ze dne 17. prosince 1919. čís. 16 sb. z. a n. pro rok 1920,
kterýž upravuje služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a vztahuje se dle §u 26 téhož
zákona i na trvale ustanovené zřízence obci školních. Sluší tudíž přede
vším řešiti otázku, zda žalobce je zřízencem dle onoho zákona á zda má
tudiž nárok na služební požitky, v §u 11 zákona stanovené. V tom směru
neni rozhodným, že usnesením obecního úřadu ve V. ze dne 8. dubna
1920 bylo žalobci přiznání definitivy odepřeno a že si proti t0111U nestě
žoval, nýbrž to, jak onen zákon, kh'rý v §u 24 vyhražuje spory o příjmy
'služební iakož i ostatní spory, vzešlé ze služebního poměru pořadu
soudnímu' a tím vylučuje příslušnost úřadů samosprávních, stanoví po-
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jem zřízence obecního. Dle §u 3 zákoua j:, zřízenc"m ten, }<do jest ~ obce
trvale a plně zaměstnáu, takže Jeho sluzba Jest Jeho stalym a vyhradným povoláním, které musí konatl po celou v Jeho oboru platn?~ pracovní dobu. Tento pojem byl zákonem ze dne 21. prosll;ce 1921 ClS: 478
sb. z. a n. doplněn ještě v ten smysl, že služeb~lí"pozltky tak?vehoto
obecního zaměstnance tvoří ti musí převážnou vetslOu Jeh? veskerych
příjmů. Dlužno proto na tento případ použiti též ustano':,em tohoto pozdějšího zákona a nesprávným jest náhled odvolatele, ze tento z~kon
vztahuje se jen na případy, zahájené tepr~e po I. l"dnu : 92~,.~dy zakon
nabyl účinnosti, neboť zákon ten ]e Jen vy}<ladem, Jen ~reSne]Slm vymezenínl pojmu obecního zřízence, stanoveneho v §u 3 zakona ze dne 17.
prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. pro rok 1920, a každý připad musí být!
posuzován dle zákonů platných ,v době vyd~ni r~zsudku, pok~d ten ktery
zákon nestanovi úchylky, čehoz, v ono!:, zakoll,,, ~e,~" nebot nestanovl,
že se jeho ustanovení nevztahujl na pnpady dr}veJsl nebo na spory.)lZ
zahájené. Dlužno tudíž služební poměr žalobcuv 'posuzo,v~h s oboJlho
hlediska, tedy jak s hlediska, zda jeho služba Jest Je~? staly~ a v~h:ad
ným povoláním, tak i s hlediska, zda, služba .ta tv?n ,hlavl11 zdroj teho
výživy. Soud prvé stolice v těchto smerech zJIstrl, ze z,a}.obce byl ~npt
dle usnesení obecního zastupitelství ve V. ze dne 10. zan 1?05 za skolníka nové budovy obecné a měšťanské školy ve V. ~ ro:mm, platem
140 K, svobodným bytem a topivem, pr;:>ti čtvrt!etm vypovedl, :e, tento
plat byl mu postupně zvyšován tak, ze clml vbreznu 1919 ročne :!GO K
a v březnu 1920. ročně 250. K, že službu nastoup,l hn,ed po, Jm~n,ovan~
a koná ji až pod nes, že dle řádu pro školníka, vydaneho mlstm ~kolm
radou ve V, dne 1. ledna 190.6, jíž přijímání školníka.,a s~anovel1l )eh~
platu s právem oboustranné čtvrtletní výpovědi p~íslusl, me,l vykor:~vat!
práce v napadeném rozsudku blíže uv:dené" ž~ ?r,ace t~ take, vzdy ;adne,
konal že prací těch bylo více v dobe vytapem skoll1lch mlstnosŤl (od
1. řij~a do 30, dubna), v letních měsících pak méně" a že Je ,vyk?n·aval
sám nebo za pomoci ženy, dětí a báby a někdy, zep;,ena,na ve,tsl,ukhdy,
že si zjednával i cizí ženy. Soud prvé ,stolice,~šak ~ale zJIS,trl, z:, zal?bce
před přijetím této služby byl oblibenym kreJclm, ze home ,sluzby ~kol
níka ve volných chvílích, zejména večer ve dnech ,prazd~e, v;,edell a
o Svátcích a v době hlavních prázdnin zabýval se ,ZlVn?,str kreJc?vsko~;
že živnost tu dne 31. prosince 1910 u živnostenskeho uradu ohlasda ]1
koncem roku 1916 maje začátkem roku 1917 narukovatr, odhlasll a,
vrátiv se v listopadu 1918 z vojny, bez ohlášení dále }rov,ozoval, a zaměstnával učně, Konečně zjistil prvý soud, že současne se zlvno~tr heJčovskou provozoval žalobce ve školní budově obcho? prod~l,e~, skoln"ch
potřeb, k cemu mu obecní úřad dal povolem, by mel sna~Sl Zlvobytr, a.
že obchod ten, aby dvě živnosti nebyly vedeny.~,~ J~ho Jmcn~, ?hlasll, n,,:
jméno manželky. Vychází-li se z těchto, zJlsten!, ndz,e z~ver prv?ho
sbudu že školniclví nemóhlo býti výhradnym zamestnamm ,zalobcovym,
a pře~ážným zdrojem jeho příjmů, naopak, že výděle~ ~e Zl~nostr ,kreJ~
čovské a z prodeje školních potřeb tvořil převážrr.ou v'::sll1u Jeho pnJmu
a že proto žalobci nelze priinatr vlastnost obecl1lh~ znzence ve ~myslu
§u 3 cit. zák., prohlásiti za nesprávný, naopak dluz~o ~u v pInem ob·
sahu přisvědčiti, neboť již nepatrný rGční plat za sluzby skolmka (v pt>-
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slední době 250 K s bezplatným bytem a otopem) oČívidně nemohl stačiti k výživě vícečlenné žalobcovy rodíny, naopak služba ta, která mohla
býti zastávána za pomoci členů jeho rodmy a za války jimi také konána
byla, byla hned z počátku jen vedlejším zaměstnáním, Skýtajícím žalobci jen nepatrnou výživu, kdežto hlavním ~zdrojem výživy byla mu živnost krejčovská ve spojení s prodejem potřeb školních. Posoudí! tudíž
prv)' soud věc po stránce .právní zcela správně, když, shledav . na základě shora uvedených zjištění, že služba žalobce jako školníka nemá
náležítostí §u 3 cit. zákona, žalobní nárok na úpravu služebního poměru
ve smyslu zákona jako bezdůvodný zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Duvpdy:
Nesprávné právní púso~,zení věci shledává žalobce v použití zákona
ze dne,~I~ P,rosl~ce 1?21, ClS. 478,sb, z, a n. na tento případ, Ve sporu
Jde o zl,'stem, zda lze zalobce povazovatr za obecního zřízence ve smyslu
§u 3 zakon~ ze dne 17. ~rosince 1919, čís. 16 sb. í, a n, na rok 1920.
§ tell byl pred rozhodnultm SpOTU v první sto líci doplněn uvedeným zákonem, a Slce stalo se tak, pk patrno je z důvodové zprávy v tisku čís,
327,4 proto, že us~anovení §u 3 nebylo jasným a pojem výhradného povolam nebyl určltym, Bylo ,proto stanoveno, že z požitku, zákonem. stanov~ných, ,mají být!, vyloučení tí, jimž zaměstnání u obce není jediným
zamestnamm, a kten z jlných zaměstnání mají příjmů tolik, že služné· od
o~c,~ net,:oří, pře~ážné'většiny v~~kerých jejích příjmů, Jde tudíž o přes
neJsI VytCClll pOjmu obecmho znzence, a právem použil odvolací soud
nyněj~ího doplněného, doslo,:u §u 3 i na tento případ, ježto nejde ve
skute~no~~l o mc jlneho n,ez o vyklad zákonného výrazu, t. j, slova
obecnl znzenec, Účelem zakona bylo zabezpečiti slušnou výživu osobám, jež jsou ·odkázány na služební příjem, toho však není u osob jež
mají i jiné příjmy v takové míře, že služební příjem nečiní převážné'vět
šiny úhrnného příjmu. Mezi tyto. osoby náleží žalobce, jenž mimo školni-.
c~~í I:rovozuje i j~ná povolání, jenž při nástupu vojenské služby požíval
pnspevku nezamestnaných, a jehož po dobu nepřítomnosti ve službě
zastupovala manželka, Z toho usoudil správně odvolací soud, že žalobci
nepřísluší plat j1ko osobám odkázaným takřka výhradně na služební
příjmy, t. j, skutečným obecním zřízencum ve smyslu §u 3 zákona,
čís.

2514.

Zákon zedne 23. ledna 1920, čís. 54 sb. z. a n., kterým se obmezuje
prodej a pronájem hotelů a pertsionátů, nemá zpětné působnosti a nezrušuje nájemních smluv dřívé uzavřených. V pronajetí již pronajaté nemovitosti osobě třetí nelze spatřovati objektivní nemožnost splnění nájemní smlouvy.
(Rozh'l c \dne 17, dubna 1923,Rv I 556/23.)
žalobkyně Obývala byt v domě žalovaného a byla nucena Se vystě
hovati, ježto byla nařízena přestavba domu, Po provedené přestavbě~
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zařízen byl dům pro lázeňské hosty a pronajat. Proti žalobě na odevzdání bytu odvolával se žalovaný mimo jiné na zákon ze dne 23. ledna
1920, čís. 54 sb. z. a n. O b a niž š í 's o u d y žalobě vyhověly, odvol a c í s o u d uvedl mimo jiné v d ů v o de c h: Byt, žalobkyni pronajatý, jest, jak zjištěno, zachován i v přestavěném domě. Zákon ze dne
23. ledna 1920 čís. 54 sb. z. a n. nemá vlivu na nájemní smlouvy jíž trvající a není ani jinakého zákonného důvodu ku zrušení smlouvy (§ 1112
a násl. obč. zák.).
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

s t II I i c e rozhodlo žalobě věcně, o d vol a c í s o u d zrušil jeho roze
sudek i s předchozim řízením jako zmatečné a odmítl žalobu pro nepří
pustnost pořadu práva. D ů vod y: Odvolání, uplatňují'c zmatečnost
rozsudku dle §u 477 čís, 6 c. ř, s., jest oprávněné, § 18 zákona ze dne
26, července 1912 čís, 4 z. zák. z roku 1914 ustanovuje v prvém odstavci: »Předseda obecního honebního výboru zastupuje jej na venek,
obstarává jeho záležitosti a provádí jeho usnesení v mezích platných
předpisů.«
Poslední odstavec §u 18 zní takto: »Nekoná-li předseda
svých povinností, má okresní politický

nosti, že nejde v tomto

Po právní stránce sdílí dovolací soud názor odvolacího soudu a poukazuje dovolatele na správné důvody rozsudku soudu, druhé stolice
s dodatkem; že zákon ze dne 23, ledna 1920, čís. 54 sb. z. a n" kterým
omezuje se prodej a pronájem hotelů a pensionátů, jak jest zřejmo z jeho
'uotivů a z jeho doslovu, nemá zpětné působnosti a nezrušuje nájemních
smluv dříve uzavře'ných. Bytová tíseň zhoršila se v Praze i v jiných místech tou měrou, že sahá se i na hotely, jež svému účelu se odcizují a
zařizují pro potřeby úřadů, bank atd. Tím jest ohrožen rozvoj cizineckého ruchu, pročež onen zákon uložil majitelům hotelů a pensionátů
dOČasně taková omezení v.e výkonu jejich vlastnických práv, jež by znemožňovala odcizení hotelů a pensionátů jejich účelu, Zákon nechtěl zrušiti dosavadní nájemní smlouvy, jelikož by tím zvyšoval bytovou tíseň,
pročež zákaz §u I tohoto zákona vztahuje se pouze na prodej anebo pronájem hotelů a pensionátú nebo jejich částí k jiným úč."jům, nežli ku'
přechovávání cizinců, předsevzatý 'po účinnosti zákona, t. j. po 31. lednu
1920. Dovolací soud jest vázán skutkovým zjištěnim odvolacího soudu,
že sporný pokoj ještě nyní v domě existuje a že tento dům byl pouze
přestavěn. Proto jest správným právní' závěr soudu druhé stolice, že
sporná nájemní smlouva nebyla zrušena ze žádného z důvodů uvedených
v §§ 1112 a: násl. obč. zák. Jelikož žalovaný před zrušením této smlouvy
cel}' dům pronajal třetí osobě a sám se ucházelo to, by tento dům byl
prohlášen za léčebný dům, není zde objektivní nemožnosti splnění ve
, smyslu §u 1447 obč. zák.
čís.

2515.

Přípustnost pořadu práva pro žalobu o vrácení vadia, jež zadržuje
starosta honebního výboru (na Moravě) prý na základě úmluvy se žalobcem, dle níž měly býti vadiem vyrovnány vzájemné soukromoprávní
nároky žalovaného.

(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, R II 90/23.)
žalobce složil u žalovaného starosty honebního výboru (na Moravě)
vadium. Proti žalobnímu nároku na vrácení zbytku vadia namítl žalovaný, že se s žalobcem umluvil tak, že si zbytek vadia srazí se své pohledávky .proti žalobci za dodané býky. Pro ~ e sní s o udp r v é

úřad učiniti O

tom oznám,ení zem-

skému politickému úřadu, který po vyslechnuti zemského výboru zařídi,
čeho třeba,« Na základě těchto platnýc!) předpisů nemůže býti pochybnýbrž o nárok
ňován

žalobcův

případě o soukromopravní nárok mezi straHamI,
proti veřejné korporaci, který může býti uplat-

pouze administrativní cestou.
Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu,

Ne j vy
by,

nehledě

věci

samé.

k použitému zrušovaCÍmu

důvodu,

rozhodl o odvolání ve

Důvody:

Již ze žaloby jest patrno, že žalobce domáhá se na žalovaném vrácení dražebního vadia z důvodů, že mu je žalovaný neprávem zadržuje,
ponevadž mu je měl nejpozději 1. prosince 1921 vydati. Obě strany'
v podstatě shodují se v tom, že žalovaný nemá důvodu, aby vadium
z dražby, politickým úřadem zrušené, podle honebního zákona zadržo- .
val, a žalovaný výslovně při jednání uvedl, že žalobci proto vadium nevrátil, poněvadž mezi stranami došlo ~ úmluvě" že zažalovaný zbytek
vadia může si žalovaný sraziti se své pohledávky z trhové smlouvy za
býky, dodané žalobci. Nebylo-li však zjištěno, že žalovaný odpírá žalobci vrátiti peníze jako va di um složené 've své funkci jako starosta honebního výboru z dúvodů, ve veřejném právu kotvících, nebo z příkazu
správního dohlédacího ,úřadu, není tu zákonných předpokladů pro ,odepření pořadu práva žalobci.
čís.

2516.

Pachtýři nepřísluší proti třetí osobě, rušící ho ve výkonu práv pachtovních, žaloba pétitomí.
.
(Rozh; ze dne 17. dubna 1923, Rv II 391/22,)

Obec Š, pronajala žalobci pás obecního pozemku v šířce průčelí žalobcova domu a to i místo, na němž byly složeny cihly žalovaného'. Žalobě na odklizení cihel pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl,
o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů vod y: Jde o to, zda žalobce jakožto
pachtýř jest oprávněn domáhati se proti žalovanému odklizení ciheL Žalovaný již v prvé stolici odvozoval námitku nedostatku aktivní legitimace
hlavně z práva veřejného, avšak v podstatě brojí přece proti oprávnění
žalujicího, tuto žalobu podati. Námitka ta jest opodstatněna, Právo nájemní jest právem obligačním" nikoliv právem věcným. Z pojmu věcCivilnf rozhodnuti.

v.
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né!lO. p.ráv,a·.(§ 397 ob~. zák.) jde, že oprávněný ve výkonu práva, v na"
kladam veCI, rusen bylI nesmI. Tato povinnost, šetřiti ciziho věcného
práva, dotýká se každéhb a přisluší proto oprávněnému proti rušiteli
zal oba o .odstraněni rušby (o vrácení věcí). Při obligacích jest však
pouze urČlta osoba k plnění zavázána,. pouze ona může závazek rušiti

jen on~ může bý~ ?práv~.ěn~m žal.ovaná, n~kolio ?soby třetí, ježto nejso~
v pon:.eru oblIgacmm. Pn nalemm smlouve muze nalemce žalovati jen
prona]Imatele, by ho nerušil ve smluveném užívání věcí do nájmu vzattc~. (~ 109?. ob~; z~k.). Pr?ti osobě !~etí, která neprávem ruši nájemní
uzívaI1I, nepnslusI naJemcI zaloba. Muze toliko na pronájemci požadovati., by mu poskytl anebo vrátil nájemné užívání věd a pronájemce, _
Je-II vlastníkem, může žalobou vlastnickou neoprávněného užívatele
zapuditi a vě~ v užíváni nájemci odevzdati (§ 366 obč. zák.). Mylně
POSOUdIl tUdIZ soud procesní případ se stanoviska právního, uznav, že
pa,chtýř jest opráv~~n každého, kdo si osobuje právo na nájemní před
met, z toho VylOUČItI. S tohoto stanoviska odvolacího soudu není třeba
zabývati se další otázkou, zda aktivní legitimace je snad i s hlediska ve~
řejnoprávního vyloučena.

N ej v y š š í s o u II

nevyhověl

dovolání.
D Ů vod y:
Po právní str;>ncc sdílí dovolací soud názor odvolacího soudu,že ža~
lobce jako pachtýř pastviny v Š. není oprávněn k žalobě, a poukazuje
dovolatele na důvody rozsudku soudu druhé stolice, jež jsou v podstatě
správné. K vývodům dovolacího spisu se podotýká, že nájemní smlouva
z~kládá ovšem n;ezi nájemníkem (pachtýřem) a najatou (pachtovanou)
vecí be~prostřední,pomě:.v ně~olika směrech, na př. v tom, že nájemník
(pachtyr) pko drzItel na]emnIho (pachtovního) práva jest oprávněn se
chrániti proti ruš0ní držby a že prodej najaté (pachtované) nemovitosti.
dle §u 1120 obč. zák. sám o· sobě nezrušuje nájemniho (pachtovního)
poměru, nýbrž že má v zápětí pouze jeho změnu co do výpovědi. Avšak
věcného práva k pachtované věcí pachtýř nenabývá pachtovní smlou:rou. ~ni~ovl1í zákon uvádí ovšem v §u 9 nejen věcná práva, nýbrž i ná]emm pravo; než z toho dlužno dovozovati, že ani knihovní zákon nepovažuje nájemní právo za věcné právo. § 1096 obč. zák. upravuje pouze
obligační poměr mezi' propachtovatelem a pachtýfem a vylučuje proto
tohoto z práv, příslušejících vlastníku vůči třetím osobám. Z toho, že
pachtýři jako držiteli práva přísluší žaloba pro rušenou držbu proti tře
tím osobám a proti propachtovateli, nelze dovozovati; že pachtýř má
právo, podati i petitorní žaloby proti třetím osobám. Proto žalobce
v tomto případě není oprávněn, by vystupoval vlastním jménem proti
žalovanému, s kterým není v smluvním poměru, petitomí žalobou na odkli;zení ciheL Tím zasahuje nepřípustným způsobem do vlastnických
prav obce, která po případě, ovšem na úkor pachtovních práv
žalobce, souhlasí se složením cihel žalovaného na pachtované
pastvině. Právem poukazuje odvolací soud k tomu, .. že žalobce dle
§u 1096 obč. zák. jest oprávněn, žalovati pouZe propachtovatele, nikoliv
žalovaného. Otázku, zda je žalovaný povinen, svým nákladem odkliditi
z pozemku cihly, tam složené, čili nic, lze po případě řešiti v rozepři
mezi obCí a žalovaným, nikoliv v tomto sporu.

čís.

2517.

eeskoslovenský stát jest povinen zaplatiti pohledávku ze smlouvy
o dilo, sjednané se zástupci bývalého státu rakousko-uherského a vztahující se na státní budovu, jež přešla převratem do vlastnictví čsl. státu,
třebas práce byly vykonány před státním převratem.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Rv 1512/22.)
Z příkazu a na účet býv. c. k. ministerstva vnitra zadalo býv. moravské místodržitelství v roku 1916 žalobci stavby v infekční nemocnici
v Š. Práce byly provedeny větším dílem před státním převratem, žalobce
předkládal účty,
které hyly- technickým oddělením místodržitelství
schváleny, c. k. ministerstvem uznány a ku výplatě c. k. mor. místodržitelství poukázány, které také účty až na zažalovaný peníz žalobci zaplatilo. Nemocnice přešla dnem I. června 1919 ve správu' vojenského
eráru a zástupci vojenského eráru tehdy prohlásili, že uznávají pouze
pasiva, povstalá po převratu. Kolaudace účtu, který se vztahuje na zažalovanoupohledávku, stala se dne 28. února 1919 stavebním oddělením
zemské politické správy v Brně. Tato správa také uznala celou zažalovanou pohledávku, na kterou dne 19. srpna 1920 za práce po převratu
vykonané bylo zapl,1ceno 4.831 Kč 30 h. žalobu na československý
erár O zaplacení účtu za práce, vykonané před státním převr'ltem, pokud
nebyly býv. morávským c. k. místodržitelstvím zaplaceny, o ba .Ii i ž.š í
s o II d Y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d Ů v od,ů: Žalobce, jehož pohledávka vznikla ze smlouvy s býv. mocnářstvÍIl1' rakóusko-uherským a jenž tedy z dllvodu jejího vzniku má pohledávku proti býv. <;,k.
eráru (zákon ze dne 25. července 1919 čís. 4l!O-sb.z.a n.), domáhá.se
zaplacení pohledávky od československého eráru. z těchto.duvodů:
I. protože Československá republika převzala nemocnici vš. d?sprá'IY .
a do vlastnictví (§ 1409 obč. zák.), 2. protože prý čsl. erárprostředni
ctvím zemské politické správy v Brně jeho pohledávku uznal a3. protože jeho práce jsou ku prospěchu čsL eráru. První soud zcela práveIiIŽalobci jeho pohledávku ze žádného z těchto titulů nepřiznat. Z důvodu 'pře
vzetí nemocnice (§ 1409 obč. zák.) nemůže žalobce požadovati záplacení
pohledávky od čsL eráru, protože čsL erár nepřevialnernocníci 'na základě
soukromoprávního titulu, takže se na převzetí-to us\anoveníSciukromého
práva (§ 1409 obč. zák.) nehodí, nýbrž převzetí stalo se na základě
mezinárodní dOhody, totiž mírové smlouvy. Saint Germainské'ze dne' 10.
září 1919, podle které (čl. 208) získávají státy, jimž' připadlo územíbývalého mocnářství rakousko-uherského nebo .které vznikly rozkouskováním tohoto mocnářství, všechny statky a majetekvlády rakouské, bývalé i nynější, pokud leží na jejich vlastním území. Nástupnickýmstátům nebylo v mírové smlouvě uloženo převzetí dluhů k převzatým statkům patřících. Ustanovuje-Ii odstavecpátý.čL 208 mírové smlouvy, že
náklady, nástupnickým státem na zí~kané ,statky .učiněné,.se při vyrovnání vzájemných pohledávek mohou odpočítati, neznamená to, že nastupnický stát je povinen, náklady. na, statky ty, dříve učiněné" nésti a
je platiti. Proto není ani čsL erár povinen platiti dluhy, k převzatým
41'
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statkům patřící,

a není tedy ani povinen platiti pohledávku žalobcovu.
Tuto pohledávku je československý erár tím méně povinen hradití, protože mírová smlouva Saint Germainská má zvláštní ustanovení o nemocnicích v odstavci sedmém čl. 208, že totiž případají nemocníce nástupnickým státům bezplatně. Ovšem mohlo by se poukázati k tomu, že
po zahájení sporu byl vydán zákon ze dne 12. srpna 1921 čís. 354 sb.
z. a n. o převzdí statků podle mírových smluv, takže lze nyní říci, že
převzetí nemocnice v Š. Československým státem má základ soukromoprá'!ní a že ustanovení §u 1409 obč. zák. se na toto převzetí hodl. Avšak
čsl. erár přes to není povinen, dluhy, k nemocnici patřící
před převra
tem vzniklé, platiti, protože onen zákon nemá o převzetí dluhů žádného
ustanovení a nutno proto, co se dluhů týče, říditi se mírovými smlouvami. Podle těchto však, jak jižbylo uvedeno, připadly. nemocnice a tedy
i nemocnice v Š. Československému státu bezplatně. Zcela správně zamítl také první soud žalobní nárok, pokud je budován na ustanovení zákona o jednání bez příkazu (§ 1041 obč. zák.). Správně uvádí napadený rozsudek, a jeho vývody nejsou žalobcem nijak vyvráceny, že ne~
bylo v tomto případě na straně žalobcově jednání bez příkazu, zejména
že práce žalobcovy nebyly konány ve prospěch československého eráru.
žalobce konal práce na základě smlouvy, tedy z příkazu a práce byly
vykonány pro rakousko-uherské mocnářstvi. Stát československý toliko převzal nemocnici, když již práce byly na ní žalobcem vykonány,
a připadla nemocnice, jak již shora uvedeno,státu československému
bezplatně. První soud na základě předložených mu listin a spisů o stavbě
nemocnice v Š. dospěl právem k názoru, že čsl. erár pohledávku žalobcovu 'za svůj dluh neuznal. Tím; že tento erár svými orgány kolaudoval
práce, žalobcem vykonané, a, shledav, že byly náfežitě provedeny a
účtované obnosy že jsou správny, uznal, že žalobcova pohledávka jest
po právu, neuznal ještě pohledávku tu za svůj dluh. Rovněž nebyla pohledávka žalobcova uznána za dluh žalovaného eráru tím, že ministerstvo zdravotnictví předalo nemocnici vojenské správě proti tomu, že
tato sRráva převezme dluhy. Ministerstvo idravotnictví neuvedlo, které
dluhy má vojenská správa převzíti, nikde neuznalo pohledávku žalobcovu za dluh československého státu a vojenský erár, přejímaje nemocnici, výslovně odmítl převzetí dluhú, vzniklých před převratem. V dopisech zemské politické správy ze dne 12. června 1919, 6. srpna 1919 a
3. října 1919 platné uznání žalobcovy pohledávky za dluh čsl. eráru
shledati nelze. V dopisech těchto uznává se jen správnost a splatnost
žalobcovy pohledávky, avšak uznání její za dluh čsl. eráru v nich není.
Ani v dopisu ze dne 5. srpna·1919, na který žalobce zejména poukazuje,
není uznání dluhu. V dopisu tom zemská politická správa sděluje žalobci, že nemocnice byla předána vojenské správě proti převzetí dluhů,
a oznamuje mu, že upozornila vojenské velitelství na naléhavost zapla. cení jeho pohledávky. Zemská politická správa snad v tomto dopisu
projevila svoje mínění, že by měl vOjenský erár pohledávku žalobcovu
zaplatiti, a1e více'v dopisu tom obsaženo není, zejména není v něm urči
tého a přesného (§ 869 obč. zák.) uznání žalobcovy pohledávky za dluh
čsl. eráru. Ostatně uznati dluh za dluh státu bez poukazu příslušného

a

ministerstva, a poukaz takový prokázán není, vymykalo se z oboru
sobnosti zemské politické správy.
Ne j vy Š š í s o II d uznal dle žaloby.

pů

Důvody:

Ze skutkových zjištění, převzatých odvolacím soudem, vycházi na
jevo, že žalovaný erár stal se vlastníkem budovy vojenské nemocnice
v Š. na základě čí. 208 mírové smlouvy St. Oermainské a zákona ze dne
12. srpna 1921 čís, 354 sb. z. a n., a že budovu tu převzala dnem 1.
června 1919 vojenská správa. Zjištěno bylo dále, že žalobce rya základě
smlouvy o dilo, sjednané s příslušnými úřady bývalého c. k. eráru, provedl před 28. říjnem 1918 stavitelské práce v této nemocnicí, za něž požaduje zažalov.lnou částku, a že mu výplata této částky ze jmění žalovaného eráru byla odepřena vojenskou správou, jež poukázala ho na
likvidaturu býv. státu rakousko-uherského. Konečně je zjištěno, že stavební oddělení zemské politické správy v Brně schválilo 28. února 1919
účty žalobcovy, vztahující se na zažalovanou pohledávku, je.ž byla jak co
do důvodu tak i co do výše uznána. Zažalována je pohledávka ze smlouvy
o dílo, sjednané se zástupci bývalého státu rakousko-uherského a vztahující se na státní budovu, jež přešla převratem do vlastnictví čs1. státu.
Sporna je otázka, zda žalovaný erár převzal s uvedenou nemovitostí též
zažalovanou pohledávku k zaplacení. čl. 208 mírové smlouvy St. Oermainské a zákon ze 'dne 12. srpna 1921 čís. 354 sb. z. a n. neobsahují
ustanovení o pohledávkách třetích osob, vztahujících se na majetek,
převzatý dle těchto zákonných ustanovení státem československým, a
přísluševší proti bývalému státu rak. uherskému. Z toho je v první řadě
dovoditi, že uvedené předpisy nevylučují převod těchto závazkú bývalého sťátu rak. uherského na stát Československý jakožto nabyvatele
majetku, jehož se závazky ty týkají. čl. 205 poslední odstavec mírové
smlouvy nelze na tyto závazky použíti, ježto závazky, sjednanými za
války, je podle tohoio článku rozuměti závazky z válečných dluhů, o něž
v tomto případě nejde. Pro nedostatek výslovných ustanovení o sporném
závazku je podle předpisu §u 7 obč. zák. sáhnouti k předpisúm, jimiž
řešeny jsou obdobné případy. Předpis~m tím je § 1409 obč. zák., jenž
má ovšem na mysli převody majetku z důvodů soukromoprávních, avšak'
v němž je vyslovena zásada, které je použíti i na tento případ. Základními podmínkami převodu závazků podle§u 1409 obč. zák. je převod
majetku a exístence pohledávky, jež se vztahujB na převedený majete~.
Pohledávky tyto přecházejí při převodu na jeho nabyvatele pko dluzníka (spoludlužníka). Dle uvedené zásady ručí čsl. erár jako ~abyvatel
nemovitosti shora uvedené i za žalobcovu pohledávku za prace stavItelské, provedené v téže nemovitos!i a na ni se proto vztahující. Nezá~
leži proto na tom, že. důvodel;t ~Ievod~ tohoto l;tajetku byl~ l111ro.Ya
smlouva a že jde o prevod statmho majetku z vule mOC1;osh na. teto
smlouvě súčastněných, tím zůstává zása~a sh.ara uve.dena ?edotc~na.
Uvedenou zásadou byl založen žalobm narok I proh csl.. e;aru. Narok
ten uznaly však i orgány žalovaného eráru, a v t.amto uznan~ je shledati
bez ohledu na dodatné odepření nároku toho vOjenskou sPlavou oprav-
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něnos! žalobního nár?ku. Stavební oddělení zemské politické správy
v Brne schvahlo 28. unora 1919, -- datum toto je rozhodné při úvaze
o spbtnoslI po~ledávky a výměře úroků z prodlení, - nejen účty, vztahU]lcl ~e na. za:alova~ou. po?ledávku, nýbrž, jak patrno je z protokolu
sep;;a.neho teho~ dne, I dIlo zalobcem provedené (úpravu a přeměnu intekcn.1 v?]enske ne.m?clllce na léčebnu prp plicní nemoci). V tomto
schvalem, kolaudacI, ]e proto shledalI nejen schválení díla po stránce
technické, nýbrž i přijetí jeho jako celku, tudíž vstup nabyvatele budovy
dosmlouvy, sjednané původně mezi žalobcem a býv. c. k. erárem, a dodatné uznání odměny, příslušející žalobci za celé dílo. Důkazem toho
jsou přílohy B, C, O, z nichž první obsahuje výslovné uznání zažalované pohledávky jako dluhu žalovaného eráru. Z toho lze jedině dovoditi, že převzetí nemovitosti stalo se s výslovným uznáním pohledávky
žalobcovy k ní se vztahující. Nezáleží proto na dodatném odepření pře
vzaté již povinnosti vojenskou správou, ježto z uvedených příloh C a O
]e patrno, že i vojenské správě před převzetím budovy známa byla pohledávka žalobcova kní se vztahující, i uznání této pohledávky státními
orgány jako dluhu státu.
čís.

2518.

Byla-Ii již vládou do přejímací ceny za obílí sklizně 1921 započítána
též daň z obratu, nelze jí na přejímatelí požadovati.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Rv II 520/22.)

Žalobkyně dodala žalovanému subkomísíonáři Státního obilního
ústavu obilí v době od 28. října 1921 do 31. ledna 1922. Žalobu O zap1~ceni : % daně z obratup r o c e sní s o udp r v é s tol ('c e zanlltl. D, u vod y: Soud má za zjištěno, že přejímací cena dle nařízení
ze dne. 30. června 1921, čís. 224 sb. z. an., stanovená na 185 Kč
S190.~č), byla, jak plyne z údajů stran, zaplacena; jde však o to, je-li
zalu]lcl strana oprávněna započísti si 1 % daň z obratu mimo tarifovanou cenu a dožadovati se zaplacení. Běží však o úředně tarHovanou
cenu, kterounélzeZ'Jyšovati. Ani zákon ze dne 12. srpna 1921,Čís. 321 .
sb. z. a n. mkterak nedotýká se úředn~ stanovených cen, a § 12 onoho
zákona svým zněním vztahuje se na ceny volně smluvené, nikoliv taTÍfov~né. O d vol a c i s o u džalobě vyhověl. O ů vod y: Pro soud jest
smerodatnym mkohv názor ministerstva fin"ncí, nýbrž zákon. Praví-li
výnos, že daň z obratu jest zahrnuta v přejímaci ceně 190 Kč za obilí, a
]e-h toto stanovisko odůvodněno tím, že v době vydání nařizení ze dne
30. Cervna 1921, čís. 224 sb. z. a n.nesměla býti daň z obratu zvlášť
,účtována, takže prodejní (přejímací) cenou se rozuměla vždy cena
v~etně daně z obratu, sluší k tomu poukázati, že pro daň z obratu platí
zakon ze dne 12. srpna 1921, Cís. 321 sb. z. a n., který stanovi v §u 12:
»Podnikatel jako platitel daně může osobě, mající nárok na dodávku
nebo výkon, dani podléhající, daň zvlášť účtovati a jest k tomu povinen,
žádá-li o to příjemce. Žalovaná strana byla subkomisionářem státu a
byla žalující"strana dle §u 2 nařízení vlády republiky čsl. ze dne 30. '

června 1921, čís. 224 sb. z. a n. jako držitel zemědělského podniku zavázána, dodati státu povinnou dávku a platilo se dle tohoto §u jako pře
jímací cena za pšenici za 100 kg 190 Kč, a za ječmen 185 Kč. Měla tudíž dle §u 12 zákona o daních z obratu žalující strana právo daň tu na
osobu, mající nárok na dodávku, přesunouti. Nešlo o dodávku, která by
dle §u 4 (1-16) zákona o dani z obratu byla osvobozena od daně té
ani o osobu dle §u 7 (1) a (3) téhož zákona vyznačenou. Názor mini~
sterstva financí, že daň z obratu zahrnuta jest již v přejímací ceně,
která jest úřední, odporuje ustanovení §u 9 (5) zákona o této dani stac
novícího, že vyměřovací základ netvoří jen úplata smluvená, nýbrž i cena
úřední. Po názoru odvolacího soudu měl tedy žalující právo ve smyslu
§u 12 zákona o daní obratu tuto daň zvláště účtovati.
Ne j v y Š š i s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a uložil mu,
by ve věcí dále jednal ,a znovu rozhodl.

z

Důvody:

Dovolání nelze upříti oprá~něnosti. V tomto případě šlo o dodávky
t. zv. obilí kontingentního ve smyslu §u 2 vládního nařízení ze dne 30.
června 1921, čís. 224 sb. z. a n., jak již odvolací soud uvedl, neboť jen
na kontingentní obilí byly stanoveny ceny 190 Kč za 1 q pšenice neb
žita a 185 Kč za 1 Čj ječmene; za které stát obilí přejímal. (§ 2 (3) tohoto vlád. nař.). Ve sporu bylo řešiti, otázku, zda bylo přípustno, by žalobce ku přejímacím cenám za obilí, žalovanému družstvu dodané, účto
val ještě 1 % daně z obratu, či byla-li tato daň již zakalkulována při
stanovení přejímací ceny. O této otázce přesunu daně bylo již uvažováno ve finančním v}'boru hned při projednávání zákona ze dne ll. prosince 1919, čís. 688 sb. z. a n. a bylo. poukazováno k tomu, že při dodávkách za ceny úředně stanovené (taxa,mi neb maximálními cenami)
nemohou dodavatelé přenésti daň z obratu ,na odběratele dodávky zakalkulovál)ím do prodejní ceny a došlo k resoluci finančního výboru,
kterou vláda byla vyzvána, aby hledíc k nemožnosti přesunu daně
z převodu statků a pracovních úkonů z v 1 á š t ním s ú č t o v á II í m,
upravila přiměřeně cen o v é normy zákonné - a resoluce tato byla
také přijata Národním shromážděním ze dne ll. prosince 1919 (těsnop.
zpráva str. 2884 a 2887). Bylo tedy třeba v rozepři zjistiti, zda vláda,
stanovíc přejímací ceny za obilí ze sklizně 1921 ve smyslu §u 2 (3)
vlád. nař. ze dne 30; června 1921, čís. 224 sb. z. a n., řídila se zmíněnou
resolucí a zda zakalkulovala již do nich i 1 % daně. z obratu. Ačkoli
žalovaná strana při jednání v prvé stolici namítala proti žalobnimu nároku že 1% danň z obratu byla již v úřední ceně za obilí zahrnuta,
nezabýval se námitkou jejiprvý soud vůbec a odvolací soud vyslovil
názor, že by zakalkulování daně do ceny přejímací se příčilo. ustanovení
§11 9 (5) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 321 sb. z. a n., skutkově
však rovněž nezjistil, zcla vláda daň z, obratu do ceny ,přejímací (nákupní) zakalkulovala, či nikolí. Právem t~dy vytýká dovolatel rozsudku odvolacího soudu z tohoto důvodu neúplnost, která zabránila vysvětlení a důkladnému posouzení rozepře (§ 503 čís. 2 c. ř. s.).
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V ~om,

ž~ k~pitel

grodal

2519.

zbo~í dále,

neohledav je, nelze ještě spaa dal Je proto prozboží spatřovati' jeh!)

trova~1 sc~vale~l. zbo(l~. Pozastavil-Ii však zboží
datel~ k ,diSpOSICI, dluzno v napotomním zcizení

schvalem.
(Rozh. ze dne 17, dubna 1923, Rv II 535/22.)
Ž~lující ,firl!'a dodala žalované okurky, jež jí kupitelka dala k disPOS!C!', po te vsak je dále prodala, žalobu o zaplacení kupní ceny o b a
n I, z s I ~ o u d y zanlltly, o d vol a c í s o u d mimo jiné z těchto
d u v o d~ u: Odvolatelka ~ spatřuje nesprávné právní posouzení věci
v tom, ze prva stoh ce prehlédla, že zboží bylo dne 28. června 1921
iPo dáni k 9isposici) dále prodáno, a ježto prý dle čL 348 obch. zák.
za~o~any mel pOVl11110St, pečovati o prozatimní uschování zbOŽÍ, neUČll111 tak a r;evzal zboží na svůj sklad, nastal prý tentýž právní stav,
Jako. kdyby zalůvaný sám byl zboží d;))e prodal, tedy vadné zboží
sChvahl" a ~ proto jest povinen zaplatiti. Tomuto názoru odvolatelky
l1~lze pnsved,člt!. Kupltel může koupené zboží, aniž sám je ohleda!,
dale odeslati, musí však učiniti co nejdříve oznámení o vadách. V dalším ?deslání (prodeji), nelze ještě spatřovati schválení zbožL Kupitel
n~ma POVll1~OStl, JakmIle vady včasproďateli oznámil, by zboží sám
dale usch~vaval, a jeho, povinností jest, o zboží prozatimně jen pečovati.
la~mIle uClml prodateh oznámení o vadách a dal mu zboží k disposici,
coz~ se v tomto případě nepopřeně stalo, a jakmile tudíž prodatel má
m07!.1O~t, sám ?alší disposici se zbožfm činiti a přes to o zboží se ne~tara" jest kupl tel své povinnosti zproštěn a nemusí dále o zboží pecovat!. Na~rosto ~elze tu~íž z dalšího prodeje po dání k disposici dovozovah nejake zavazky zalovaného,
N e j vy Š š í s o u d uZlla1 dle žaloby.

Odvolací soud zjistil jednak, že žalovaný žalobkyni zboží (okurky)
dal v čas k disposicí, jednak, že obchodní družstvo v B. převzalo toto
zboži od žalovaného k da(šímu rozprodeji, a část jeho dne 28. června
1921, tedy potOI:', když hlovaný je dal žalobkyni k disposici, oznámiv
]I" jak je nepopreno, dopisem ze dne 17, června 1921 vady zboží ?ale rozprodalo. Okolnost, v kterou dobu družstvo převzalo okurky od
zalovaneho k rozprodeji, nebyla zjištěna, a není tedy zjištěno, zdali
se tak stalo dříve než žalovaný, převzav je po odevzdání mu dráhou'
sám je ohledal, či zdali se tak stalo teprve potom, Než okolnost tato:
nejsouc ve sporu rozhodna, nepadá zde na váhu jednak proto že zboží
bylo žalovaným v čas pozastaveno ve smyslu č!, 347 obch, zák" jednak
z důvodú níže uvedených. Zajisté sluší souhlasiti s odvolacím $flUdem
p~aví-li, .!e pl?dal-li .žalovaný jako strana kupující zboží mu z~slané
dale, amz by je byl dříve ohledal, nelze v tom ještě spatřovati schválení zboží; naproti tomu však nelze souhlasiti s dalším názorem odvolacího soudu, že za prodej zboží družstvem po tom, když bylo žalující

firmě dáno k disposici, žalovaný není zodpověden. Ze srovnání ustanoveni čl. 347 a 348 obch. zák. plyne, že strana kupující, jež prodávajícímu oznámila vady zboží, j es top r á vně n a - nikoli povinna zjistiti stav zboží znalcem, a provésti také, šetříc předpisu čl. 343 obch.
zák., prodej zboží na účet strany prodávající, každým zpúsobem jest

p o v i n n aJ postarati se o prozatimné uschování zbOŽÍ, a ne n í j í
d o vol e n o, aby zboží to zpeněžila na s v Ů j Ú čet. jakmile' tak uči
nila a zboží dále prodala, disponovala jím ve skutečnosti a jest následkem toho pokládati je za schválené, přes to, že před tím je pro vady
pozastavila, žalovaný jest oproti žalobkyni těmito předpisy vázán, a
bylo proto jeho povinností, by, jakmile mu družstvo oznámilo, že zboží
od něho do rozprodeje převzaté, pokud se tyče koupené, dává mu pra
vadnost k disposici, učinil ihned opatření, by družstvo s ním dále nedisponovalo na svúj účet. Opomenutí jeho .v tom ohledu šlo v poměru
k žalující firmě na nebe!pečí žalovaného a proto, neučinil-li opatření,
by zamezil další rozprodej, k němuž byl, hledíc ke čL 282 obch, zák.
povinen, sluší za to míti, že s ním souhlasil, a že žalující strana následkem této disposice se zbožím nebyla již povinna o ně se dále starati, poněvadž mohla právem předpokládati, že žalovaný zboží dodatečně schválil \čL 347 obch. zák.), Proto o nějakém prodlení žalující
strany s disposici se zbožím tím ,nemůže býti více řeči. Z toho plyne,
že žalovaný jest povinen zaplatiti umluvenou, pokud se týče zažalovanou kupní cenu za zboží mu dodané ..
čís.

2520.

I o po m e n ut í poručníka (opatrovníka) vyžaduje za podmínek
§u 233 obč. zák. schválení soudu.

(Rozh. ze dne 17, dubna 1923, Rv II 536/22,)
Leokadie B-ová koupila od Adelheidy K-ové nemovitosti, na nichž
vázlo předkupni právo pro josefa K-a. ježto josef K. byl nezvěstným,
byl mu zřízen soudem opatrovník, jenž se nevyjádřil ve Ihútě, pOSKytnuté k uplatnění předkupního práva, žalobě Leokadie B-ové i Adelheidy K-ové o zjištění, že předkupní právo žalovaného Josefa K-a zaniklo, že žalovaný jest povinen to uznati a vydati prohlášení, že souhlasí s prodejem nemovitostí prvé žalobkyni a že svoluje k výmazu
předkupního práva o b a niž š í s o u d Y vyhověly, o d vol a c í
s o u d z těchto d ú vod ú: Po stránce právní odvolatel neprávem poukazuje k tomu, že právo předkupní jako ryz6 osobní právo nelze vykonati opatrovníkem, a že by bylo bývalo třeba, by nevykonávání práva
předkupního .bylo opatrovnicky schváleno, Jest ovšem pravda, ,že právo
předkupní jeSt právem ryze osobním, jest však též p'říp~stným v~kon
takovýchto práv zákonnýmzastupcem a to~:ne]e~! n,~nz~je-h to ~z~ko~
výslovně, jako na př. v § 131 mlm?sp~r. nz. pnh!a~el11 se k dedlctvl
pro nepřítomné neb dle §ll 158 ?bc. ~ak, poplra:~ zaloba pro choromyslné. To však musí z praktIckych duvodu rovnez plahlI, byl-h opatrovník nepřítomného dle §u 276 obč. zák, ustanoven proto, by třetí
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osoba neutrpěla újmu ve výkonu svých práv. Německé právo má pro
případ nepřítomnosti majitele práva předkupního zvláštní řízení pro"
~rolaci; schází-li takové řízení, jako II nás, musí se přikročiti k ustano-,
'Jení opatrovníka za nepřítomného, jínak by se mohlo státi, že by někdo
nemohl svou usedlost prodati, aniž by se musil obávati pozdějších zá"
pletek z té příčiny, že k předkoupi oprávněný jest neznámého pobytu
a nezanechal osoby k zastupování zmocněné. Opatrovnického schvá"
'cní vyžadují jen kladná jednání opatrovníka, nikoliv však též opome"
nutí prohlášení, ačkoliv toto opomenutí má' v zápětí právní účinky;
stejně lze, nedostavÍ-ii se zákonný zástupce žalovaného, vydati rozsudek pro zmeškání, aniž by bylo třeba poručenské!)o schválení oporWl1utí právního hájení.
N f: j V Y š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Ve věci samé nelze upříti oprávněnosti dovolání, pokud uplatňuje
nesprávné právní posouzení věcí. Dle §u 2760bč. zák. má opatrovník,
""přítomného pečovatí o jeho záležitosti, jako o záležitosti nezletilého.
Tím jest opatrovník nepřítomného na roveň postaven poručníku a proto
dle (:in 233 obč. zák. povínen, ucházeti se o schválení poručenského
soudu ve všech důležitějších věcech. Názor, odvolacího soudu, že toto
zákonné ustanovení se nevztahuje na pouhé opomenutí, nýbrž jen na
positivní právní jednání poručníka, pokud se týče opatrovníka, nemá
opory ani v doslovu ani ve smyslu zákona (viz čís. 180 sb. judíkátů).
V tomto případě mlčení opatrovníkovo v 30denní lhůtě §u 1075 obč.
zák. rovná se v podstatě jeho prohlášení, Že se vzdává předkupního
práva v neprospěch svého opatrovance. Není potřebí, šířiti se o tom,
že k platnosti takového prohlášení, pokud se týče k takovému, chování
se opatrovníka je potřebí schválení opatrovníckého soudu ve smyslu
§u 233, 276 a 282 obč. zák. Chování se opatrovníka josefa K-a nemá
tedy v tomto případě vlivu na existencí sporného předkupního práva.
Kupní smlouva ze dne 20. prosince 1921 byla schváleqa pouze poručenským soudem ohledně. nezletilé Leokadie B-ové, níkoliv též ohledně
nepřítomného josefa K-a opatrovníckým soudem, což je zřejmo i z opatrovnických spisů. jelikož ž,!lobkyně zakládají žalobní nárok pouze na
pasívním chování se opatrovníka Viléma
~a, j~ž ?dpor~je uvedenýn;
zákonným ustanovením a proto nemohlo mltI pravmho vlIvu na sporne
předkupní právo, bylo dovolání vyhovětí, rozsudky nižších soudů změ
niti a žalobu zamítnouti.

\V

čís.

věc

2521.

V, řízení upomín;lcím nesmí dovolaný soud sám od sebe odstoupiti
soudu dle jeho mínění příslušnému (§ 44 j. n;).
(Rozh. ze dne 17. dubna 1923, Nd II 53/23.)

Ne j vy Š š í s oú d rozhodl spor o příslušnos,t. mezi ,?kre,sn!mi
soudy v Pelhřímově a Jíhlavě, kteréž se oba prohlaslly nepnslusnYllll

vyří9íti uporilín~cí

žalobu (správn~ žádost), v ten smysl, že uznal příslušným okresnl soud v Pelhnmove.
.
Dlrvody:

Dle §u 2 zákona ze dne 27. duhna1873, čís. 67 ř. zák. ve znění
novely k c. ř. s. ze dne 1. června 1914, čís .. 118 ř. zák., pokud s:; ~ýče
článku III. zákona ze dne 1. dubna 1921, ČIS. 161 sb. :z. a n., ndl se
místní příslušnost k vydání podmíněného platebního rozkazu ustanoveními jurísdikční normy O místní příslušnosti ve s po r n Ý ch. věcech.
Okresní soud v Pelhřímově, u něhož byla dne 28 . .března 1923 vznesena upomÍnací žaloba, - správně zřetelem k obsahu konečné prosby
v ní obsažené žádost o vydání podmínečného platebního rozkazu ve
smyslu §u 4 cit. novely čís. 118/1914 ř. zák., - neprávem postoupil ji
okresnímu soudu v Jihlavě ku příslušnému úřednímu jednání ve smyslu·
§u 44 j. n., poněvadž tu nešlo o záležitost řízení mimosporného .(znění
citovaného §u 2 zákona čís. 161/21 sb. z. a n.), a byl okresm soud
v Pelhřimově povinen, abv ve smyslu §u 5 cit. novely čís.' 118/1914
ř. zák. sám žalobu tu, pokud se týče žádost vyřídil, a ji odmítl, sh~edal-li,
že dle svého obsahu nevyhovuje některému z ustanovení §§ 1 az 4 posléze uvedené novely. Při správném postupu, okr.esního soud~ v Pelhři
mově nemohlo se okresnímu soudu v jihlave am dostatr moznostr, aby
se onou věcí zabýval.
čís.

2522.

Sudiště dle §u 87 a) j. n.Ústní doznání ~alo~aného, ~: obt~dnávk~.
učinil, nenahražuje písemného průkazu o.ob!ed~avce" a~lIz stacI.pouhe

odeslání zboží nýbrž vyhledává se. laktlcke prevzeb Jeho kup,telem.
Sudiště podle §u 101 nelze dovolávati s~ prot~ čs. státním občanům,
bydlícím na Slovensku nebo v Podkarpatske RUSI.
(Rozh. ze dne 18. dubna 1923,. R I 355/23.)
žalobu o zaplacení kupní éeny zadal hlobce, prot?ko!ovaný obchodník v Liberci, proti žalovanému, obchodmku v Munkaceve, na okresním soudě v Liberci, opřev ji co do místní příslušnosti? § 87 a), 101
j. n. a § 31 uh. cív. ř. s. Námitku místní nepří~lušno.str s o u cl p r~ ':
s t o I i c e zamítl, rek u r sní s O'U d jí vyhovel. D u vod y: Sudlste
dle §u 87 a) j. n. předpokládá, že objednávka, která jest podklade,?
pohledávky, a skutečné převzetí (odeslání) .zboŽí Jest p~okaz,ano hstrnamí. žádného z těchto předpOkladů tu nem. Žalobce predlozll obJednací .lístek, jejž sám sepsal a podepsal. Leč Jí~tek !ennení Iistínou n
objednávce, jak jí vyžaduje § 87 a) j. n.c pOl1ev~dz takova hstll1a br
musila, pak-Jí by nebyla sepsána přímo :alovanJ:'r~, ~ykaz~valI aspon
jeho podpís nebo razítko, by :- ?í plynulo, z; P?chaz~ tez ?~ zal~vaneho.
Tím méně jest listinně prokazano skute~ne prevz,etr zbo~l. Obe,~tr~ny
udávají souhlasně, že zboží bylo žalovanemu }a~lano dobrrk,ou, JIZ ~sak
žalovaný nevyplatil, pročež bylo zasláno zpet zalobcl, takze se vubec
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ie.\nym spol~čníkeIl1, .iest od 4. ledna 1923 v řízení vyrovnávacím. Že
by říl:e~í to 1 Pf?t! veřejnému ~polečníku Antonínu S-ovi bylo zahájeno,
ze SpIS~ nev!cha~1 a nebylo am tvrzeno. Z §u 60 a 61 vy" ř. vyplývá, že
v takovem pnpade, kde, Jako zde, bylo vyrovnávací řízení zahájeno toliko
o jmění společnosti, uzavře-Ii společnost soudní vyrovnání postihují jeho
élčin~y také ~:ške.ré oso,b~ě ručící společ~íky, kteří v ča;e zahájení vyrovnavaclho nzem tu Jeste byh, _a vyrovnal1l obchodní společnosti osvobOZUJe všechny ocl závazku nahraditi věřitelům společnosti to s čím
'.ryšli na prázdno. Za splnění uzavřeného vyrovnání ručí ovšem' i -společníci veškerým svým soukromým jměním. Z toho vidno, že povolení
c;xekuce proti veřejnému společníku bylo by obcházením zákonného
předpisu a odporovalo by zásadě stejného práva a postavení všech vě
řitelů obchOdní společnosti v soudním řízení vyrovnávacím (§ 46 (3)
vyr. ř.), neboť by se takto jednomu věřiteli dostalo uspokojení na úkor
ostatních věřitelů a také dotyčný veřejný společník, proti němuž exekuce by se vedla, byf by oproti ostatnim společníkům obchodní společnosti poškozen, kdyby celý dluh společnosti zaplatiti musil a ,nastalo
pak vyrovnání obchodní společnosti.
.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

nedostalo do rukou žalovaného. žalobce přiznává výslovně, že zboží
nebylo žalovaným převzato. žalovaný doznává ovšem. že zboží objednal, což by po případě mohlo listinný průkaz nahraditi. Ježto však nenastalo skutečné převzetí (odeslání) zboží, nelze se odvolávati na sudiště dle §u87 a) i. n.
Ne jv y š š í s ó u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Poukaz k předpisu §u lOl j. n. a § 31 odstavec druhý uh. C. ř. s. pro
pochybeným. Nehledíc k tomu,
tento spor podstatných, úplně
shodným s §em 87.a) j. n., jest § lOl j. n. jen předpisem rázu retorsního proti cizině, a nemůže se ho býti dovoláváno ohledně Podkarpatské
Rusi, která dle ústavy republiky Československé jest nedílnou jej! částí
a n.á s ní v otázkách, soudnictví se týkajících, jednotnou moc zákonodárnou. Že soud v Liberci není dle §u 87 a) j. n. místně příslušným, bylo
rekurs ním soudem správně rozhodnuto a odůvodněno. Objednací lístek, .
lalobcem předložený, jest psán a podepsán pouze žalobcem, podpisu
žalovaného na něm není, a proto neposkytuje podkladu .dle §u 294
c.ř. S.j že objednávka byla žalovaným učiněna. Vadu tuto nemůže' nahradití doznání žalovaného, že zboží objednal, neboť předpis §u 87
a) j. n. jest povahy ryze formální, a žalovaný mŮže sice uznati přísluš
nost dovolaného soudu, ale nemůže svým uznáním učiniti bezúčinnýrn
předpis, že pro založení příslušnosti dle §u 87 a) j. n. jest třeba, by
objednávka byla listinou prokázána. S doslovem §u 87 a) j. n. nesrovnatelr.ým a proto mylným jest názor stěžoVatelův, že ku založení onoho
sudlš!l' stačí odeslání zboží. Zákon vyžaduje nikoliv pouhé plnění na
stra"" prodatele dle čl. 324 obch. zák., pro které arci pouhé odeslání
zboží může stačiti, nýbrž faktfcké převzetí kupite,1em, totiž předání zboží
do jeho faktické moci. Této podmínce nebylo odevzdáním zboží k po·
. š!ovní dopravě ještě vyhověno, a, když žalovaný vyplacení dobírky a
tím taktické převzetí zboží odmítl, byla vůbec zmařena. Jest sice správné,
že nerozhoduje, zdali kupitel zboží také právně převzal, a bylo by bez
významu, kdyby kupitel po faktickém předání zboži byl je pro dateli dal
k disposici, ale před předáním zboží do faktické moci kupitelovy nemllže býti sudiště dle§u 87 a) j. n. založeno.
příslušnost okresního soudu v Liberci je
:<0 § 31 uh. c. ř. s. jest v částech, pro

čís.

2523.

Bylo-li vyrovnávací řízení zahájeno o jmění veřejné obchodní spojest dlužníkem ve smyslu §u 10 vyr. řádu pouze společnost
a· nikoliv též jednotliví společníci.

lečnosti,

(Rozll. ze dne 18. dubna 1923, R I 359/23.)
Dne 8. února 1923 povolil exekuční soud exekuci na nemovitosti
obchodní společnosti, jež byla od 4. ledna 1923 v ří
zení vyrovnávacím. Rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh. D ů
vod y: Je nesporno, že obchodní společnost, jejímž jest stěžovatel ve>polečnika veřejné

Důvody:

j

!)Iu.žno přis,vědčiti st.ěžo~ateli, ž.e slovem »dlužník« § lOvy" ř. rozumetr Jest dluzmka, o Jehoz ]lnem zavedeno bylo vyrovnávací řízení.
Jelikož o jmění povinného Antonína S-a vyrovnávací řízení zavedeno
ne,bylo, bylo lze nab~ti n~ ~ě~ech jemu náležejících, to jest na' před
metech Jeho soukromeho J111em, soudcovského zástavniho práva. Tomu
není na. z,ávadu ustanove?í §u 60/2 vy", ř., podle něhož právní účinky
vyr~vnam JSou .na pľospech, pokud nem ve vyrovnání stanoveno něco
jinéhJ' každém,u společníku vůči v.ěřitelům společnosti, ani § 61 (I)
VýT. ", podle nehOl, bylo-I! pouze o soukromém jmění některého osobně
ručícího společníka obchodní společnosti zavedeno vyrovnávací řízení
a v něm uzavřeno vyrovnání, sproštěn jest tím společník dalšiho ručení
za dluhy společnosti, neboť tato zákonná ustanovení upravují účinky
vyrovnání, soudem potvrzeného, nikoliv snad účinky jeho zahájení. Nerozhoduje ani to, že veřejná obchodní společnost není právním podmětem
a že nositelr práv a p~~innos~ ~eřejné ,obchodní spol~čnosti (čl. 91 a
112 obch. zak.) JSou JeJI spolecmc!. Dluzno naopak zdurazmti, že právě
§ 60 vyr. ř .. výslovně řeší případ, že d I u žní k e 111 jest obchodní společnost a že § 61 vy" ř. má na zřeteli při pad, že vyrovnávací řízení
zavedeno jest toliko o s o u k r o mém j měn í některého osobně ručícího společníka, z čehož .plyne, že, je-Ii vyrovnávací řízení zavedeno
toliko o jmění společnosti, jest dlužníkem po rozumu §u 10 vyt. ř. pouze
tato, a mkohv společník nebo také společník osobně ručící, jenž osobně
ve vyrovnání není, pokud se týče, o jehož jmění vyrovnávací řízení zavedeno nebylo. Neprávem poukazuje rekursní soud k tomu, že by povolení exekuce znamenalo obcházení zákonného předpisu, blíže ovšem
neoznačeného, a že by také odporovalo zásadě stejného práva a postavení všech věřitelů obchodní společnosti v soudním řízení vyrovnávacím,
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vyslovené v §u 46 (3) vyi". ř., neboť při tom.předpokládá, že také povinní' Antonín S. je k placení neschopen, aniž by pro tento předpoklad
bylo ve spisech podkladu. Při správnosti tohoto předpokladu bylo by
na povinném Antonínu S-ov i, by zažádal o zavedení konkursního nebo
vyrovnávacího řízení na své soukromé jmění. Pokud však tak neučinil
a ani úpadek ani vyrovnávací řízení oje h o s o II k ľ O !TI é m j-m ě n í
zavedeno nebylo, není s hlediska §u 10 konk. ř. po případě §u 10 vyr. ř.
závady, aby na tomto jeho soukromém jmění nebylo nabyto soudcovského zástavního nebo úkoJného práva.

čís.

2524.

Povinnost podnikatele k náhradě škody.. n.eu~inil-Ii náležitého opa-

tření, by byla osvětlena stavbou rozkopana sllOlce.

(Rozh. ze dne 18. dubna 1923, Rv I 1033/22.)
žalovaný, podnikatel staveb, provádě! zen:ní, stav?y na silnici, za
kterýmžto účelem ji uzavřel, natáhnuv ~res sllmcl draty. ~a tm~ ':Jel
žalobcův povoz, ježto stavba nebyla osvetlenaJ do p;oh!ubne na ~llmcl,
čímž byly poraněny koně a poškozen povoz. z;aloblll na rok. na nahradu
škody uznaly o b a 11 i ž š í s o u d Y co do' duvod~ po pravu, o d v 0'1 a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Žalovaný provadel pko podmkatel
staveb, nutné opravy a válcování na veřejné, silnici, odboč,UJ,'cí :- o~~esm
silnice H-S. k nádraží stejně pojmenovanemu a spoJU]!c: nadrazl ,to
s touto okresní silnid. Splavovaná silnice m~sela v, dobe, ~p:av b~h
uzavřena pro jízdu povozy, to bylo jaké v ok?~mch,obclch,vere!ne vyhlašeno za současného poučení, které cesty muze byh POUZl,tO jako, c,est~
náhradní, a vyhláška taková zejména ~alep,ena byla, take ,,~a navestn~
tabulce, postavené na kraji obce S" obracenem ve sme;u pn!ezdu k on~
silnici nádražní. Mimo to přepažena byla opravovana sllmce po cel~
šířce ani ne ve vzdálenosti 2Y2 m od styčného bodu na ,~llmcl ok~esl11.
Ony veřejné vyhlášky, ať již staly se tak neb onak, ma]!c~ hlavne t~n
účel, aby uspořily povozům zbyte~né zajíž4'ky ,nebo marne Jlzdy zpateční, nemohou, jak samozřejl11o, nadobro zabramh t?mu" by se pre~e
některý z povozů nepřiblížil až k samému mlstu, nes]!zdne',llu, kde nasledkem toho musí povozům v cestu postavena byh znatelna, a ~rozu.l11l
telná výstraha pred ~al~í j,zdo;: a, v~straha !a ,.s~oJena musI brh zaro~ .
veňs vhodným opatre11lm, dalsl ]!zde zabranU]IClm I !ysl~ky. z~loya~y
uznávaje, že ,nastala mu povinnost, .uči?i.ti posléz, oznac,en~ opatr:nI t,lm
okamžikem, kdy povrch silnice mugr1 byh rozkQpan, t,,:~, na t?m: ze y;t~
své povinnosti plně za dosl učinil, zřídiv .p~es c,elou Sl;ku s~I,11lce J~s!e
před místy nesjízdnými přehradu vyhovu]!~1 poz:,dav~um vys~ ~mme- .
ným. Vzhledem k předmětu a obsahu odvolam mu ze jJrezkumna cmnos! .
soudu odvolacího záležeti jedině v tom, aby posoudl~ a, rozhodl, zdalt,
žalovaný, postaviv onu přehradu, způsobem dostatecnym postaral se

o to, by nikdo třeti jízdou, po připadě chůzi po silnici, když ucměna
byla neschůdnou, nepřišel ke škodě. Podle zjištění soudu prvé stolice
záležela přehrada v tom, že napříč přes celou šířku silnice napiaty byly
dva ocelové dráty 5 mm silné. jeden ve výši 30 až 40 cm nad rovinou
silnice, druhý tak, že by byl dosahoval asi prsou dospělého mUže na
silnici stojícího, oba dráty byly pevně uvázány na jedné straně na kmenu
dorostlrho 'stromu, na straně druhé na železné tyči podoby I do země
zaražené. Uprostřed silnice zaražen byl dřevěný kůl v průměru 15 až
18 cm, kolem toho byly dva dráty několikráte ovinuty, na kůlu byla t,,bulka s nápisem: »Pozor, parní válec, silnice uzavřena,« Na tabuli zavěšovala se a to na straně obrácené k okresní silniCi, kde byl 5 nápis,
každého večera o 9, hodině hořící lucerna, která svítiti tam měla až do
rána. Mimo to položeny byly těsně pl'i drátech směrem k nádraží 3 páry
železničních pražců, vždy po dvou na sobě. V noci ze. dne 30, na 31.
května 1920 vezl kočí žalobcův pět osob v kočáře z E. k vlaku na Stanici H-S, Krátce po 10. hodině přiblížil se k místu, kde odbočuje od silnice okresní přiJezdni silnice k nádraží a sotva že vyjel na tuto silnici,
klesly náhle oba koně, Dcitnuvše se zároveň v mělké jámě do hloubi as
40 cm, lidmi žalovaného při silničních pracích vykopané. Oba koně se
zranili, strhali postroje, kočár byl polámán a úbor na kočím roztrhán.
Kočí, přes to, že jel opatrně pomalu, ba téměř krokem, ani přehrady,
mající silnici uzavírati, ani jámy za ní se nalézajíCÍ nepozoroval, aniž
při sebe větší opatr"osti a ostražitosti zpozorovati mohl za tmy teitda
p2"nující, protože lucerna, mající přehradu osvětlovati, nebyla rozžehnuta a kočárové svítilny, vrhajíce světlo pouze asi až ke hlavám koní,
nemohly ji nikterak nahraditi. Z přirozené povahy plyne, že přehrada,
aťsi byla již zařízena jakkoliv, měla-li vůbec vyhovovati účelu, jemuž
byla určena, i za noční tmy - a téhdá byla právě noc zvláště temná musela náležitě býti osvětlena, svítilnou přímo na ní nebo bezprostřední?
vedle ní vhodně umístěnou, protože jinak nejen nemohla býti k prospě
.chu, nýbrž ještě spíše mohla míti vliv nepřiznivý. Otázku, zda byla jinakzpůsobi1á a dostatečná, bylo by řešiti teprve tenkráte, kdyby byla
bývala možnost, aby ji kočí při náležité opatrnosti před sebou postřehl
dříve ještě nežli na ni najel. Uznává-li žalovaný, Že byl povinen, posta,rati se o náležité .zahražení silnice, připouští zároveň, že bylo jeho povinností, by zařídil vše, čeho, hledíc k okolnostem, k místu stavby, jeho
okolí, zvykům a pc'!aze vůkolního obyvatelstva a podobně, bylo zapo~.
třebí, by přehrada zůstávala n"epřetržitě osvětleni! po celou dobu; dokaváde nebyla zřejmě znatélna za světla přirozeného. Rozumí se samo
sebou, že není vyloučena po případě ani nutnost, ustanoviti zvláštního
hlídače. Při tom dlužno setrv~ti přes to, že některé z dotázaných okresních komisí správních podaly úřední vyjádření v ten rozum, .že činiti
zvláštní opatření hlídačské není obvyklým,· protože různost poměrů,
k nimž dlužno přihlížeti, již sama činí nemožným, aby se vyvinula ně
jaká zvyklost v tomto směru. Žalovaný, i když se za pravdivé pokládá
Jeho tvrzení, že přísně nařídil, aby každého večera, jak se setmí, dána
byla k přehradě rozžatá svítilna, v níž by hořelo až do rána, nedostál
zcela svým povinnostem, protože riezařidil, čeho bylo nezbytně zapotřebí, by světlo opět bylo obnoveno v případě, že by z jakékoliv při činy
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shaslo, zejlnena když mu případy takové, skutečně již se
právě na téže silnici, zajisté byly již známy.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.

přihodivší,

D Ll vody:

Dovolací důvod nesprávného právniho posouzeni věci shledává dovolatel v tom, že nižši soudy mylně posoudily otázku, zda je tu zavinění
následkem nedostatečného přehražení stavebního místa. Tvrdí, že dotyčná opatření, jak je první a druhá stolice zjistily, byla dostatečná, a že
jsou nejvyšší mírou toho, co při použití obyčejné pozornosti požadovatí
lze na člověku obyčejných vlastností, dovolávaje se v tomto směru ustanovení §u 1297 obč. zák. Dlužno především vytknoutí, že dle §u504 c.
t. s. dovolací soud přezkoumává v mezích návrhů dovolacího řízení toliko rozsudek odvolacího soudu a že není tedy zapotřebí, obírati se vývody dovolání, jimiž brojí proti právnímu posouzení věci prvnim soudem, zejména proti jeho názoru, že podnikatel v každém případě ručí za
své pomocníky. Odvolací soud posoudil věc po právní stránce připadně.
Správným jest jeho názor, že pro žalovaného nastala tím okamžikem;
kdy povrch silnice 'ilusel býti rozkopán, povinnost, postaviti povozům
v cestu znatelné výstražné znamení, varující před další jízdou a učiniti
vhodné opatření, by jízdě také lysicky bylo zabráněno a zaříditi vše,
čeho třeba, by přehrada za noci zůstala. nepřetržitě osvětlena, což
v tomto případě bylO tím nutnějším, ježto k přehražení použito bylo tenkých drátů, za tmy vůbec neviditelných. Odvolací soud má pravdu
i v tom, že žalovaný těmto povinnostem zúplna nevyhověl, omeziv se na
nařízení, by vždy večer, jakmile se setmí, dána byla k přehradě rozžatá
svítilna, neboť, i kdyby tomu příkazu bylo vždy vyhověno, mohl nastati
případ, že nebezpečné míst'? v noci zůstalo neosvětleno, jak tomu právě
bylo v tomto případě, kde kočí žalobcův a jeho povoz bez jakéhokoliv
vlastního zavinění utrpěl poškození, jež tvoří podklad tohoto sporu.
Sluší ovšem připustiti, že nelze žádati na žalovaném věc nemožnou neb
opatření takové, jež by bylo .alespoň hospodářsky neproveditelným, na
příklad, aby u svítilny postavil stá I é h o hlídače, avšak toho odvolací
soud, poukazuj e po· pří pad ě k nutnosti hlídače za z v 1 á š t n í c h
okolností, takové opatření vyžadujících, také nežádá, nýbrž dává tím
jen na jevo své, ostatně správné, mínění, že dlužno opatřiti to, co dle
. okolností jest nutno a účelno, by nebezpečné místo nezůstalo v noci neosvětleno. Zpravidla tedy zvláštního hlídače není zapotřebí, na druhé
straně však nestačilo, postarati se pouze o v y věš e n í svítilny a nezařídití jinak ničeho k zabezpečení toho, by svítilna také celou noc hořela,
ač takové opatření bylo možné na příklad zřízením účelného dozoru nebo
vyvěšením několika svítilen, aby, shasne-li jedna, svítily ostatní. Dovo-·
latel však dle zjištění odvolacího soudu, které nenapadá a které tedy
jest pro dovolací soud závazným, pro ten případ, že vyvěšená svítilna
shasne, ní čeho nezařídil, a v tom zcela správně shledává odvolací soud
jeho zavinění. že dle zjištění prvního soudu Adolt V. osvětlení každou
druhou noc po '%12. hod. kontroloval, na věci ničeho nemění, neboť, nehledě k tomu, že nebylo ani tvrzeno, že se to stalo z nařízení žalovaného
W-a, nebyla tato kontrola dostatečnou, jak správně podotkl již první soud~

čís.

2525.

Pří ~alobě ~ náhr.a.du ško?y z nepřímého zavinění jest na žalobci,
by tvrd!1 a .doka~al tez .skutecnosti, opodstatňující podle §u 1315 obč.
zak. rucebnl pOVlllnost zalovaného.
.

(Rozh. ze clne 18. dubna 1923, Rv 11286/22.)
~ Vycházeje ~ domu ž~lované spol;č?osti, spa.dl žalobce do sklepního

o~voru otev;eneho ~a ucelem vysypa11l uhlI a težce se poranil. Žalob ní

narok n~ nahraclu sko?y uznal pro c e sní s o udp r v é s tol i c e
co do duvodu z polOVIce po pravu, o d vol a c í s o LI d neshledal žalobního nároku důvodem po právu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DŮVOdy:

Dovolání, opřenému o dovolací důvod nesprávného posouzení věci
po s!ránce právní (§ ?03 čís. ~ c. ř. s.), nelze přiznati oprávnění. Ten,
kdo ~aluJe o nahradu skody z CI11U nedovoleného, jest povinen, ve sporu
prokazatl veškerf základ žaloby: čin '0 sobě bezprávný, škodu, příčin
nou spoJItost mezi nedovoleným činem a škodou a konečně vinu žalovaného (§ 1295 a nás1.obč. zák.). Kdo žaluje z viny nepřímé, musí netenom t~rditi, ný~rž tut?nepřímou.vínu í prokázati. (§ 1296 obč. zák.).
Zaluje-1I kdo maptele zavodu na nahradu skody zpusobené opomenutím
jeho zřízence, musí tvrditi a též dokázati, že majitel závodu zavinil škodu
žal~bceJ ustan~v!v zřízencem.os?bu nezdatnou, ku svěřené práci nezpů
SObIlou, nebo-II ze se dopuslIl vlUy, nedbalosti při výběru osoby zřízen
covy (§ 1315 obě. zák.), aneb nedbalosti při dohledu na ni. Neprávem
tedy žalující strana v' dovolání tvrdí opak, že májítel závodu v tomto
p!!padě str~n~ .žalovaná, měla tvrditi a dokázati, že František P., jejž
zndrl ku hlIdam sklepnrho otvoru, by do něho nikdo nespadl byl osobou způsobilou, neboť břemeno průvodní spočívalo na žalob~i a nikoli
na žalo":,anén:: ,Právem od,volací soud vytýká ve svém rozsudku prvému
soudu, ze zpstoval nezpusobIlost Frant. P-a k obstarání dozoru nad,
sklepním otvorem, ač nezpůsobílost ta žalující stranou nebyla aní tvrzena, neboť dokazovati a zjišťovati lze pouze okolnosti, stranamí tvrzene ~~~ 272 a 2!5~. ř: s.). Toť pods)ata zásady projednací, jež ovládá
clvllm rad soudm; ~dyz tedy odvolacnTI soudem bylo zjištěno, že žalovan~ str~.na ku hlIdam. a zabezpečení ~klepního otvoru proti úrazu usta1T.0~11~ z:~zen~e Franhs~a P-~, bylo t!m vyvráceno tvrzeni strany žalu]IC1, ze zadnych bezpecnost111ch opatrení v tom směr.u neučinila. Poně-·
vadž pak žalující strana ani netvrdila, tím méně prokázala, že tento hlídač P. byl k tOI11U nezpÍ!sobilým, nezdatným, nelze mluviti o tOI11 že se
žalobkyni zdařil dukaz o zavinění žalované strany pří volbě hlídaČe toho
(§ 1315 obč. zák.). Když toto zavinění žalované strany není tvrzeno ani
prokázáno, nelze mluvití o jejím ručení za násleclky.žalobcova úrazu.
Civilul ruzh.,dtNItl. V.
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Dopravní řád železniční.
T~n, kdo zboží sám nakládá, přejímá pouze nebezpečí vadného nalozem. Za vadnost vozu ručí dráha, leč že vada vozu při nakládání byla
poznatelna.
v

(Rozh. ze dne 18. dubna 1923, Rv I 1298/22.)
Zásilka rýže, již odesílatel v Hamburku sám naložil došla žalobce
ve stavu poškozen.é~lč ježto do vagonu zatékalo. žaloba o' náhradu škody
byla ob,: man,I z S I n; I _s o u d y zan/ítnuta, o d vol a c í m s o u ~i e mz te~hto d. u vod u ~ zalobce uznal, že odesílatel (podle předpisu
z,:l. tar. nakl. dll. 1., oddelenl B, oddíl A V) zásilku sám naložil. Tím
pr~vzal odesrla!:,1 P?vinnosti. a nebezpečí, snaložením spojené, neboť
draha .v tom ~npa;Je podle cl. 424 čís. 3 obch. zák. a § 86 (1) 3 žel.
dopr; r .. neručl za skodu, k!era vzeJ.de .z nebezpečí spojeného s vadným
nalozem~,. V pOjmu »vadneho nalozem« Je zahrnuto zejména i naložení
do vadneho v.ozu. Bylo proto povinností odesílatelovou, dbáti pečlivě
toh?, by nalozrl do vozu, pro dopravu zásilky úplně způsobilého a nikolI do vozu, o kterém žalobce sám tvrdí, že byl vadný tak že m~zi dopravou ~o něho.- jak ta~é zjištěno - dešťová voda p~ celé délce stře
chy ,;atekala .. T!m nejen ze nevyvrátil domněnky §u 86(2) žel. dopr. ř.,
nybrz p,ot~r?rl zalobce sám; že odesílatel neprohlédl vozu s péčí, kterou
mu ukla?a cl. 282 obch. zak., nehoť takovou vadu by nebyl mohl pře
hlednoutI, kdyby byl vůz prohlédl důkladně.
~ e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvemu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

prve cestou vlivem vedra a prudkého deště. Vzhledem k této možnosti i
k popření, že vůz byl již při nakládání vadným, a nabídnutému důkazu
o opaku, bylo k zevrubnému vyšetření a důkladnému posouzení sporu
třeba, by tento důkaz byl připuštěn. Odvolací soud vyřkl, že v pojmu
vadného naložení jest zahrnuto i naložení do vadného vozu. S tímto názorem lze souhlasiti jenom s omezením, že nakladateli byla vada vozu
při nakládání známa neb ~sroň. při p.ozorno,sti řádn~h? kupce (čl. 282
obch. zik.) poznatelna. Zasadne slusI vadne nakladam a vadnost vozu
rozeznávati. Za onO ručí ten, kdo zboží nakládá, za vadnost vozu podnikatel, tedy dráha. I do vadného vozu lze zboží bezvadně naložiti. Teprve zanedbáním péée řádného obchodníka stane se uložení do nevyhovujícího vozu také vadou v nakládání a přechází zodpovědnost na
osobu nakládající. Předpisem §u 86 Čí,s. 3 žel. dopr. ř. přesunuje se na
odesílatele jenom zodpovědnost za škodu, která vznikne nepečlivým a
neodborným nakládáním zboží do vozu, ostatní ručení dráhy dle §u 84
žel. dopr. ř. a jll1enovitě i ručení za vadnost a chatrnost železničních vozidel ostává jím nedotčeno. Nebyla-li prostupnost vozu pro déšť při naklitdání poznatelna, nemohl odesílatel proti ní ničeho zaříditi, jmenovitě nemohl dráhu upozorniti a požadovati jiný vůz. Nakládání nelze
v takovém případě pokládati za vadné. Jelikož žalobce nabí~l. s~ědecký
důkaz o tom, že při nakládání vůz pečlivě prohlédl a Jmenovlte I o ?ezvadnosti stropu se přesvědčil, bylo i z tohoto stanOVIska tento dukaz
připustiti. Námitka linančniprokuratury, že by žalobce musil tvrditi a
dokázati nejen, že v li z byl při naložení bezvadný, nýbrž také ještě, .že
vady vozu, totiž skuliny, vznikly teprve na cestě, dále kdy, kde a z ]3kých příčin, jest bezpodstatná, P;o vyvinění žalobcovo.st~či důk~z, že
naložení bylo bezvadné, a tento dukaz bude proveden, zJIstr-1I se, ze neprostupnost vozu pro déšf byla s dostatečnou pečlivostí zkoumána a
pl'ece nebyla zjištěna.

Dův~dy:
Ob~ ni,ž.ší soudy zan;ítly žalobu, vycházejíce se stanoviska, že poskozena ryz,~ byla nalozena v Hamburku odesílatelem samým do vago.nu 'pro des~ pros.lupného, tedy vadného, že takové naložení jest nal~zemm vad?ym a ze proto dráha dle §u 86 čís. 3 žel. dopr. ř. (čl. 31
CIS. 3 me~l~arodní úmluvy) neručí za škodu, způsobenou na rýži za dop:~vy de.ste~~ D?volatel právem prohlašuje mínění, že vagon byl dešti
pnstupnym JI,z flr!?a,kládá?í v Hamburku, za pouhou domněnku, která
Jak? skutkove z]lstem,ne,,:a v,:, spi?ech opory (odpor se spisy), spočí
vapc ml;no to na neuplnem nzem, ponevadž nebyl proveden důkaz
~ve?k1' z~lobcem..o opaku nabídnutými. Prvý soud založil své přesvěd
cem, .z: vuz byl JIZ v Hamburku pro déšť prostupný a že tato jeho vada
byla)lz t':.I? patrna, na úředním soupisu skutkové povahy, sepsaném po
90yh Z?OZI ~~ P~ahy dne 13: srpna 1921. V tomto soupisu bylo jen zjisteno, ze deslova voda zatékala do vozu po celé délce střechy o pova~e . v~dnostI střechy, o její příčině a době jejího vzniku n~ní tam
zm1l1ky, Podle tohoto zjištění nelze pokládati za vyloučeno, že proBtupo
~ost ~!řechy pro. déš~ nastal,,; teprve za dopravy z Hamburku do Prahy,
,rvaVSI deset dnu, a ze, byl-II vuz chatrný, mezery ve střeše vznikly tev

čís.

2527.

Přípustnost změny výše výživného rozvedené manželky stanoveného
smírem, změnily-Ii se poté podstatně poměry, na něž strany, uzavírajíce
smír, nemohly mysleti. K 1. zv. Slovenským přídavkům nelze při stanO'vení výše výživného zásadně hleděti.
(Rozh. ze dne 18. dubna 1923, Rv I 1592/22.)
Smírem ze dne 14. dubna 1910 zavázal se manžel (revident státních
drah) platiti své rozvedené manželce 60 K měsíčně. Žalobě manželky,
zadané v roce 1921,
zvýšení výživného na měsíčních 650 Kč o ba
n iž š í s o u d Y vyhověly potud, že zvýšily výživné na 400 Kč měsíčně.
N ej vy š š í s o li d zrušil k uovolání žalovaného rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji znovU rozhodl.

°

Důvody:

Dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatnění' dovolací důvod je opodstatněn,
sporné věci dostalo se u odvolacího soudu posouzení nesprávného. ža42'
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lováno je, aby smír učiněn}' mezi stranami v jich rozvodové rozepři u
krajského soudu v Plzni dne 14. dubna 1910 byl změněn v ten rozum,
že se měsíční výzivné žalobkyně má určiti místo smírem ujednaných
60 Kč nyní na 650 Kč. Jde-Ii O zrně n u smíru, jest především pro rozsouzení této rozepře rozhodujíCÍm jeho obsah. Odstavec prvý smiru byl
přejat do žaloby, ale nikoliv jeho druhý odstavec. Tento zní: »žalovaný
zavazuje se dále, že, jakmile vyšši služné, než nynějšÍ, činicÍ 2.400 K a
bytné 460 K obdrži, ze vše c h zvýšených obnosů fixních, uvedené platy
převyšujících a do pense vpočítatelných jednu čtvrtinu a to též v měsÍč
ních lh1ttách do předu splatných své manželce pod exekucÍ odváděti
bude.« »Tento smír platí pro dobu, pokud bude žalovaný v aktÍvni
službě.« žalovaný namital v žalob ní odpovědi, na tento smír se odvolávaje, "že žaloba je zbytečn* a že mu proti ní přísluší námitka věci
smírem ujednané.« Tvrdil, že kromě služebních příjmů nemá jiného
jmění. Námitka smíru je pouze mat e r i e I n í nám i t k o u dohody
o výši výživného (novace) a, poněvadž nesmí býti zaměňována s námitkou věci právoplatně rozsouzené, touto nejsouc, nelze ji při prvním
roku ohlásiti, nelze o ni dle §u 261 c. ř. s. usnesením rozhodnouti, nýbrž
musí býti O ní rozhodnuto jako o každé materielní námitce rozsudkem.
Sešlo na tom v této rozepři, zdali strany, činÍCe smír, měly 'na mysli
moznost změny drahotnÍch poměrů v budoucností právě tak jako možnost zvýšení příjmů žalovaného, zdali druhým odstavcem smíru dle
vůle stran pravoplatně a nezměnitelně umluveno bylo výživné i pro pří
pady, že by v budoucnosti nastala změna poměrů drahotních stoupnutím
. cen životních potřeb a zdali žalobkyně, přijavši dodatek smíru, spokojila
se pro budoucnost závazně a nezměnitelně s umluveným výživným. Není
nejmenší pochybnosti, že strany, uzavřevše v roce 1910 smír, nemohly
naprosto pfedvídati, že v roce 1914 vypukne světová válka, která svým
trváním a rozsáhlostí do hospodářského života zasáhne tak pronikavě,
že úplně rozvrátí hospodářské poměry, drahotnÍ poměry úplně změní
a stoupnutím cen životních potřeb právě vrstvy, k nimž náležejí strany,
zasáhne nejcitlivěji. Z toho plyne, že strany, uzavírajíce smír, byť i měly
na mysli možnost zvýšení příjmů žalovaného a učinily po této stránce
dohodů, nemohly předvídati v době, kdy smír učinily, možnost změny
drahotních poměrů v té pronikavé míře, jako skutečně nastala, a proto
nelze žalobkyni odepříti právo, by se domáhala změny tohoto smíru
ve svůj prospěch. Leč tu nedostalo se sporné věci správného právního
posouzení. Odvolací soud, maje výživné podle změněných poměrů posouditi, vzal zřetel na veškeré příjmy žalovaného, i takové, které má
z důvodu, že jest přikázán službou na Slovensko. Poskytuje-Ii stát svým
úizencům, konajícím službu na Slovensku,' značné služební přídavky,
činí tak proto, by jim nahradil nepoměrně větší výlohy s konáním služby
na Slovensku spojené u zřízencil, kteří s pobytem na Slovensku pouze
~ako dočasným počítají a vzhledem na tuto dočasnost osobní své poměry nemohou definitivně upraviti. Žalovanému za těchto okolností musí
zbýti nezbytně tolik, aby mohl službu náležitě zastávati, a proto nelze
mimořádné příplatky připočítávati k řádným příjmům pravidelným a
z celkového peníze výživné vyměřovati, byť i slušelo uvážiti, že mimořádné příjmy do jisté míry poskytují žalobci možnost, by uspořil něco

.ze řádných příjmů. Dovolacímu náv~hu.na }měn~ n~padeného r?zsudk~
nebylo lze vyhověti, protož" skutkovy dej pn spravnem 'p0souzem .sporn~
věci po právní stránce podle obs~.~u .sp~rnych SpISU ro::hod~y,. nem
V odvolacím rozsudku zjištěn ve pncme prednesu zalovaneho, jenz nepřiměřenost požadovaného zvýšení výž!v!,ého nan;Ít~, a to ~ez jeho
procesního zavinění potud, že nebYlo zjlste.no bez~ec:,e, jake pnjmy pobírá žalovaný výhradně z toho .duvod~: ze je pndekn na Slovensko,
a jaké příjmy vedle těchto JSou jeho ,pnjmy ~ravldel~~ml,. "neb?ť)eno.l';
tyto mohou býti základem posouzem,. kam ~z ma bytr vy~lvne zalujlcl
manželky zvýšeno. Bylo podle druheho. navrhu.,dovolaclho rozsudky
nižšich stolic za předpokladu §u 510 c. r. s. zruSltr a tak rozhodnoutr,
jak se stalo.
čís.

2528.

Sjetí blesku do nádražní ~udovy. a pora~ěn! cestujícího. v č,eká~~
není příhodou v dopravě dle Su 1 zak. o roc. ze~ V ~om, ~e. ~adr~zm
budova nebyla opatřena bromosvodem, nelze spatrovab zavmem drahy.
(Rozl1. ze dne 18. dubna 1923, Rv II 529/22.)

žalobkyně koupila si dne 4. září 1920 ve stanic~ V. jíz.denbl k osobní.
dopravě po dráze do F. a odebrala se na .~o.do nadrazm. čeka!:ny. MeZI
tím strhla se bouře, blesk udeřIl do stan!cm bud~vy, preskocll do ~e
kárny a zasáhl žalobkyní tak, že se v bezvedoml skacela k zemI a utrpela
silnou poruchu nervovoU. žaloba na železniční erár .o náh:adu škody
byla zamítnuta s o u d Y v še c h tří s t o II C, N e j v y s S I m s o ucl e 111 mimo jiné z těchto
důvoúú:

Právní základ žalobní spočívá jednak na §u.l zákona ze dne 5. bře::na
1869 čís. 27 ř. zák., jednak na §u 1295 obč. zák. Odvolací s~ud obrral
se oběma a oba posoudil správně. Nejde o příhodu v doprav.e. Pohnu!kou pro vydání zákona o ručení železnic byla dle jeho ,vzmku. a.odu~
vodnění skutečnost, ze použivání parní síly, poku~ se tyče jlne ZI.velm
energie při provozování železnic zvýšilo podstatne nebezpečens!~1 pro
tělesnou bezpečnost lidí přicházejících s drahou do styku. ~lusl. tedy
za příhody v dopravě podle cít. z?kona považovat~ ~o.uze ud.al?stJ maJicí bezprostřední neb odvozeny p~vod v p.rovozov~m z,:lezmc?";h .p.odniků parní nebo jinou sIlou, ktere vtJskujl pod~lkUl:' e.,:, 'p'~ave jeJIch
zvláště nebezpečný ráz, nebo alespo,ň podstatne z~etsu]' jejIch nebez~
pečnos!. Tomuto pojímání svědČÍ defmlce "dopravm. sl~zby« ~ mstrukcl.
čl. XIX. generálního řiditelství ra~.?uských drah statm~h pr.o dopra~n:
služ.bu. Jí jest nejen doprava v uzsJmsmyslu. sl?va, !,1ybrz : udrzovam
drah, dohled na ně, jízda vlaků a služba v dll~~c!,., Ze sjeh blesku do
staniční budovy, jímž byla žalobkyně podle zjlste?, odv~laclho soudu
zasažena a kter)'m utrpěla žalobní úraz, neso~vlsl. an! pn~?, anI nepřímo se zvláštním nebezpečenstvím. které vtrsku]e zelezl1lclllm pocl-
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nikům pohon parou neb jinou silou, je samozř,~jmo. Nerozhodno je také,
že blesk sjel do staniční budovy, když už 1Í1ěla žalobkyně zakoupenu
jízdenku, neboť čekáním v čekárně vlastní doprava ještě nezačala. Ani
O zavinění nejde. Není zákonité povinnosti, by čekárny opatřeny. byly
hromosvody. Také z pojmu péče dobrého hospodáře, jak činí dovolatelka, nedá se tako-.rá povinnost nikterak odvoditi. Není ustatně žádno
záruky, že i kdyby čekárna byla opatřena hromosvodem, dovolatelka
by nepřišla k úrazu. Není mezi neopatřením čekárny hromosvodem a žalobkyni způsobeným zasažením bleskovým příčinné souvislosti, dovolací tvrzení, že by žalobkyně nebyla zasažena bleskem, kdyby byl na
čekárně hromosvod, není nikterak doloženo, a je také podle všeobecných zkušeností pochybno, v pochybnosti však platí domněnka §u 1296
cbč. zák. Běží o náhodu. Tato však jde na vrub žalobkyně (§ 1311 obč.
zák.), v jejíž osobě se udála ..
čís.

2529.

»Trvale nezvěstným« (§ 1590hč. zák.) jest manžel pouze tehdy,
je-Ii nepřetržitě neznámého pohytu od narození dítěte až do té dóhy,
kdy dítě popírá manželskost svého původu.
(Rozh. ze dne 18. dubna 1923, Rv II 579/22.)
žaloba dítěte na oduznání manželského původu, ježto manžel matky
jest trvale nezvěstným, byla obě ma n.Í ž Š i m i s o u d y zamítnuta,
odvolacím soudem z těchto důvodů: Výklad, jejž dává soud
prvé stolice §u 159 obč. zák., jest dle náhledu odvolacího soudu zcela
případným. Zákon tu připouští jen výjimkou též dítěti samému žalobu
na oduznání manželského původu, když je nemožna v první řadě pří
pustná žaloba manžela nebo jeho opatrovnika nebo dědiců, což zákon
vyjadřuje podmínkou, že muž zemřel neb jest od narození dítěte trvale
neznámého pobytu. Možn:l-li žaloba dnešního manželova opatrovníka,
nemůže žalovati dítě, poněvadž v případě, že muž manželskému původu
dítěte neodporuje, uhasl,e jeho žalobní právo po vypršení zákonné lhůty
a zůstává trvale platnou zákonná domněnka. Zákon zřejmě přeje legitimitě původu dítěte. Jest pak úplně lhostejno, nastane-li tím případ,
jako zde, že domnělý otec není otcem přirozeným, a zda zákonný otec
)lnak manželský původ dítěte popírá nebo přirozený otec své nemanželské otcovství přiznává. NetřebaV tomto případě zabývati se otázkou,
zda zákon rozumí pojmem trvalé neznámosti pobytu úplnou nezvěstnost
či jen trvalou neznámost pobytu manželova osobám, na věci bezprostředně súčastněnym, totiž dítěti, po případě poručníku a matce dítěte,
jejíhož souhlasu zákon k žalobě vyžaduje. Neboť, zjistil-li správně soud
prvé stolice, že manžel František B. nebyl od narození dítěte trvale neznámého pobytu, nýbrž že nejen po převratu a ještě před podáním žaloby byl opětovně doma u své sestry, nýbrž již brzy po narození dítěte
za války, a že o zrození tomto věděl, bylo na něm, aby žalobu za sebe
podal, a když tak neučinil, ať si z omylu nebo pohnutky jakékoliv, nabyvá nezměnitelné platnosti domněnka zákona o manželském původu
dítěte, v každém případě však je aspoň vyloučena žaloba dítěte.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl· dovolání.

D

ů

vod y:

Vjklad, jaký dává dov,)latelka podmínce §u 159 obč. zák., že totiž
musí býti manžel »od narození dítěte trvale neznámého pobytu«) neobstojí po zákonu. Dovolatelka míní, že řečená podmínka není tak všeobecná, by manžel, nejsoucí přirozeným otcem žalujícího dítěte, musil
býti všeobecně nezvěstným,
j. aby nikdo O jeho P?bytu nevěděl, ,že
naopak tato nevMomost musI se posuzovatI se stanOVIska osob, kterym
by se stala újma, kdyby nemělo býti zjištěno přirozené otcovství, že
tedy rozhoduje vědomost dítěte, specielně vědomost matčina, a nikoli
třetích osob. Dovolatelka míní, že by se příčilo dobrým mravům, kdyby
dítěti vnucen byl za otce někdo, kdo ho nezplodil, jenž popřel otcovství,
třeba nedokonalým způsobem, jenž otcovství také nechce uznati a nemíní se o dítě starati. kdežto přirozený otec vyšel by manželovou nedbalostí bez jakéhokoliv závazku starati seo výživu a zaopatření zplozeného potomka krevního, Podstatou věci je, že jde o zjištění pravdi~
vého stavu rodinného dítěte osobou k tomu povolanou. Tou le v prve
řadě manžel jako hlava rodiny, nositel rodinné moci a zákonitý ochránce
práv členů rodiny. Nemá jenom práva; má též .povinnosti, z nichž vyživovací, přirozenou podstatou s hlediska zájmů dítěte velmi nalé,havá,
jest jeho nejdůležitéjší povinností. vůči dítěti. Je-li pobyt manželuv od
narození dítěte trvale" 1. j. tak dlouho a, nepřetrž-itě neznám, že již ani
nelze očekávati, že se' sám postará o zjištění pravdivého rodinného
stavu dítěte, čehož přirozeným důsledkem je také naprosté zanedbání
zákonité povinnosti vyživovací, nemůže býti dítěti upírán zájem, když
manžel, jako hlava rodiny n'ení s to, nebo nechce chrániti práva členů
rodiny a také neplní zákonité povinnosti vyživovací, aby mělo zjištěný
pravdivý stav rodinný, poněvadž z toho zjištění vyplývá pro něho vyživovací nárok proti přítomnému, skutečnému otci. Trvalost §u 159
obč. zák. vztahuje se na dobu od narození dítěte do doby, kdy dítě popírá manželskost svého původu. Po tuto dobu musí býti manželův pobyt
nepřetržitě neznám. Podle zjištění odvolacího soudu· nebyl František
B. od narození dítěte trvale neznámého pobytu, nýbrž nejen po převratu
a ještě před podáním žaloby byl opětovně doma u své .sestry, ale také
brzy po narození dítěte za války o zrození tom věděl, a žaloby za sebe
nepodal. Ať byla pohnutka, že tak neučinil, jakákoliv, poněvadž on je
v prvé řadě dle §u 158 obč. zák. povolán manželskému původu odporovati, jeho roz hod n u tím, že odporu nepodal, vzata byla žalujícímu dítěti možnost, aby tak samo učinilo dle §u 159 obč. zák.
.

!.

čís.

2530.

Zda jde o ohchod fíxní, dlužno posllzovatidle toho, hylo-Ii úmyslem
<l vůlí stran, ahy určení dodací lhůty neho dodacího dne hylo tak pod-

statnou součástí smlouvy, že pozdější dodávka nesmí hýti ani žádána
..
ani plněna..
Poskytnutí dodatečné lhůty k plnění nelze spatřovati v tom, že hylo
mlčky poshověno, aniž hy hylo' sděleno, jakým způsohem hude se pro
případ nesplnění zachováno.
(Rozh. ze dne 18, dubna 1923, Rv II 583/22.)

óó!>
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Žaloba kupitele proti prodateli na náhradu škody, ježto mu prodatel nedodal koupených švestek, byla zamítnuta soudy vše c h tří
s t o I i c, N-e j v y Š s í m s o ude m z těchto
dúvodů:

Spor jde jeno otázku, zda je tu obchod fixní ve smyslu čl. 357 obch.
zák. čili nic. Dovolání vytýká rozsudku soudu odvolacího nesprávné
právní posouzení věci podle §u 503 čís. 4 c. ř. s., protože uznal, právě
J3ko soud prvé stolice, že tu fixního obchodu není. Výtka tato není
důvodná. Pro povahu fixního obchodu není rozhodným jen a za všech poměrů určení dne dodání, naopak může jíti o obchod fixní i tam, kde určitý
den pro dodávku nebyl uváděn. ,Vše záleží jen na tom, zdali jde o obchod, při kterém buď z obsahu smlouvy, nebo z okolností případu dá
se předpokládati, že bylo úmyslem a vůli stran, aby určení dodací lhůty
bylo tak podstatnou součástí smlouvy, Že pozdější dodávka nesmí býti
ani žádána ani plněna. Zdali taková vůle stran tu byla, dlužno vyšetřiti
podle čl. 278 obch. zák. V tomto případě zjistily oba nižší soudy, že
přI uzavření smlouvy bylo sice mezi stranamí ujednáno, že žalovaná
dodá žalující firmě 10 vagonů švestek do 25. září 1921 - správnějí
(jak žalující s,trana sama uvádí), že do tohoto dne švestky ve stanici
nakládací budou naloženy. Avšak již z té okolnosti, že stanice nakládací
kupujíéímu ani známa nebyla a že mohla býti a skutečně také byla od
sta,nice určení značně vzdálena, dá se souditi, že straně žalující na úplně
přesné dodací lhůtě nezáleželo. Také dlužno pří svědčiti soudu odvolacímu, že hospodářský účel obchodu, totiž pálení líhu z dodaných
švestek nevyžadoval takové přesně ohraničené lhůty. Všechny pochybnosti vŠ,ak mizí zjištěním nižších soudů, že žalobce při uzavření srn)ouvy
na upozornění svědka Richarda H-a, že snad se dodání zdrží, aby snad
nechtěl potom dáti zboží k disposici, odpověděl, že na nějakém dni nezáleží a dále, že ještě dne 25. září 1921 (tedy toho dne, do kdy zboží
již mělo býti naloženo) na žádost žalované, by nějaký den počkal, prohlásil, že počká. Lhostejno jest, že svědek Richard H, nebyl stranou
smluvv~í ani zmocněncem žalované,_ neboť žalovaná p-řibrala si ho, by
byl pn smlouvě přítomen a jeho výpověď oceňuje se jen jako pomůcka
při výkladu pravé vůle stran (čl. 278 obch. zák.
Ze všech těchto okolností vychází na jevo, že určení dne dodávky švestek nebylo podstatnou součástí smlouvy tak, že by pozdější plnění podle vůle stran bylo
již vyloučeno; nešlo tedy o obchod fixní. Je-Ii tomu tak, nemohla žaloba
míti úspěchu, protože žalobkyně nezachovala se, podle předpisu čl. 356
obeh. zák., když dopisem ze dne 28. září 1921 žádala od žalované náhradu škody a prohlásila, že nedodaný zbytek 8 vagonů švestek nem~že vÍCe přijmouti. Nesprávným jest názor dovolat elky, že ona 3denní
lhuta mezi 25. a 28. zářím 1921 byla onou vyčkávací lhůtou, se kterou
podle výpovědi svědka Richarda H-a a žalované byla srozuměna a že
byla také dodatečnou lhůtou ve smyslu čl. 356 obch. zák., neboť, nešlo-Ii
o obchod fixní, měla se žalobkyně zacitovati přesně podle čl. 356 obch.
zák.; měla tedy po uplynutí lhůty dodací oznámiti žalované, že na místo
plnění bude žádati náhradu pro neplnění a měla zároveň dodatečnou

r

lhůtu k plnění ponec:hati, _~ož podl:, pov!'hy ?bchodu byl~ přípust~o:

čehož však žalobkyne neucm!la. Micky pred hm poskytnute poshovem

Ji

3 dnů nezjednalo žalované, jistoty, ,jak,é následk~
s~ihnou, nespl~í-li
včas a proto takové vyčkam nema zakonnych ucmku. Lhoste]no lest
konečně jak zachovala se žalovaná, obdrževši dopis ze dne 28. září
1921 zdali v té době švestky ještě nebyly naloženy a kde vůbec tehdy
byly.' Vždyť nebylo vylou~eno, že by sí byla žalov~ná v dodat~~né Ihůt~
opatřila švestky jinde a ze by ]e byla dodala, coz bylo pak ]IZ ]en ]e]1
starostí.
čís.

2531.

Pozemky, dané do (pod)pachtu,_ dlužno v~átiti, v pův?dnÍ)tlsta~u:
třebas byly na nich pachtýřem vystaveny obytne baráky. Lhutou k pinem
není tu lhůta §u 573 c. ř. s., nýbrž dlužrro použíti, druhého odstavce
§u 409 c. ř. s.
,
, _.
.
_
_ ,
V návrhu na změnu rozsudku a zamltnutt zaloby pro nemoznost pinem
v rozsudečné lhůtě jest obsažen návrh na prodloužení této lhůty.
(Rozh. ze dne 18. dubna, 1923, Rv II 239/23.)
Pachtýřka dala smlouvou ze dne 5. listopadu 1915 žalované obci do
podpachtu pozemky na nichž žalovaná obec vystavěla baráky. Dle
smlouvy měla žalov~ná ob,:~ vrát~ti I'DZemky d~~ 30. zá~í 1?22 v pů~
vodním stavu. Ježto tak neucmlla, zalovala pachty rka o vracem pozemku
do 8 dní v původním stavu. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly,
N e j v y Š š í so u d vyhověl dovolání potud, že částečnou změnOU rozsudků nižších soudů stanovil lhůtu ku vrácení pozemků na 3 měsíce.

Dl'vody:
Dovolání ve věci samé s hlediska nesprávného posouzení právního
ve smyslu §u 503 čís. 4 c. ř. s. není oprávněno. Dovolatelka tvrdí, že
jest jí nemožno vrátiti žalobkyni jako propachtovatelce pozemky ve
stavu, v jakém byly při uzavření smlouvy podpachtovm ze dne 5. lrstopadu 1915, pokud se týče při jich předání do podpachtu, jak by podle
zákona (§ 1109 obč. zák.) i podle smlouvy bylo její povinností, a·to
proto, že na pozemclch těch vystavěny jsou baráky, ve kterých bydlí
celá řada lidí (así 200), pro které při panující bytové tísni nebylo by
přístřeší. Tvrdí, že odvolací soud neposoudil věc po stránce právní
správně, neuinav této nemožnosti. Nehledí-Ii se k otázce zavinění, 'která
při nemožnosti plnění byla by nerozhodnou a mohla by míti význam jen
pro otázku náhrady škody, posoudil odvolací soud v souhlasu s rozsudkem soudu prvé stolice věc po stránce právní správně, vysloviv, že
takové nemožnosti a to ani fysické, aní hospodářské zde není. Nemožnosti fysické netvrdí ani dovolatelka. Pokud pak jde o tvrzenou nemožnost hospodářskou, přiznává dovolat elka sama, že plnění, které jí
bylo uloženo s tím související uvedení pozemků v dřívější stav nemělo
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by za následek její hospodářskou zkázu, což ostatně pří subjektu hospodářsky,tak silném, jako jest m~stská obec 0" jest zřejmým,
ně
jaké nemožností právní a socíální, o kterých se dovolatelka rovněž zmíňuje, nemožno také důvodně mluviti, neboť jednak není závazného
právního předpisu, který by vrácení pozemků bránil, jednal nezasahuje
to na meze možnosti, jestliže dovolatelka vykáže nebo zřídí nouzové
byty náhradní pro ty osoby, které v barácích bydlí, po případě v podobných barácích jako jsou tyto. K tomu však dlužno uvážiti ještě toto:
Kdyby žaloba bezvýhradně byla zamítnuta, jak žalovaná žádá, nemusila
by pachtované pozemky již vůbec vrátiti; kdyby však zamítnuta byla
jen pro tento čas, nebylo by se možno dohadnouti, kdy pomirie pře
kážka, kterou žalovaná obec uplatňuje; nastala by také na dobu neurčitou nejistota v poměru pachtovnim mezi žalobkyní, jako hlavní pachtýřkou a mezi vlastníkem pozemků. Nesmí se totiž zapomenouti, že
žalobkyně sama jest jen pachtýřkou dotyčných pozemků a podle tvrzení
samotné žalované hlavní pacht se končí - správnějířečeno, již se
skončil dnem 9. března 1923. Ve věci samé nemohlo tedy dovolání
míti úspěchu. Přes to však, že objektivní nemožnosti plněni tu není, nemohl se dovolací soud uzavříti poznání, že nelze pozemky do S dnů
uvésti do stavu, v jakém podle smlouvy pod pachtovní nesporně mají
býti vráceny, tedy zejména vykliditi baráky, odstraniti je a urovnati
a vyčistiti půdu, tak aby byla k zemědělskému'použití způsobilá. Zákon
v §u 409 odstavec prvý c. ř. s. ustanovuje pro plnění po pravidle lhůtu
14denní, ač, není-li jiného předpisu, jinak nařizuje odstavec druhý, by
soud ve zvláštních případech, tam uvedených, určil lhůtu přiměřenou,
hledě k osobním poměrům dlužníkovým. Zákon v §u 573 odstavec prvý'
c. ř. s. ustanovuje ovšem zvláštní lhůtu ke vrácení pachtovaného před_
mětu, pakliže v čase vydaného rozsudku doba pachtu již hyla uplynula,
a nařizuje, že lhůta tato. nemá přesahovati 8 dní. Tu však má zákon
na mysli případy pravidelné, zejména takové, kde objekt pachtovní nedoznal změny a bez zvláštních obtíží vrácen býti může. Pakliže však
nastaly poměry tak mjmořádné, jako v tomto případě, pakliže i sociální
důsledky z náhlého vyklizení a odklizení baráků mohly by býti povážlivými, nelze vykládati zákon doslovně, nýbrž nutno předpisy zákona
vyložiti tak, jak by byl zákonodárce případ asi sám rozhodl, kdyby na
něj byl vzpomenul. Dovolací soud pokládá tedy za to, že v tomto pří
padě odpovídá duchu a úmyslu zákona, bude-li se vráceno k zásadě
§u 409 odstavec druhý c. ř. s., opakované také v §u 459 c. ř. s., že
v případech, kde uložena dlužníku něj a k á P r á cen e bon ě j a k Ý
ú k o n, dlužno lhůtu k plnění určiti podle okolností případu, tak aby
v dané lhůtě uložené plnění bylo možno provésti; zvláště když i v tomto
případě předmětem plnění není prosté vrácení pozemků, jak se před
pokládá v§u 573 odstavec prvý c. ř. s., nýbrž vrácení jich po před
chozí úpravě, tedy po předcházející práci, jak to § 409 odstavec druhý
c. ř. s. na mysli má. Lhůta k plnění, rozsudkem uloženému, jest podstatnou náležitostí rozsudku a jest ji určiti z povinnosti úřední; mimo
to jest v návrhudovolatelky, která, zdůrazňujíc nemožnost plnění
v Sdenní lhůtě, navrhuje změnu napadeného rozsudku a zamítnutí žaloby, návrh na prodloužení lhůty spolu obsažen.

°

čís.

2532.

používání staré firmy musí vyhovovati předpisům čl. 16 a 17 obch.
zák. Nelze používati pouze částky staré firmy.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, R 1 351/23.)
Firma »A. továrna na létadla, společnost s r. 0.«, byla zlikvidována
a přejímatel firmy (jednotlivec) domáhal se záp}~u firmy »A, továrn~
na létadla«. Rej s tří k o v Ý s o u d vralIl mu zadost, by zvohl nove
znění firmy, v němž musí býii uveden? též jméno majitele, neboť ~st~
novenÍ čl. 22. obch. zák. předpokláda, jak samo sebou se rozuml, ze
stará převzatá firma odpovídá zásadn.ín; předpisům čl. 16 a
.obch.
zák. o firmách jednotlivců a společnoslI, ze tolIz obsah,uje alespon jmeno
jedné fysické osoby. Pouhá firma »A, továrna na letadla«, mohla
vyvolati domněnku, .že jde o společ~ost akcIOvou,o a jest proto nepr!pustna. Rek u r s n I s o U d usnesem potvrdIl. D u vod y .. Navrh
žovatele na zápis firmy »A, továrna na létadla« do ~bchodmho rejstnku
právem byl napadeným usnesením pozastaven, nebo! nelze mlUVIlI O na:
bytí staré firmy dle čl. 22 obch. zák., vždyť~vedená sl.ova ,s~m~ o sobe
firmou nejsou, nýbrž toliko věcným oznac;;um a prave znem, hr~~ »A,
továrna na létadla, společnost s r. 0.« stezovate~ n~ sebe yreveslI nemůže jednoduše proto, že firma ta násled~em zrusem spolecnoslI a provedené likvidace její z rejstříku obchodmho bude vymazana. pokud by
šlo o pouhé používání věcného označen't. »A, továr~a ?a l~tadla«, nelz~
tohoto označení užívati o sobě, nýbrž tohko ve spojem s hrmou osobm.
Oprávněn jest tudíž požadavek rejstříkového soudu, by ~těžovatel zvolil
nové znění firmy, hovící předpisům čl. 16 a 17 obch. zak.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

I!

?J

::e-

Důvody:

Stěžovatel uplatňuje podle §u 16 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854,
čís. 208 ř. zák. důvody odporu se spísy a zřejmé nezákonnosti. V čem
by odpor se spisy spočíval, vůbec neuvádí a v usneseních ~oud~ niž.ších
není výroku, spisům odporujícího. VZro~~oudu re~ursmho,ze jlf[l1~
společnosti s r. o. bude následkem zru~~m teto spole~nostr ~ prove~:ne

likvídace vymazána v obchod mm rejstnku, neodporUje splsum a stezovatel sám uvádí v dovolacím rekursu, že společnbst, provozovaná· pod
firmou »A, továrna na létadla, společnost s r. 0.«, má býti v obchodním
rejstříku vymazána. Usnesení soudů nižších nejso~" zřel~ě .nezákonná~
neboť podle čl. 22 obch. zák. nabyvatel obchodu muze uZlvalI dosavadm
firmy, tedy celé firmy, nikoli pouze její částk~, ale flfma, o kte,rou jde,
obsahovala a podle druhého odstavce §u 5 zakona o obchodmch společnostech s r. o. ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. musila obsahovati dodatkové označení »společnost s r. 0.«, stěžovatel pak nechce užívati jí v celém znění, iotiž i s tímto dodatkovým označením, výslovně
uznávaje, že by to bylo nepřípustno, nýbrž s v~loučením dodatku tohoto. Usnesení soudů nižších,jež toho nedovolUjí, nejsou tedy zřejmě
nezákonná ve smyslu §u 16 hořejšího ds. patentu z roku 1854.
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V tom, že dlužník vystaví! směnku ruč í tel í na to, co snad bude
nucen v řízení vyrovnacím věřitelům zaplatiti, nelze spatřovati zvláštní
výhodu pro věř i tel e, činící směnku· neplatnou.

(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, R I 365/23.)
žalovaný byl předsedou konsumního družstva v P., které navrhlo
dne 18. března 1922 zavedení řízení vyrovnacího a uzavřelo vyrovnání
se svými věřiteli na 45%ní kvotu. Pohledávky činily celkem 166.891 Kč
82·h a mezi nimi pohledávka žalující strany 71.046 Kč 16 h. Při roku
vyrovnacím dne 10. Června 1022 předložila žalující strana prohlášení
ze dne 8. června 1922, kterým se zaručuje, že vyrovnací kvota bude vě
iittlům bud' konsumním družstvem v P. nebo žalujícím sdružením vy-.
placena. Žalující sdružení, dozvěděvší se o nesprávnostech v konsumnítE
družstvu v P., vyslalo svého ředitele N-a a tajemníka do P., kteří jednali
se žalovaným,zjistivše, že při 50%ním vyrovnání sdružení by musilo
jako ručitel připlatiti nejméně 30.000 Kč. Žalovaný byl požádán, aby na
tuto částku 30.000 Kč akceptoval in bianko směnku, což přislíbil. výslovně bylo s ním ujednáno, že směnku vydá žalujícímu sdružení a nikoliv družstvu konsumnímu a že 30.000 Kč bude povínen zaplatiti tomuto sdružení v Praze, které si za jeho souhlasu vyhradilo směnku
učínítí splatnou vyplněním .času a místa splatnosti, kdykoliv to bude po. kládaU za potřebno. Dále ujednáno bylo, že po vyrovnání dosadí si žalujíci sdružení do konsumu v P. svého správce, který dohlížeti bude nad
obchodováním v konsumu, a že výtěžek odváděn bude sdruženi; konsum v P. měl býti filiální prodejnou sdružení. Žalovaní' byl se vším srozuměn. Na to byl sdružením dosazen a vedl k jeho žádosti dozor nad
obchodováním v konsumu v P. po dobu, až do skončení vyrovnávací
akce účtovedoucí K., kterému skutečně odevzdal žalovaný směnku in
bianco na 30.000 Kč jím podepsanou a který ji podržel v uschování na
poukaz ředitele N-a. Tento mu sdělil, že si směnku příležitostně sdružení do svých rukou převezme. Proti směnečnému platebnímu rozkazu
na 30.000 Kč podal žalovaný námitky, jimž pro c e sní s o udp r v é
s t o li c e vyhověl a platební rozkaz zrušil. D ů vod y: Ve věcí samé
tvrdí žalující sdružení, že jako největší věřitel konsumu v P. mělo neobyčejný zájem na tom, aby škoda jeho ztenčila se na míru co nejmenší.
Proto ředitel N. zjistiv tak velký schodek, přiměl žalovaného, by vydal
žalujícímu sdružení směnku na 30.000 Kč, splatnou v Praze. Směnka
tedy měla sloužiti k částečnému vyrovnání pohledávky asi 70.000 Kč,
kterou mělo žalující sdružení za konsumním družstvem v P. Avšak dle
§u 47 řádu vyrovnacího jest každá úmluva dlužníka nebo jiných osob
s některým věřitelem, kterou se mu před uzavřením vyrovnání nebo
v čase mezi uzavřením a právní platností potvrzovacího usnesení poskytují zvláštní výhody, neplatnou. Ale i to, co na základě takovéto neplatné úmluvy nebo na základě závazkového poměru k zakrytí takové
úmluvy učiněného bylo dáno, může bez újmy dalších nároků na náhradu
zpět požadováno býti ve třech létech. Byť i žalovaný neplatnost směnky

z tohoto důvodu nenamítal, musel soud k ní přihlížeti, neboť jde o námitku právnickou, která plyne ze skutkového přednesu stran a ze zjiště
ných skutkových okolností, a nebylo třeba obírati se dalšími námitkami,
které uplatňuje žalovaný proti směnečnému příkazu. O d vol a c i
s o u d zrušil rozsudek prvého soudu a uložil mu, by vyčkaje pravomoci, ve věci dále jednal a ji znovu rozhodl. D ů vod y: Dle nesporného stavu věci a spisů vyrovnacího řízení jest především míti na zře
teli, že žalující sdružení zaujíniá dvoje různé postavení, jednak jako vě
řitel konsumního družstva v P. s pohledávkou 71046·17 Kč, jednak jakožto ručitel oproti věřitelům družstva v jeho vyrovnacím řízení. Bylo
třeba vzíti na přetřes otázku, jaké ujednání v příčině tvrzené škody
30.000 Kč, a v příčině směnky samé a jejího účelu bylo se žalováným
učiněno, najmě jak měla býti částka 30.000 Kč započítána, a čeho se
mělo dostati žalujícímu sdružení jako věřiteli neb jako ručiteli a čeho se
mu v tom neb onom směru a od koho skutečně dostalo. Ve směrech těch
má žalující družstvo příslušné skutkové okolnosti uvésti k doplnění a
vysvětlení svého přednesu. Dle vyrovnacích spisů bylo vyrovnání na
45% splatných ve dvou lhůtách (bez bližšího označení) se zaručením
žalujícího sdružení potvrzeno a vyrovnací řízení prohlášeno usnesením
ze dne 27. července 1922 za skončené. Kvota 45% z pohledávky sdružení činila by tedy 31.970·77 Kč, tedy více než na jaký peníz směnka
zněla. Že v tomto případě by šlo o úmluvu, příčící se §u 47 vyr. ř. žalovaným v námitkách proti platebnímu směnečnému rozkazu ani tvrzeno
nebylo. Prvý soud nezjistil, čeho se dostalo iialujícímu sdružení ve vyrovnacím řízení skutečně na jeho pohledávání. Soud odvolací nesdílí náhledu prvého soudu, že přes to, bez námitky žalovaného, by bylo lze ku
neplatnosti, prvým soudem dle §u 47 vyr. ř. dovozované přihlížeti(§§ 57
a násl. vyr. ř.), Poněvadž prvý soud při rozhodování obmezil se jedině
na neplatnost jednání dle' §u 47 vyr. ř., 'zůstalo řízení ve shora uvedených, pro rozhodnutí dúležitých směrech neúplným a kusým (§ 496 čís.
2 a 3c. ř. s.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalovaného.
D

ů

v o.d y:

Odvolací soud vyslovuje sice právní názor, že bez námitky žalovaného nelze přihližeti k neplatnosti zažalované směnky, předpokládané'
prvým soudem podle §u 47 vyr. ř., ale neodvozuje z tohoto právního názoru příslušných důsledků, naopak ocitá se s ním v rozporu, - neboť
doplnění sporného řízení, jež uznává za potřebné a za jehož účelem
vrací věc do prvé stolice, směřuje právě k tomu, by bylo zjištěno, zda
i s o u tu předpoklady §u 47 vyr. ř. čili nic. Tím mohlo se pokládati za
stíženo žalující sdružení, kdyby se bylo postavilo na stanovisko; že nelze hleděti k §u 47 vyr. ř.; žalovaný, který hájí opačné stanovisko, nemá důvodné příčiny ke stížnosti. Správně poukázal odvolací soud k rozporu v důvodech rozsudku prvého soudu, který jednak zjistil, že žalující sdružení jako ruč i tel bylo by musilo ze svého doplatiti alespoň
30.000 Kč při vyrovnání na 50%, a že žalovaný přijal směnku na
tě c h t o 30.000 Kč, jednak vzal za prokázáno, že zažalovaná směnka
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sloužiti k částečnému vyrovnání pohledávky asi 70.000 Kč kterou
žalující sdružení jako věř i tel za konslll11ním družstvem v Po;
a právem zdůraznil, že dlužno rozlišovati dvojí postavení žalujícího sdružení jako věřitele dlužníka, domáhajícího se vyrovnání, a ručitele za provedení vyrovnání. Byla-Ii zažalovaná směnka dána žalujícímu sdružení
jako ruč i tel i k pojištění toho, co by po případě ze svého musil vyplatiti věřitelům, nebylo by lze tvrditi, že byla mu jako věř i tel i poskytnuta zvláštní výhoda, jak předpokládá § 47 vyr. ř. Avšak i kdyby
byla směnka dána bývala žalujícímu sdružení jako věř i t o I i k částeč
nému vyrovnání jeho pohledávky 71.046 Kč 16 h, bylo by směnku vzhledem k tomu, že 45% vyrovnací kvota, vypadající na ni, převyšuje smě
nečnou Sumu 30.000 Kč' pokládati za zvláštní výhodu jen tehdy, kdyby
bylo žalující sdružení v e dle směnky na svou kvotu mělo obdržeti neb
obdrželo něco od dlužníka ~ konsumního družstva ~ nob alespoň co
do způsobu po případě času výplaty mělo poživati výhody proti ostatním věřitelům. Ježto odvolací soud nařídil doplnění dosavadního řízení
právě za tím účelem, aby bylo zjištěno, jaké ujednání v příčině možné
skody 30.000 Kč jakož i v příčině směnky samé a jejího účelu bylo se
žalovaným učiněno, zvláště jak měla suma 30.000 Kč býti vyúčtována,
čeho se mělo dostati žalujícímu sdružení jako věřiteli nebo snad jen jako
ručiteli, a čeho se mu v tom neb onom směru skutečně dostalo a od koho
se mu něčeho dostalo, v kterýchžto směrech rozsudek prvého soudu neobsahuje žádného zjištění; ~ k čemuž by se po případě ovšem přidru
žila další nezjištěná okolnost, zda žalující sdružení něco, pokud se týče
co vyplatilo jako ručitel; ~ nelze napadenému usnesení odvolacího
soudu důvodně vytýkati nesprávného posouzení věci po stránce právní
a skutkové.
Čís.

2534.

Jde o samostatná, na sobě nezávislá právní jednání, bylo-Ii zboží
zakoupeno několika objednávkami, třebas byly strany v. obchodním
spojení.

dávku jedinou, jelikož z toho dopisu to neplyne. Při tomto stavu věci žalujíci strana měla dle §u 227 c. ř. s. sice na vůli, pohledávky tyto v jedné
žalobě spojiti, avšak donucena k tomu býti nemůže, a mohla podati také
tři různé žaloby, ovšem že měl první soudce právo, jednání o nich spojiti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ze správných
důvodů

usnesení re~llrsního soudu, jež pl.ně ~~hovují ~ěci. i zák?l1u a vývody re. kursu vyvraceny nebyly. Soudl-h stezovatel, ze Jde o Jedinou celkovou
pohledávku, vyplynuvší z téhož obchodního spojení, pokládá patrně
»obchodní spojení« za právní základ zažalovaných pohledávek, pokud
se t)'če jejich souhrnu. Obchodní spojení není však mimo příp'ad čl. 291
obch. zák. zvláštním právním ústavem, nýbrž jen poměrem, dle něhož
strany vcházejí mezi sebou navzájem v určitá právní jednání a jedině
tato právní jednání jsou právním důvodem pro jejich z toho vzešlá práva
a závazky. Bylo-Ii tedy zjištěno, že žalovaný od žalobce třemi různými
objednávkami zakoupil cihly, že mu tyto cihly ve 3 různých dodávkách
byly dodány a i zvláště účtovány, šlo o tři skutkově i právně samostatná,
. na sobě nezávislá právní jednání a o tři samostatné pohledávky pro?atele na zaplacení kupní ceny za jednotlivé dodávky. Není tedy správné,
ze každá z těchto pohledávek byla jen částí celkové pohledávky (§ 55
J. n.) a žalující strana byla oprávněna každou z nich zvláště zažalovati
a mohla tak učiniti jedině u okresního soudu bydliště 2'alovaného nebol'
dle výše jich jedině okresní ·soud byl pro žalobu příslušným.
'
čís.

2535.

Postrádal-Ii písemný rekurs advokátova podpisu, může strana ve

lhůtě, jež ji byla stanovena k odklizení této závady, podati rekurs ústné
do protokolu, a podá-Ii rekurs advokátem, může tento rekurs býti obsa-

hově

odchylným od vráceného rekursu.

(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, R I 367/23.)

(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, R I 372/23.)

žalovaný učinil u žalobce tři objednávky cihel a byly mu též cihly
dodány na třikrát. Proti žalobě o zaplacení kupní ceny 542 Kč 50 h za
jednu dodávku (součet kupních cen za všechny tři dodávky činil 9.597 K
40 h), zadané na okresním soudě, vznesl žalovaný námitku věcné nepří
s;ušnosti, jíž s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl. R e k u r sní s o u d zamítl námitku věcné nepříslušnosti. O ů vod y:
První soudce zjistil, že žalovaný u žalující strany učinil tři různé objednávky na dodání cihel a že mu byly objednané cihly dodány na třikráte.
Z dopisu ze dne 5. září 1922 a z výpovědi Karla K-a dále plyne, že žalovanému byly o těchto dodávkách zaslány tři různé faktury, první ze dne
7. srpna 1922, druhá ze dne 14. srpna 1922 a třetí ze dne 5. září 1922.
Z toho jde jasně na jevo, že tu jde o tři různé obchody a tři rtlzné pohledávky žalující, a nesdílí rekursní soud náhledu prvního soudce, že dopisem ze dne 5. září 1922 tyto tři pohledávky byly přeměněny na pohle-

Do usnesení' prvého soudu, jimž byla zamítnuta ieií žádost za odklad exekuce vyklizením, podala povinná strana stížno's{ již rek u r s n f
s o u d odmítl jako nepřípustnou a opozděnou. O ů v::' d y: Písemnou
stížnost podala povinná strana včas, však bez advokátova podpisu, jehož jest po zákonu třeba, poněvadž jde o. věc exekuční. Usnesením ze
dne 19. března 1923 byla jí stížnost vrácena, by ji předložila znovu do
14 dnů s podpisem advokátovým. Toto usnesení bylo jí doručeno 21.
bř~z?a 1923, stě~ovatelka však, neop~třivší podpisu advokátova, prohlaslla dne 24. brezna 1923 u okresl1lho soudu protokolárně, že žádá
poživajíc práva chudých, by sepsána byla stížnost do usnesení ze dn~
1. března 1923 a že navrhuje, by rekursní soud toto usnesení změnil a jeJímu návrhu vyhověl z důvodů písemné stížnosti podané dne 18. března
1923. Tím však nevyhověla příkazu okresního soudu ze dne 19. března
ohledně podpisu advokátova 'a jest tedy písemná stížnost nepřípustna.
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Protokol ze dne 24. března jest posuzovati jako novou samostatnou stižnost, tato však jest opozděna, poněvadž usnesení ze dne 1. března 1923
bylo doručeno povinné straně již dne 10. března 1923 a zákonná lhůta
rekursní uplynula 19. března 1923 hledě k tomu, že 18. března byla
neděle.

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by rekurs věcně vyřídil, nedbaje důvodll, jej odmítajících.
Důvody:

Dle §u 520 c. ř. s .. mohou strany, jež nejsou zastoupeny advokáty,
l'E,kursy do usnes~ní l1lžších stolic podati také ústně do protokolu. Písemné rekursy, jimi podané, musí však býti podepsány advokátem. Nevyh~ví-Ii strana tomuto př:,dpisu, jest její rekurs formálně vadným a
musI JI podle, §§ 84 a 85 c. r. s. býti soudem prvé stolice vrácen k připo
Jel1l podpisu advokáta ve lhůtě, k tOlnu zvlášť určené, a má se rekurs, po
?pravě v této lhůtě zase předložený, za včasný. Ustanovením §u 520 c.
r. s,. klade, zákon rekursy obou zmíněných způsobů sobě na roveň a jde
nym o otazku, zda shora 'uvedenou opravu (připojení podpisu advó,káta) lze nahraditi podáním rekursu ústně do protokolu, jak se stalo
v tomto případě. Vychází-li se z ustanovení §u 520 c. ř. s. a vezme-li se
v úvahu, že advokát se zřetelem na § 9 adv. ř. (zák. ze dne 6. července
1868. čís. 96 ř. zák.) není povinen, aby týž rekurs (stranou samou sepsa;,y), podpisem ho opatřiv, soudu předložil,. jest na něm, uzná-Ii toho
p,otr<;bu, by. ve l~ůtě k od~tr,anění vady určené podal n o v Ý rekurs, opa,reny vs~nll pozadavkr, Jez. k řádnému provedení těch kterých úkonů
(procesmch I exekučmch) JSou nutny, aby po případě straně k právu
pomohly. Neměloť by. smyslu, kdyby advok~t věcně pochybený rekurs
str-"nl mu~:1 pod;ps,ah a soudu předložiti, přes to že by věděl, že v tom
znem nemuze mlÍl ~ysledku a že se dostává do, rozporu s § 9 adv. ř. Dle
toho mohla by tudlz strana místo vrác,eného rekursu předložiti v ustanovené lh,lItě rekurs obsahově se různící - t e d y rek u r sn O v ý.
Z toh? vsa~ n. e. z b ~ t ~é pl Y,ll e, že, lze-li podati písemný rekurs
n o v y, musI byh take pnpustno, by mohla stěžujíci si strana ve lhůtě
soudem k odstranění zmíněné vady ustanovené - zejména jde-li o chudou stranu - použíti k odstranění vady i druhého způsobu podání rekuor~u záko~em pIípustnéh~ a podati rekurs ústně doprotokqlu, jemuž
muze ,byh Jako jchosoučastka připojen vrácený, formálně vadný písemny rekurs. Proto nepochybil soud prvé stolice, když v tomto případě
se takto zachoval. Opačný názor rekursního soudu nelze srovnati se zákonem a bylo proto dovolacímu rekursu povinné strany vyhověno, usnesení rekursního soudu zrušeno a uloženo mu, aby nehledě k důvodům
rekurs odmítajícím, jej věcně vyřídil.
čís.

2536.

Podro~ení se roq;hodčímu soudu plodinové bursy musí se státi způ
sobem, veskem pochybnost vylučujícím. Obrat »V případě spom Praž-

ské bursovní zvyklosti« nebo »Případné spory jest odkliditi přátelskou
arbitráží v Praze« nestačí,.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, R 1 375/23.)
Do nálezu rozhodčího soudu Pražské plodinové bursy ze dne 17.
listopadu 1922 byla podána zmateční stížnost, poněvadž prý se rozhodčí soud neprávem prohlásil za příslušna ku projednání sporu, zahájeného žalobou odpůrkyně, uznav, že se strany přijetím nabídky ze dne
25. září 1922, obsahující doložku »pro případ sporu jsou rozhodny
pražské bursovní zvyklosti« podrobily rozhodčímu soudu Pražské plodinové bursv, a zamítnuv námitku nepříslušnosti, žalovanou firmou
vznesenou. S o udp l' V é s tol i c e zmateční stížnost zamítl. D ů
vod y: Dle čl. XXIII. čís. 2 uvoz. zák. k c. 'ř. s. může býti nález bursovního soudu rozhodčího napaden zmateční stížností, prohlásil-li se rozhodčí soud neprávem za příslušna. Dle obsahu napadeného nálezu uznal
se rozhodčí soud Pražské plodinové bursy příslušným z důvodů čl. XIV.
čís. 3 uvoz. zák. k c. ř. s., jehož ustanovení převzato bylo v §u 46 stanov plod. bursy. Dle tohoto 'předpisu může býti založena příslušnost
bursovního soudu ohledně rozepří z obchodů, mimo bursu uzavřených,
když obě strany při uzavření nebo před provedením takového obchodu
písemnou smlouvou podrobí se výroku soudu rozhodčího.
Nemůže
býti pochybnosti, že postačí i vzájemná výměna písemných prohlá~ení,
pokud z jich obsahu na vůli stran nepochybně dá' se souditi (čl. 278
obch. zák.). V tomto případě jest nesporno, že obchod, o nějž jde, byl
uskutečněn přijetím nabídky strany žalované ze dne 25. září 1922, obsahující doložku: »V případě sporu: Pražské bursovní usance«, stranou
žalující telegramem ze dne 27. září 1922 a dopisem ze dne 29. září 1922,
obsahujícím doložku: »Případné spory jest odkliditi přátelskou arbitráží v Praze, nebo v Berlíně«. Význam oné doložky žalované strany
nemůže býti jiným, než že pro případný spor má býti příslušným rozhodčí soud Pražské plodinové bursy. To plyne ze skutečnosti, že opatření toto, platnost »zvyklostí« pražské bursy _ stalo se jen pro případ
s por u, kdy dohoda nebyla by již možnou, a bylo by třeba nastoupiti
žalobou, pak že bylo by naprosto nevysvětlitelné, proč by měly »usance«,
kdyby jimi nebylo míněno podrobení se rozhodčímu soudu bursy, platiti
jen pro případ sporu a mimo spor nikolí, a konečně, že rozhodčí soud
jiný než Pražské plodinové bursy vůbec v úvahu přijíti nemůže, ježto
šlo o dodávku plodin. Že i žalující strana skutečně doložce oné tak
rozuměla a svou doložkou také jen rozhodčí ,soud Pražské plodinové
bursy mínila, vychází nade vši pochybnost z toho, že u tohoto soudu
skutečně žalobu podala, ač by jinak byla mohla voliti sudiště jí po pří
padě příznivější. Lze tudíž právem za to míti, že obapolným písemným
prohlášením obou stran sjednána byla pro spory z obchodu; o nějž jde,
příslušnost rozhodčího soudu Pražské plodinové bursy a že se tento soud
ve smyslu §u 46 stanov právem prohlásil za příslušna. Rek u r sní
s o u d zrušil napadený nález rozhodčího soudu Pražské plodinové bursy.
D ů vod y: Při posouzení otázky nesmí býti přehlédnuto, že rozhodčí
soud bursovní je soudem výjimečným, Důsledkem toho musí předpisy
Chilul rozhodnutI.

V.
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o jeho příslušnosti býtí přesně vykládány a dodrženy. Zde jde o předpís
čl. XIV. čís. 3 uv .. zák. k c. ř. s. a § 46 stanov Pražské plodí nové bursy,
podle kterých je založena příslušnost rozhodčího soudu této bursy jen,
když se obě strany podrobí jeho výroku (příslušnosti) písemnou smlouvou, což státi se musí zřetelně, právě proto, že jde o založení sudiště
výjimečného. Této zřetelnosti projevy stran nemají. Slova, jichž užíly,
nevyjadřují vůbec, natož zřetelně a určitě srovnalé vůle stran, že se podrobují příslušnosti rozhodčího soudu pražské plodinové bursy. Vždyť
připady, kde vymíněny jsou zvyklosti bursovní pro výklad smlouvy vů
bec, nejsou žádnou vzácností a výraz »přátelské arbitrage« nekryje se
nikterak s výrazem »rozhodči soud bursovnÍ«. Holá skutečnost, že ža··
lobkyně pak u soudu toho žalobu podala, výklad bursovního soudu be;:pečně nedokládá. Nezbytný předpoklad čl. XIV. čís. 3 uv. zák. k c. ř. s.
a § 46 bursovních stanov zjištěn není, prohlásil se tedy dovolaný rozhodčí soud bursovní neprávem příslušným pro tuto při a zmateční stížnost do jeho nálezu jest odůvodněna podle čl. XXIII čís. 2 uv. zák.
k c. ř. s.
N e j vy Š š f s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

o ů vod y:
Napadené usneseni odpovídá jak skutkovému stavu věci, tak i zákonu. Nezáleží na tom, jakým způsobem stalo se přijetí nabídky, ježto
nejde tu o ztištění, zda mezi stranami sjednán byl obchod, nýbrž O to,
zda strany podrobily se pro spory z tohoto obchodu příslušnosti rozhodčího soudu pražské plodinové bursy. To se mohlo státI. dle čl. XIV.
čís. 3. uvoz. zákona k c. Ť. s. písemnou úmluvou, po případě přijetím
závěrečného listu, obsahujícího prohláš,ení strany, zakládající příslušnost
rozhodčího soudu bursovního. K tomu nedostačila nabídka, obsahující
pouze prohlášení »lm Streitfalle Prager Borseusanzen«, přijatá telegramem, v němž není zmínky o rozhodčím soudu, "ani dopisem, jenž mluví
pouze o »freundschaftliche Arbitrage in Prag oder Berlin«. Uvedeny
zákonný předpis nemůže býti změněn tvrzením obchodních zvyklostí,
dle nichž užívá se stručných výrazů a obratů, srozumitelných pouze
obchodníkům, a nebyl rekursní soud vázán ani náhledem projeveným
rozhodčím soudem bursovním a obchodním soudem v. Praze.
čís.

2537.

Upsání válečné půjčky osadou.

!.í uzavření zápůjčky na úpis válečné půJčky osadním zastupitelstvem

vyzadovalo se dl~ obecního zřízení pro .čecby schváleni okresního zastupitelstva.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1046/22.)
Osadní zastupitelstvo v M. usneslo se v létech 1915 a 1916 upsati

válečnou půjčku. Žalobcové, tehdejší funkcionáři osadní, zapůjčili osadě
8.200 K, jež tato na válečnou půjčku upsala. Žalobu proti osadě M. na
zaplacení zbytku zápůjčky (8.000 K) pro c e sní s o udp r v é st 0-

.
·tl O ů voli y: Nejprve sluší rozhodnouti otázku, zcIa osada
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.
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zIch
... 1·e o b ce, se ze sezen!. nevz d a'1·1·
. osa. mde vystupovali jako vente
1 1,
OnI samI z
.. . ,. , •
b 1 db'
neboť § 46 obec. zříz. neustanovu]e, ze usnevse111'bP~1 nerr~z ne vY o
t~~
tohoto ustanovení, jest neplatným. Ostatne "~
o anI m~zf~ SP;I
toto ustanovení, protože všichni členove 0ksa m) 0t zas t Upl e s ~a kdY:
_,. 1
dy Rovněž tak nemá za následe nep a nos t usnesenI,
yz
vente y osa .
90 b
,.
hl·'
. t t zate'žuJ·ící osadu nebylo dle §u
o ec. znz. vy aseno.
usne sem o 0,
'" ' k JI žno vzíti za zjištěno že usnesení osadmho zastupItelstva v M.
~:s;ne (1 ~. prosince 1916, týkající se půjčky ?OOOdK~h (4.80 O Ktč)l tjest
neplatným již samo o sobě, pr~tože ~ 8 členu osa nI o zas t Upl. e. s ~a,
kterýž počet jest nesporným, sučastmlo se dle protokolu o., schuzI teto
. 5 coz' není kvalifikovanou ilětšllloU podle §u 43 obec. znz. NebylI-lI
len ,
't
. h Vf
1·
·právě členové zastupitelstva v m~s~ě, měli na, mIs o mc
y I povo am
náhradníci. Uzavření sporných pUJcek mezI zalobcl a.,?sadou M: bylo
ve smyslu §u 93 čís. 3 obec. zřízení výpůjčkou, k Je]lz platnosÍ1 bylo
bezpodmínečně třeba schválení okresním zastupitelstvem, ne~)Qť bylo
zjištěno výslechem svědka O-a, že výpůjčky, ony nelze povazovah ,za
krátkodobé, totiž za takové, jež by bylo mOzno spllťtlÍ1 z dosavadlllch
řádných příjmů obce neb ústavů obecních. J~k nesporno, nebylo toto
poskytnutí zápůjček žalobci žalované ~kr.esmm zastupltelstve~ v M.
schváleno a není tedy žádná z těchto zapuJ~ek platnou; Byl!-lI za hotovosti 8200 Kč, takto neplatně osadě M. za!obcI zapuJ,čene, k?up':.ny
rakouské válečné půjčky, staly se vlast~íky kc?to cennych. paplr~ ~a
lob ci a nikoliv žalovaná. Uveřejnění on ech zapuJček (koupe valecnych
půjč~k) v »Úředním věstník~:(, j~ž jest předlože.nými vě.stníky z let
1916 a 1917 prokázáno, nemuze zadoucl ,~chv.alem okresmho zastupItelstva nahraditi, jak plyne z obecmho znzem a
ta~e potvr~eno
svědkem Josefem O., který zároveň vyvrátil tvr~em zalo~c~, ze .I,e p~o
úředník okresního výboru poučoval, ze podobne uvere]nem v Uredn!11;
Věstníku nahražuje schvalování okr~sn~m, 'Za.st~pltelstvem. Be,z SVOle!l1
okrcsního výboru k zápůjčkám na v~!ecne pUJcky ,nutno, na ,~ec, hl,edeh
tak, že si žalobci koupili válečné pUJčky s.a';'l a ze !ake pnslu,sne P,,něžní zápůjčky na zakoupení válečných pu]ce.k u~avrelI vl~stmm. Jmenem, jako soukromé osoby a že teprve schv~lenlm okresn}ho vyboru;
kterým půjčky osadě M. se povolují, by bylI byvah tento SVU] soukromy
závazek na osadu převedli,což se ale,. jak shora ,uvedeno, ne.stal?? dvol a c í s o u d žalobě vyhověl.. O u vod y: zalobcl, zapu,Jčlh zal-:vané osadě dohromady 8200 K pko osoI;>y soukro?;e, byt .1 podnet
k tomu zavdala okolnost že byli v té dobe funkclOnan OSad111m1. jako
členové osadního zastupitelstva, tedy ve své vlastnosti jako funkcionáři
'Jsadní, učinili žalobci usnesení, že osada upíše (převezme) ~ál~čné
pltjčky, a náleželo jim též usnésti se o tom, jak bu~e kryt dotyč~y vydaJ.
Nebyli však povinni opatřiti hotovo~t. k ;tomu. pO,tr~bnou ze s~ych pro:
středků nebo z výpůjčky na vlastm Jmeno učmene. PoskytuJ1ce osade
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. zápůjčku, byli k ní v poměru osoby třetí. Smlouva o zápůjčku je kontraktem reálním; dle §u 983 obč. zák. vzniká smlouva ta odevzdáním zapůjčeného obnosu proti závazku, obnos ten po určité době splatiti a
nelze ji zaměňovati se smlouvou, že zápůjčka v budoucnosti bude poskytnuta. Z toho je vidno, že jednání osadního zastupitelstva o upsání
válečných půjček a o opatření úhrady na jedné straně a poskytnuti
zápůjčky samé na druhé straně, nelze směsovati. V onom směru jednali
žalobci ve výkonu veřejné funkce, v tomto jde o poměr soukromoprávní.
žalobci Václavu K-oví jako osadnímu starostovi náleželo zastupovati
osadu (§§ 55, 107 a 111 obec. zřiz.); byl tedy také oprávněn přijímati
peníze za osadu a vésti osadní účty a zápisy. Zápisy ty je tedy pokládati za zápisy úřední. Že 8200 K bylo jako zápůjčka pro osadu přijato
a že jich bylo použito na zaplacení upsaných válečných půjček, je prokázáno zápisy v pokladnim denniku pro rok 1916. Dluh ze zápůjčky té
(8200 K) je vykazován v hlavni knize účtů osadnich v letech 1916,
1917, 1918 a jsou do účtů těch pojaty v přijmech úroky z válečných
půjček, ve vydáních pak úroky ze zápůjčky. Doložkami na účtech těch
a také knihou protokolů o schůzích osadního zastupitelstva je prokázáno, že tyto roční účty za léta 1916, 1917 a 1918 byly osadnim zastupit~lstvem zkoumány a schváleny a že ohledně položek, týkajicích se
příjmů a vydání, vzešlých úpisy vál. půjček, nebylo činěno námitek. Je
dále prokázáno, že zastupitelstvo žalované osady pojímalo úroky z válečných půjček a na druhé straně úroky z vypůjčených peněz do svých
ročních rozpočtů. Pakliže však žalovaná osada svým tehdejším zastupitelstvem zápůjčku, o niž jde, jako dluh osadní uznala, pakliže dále po
dobu několika let v osadních účtech, každoročně schvalovaných, vykazovala úroky z válečných půjček jako příjmy a úroky z výpůjčky,
k tomu učiněné, jako vydání a příjmy ony a vydání ta ve svých rozpočtech preliminovala, čímž uznávala, že je vlastnicí dotyčných titrů
vá,l,:čných 'půjček a dlužnicí obnosu, jímž papíry ty byly zaplaceny, nemuze nym po letech nové osadní zastupitelství důvodně namítati, že
zápůjčka ona je pro formálni vady neplatna a že osada není vlastnicí
papírů válečných půjček. Domnívá-Ii se nynější správa žalované osady
že žalobci vedli si jako členové dřivějšího osadního zastupitelstva ne~
zákonně a že usneseními o úpisu válečných půjček poškodili osadu,
může (mohla) se domáhati na nich náhrady škody (§§ 66 a IlO obec.
zříZ)" nem~.že však důvodně odpírati, zaplatiti jim to, co od nich jako
zapuJcku pnJala a čeho na zaplaceni upsaných válečných půjček užila.
I kdyby usnesení, upsati válečné půjčky a opatřiti prostředky k tomu
výpůjčkou, byla pro nedostatek formálních náležitostí vadná, nebo pro
nedostatek vyššího schválení neúčinná, nemělo by to za následek že
by věřitel, od něhož si osadní správa vypůjčila peníze na zaplacení upsaných ,~áleč?ých půi,ček, pozb~1 nároku na zapůjčené peníze, třeba by
byl venteI Jen Jako clen osadmho zastupitelstva měl účast na usneseních
těch. Neplatnost a neúčinnost zápůjčky nelze dovozovati ani z toho že
žalobce y~clav K., jenž přijal jako osadní starosta zápůjčku pro os~du
aJI vkmhach osadních súčtoval, byl zároveň věřitelem. Uvolil se s ostatní,mi.ž~lo?ci vůči osadnímu zastupitelstvu poskytnouti osadě zápůjčku;
veslt zaplsy a knihy o správě osadního jmění náleželo k jeho úředníin
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rodohospodářskými bylo prohlašováno ulozem ]lstmy ve valecnych ~uJc:
kách za bezpečné a nejlepší. Dle ,tého~ vyjádřen! ~no~no za .schv~le~1
usnesení osadního zastupitelstva zada!t I dodatecne. Ze paplry vale~
ných půjček následkem výsledků. světové ~álky P?zbyly tohk na. cen;,
nemůže rovněž nikterak odůvodmlt odpor zalovan~ osady. ~aplat!!t ,zapůjČku, jelikož újma ta .stihá ,dle §u .1311 ?bč. zak. vlastmka, J;n;z 1e
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osadního zastupitelstva o tom, že by se pap!ry ty m~ly, Plodat!. Z po~
savadních vývodl1 vychází, že platnost a ucmnost zapulcky, o kterou
jde, není závislou od toho, zda usneseni o~,:dního zastupltelstv~ ze, ~ne
17. prosince 1916 se stalo kvalifikovanou vetS1l10U a zda usne.sem o UplSU
válečných půjček a o úhradě výloh tím vzešlých byla schvalena okresním zastupitelstvem.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
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D li vod y:
NemůŽe o tom býti nejmenší pochyby, že při správě osadního jmění
má si zastupitelstvo osadní vésti tak, jakpfedepsáno pro,;astuplt~lstvo
obecní ohledně jmění obe·cního, neboť to § JIl obec. znz. pro Cechy
výslovně tak ustanovuje. Dle §u 97 čís. 3 obec. zříz. potřebovalo však
usnesení obecního výboru (nyní dle §u 1 zákona ze dne 7. února 1919,
čís. 76 sb. z. a n. obecního zastupitelstva) schválení zastupitelstva
okresního, když šlo o v Ý p ů j č k u s umy pe? ě z . (p.ra.:'idl<:~, I~da
(výjimka), Že se připovědělo, že ~uma ta s~lalt se )ed1l1e ~ radny~.~
příjmů obce a že suma ta nepřevysovala s pnpočtemm, dluhu obce ,]I:
stávajících roční příjmy ze jmění obce. Toto ustanovem tedy, na miste
něhož nastoupilo nyní ustanovení §u 23 čís. 2 t. zv. finanční novely ze
dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n., která však vešla v působnost
teprv dne 1. října 1921 (§ 59) a na tento případ, odehravši se v letech
1915 a 1916 se tedy nevztahuje - platilo tudíž i pro správu jmění osad-
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ního osadním zastupitelstvem, a bylo proto, poněvadž uvedená výjimka
zákonná ~ přípověď splacení z řádných příjmů obce a úhrada sumy
z ročních příjmů obecního jmění ~ vůbec ani tvrzena nebyla, naopak
bylo vůbec jen popíráno, že by tu o případ §u 97 čís, 3 obec. zříz. šlo,
třeba schválení okresního zastupitelstva, ježto bezesporně o zápůjčku
ce jedná. Neni možno, jak činí odvolací soud, tento předpis pomíjeti.
Ovaha soudu toho, že zápůjčka je kontraktem reálnim a že vzniká odevzdánim sumy, předmět jeji tvořící, nemůže odčiniti existenci §u 97
obec. zříz., který právě pro zápůjčku, tedy pro tento kontrakt reálný,
jenž vylíčeným způsobem vzniká, předpisuje schválení nadřízeného samosprávného svazu, což znamená, že platně i taková reální smlouva
může vzniknouti jen s tímto schválením a bez něho tedy že je neplatna
a nezakládá na straně obce závazku ze s m I o u v y, leda ~ což je do ..
Cela jiná otázka a sem nepatří, protože nárok takový uplatňován není ~
z obohacení, pokud by osada i toho, co zápůjčkou přijala, ještě něco
k zisku měla, což však není závazkem ze smlouvy, nýbrž ze zákona,
předpokládaje právě neplatnost smlouvy a nedostatek závazku z něho.
Docela nemístné je, když žalobci v dovolací odpovědi snaží se popříti.'
že založili žalobu na důvod zápůjčky, ano prý žalobní žádání důvodu
dluhu neudává. a že prý tedy lze případ podřaditi i pod § 1435 obč.
zák. Ovšem žalobní žádání důvodu dluhu neudává, neboť to není přede
psáno, aby jej udávalo, ale udává ho ně kolikráte výslovně žalobní děj,
.1 to stačí. S jiným důvodem se tu tedy nelze obírati. Žalobci ovšem
míní, že tu případu §u 97 čís. 3 obec. zříz. není a že tedy vyššího schváleni třeba nebylo proto, že prý ž á d n é z a tíž e n í o b c e z á p ů j č
l< o u tou n e n a s t a I o, aspoň prý se z toho názoru v čas války vyc
cházelo, když, jako zde, zápůjčky použilo se na upsání válečných půjček;
sehválení bylo by prý bývalo třeba jen, kdyby se bylo mělo k zaplacení
»půjčky« použiti kmenového jmění osady. Tím ovšem žalobci výjimku
zákona, shora uvedenou, daleko rozšiřují, tak daleko, že je tam následovati nelze, neboť zákon praví předně, že musilo býti hrazení z řád
ných příjmů obce při P o věd ě n o, t. j. že to i druhou stranu, vě
řitele, váže a ona není oprávněna z kmenového jmění zaplacení žádati,
z čehož jde, že nestačí, když zápůjčka uzavřena bez této přípovědi a
pouze se nic neřeklo, neboť z tohoto mlčení ještě nevychází, že zápůjčka
nebuec musit jednou hrazena býti ze jmění kmenového. Druhá chyba
je, ze žalobci si nevšímají druhého předpokladu výjimky (»a«), jenž
piece také se nerozumí sám sebou. Mylným je také stanovisko, jakoby
nebylo třeba schválení, když za obnos zápůjčky pořídí se jiné hodnoty
v stejné výši, jako tedy zde za obnos zápůjčky titry válečných půjček.
I kdyby tyto hodnoty (titry) byly bezpečné a stejně cenné, je schváleni
třeba, neboť zákon nerozeznává a to právem: jdeť o to, by hospodářství
obce (osady) bylo po měr ů m její m Ú měr n é, "ejména přimě
řené její velikosti, lidnatosti, majetku, jejímu hospodářství a finanční
síle. Směšné by na př. bylo, aby malá obec vypůjčila si statisíce na
zakoupení velkostatku a tak se pravděpodobně zničila, ježto to jejím
poměrům neodpovídá. Proto nemůže to' býti dáno do volného jejího
uvážení a vyžaduje vyššího schválení. § 23 čís. 2 cit. finanční novely
postavil se tu sice na stanovisko svobodomyslnější, nicméně přece vy:.
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Zaopatřovací požitky bývaltch zaměstna.~ců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. brezna 1921, C18. 130 sb. z. a n.).
. Dary z milosti(§ 1 a) zákona) musí býti poskytovány pravidelně.
TOmu jes~ tak, ~yl.-Ii hned,: pn:ých ~~ou lete~~ vÝ~!1!~by poskytnut zaměstnanCI poka>;de dar z mdostl, byť 1 ne v teze vySl •
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1107/22.)
1.alobi' na zaplacení zaopatřovacích požitků dle skupiny } ía~
bulky 'J r o c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d VOl a C I
S o ud Iji zamill. N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D

ů

vod y:

Jde toliko o to, když žalobci, j;nž byl u žalovaného ,48 I~t ~e sl,:"bč
jako pasák a krmič nebo jako volak, po leho vystoupem z ČInne sluzby~
jez nastalo dne 1. března 1920, udělen byl v rOce 1920 dar z 111110sli
v ceně 224 Kč a v roce 1921 v ceně 426 Kč, zda přísluší mu nárok na
zaopatřovací požitky dle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z.
a n.z důvodu, že požíval darů z milosti dle §u 1 lit. a) cit. zák. A v té
otázce dlužno přisvědčíti prvému soudci. Opačný názor odvolacího soudu
neodpovídá úmyslu zákon.odárcovu a zřejmé sociálně reformní tendenci
zákona. Netřeba ani souhlasiti s dovolatelem, že tu je odpor mezi zákonem a ieho prováděcím nařízením ze dne 13. května 1921, čís. 189
sb. z. a n'" an prý zákon mluví prostě o »daru z milosti~(, ale nařízen~
o p r a v i d e ln é m poskytování darů z milosti, a v tomto rozporu mezI
zákonem a nařízením že. prý dbáti jest znění zákona, jenž musí býti
rozhodným, a nikoli, jak učinil odvolací soud, výkladu podaného naří
zením. Neboť ve skutečnosti se zákon a nařízení y nižádném odporu
l1(;nalézají. Předně přehlíží dovolatel, že záko,n nemluví o »daru z milosti«, nýbrž o dar ech z m i los t i, tak že již to samo ukazuje na
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opakování. Mimo to však zákon tyto dary z milosti podřaďuje pod pojem z a o pat ř o v a c í c h po žit k ů a také z toho plyne, že dary
ty musí se opakovati, že musí býti pravidelné, neboť dar udělený jednou pro vždy nemožno nazvati zaopatřovacími požitky,· protože to nejsou ani požitky, kterýž výraz už sám předpokládá opakující se dávky,
tím méně však požitky zaopatřovací, neboť jedním darem nikdo na·
trvalo zaopatřen býti nemůže, to by musil býti již dar přesahující daleko míru ročního existenčního minima, jenž potom nazývá se odbytným, ačkoli ani ono pravidelně zaopatřeni nenahrazuje, jsouc skrovnější než by k zaopatření bylo třeba. Tak jest nařízení v nejúplnější
shodě se zákonem, žádajíc »pravidelné« poskytování darů z milosti,
neboť tím vyjadřuje kratčeji a výrazněji jen to, co už zákon sám očitě
na mysli má. To dokonce se srovnává i s §em 3 zákona ze dne 12.
února 1920, čís. 118 sb. z. a n. v §u 1 lit. a) onoho zákona citovaným,
, němž ukládá se osobám, na zabraném majetku hospodařícím, povinnost zajistiti »dary z milosti poskytované p r a v i d e I n ě bývalým zamestnancům a pozůstalým jejich,« povinnost to, kterou zákon nyní podrobně upravuje. A tak přímo touto citací §u 3 staršiho zákona sám
§ 1 lit. a) zákona, o nějž jde, pojal do sebe ustanovení, že dary z milosti musí býti pravidelné, mají-li zakládati nárok na zvýšené zaopatřovací požitky dle předpisů v něm daných, a dovolatel jest v tom na
omylu. Přece však nelze souhlasiti s odvolacím soudem, odpírá-li nárok proto, že dar z milosti byl udělen teprv dvakráte, vždy jen na jediný rok a nová žádost žalobcova mohla býti kdykoliv zamítnuta a
míni-li, že by nárok mohl příslušeti jen tehdy, kdyby byl poskytován
v určité výši na určitou dobu nebo v určitých obdobich na př. prý doživotně v ročních lhůtách. Tu naprosto zneuznává odvolací soud povahu
daru z milosti, jež právě předpokládají, že tu ne n í z á vaz k u p r á vn i h o, poskytovati je, a že to tedy záleži od dobré vůle bývalého za'l1ěstnavatc1e, jak, v jakých obdobích a v jaké výši je poskytovati chce,
13kže v každém z těchto tří zřetelů může nastati obměna, aniž by to
pravidelnosti poskytování bylo na újmu. O nějaké pevnosti a zejmélH
doživotnosti daru z milosti nemůže podle pojmu jeho býti žádné řeči.
V lom však právě záleží sociální význam zákona, že z těchto darů z milosti tvoří právní závazek, s druhé strany právni nárok a upravuje pak
Jeho výši pevnou cifrou a přiznává jej doživotně, k čemuž, co se týče
periodického vyplácení, přistupuje automaticky § 1418 obč. zák. Otázku,
zdaii v tomto případě, kde vysloužilý čeledín byl dvě léta mimo činnou
službu, ale za obě obdržel dar z milosti, ačkoli ne stejný, nýbrž za
druhý rok větší, dlužno to pokládati za dar pravidelně poskytovaný,
dlužno zodpověděti přisvědčivě, a to na základě toho samého nařízení
prováděcího, jehož se odvolaci soud pro opačný svťlj náhled dovolává.
Pravíť ono, že »za zaopatřovací požitky dlužno považovati dary z milosti tehdy, jestliže byly před 6. květnem (roz. roku 1921) pravidelně
poskytovány ........ n i k o I i t e d y jed n o u pro v ž d Y u d ě len é dar y ne b o od byt n é.« Aby se učinilo co nejsrozumitelnějším, nespokojuje se nařízení udánim, kdy je s t zaopatřovacím požitkem dar z milosti, nýbrž obrací to ještě praví a contrario, kdy jím
ne n í. A na toto contrarium dlužno klásti rozhodný důraz, neboť to se

a

·1'
srovnává s úmysly zákonodárcovými: toliko tehdy, když by
pe.
"I' d t I b l "
. d
'd
bne]10e
zřejmo, že to, co vyslouz! Y • os a, y o m,,;eno l.e n?u pro vz y,
y ll' dá takovy' dar z milosÍl naroku na zaopatrovac! poz!tky dle zaneza { aTakové mínění v tomto
. pnpa
.. d'e, vsa
'k vy.Io,u,č eno les,
. t le~
. 't5'. vy~
kona:
'·1', hned zase druhý rok dar obdrzel a to leste mnohem vets! nez
I OUZl
sroku
)
.
I
k ona a nanzem
. . . ted y
prvého.
Opakování, prav!de
nost ve smys lu'za
jsou dostatečně osvědčeny.
čís.

2539.

Zaopatřovací požitky bývaJÝ,ch zaměstna~ců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. brezna 192.1, CIS. 130 sb•. z. a n.): .
K pojmu »samostatného({ lesního spravce, RozhodUje skutecne upotřebení, nikoliv kvaliiikace.
.
Vykonanou službou (§ 3) a služebními lety (§ 4) jest i doba zkušebního roku.

(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1108/22.)
Žalobu 1esn·ího o placení požitků dle třídy IX. tabulky k zákonu z~
dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z; a n., procesní soud prve
s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d přiznal žalobci pcii.itky dle skupiny VIII. tabulky.
N e j v y Š š í s o u d uznal dle žaloby.
Důvody:

Dvě otázky ie tu řešiti: do které skupiny má býti žalobce zařazen
a kolik let mU ~á býti započítáno. Co se týče oné otázky dlužno .vycházeti z těchto předpisů tabulky, připojené k zákonu: 6. skupll1a:
sem patří »p o d říz e n Ý lesní m e n ~ í ho, o b e k tu. (pod, 300
ha) «, 8. skupina: sem patří »samos:~tny lesm spravce,;< neh.lede,. pk
veliký je objekt, 9. skupina: sem patn: »s a m o s t a t n y lesm spravce
vět š í c h ob jek t ů.« Když žalobce žádá zařadění do skupll1y 9. a
žalovaný mu přiznává toliko !řidu 7., jde. o dvě známky: zdali obje~t,
jejž spravoval žalobce, byl »větší« a zdalI ho spravoval »samostatne«.
Že byl vět š í m ve smyslu čísla 9., jest)asno, neb?ť měl, jak be;e~
sporno jeho revír výměry 1620 ha, kdezto za mens! oblekt poklada
zákon dle čísla 6. pouze výměru pod 300 ha. S tim se srovnává, že mu
byli podřízeni dva podlesní, jeden adjunkt a tři hajní, a není tomu na
odpor mínění vysvětlivek vl. nař. ke skupině 9., jež za samostatného lese
ního správce pokládají toho, komu podřízeno několik revirů nebo vět
ších hájenstvÍ. K posouzení žalobcovy s a m o s t a t n o s t i sluší uvésti,
že, jak bezesporno pokud se týče zjištěno a v odpor nevzato, žalobci
náleželo: zalesňování, avšak podle plánu, lesním řiditelstvím schválenéno, a péče o ně; prodej dřívi v drobném, avšak podle cen ustanovených vrchním lesnim úřadem, inkaso kupních cen za toto dříví a. jich
súčtování s podlesniky a hajnými a odvádění jich lesní pokladně v B.;
předpis mezd pro dělniky v kulturách a dřevaře a súčtování iich, kdežto
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výplata děla se přímo lesní pokladnou; proklesťování lesa, J?ři čemž
množství dřeva určoval vrchní lesní úřad v B., kdežto výměru porostu
k odporážení určoval a vytyčoval lesní geometr. Znalci sami uznali,
jak praví, relativní technickou samostatnost, která prý vystupuje zvláště při provozu proklesťování a zalesňování a která se jeví v tom, že
žalobci byly tak veliké plochy k obhospodařování a dozoru svěřeny,
že vrchní lesní úřad V B. nebyl s to, ve všech jednotlivostech do provozu zasahovati a vše kontrolovati, takže již tím jistá samostatnost
byla podmíněna, i zařadili ho znalci sami do skupiny 8., jejíž podmínkou jest právě samostatnost. V tom však pochybili, neboť, uznali-li samostatnost, v čemž jim při svědčiti jest, pak vzhledem k velikosti objektu spadá žalobce nutně pod číslo 9., neboť mezi čís. 8. a 9. jest právě
jen rozdíl v rozloze přidělené půdy. PochybiIl ovšem jen v právním
podřadění, ohledně něhož soud na jich mínění vázán není, ježto správné
podřadění je věcí soudu, a v t0111 právě odvolací soud pochybil, že následoval znalce v jich nesprávném zařadění žalobcova postavení. Marně
žalovaný namítal, že žalobce neměl k tomuto postavení (9. skupiny)
potřebné kvalifikace, t. j. studií a zkoušek. Neboť dle §u 10 zákona řídí
·.e zařadění dle posledně zastávané služby. Rozhoduje tedy skutečné
upotřebení zaměstnance, nikoli jeho kvalifikace, a tak se musí také chájJati vysvětlivky vl. nař. k tabulce zákDna, v nichž se mluví k číslu 5.,
6. a 8. o středoškolském neb odborném školském vzdělání neb odborné
kvalifikaci, t. j. chápati tak, že to jsou místa, na něž pravidelně zří
zenci, takto školsky vzdělaní, dosazováni bývají a jež tedy takového
vzdělání k řádnému a zdárnému zastávání služby vyžadují. Ale v konkretním případě na tom nesejde,zda zaměstnanec takového vzdělání
vůbec nabyl, a nabyl-li ho, zda ho nabyl ve školách či soukromou pílí
(praxí), nýbrž záleží na tom, že mu místo takové svěřeno bylo. Co se
však týče započtení zkušebního roku, opět mylně odvolací soud sahá
až k pensijním stanovám a z nich nezapočítatelnost dovozuje, na místo
by se byl opřelo přímý předpis zákona, jenž v §u 3 mluví o vykonané
službě a v §u 4 O služebních letech, a dále s úmysly a účely zákona se
srovnávající předpis vl. nař. k §u 4, že služebními lety dlužno rozuměti
dobu, strávenou na velkém pozemkové!ll majetku, pod což ovšem zcela
zřejmě spadá i zkušební doba služby.
Čís.

2540.

Zdráhá-Ii se druhá strana vyhověti ustanovení smlouvě o rozhod c
čím, že obě strany mají společně zakročit, by třetí osoba rozhodčího
jmenovala, nelze se na ní žaloĎou domáhati tohoto spolupůsobení.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1115/22.)
K urovnání

roZepře mezi

žalobcem a žalovanou

obcí

umluvily

~~rany rozhodčí. Dle konečné úmluvy měla žalovaná obec vypracovati
zad?st k Jednotě stavitelů za jmenování rozhodce. Ježto závazku nevy-

hovela, domáhal se žalobce žalobou, by bylo uznáno právem, že žalovaná obec .jest povinna splniti ve smyslu podmínek a přijatých, jí učí-

. . h nabídek svou smluvní povinnost a požádati se žalobcem spollenyc.
'
h d .
1 č ' Jednotu stavitelu v Praze, aby vzhledem k tomu, ze se roz O CI
e nhe dli pOj'menovala třetího rozhodčího ke skončení řízení rozhodčího
nes Q tím, účelem take"
. b
.
, • t're t'h
d
trpeh,
y o jmenovam
I o roz h o dč'h
I o u J ea ~a stavitelů v Praze na základě tohoto rozsudku bylo jménem obou
ns10lan
y zakročeno . O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly, N e j vy Š š í
s u d žalobu zamítl.

°

Důvody:

Věc má se podle nesporného před.nesu stran t~kto: 1. ve smlouvě
o rozhodčí bylo ustanoveno, že každa strana zV?II. Jednoho, a, k~yby
nález obou nebyl souhlasným, zvolí si, O~I samI trehho a pak vetsIl1~u
hlasů rozhodnou. Kdyby se však na trelIm doho.dnoulI nemohly, to ze
'a'da' se« lednota stavitelů v Praze, by ho jmenovala; 2. dne 18.
"p Oz
hl' '1' ,
.. d
března 1919 óba rozhodčí při skončení řízení pro ~Sl ,I, ze prop;lpa .:
že by se v nálezu neshodli, že dohodnou se bud na .trehm neb? pozadajl
jmenovanou Jednotu o jmenování .ieho ~ strany s lIm ~ouh!aslly; 3: ně
kolik dní po 3. červnu 1919 SjednalI zastu~cI st;an, ze ,z~st~p~e zalované vypracuje žádost k jmenované Jednot~ za jn;enovam, trelIho ro~
hodčího a zástupci žalobce ku spolupodpIsu z~~~~. Takto ~vakrat
smlouva změněna. Nelze souhlasiti s názorem mzslch stO~IC., ze souhlasem ad 2. se strany práva ad 1. nevzdaly, ale kO,I1t;čne Je to lhostejno, neboť nyní jsou vázány na ún:!uvu a~ 3.,. 50Z j~ nepoc~ťbn~.
Jest otázkou, jaký účinek tato úmluva CIS.,~ ma! mu~e-1I zal~b:e zadalI.
jak činí, aby žalovaná odsouzena byla, pozadah s mm~po:ecne J;dnott;
za jmenování třetího rozhodčího. Př,i tom Jes~ vedleJSl: ze, se zalobm
íádost formálně nekryje do slova s umluvou ČIS. 3 -;- jeslI!. to v ~od
statě totéž - nýbrž jde o to, zda má žalobce dle zakon~ vubec narok
nu t i t i žalovanou, by ku jmenování rozhodce. spo!upUSO,bl!~, .ať SI
tak, jak to úmluva čís. 3 ustanovila,. nebo tak, !~k za:obm zad~nI to
upravuje. Tuto otázku musí dovolacl soud popnh. Z~kon. nema pro
tento případ, kde jde o· to, by obě S· tra n y spolupuso?lly ~. to,:,u,
by tře t í osoba byla požádána, by pOjmeno':.ala r~zsudlh~, ~adneho
ustanovení, znáť jen případ, kdy už ve smlouve same tato tr~h osoba:
jíž přísluší právo jmenovací, určena jest (§ 581 ,od~tavec prvya čtvrty
c. ř. s.), v kterémž případě každá ze stran op~a~nena Jes~,. bez spoJu~
působení druhé tuto třetí osobu k Jme~oval1l .. rozhodclho vyzvah
(§ 581 odstavec prvý c. ř. s.). To by b~l byv~l ,rnpad,l. v. tomto sporu
dle původní smlouvy čís. I, kde se prost; prav~ ,ze. "pozada se« Jednota
o jmenováni, takže se musilo myslIt prave pozadam ve smyslu §u 581
odstavec prvý c. ř. s., kde stačí žádost je,dné strany. Avš~k ú!"luvou
čís. 3 to změněno a žádost mají podati obe strany společne zpusobem
tam vyznačeným. Ale zákon má přesné ustanovení pro případ, když
osoba která má rozsudího imenovati, ať už je to jedna ze stran nebo
osoba' třetí, jmenování neprovede. Dle §u 581, odstavec prvý, c. ř. s.
má strana, jíž na tom záleží, by. jmenování pr?vedeno by:o, ?SO?u. tu
vyzváti, by jmenování do 14 dnu provedla a JI o to,:, sdelem UCll111a.
Pakliže osoba ta ve lhůtě té jmenování neprovede, 'muže dle §u 582 c.
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ř. s. sama navrhnouti soudu, aby j!TI e n o v á n í pro v e d I s o II d.
Vezměme tedy pravidelný případ, že jmenování rozsudích je zůstaveno
ve smlouvě stranám a jedna strana rozsudího nechce jmenovati: tu, jak
ukázáno, nemůže druhá strana ji nutiti, aby rozsudího pojmenovala a
nemůže tedy na' vynucení jmenování toho žalovati a exekvovati, nýbrž
nezbývá jí, než žádati soucl, aby sám rozsudího na místo ní určil. Zá-

kon, maje toto východisko, vyhývá se všemu nucení a nedopouští je.
Pakliže však nucéní nedopouští, jde-Ii o to, aby strana roz sudího jmenovala, zajisté tím méně to možno dopustiti, když jde' o to, by strana
spolupůsobila k požádání osoby třeti, by tato ho jmenovala. Mají-Ii
strany společně rozsudího jmenovati, a nemohou se dohodnouti, je již
dle povahy věci nucení vyloučeno - neboť která pak z obou stran má
b}'ti, donucena, aby se druhé podrobila? - a zákon dává jim úa vůli,
aby, která chce. navrhla zrušení smlouvy (§ 583 c. ř. s.). Tak jest zde;
kde mají obě společně zakročiti, by třetí osoba rozsudího jmenovala,
pouze otázkou, zda nastává případ §u 582, kde možno za jmenování
rozsudího žádati soud, či případ §u 583, kde možno navrhnouti, aby.
soud smlouvu za bezúčinnou prohlásil. Dru)1á alternativa nemůže při
jíti. v úvahu, ježto bylo právoplatné vysloveno, že zde místa nemá.
Zbývá tedy jen případ §u 582 c. ř. s. Ale takový návrh - aby soud
rozsudího jmenoval - nebyl činěn, a. nečiní se ostatně ve formě žaloby;
nýbrž žádostí a nerozhoduje se o

něm

rozsudkem, nýbrž usnesením.

Nároku žalobního, aby žalovaná odsouzena byla spolupůsobíti pod následky exekuce při dožádání třetí osoby (J ednoty stavitelů) za jmenování rozsudího, zákon však nezná a neuznává, i musila' proto žaloba_
změnou rozsudků

nižších stolic býti zamítnuta.
čís.

2541.

Konto W.
Z toho, že komitent neohradil se ihned protí poznámce: »účet
zvláštní W.« ve vyúčtování, nelze ještě souditi, že se vzdal svého práva,
držeti se komisionáře jako přímého smluvoíka.·
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1271/22.)
žalobci udělili tuzemské filiálce vídeňské banky dne 1. února 1919
by jim prodala limitovaně akcie. Banka prodala akcíe na víburse a zpravila o tom žalobce dne 18. února 1919 (19. března
1919). Ve zprávě udala, že akcie koupila a že výtěžek připsala na konto
W. 46.128 K 30 h. žalobci proti výpočtu ani proti přípisu na konto W.
ničeho nenamítali. Žalobní prosba zněla, by žalovaná banka vydala žalobcům 50.000.Kč (výtěžek to počítaný dle kursu pražské bursy v den
prodeje) anebo by vyúčtovala na řádném účtě výtěžek penízem 50.000
Kč. žalovaná namítla vzájemnou pohledávku 16.600 Kč, již žalobci
uznali, načež pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobcům
33.400 Kč ve smyslu prosby žalobní. D ů vod y: Ze zprávy žalované
banky ze dne 18. února 19190 provedeném rozkazu o prodeji akcií (limitu) vychází na jevo, že neoznámila žalující straně jiné osoby jako
příkaz,
deňské

kupitelt akcií. pročež jest žalující strana oprávněna, pokládati žalovanou stranu za kupitele (čl. 376/3 obch. zák.), to tím spíše, jelikož
tato jí ve zprávě výslovně oznámila, že ony akcie od ní koupila. Tím
změnil se právní poměr komisionářský v právní poměr smlouvy kupní,
žalovaná banka stala se přímou smluvnicí strany žalující a tato může
nyní žádati od ní, by jí zaplatila kupní c.enu za prodané akcie, a to dle
čl. 326 obch. zák. dnem vydaného účtu, tedy 19. března 1919, správně
jak žalovaná sama uvádí, 19. února 1919, a dle 324 odstavec druhý obch.
zák. v Praze, kde ve smyslu tohoto ustanovení zákona jest závazek
plniti. Při tomto stavu věci nepřicházi v úvahu nařízení vlády republiky
československé ze dne 6. února 1919 čís. 57 sb. z. a n., na které se žalovaná banka odvolává, neboť toto nařízení netýčese nijak žalobce,
který, jak shora vyloženo, mohl beze všeho .ihned žádati na žalované
bance jako smluvnf straně přímo, by mu vyplatila, pokud se týče při
psala k dobru výtěžek z prodaných akcií. Námitka žalované banky, že
provedla prodej akcií na vídeňské burce prostřednictvím své ústředny
ve Vídni, u níž akcie měla v úschově a že následkem toho nebylo jí
možno s ohledem na uvedené nařízení vladY výtěžek za akcíe do tuzemska převésti, není odůvodněna. Jest ovšem pravda, že žalovaná
banka dle všeobecných podmínek při obchodním spojení se svými komitenty, jež jim na svých tiskopisech na vědomí dává, si vymínila j:lrávo,
uschovati cenné hodnoty svých komitentů bud' u sebe v Praz~ neb
u svého ústředního ústavu ve Vídni neb u jiné filiálky svého ústavu. Ale
tolo právo nesmí vybočiti z mezí zákonem jí uložených (čl. 282 obch.
zák.), aby je vykonávala na úkor komitentů. V tomto případě žalovaná
banka vskutku nešetřila předpisu čl. 361 obch. zák., který jí ukládá, by
jako komisionář provedla obchod dle příkazu s péčí řádného obchodníka v zájmu komitenta. Jak sama doznává, byla pražská bursa od 3.
února 1919 opět zahájena. Obdrževši od žalující strany obnovený příkaz
na prodej akcií ze dne 1. února 1919, . mohla a měla v zájmu žalující
strany vykonati tento příkaz na pražské burse, to tím spíše, poněvadž
jí jako peněžnímu ústavu takového řádu nemohlo býti tajno, že následkem státního převratu nastanou obtíže mezi nově vzniklými státy ohledně
převodu majetku, zejména peněžních hodnot. Při nejmenším měla žalovaná banka, chtěla-Ii prodej akcií provésti na burse vídeňské, ježto ku
prodeji na této burse příkazu neměla, žalující stranu o tom vyrozuměti
. a její souhlas si vyžádati. Když toho neučinila, stihá příhoda, že následkem výše uvedeného nařízení vlády ze dne 6. února 1919 čís. 57 sb. z.
a n. nebylo možno výtěžek za prodané akcie převésti do tuzemska, jen
ji samotnou (§ 1311 obč. zák.). Žalovaná banka není proto oprávněn".
požadavek žalobcův z provedeného prodeje akcií vyúčtovati na zvláštním účtu» W« ve měně rakouské, nýbrž jest povinna, by jim, jak žádají,
vyplatila výtěžek za prodané akcie a to vzhledem na ustanovení §u 6
zákona ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. vkorunách českoslo
venských, aneb vzhledem na vzájemnou svou pohledávku vyúčtovala
výtěžek ten na řádném účtu v této měně. Na základě zprávy pražské
bursy pro zboží a cenné papíry ze dne 23. března 1922 vzal soudní
dvůr za prokázáno, žé dne 18. února 1919 akcie ústecko-Teplické
dráhy na pražské burse znamenaly: peníze 1980 Kč, zbOží 2020 Kč.
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Jest tudíž nárok žalující strany, aby jí cena 25 kusů těchto akcií v částce
po 2000 Kč úhrnem 50.000 Kč se 6% úroky ode dne vydaného účtu
19. února 1919, byla vyplacena nebo na řádném účtu vyúčtována,
ospravedlněn. O d vol a c í s o u d žalobu pro tentokráte zamítl. D ů
vod y: Nelze neuznati odůvodněnost odvolání žalované strany. Pře.de
vším jest poukázati k tomu, že se žaloba neopírá

O zavinění

žalované

strany a o škodu, žalobcům tímto zaviněním způsobenou. Správným
jest náhled prvého soudu, že tu jde o právní poměr komisionářský, nemůže však odvolaci soud sdíleti výklad prvého soudu v příčině zprávy
žalované firmy ze dne 18. února 1919. Přílohu tu nelze vykládati Samu
o sobě, neboť dodatek v ní obsažený, »0 čemž si odpočet vyhrazujeme«,
prohlašuje dotyčný odpočet za podstatnou část zprávy a sluší tedy
obě zprávy ze dne 18. února 1919 a ze dne 19. března 1919 bráti jako
jediný nerozlučný celek. Dle těchto obou zpráv částka 46.128 K 38 r.
z prodeje 25 akcií Ústecko-Teplické dráhy ziskaná byla žalobcům zapsána na odděleném účtu W a jest 1;1tO okolnost zejména ve zprávě
slovy »Účet zvláštní W« nápadně vyznačena. Tím vyrozuměni žalobci,
že jde o prodej ve Vídni provedený a že výnos následkem vládního na~
řízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. mají uloženy na zvláštním účtě W ve Vídni. Žalobci, ač jíž í před příkazem na prodej akcií byli
ve spojení se žalovanou firmou, protí vyúčtování vůbec žádných námitek
nepodali, a také ani sami netvrdí, a tím méně d,okazují, že by byli až
do roku 1921, tedy téměř po 2 roky, vyúčtování tomu nějak odporovali, a nutno tedy za to míti, že zprávy ty schválili (čl. 278, 323 obch.
zák.). žalobcí ovšem snaží se své mlčeni omluviti tvrzením, že prý
významu doložky »zvláštní účet W« prvnim okamžikem vůbec nepochopili; avšak

marně, neboť

jednak

ničím

své udánlivé nezkušenosti

nedokazují, ba oproti ustanovení §u 75 c. ř. s. ve svých podáních ani
svého zaměstnání neuvedli, jednak okolnost, že se pustili koupí a prodejem akcií do obchodů cennými papíry, mluví proti jejich tvrzení;
mimo to označení jejich účtu ve zprávách v důsledku citovaného vládního nařízení provedené bylo a jest všeobecně běžné a jeho smysl
známý. Ostatně, byl-Ii význam označení toho jim nepochopitelný, bylo
ieiich věcí, by si včas známost o jeho významu a to zejména přímo
dotazem u žalované banky opatřili. Nad to z obsahu zprávy O hodnotě
ku 1. březnu 1919 účtované musilo jim býti patrno, že jde o účtování
výnosu prodejem akcií docíleného a k určitému dni splatného, kdežto
při přímé koupi akcií žalovanou firmou by byla bývala kupní cena ihned
splatnou (čl. 342 obch. zák.). Ostatně ještě z dopisu zástupce žalobců
ze dne 7. března 1921 jest patrno, že ani ještě tehdy co do výše vyúčto
vané sumy 46.128 K 38 h - a tedy ani co do základu kursovního
1.850 K - neměli námitek a že dopisem tím snaží se pouze docíliti,
ovšem opozděně, vyplacení v měně československé. Důsledkem mlčky
nastavšího schválení vyúčtování nemohou žalobci nyní po více než 2
letech je v odpor bráti a žádati vyúčtování dle kursu Pražské bursy ze
dne 18. února 1919. Náleží tedý žalobcům pouze .nárok na výnos ve
Vídni lei'ící podle mlčky schváleného vyúčtování, který však následkem
citovaného vládního nařízení jest dosud do tuzemska nepřevoditelný;
poněvadž pak není vyloučeno, že sporné konto W bude svého času

proměněno na
něn. Námitka

koruny čsl., není žalobní nárok pro tentokráte odůvod
neplatnosti zmíněného vládního nařízení není vzhledem
na zákon ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. z. a čl. 2 zákona ze dne
28. říina 1918, čís. 11 sb. z. a n. odůvodněna.
Ne j v y Š š í s o u d uznal žalovanou povinnou, zaplatiti žalobcům
nebo jim v řádném účtě k dobru připsati 22.609 Kč 12 h.
Ditvody:
Lze souhlasiti s IllZSlml soudy potud, že udělením a přijetím pnkazu k prodeji 25 akcií ústecko-teplické dráhy založen byl mezi stranami poměr komisionářský. Dle odstavce 8' obchodních podmínek, na
něž žalovaná se odvolává, vyhradila si žalovaná banka při všech pří
kazech ke koupi nebo prodeji cenných papírů právo, působiti jako kupitel nebo prodatel ve vlastním jméně dle čl. 376 obch. zák. Dopísem
z~ dne 18. února 1919 oznámila žalovaná žalobcům, že k o u P i I a od
nich sporné akcie po 1850 K a ve vyúčtování ze dne 19. března 1919
opakovala, že, vyřizujíc příkaz jí udělený, k o u P i I a od žalobců akcie
za 46.250 K. Prohlášení žalované, že k o u P i I a akcie od žalobců, jest
zcela přesné a jasné a nikterak dvojsmyslné a proto nedopouští pochybností o tom, že žalovaná banka vstoupila ve smyslu čl. 376 odstavec prvý obch. zák. a odst. 8 svých obchodních podmínek do obchodu jako samokupítelka, tak že nebylo místa pro znalecký důkaz,
který nabízela o tom, že nemínila tak

učiniti. Účtovavši při

tom do-

hodné, daň, telefonické výlohy a odměnu 2'/00> celkem 121 K 62 11,
použila banka jen práva, vyhrazeného komisionáři, jenž vstupuje do·
obchodu jako přímý s:Olluvník, dle druhého odstavce čl. 376 obch. zák.;
-- a pouhá okolnost,. že uvedla snad (předpokládajíc totiž, že vyúčto
vání se stalo v pravdě 19. ú nor a 1919) jako den splatnosti kupní
ceny pozdější den (1. březen 1919), nemůže sama o sobě míti takového významu, že by vylučovala vstup žalované jako samokupitelky
do obchodu. Žalobci proti oznámené a vyúčtované jim kupní ceně
46.128 K 38 h ničeho nenamítali, spokojili se tedy touto kupní cenou,
a to nejen mlčky, nýbrž i výslovně, neboť ještě v dopisu svého právního zástupce ze dne 7. března 1921 uznávali tuto kupní cenu, žádajice
pouze výplatu v korunách československých .. Jest tedy nepřípustno,
aby nyní pod j a k o u k o I i v z á min k o u požadovali od žalované
víc e, než 46.128 Kč 38 h. Vstoupila-Ii však žalovaná do obchodu
jako samokupitelka, nemůže odepříti vyplacení vol II é části výtěžku
akcií, a to v korunách československých, neboť jak nejvyšší soud v podobných případech opětovně již vyložil (srv. č. 686, 754, 802 sbírky
rozhodnutí, pořádané z příkazu presidia nejvyššího soudu) a prvý
soud ve shodě s judikaturou nejvyššiho soudu podrobně vyiíčil, pře
,,,ěnil se komisionářský poměr mezi stranami takto v poměr prodatele
ke kupiteli, t. j. žalobcům vznikl proti žalované přímý nárok z prodeje
a kupu akcií a nikoJí pouhé právo odvozené (postoupené právo komi-·
sioriářovo), bez ohledu na to, zda banka přes své prohlášení, že sama
kupuje sporné akcie, prodala je někomu jinému (o čemž ovšem důkaz
nebyl proveden, ježto z oznámeni ústředny neplyne, že oněch 25 akcií:
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ú"iecko-teplické dráhy, o nichž se tam děje zmínka" jest totožno se
spornými akciemi); následkem toho nemá proti žalobcům vůbec místa
nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n.; příhoda, že nebylo
snad možno, převésti výtěžek akcií do tuzemska, stíhá' žalovanou; a
žalobci mohou od ní jakožto přímé smluvnice žádati vyplacení kupní
ceny, a to v tuzemsku, ježto splništěm jest dle čl. 324 odstavec druhý
obch. zák. Praha, a vzhledem k ustanovení §u 6 zákona ze dne 10.
dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. v korunách československých v poměru
tam naznačeném 1 : 1, při čemž dlužno ovšem dbáti omezení výplaty
do 85% ve smyslu §u 1 nařízení ze dne 26. srpna 1919, čís. 488 sb. z.
a n. Jen tehdy nebylo by tomu tak, kdyby se byli žalobci dodatečně
vzdali práv, vzniklych jim vůči žalované jako přímé smluvnici a spokojili se nároky, příslušejícími komitentovi proti komisionáři. Že se
výslovně tak stalo, žalovaná ani netvrdí. Z toho pak, že žalobci hned
se neohradili proti poznámce "účet zvláštní W" na vyúčtování a teprve dne 7. března 1921 žádali výplatu v korunách československých,
nelze odvoditi, že se vzdali zmíněných práv, zvláště když nejvyšší soud,
který z počátku zaujímal jiné stanovisko, z četných podobných sporů
a znaleckých posudků v nich podaných se přesvědčil, že ani peněžni
ústavy, ba ani povolané finanční úřady, natož pak soukromé osoby,
dlouho si nebyly plně vědomy významu a dosahu tak zvaných kont W.
Aby se mohlo míti za to, že žalobci propustili žalovanou banku ze závazku přímé smluvnice a se spokojili s nároky, příslušejícími komilentovi vůči komisionáři, bylo by bývalo třeba přesného a určitého prohlášení. Nemá tu ovšem místa ustanovení tře tíh o odstavce čl. 376
obch. zák., jak prvý soud předpokládá, v kterémžto případě byli by ža c
lobci musili prohlásiti, že se držížalované banky jako samokupitelky m:bof žalobci nabyli - nehledíc k zákonnému ustanovení p r v é h o
odstavce čl. 376 obch. zák. -'- již podle obchodních podmínek žalované
b;:nky smluvního práva proti bance jako přímé smluvnici, k jehož založení a zachování nebylo třeba zvláštního prohlášení, naopak bylo by
k jeho zániku bývalo potřebí projevu vůle, nezůstavujícího žádné pochybnosti o tom, že se žalobci vzdávají svého práva. Dle toho, co
uvedeno, mají žalobci nárok, aby jim žalovaná jako přímá smluvnice
vyplatila volných 85% uznané jimi kupní ceny 46.128 Kč 38 h, t. j.
39.209 Kč 12 h po srážce uznané vzájemné pohledávky 16.600 Kč
(hodn. 30. června 1921), tudíž 22.609 Kč 12 h, nebo dle své volby tuto
částku v řádném účtu jím k dobru připsala. Poněvadž žalobci posléze
naznačeným alternativním návrhem vycházejí žalované jen vstříc, a
žalovaná může beze všeho také vyplatiti zmíněnou částku, nemá dů
vodné příčiny, by se pokládala za stíženu alternativním výrokem.
čís.

2542.

Bylo-Ii zboží odevzdáno k dopravě v cizině, jest obecnou obchodní
hodnotou (§ 88 žel. dopr. ř.) hodnota a měna, jež v místě a čase pře
dání zboží k dopravě utvořila se pro vývoz.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1275/22.)

Dne 8. dubna 1919 byly předány v Liesingu v Rakousku k dopravě
do Prahy dvě bedny s kyselinou vinnou. Při dojití zboží do Prahy byl
zjištěn úbytek 72 kg. Žalobě příjemce zásilky proti dráze o náhradu
2376 Kč (33X72) bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, o d_
vol a c í m s o ude m z těchto d ů vod ů: Sporným jest toliko, jaká
byla obecná obchodní cena kyseliny vinné v době a v místě podání její
k dopravě, tedy dne 8. dubna 1919 v Líesingu (Rakousko), kterou
žalovaná strana nahraditi má ve smyslu §u 88 žel. dopr. ř. žalobkyní
za ztracené za dopravy 72 kg této kyseliny. V tom směru stačí poukázati ku správnému rozhodnutí prvého soudu, dle něhož obecná obchodní cena kyseliny vinné dne 8. dubna 1919 v Liesingu pro vývoz
d .. československé republiky činila 33 Kč. Vzhledem k vývodůmodvo
latelovým dlužno ještě dodati: Již d?s~o,: §u 88, ~terý~rozeznává .ob~~1l0U obchodní cenu a hodnotu, nasvedcu]e tomu, ze pn posouzelll vyse
škody, vzešlé ztrátou (nebo poškozením), rozhodnou jest předem
obecná obchodní cena tohoto zboží, tedy cena, která dle okolností a
konjunktury v době a v místě podání zboží k dopravě v obchodě se
vytváří. A tu iest notorickým, že vzhledem k různým hospodářským poměrům a obcllodním vztahům různých zemí vytvořily se vedle cen míst;cích ceny vývozní, jimiž právě vzájemný obchodní styk byl uprave~.
Pro nákup cízozemce stala se obecnou obchodní cenou tato cena vyvozní. Tak tomu bylo i v tomto připadě, jak prvý soud správně zjistil.
Pruto právem odsoudil prvý soudce žalovanou stranu k náhradě obecné
obchodní ceny, jakou měla kyselina vinná v době podání zásilky k dol" avě v Liesingu pro vývoz do republiky československé, totiž 33 Kč
Z<i lkg ztraceného zboží, a nebylo třeba dalšího zjištění, za jakou.
cellu v témž místě prodávala se kyselina vinná pro luzernskou (rak0uskou) spotřebu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dův.ody:

Výtka, že odvolací řízení jest slíženo vadou po rozumu §u 503
2 c. ř. s. proto, že nebyla zjištěna obecná obchodní hodnota ztraceného zboží v místě odeslání a v době, kdy bylo přijato k přepravě,
není odůvodněna. Lze beze všeho připustíti,. že obecná obchodní hodnota ve smyslu §u 88 žel. dopr. ř. se nekryje s kupní cenou, ale ·ne:,právným jest tvrzení dovolatele, že odvolací soud pokládá kupní cenu,
Sjednanou mezi smluvními strana mí, za obecnou obchodní hodnotu.
Odvolací soud poukazuje celkem k důvodům rozsudku první. stolice,
a v (ěch se výslovně rozeznává mezí kupní cenou a obecnou obchodní
h·)dnotou a zdtuazňuje, že nutno zjistiti, zda fakturovaná kupní cena
33 Kč za 1 kg vinné kyseliny byla také obecnou obchodní hodnotou
v Líesingu dne 8. dubna 1919, tedy v místě odeslání a v době, kdy
zboží k přepravě bylo přijato. Přetřásaje tuto otázku, dospěl pak procesní soud na základě posudku slyšeného znalce, proti němuž v první
st"lici nebyly činěny námitky aniž navrhováno jeho doplnění, ve svém
lO'Csudku bezvadně k úsudku, že, hledíc k vylíčeným tam zvláštním pomčrům, které se při obchodování vi1)nou kyselinou z Rakouska do če-

~ís.

Clv,lnl rozhodnuti

\'.
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skoslovenské republiky v Rakousku utvořily, obecná obchodní hodnota
vinné kyseliny v Liesingu pro vývoz do Československé republiky
v době, kdy zásilka byla přijata k přepravě, byla 33 až 34 Kč za I kg.
Žalovaný erár jest na omylu, namítaje, že obecná obchodní hodnota
zboží, naloženého v Rakousku, může býti vyjádřena pO,uze a jedině
v rakouských korunách. Nevšímá si vývoje - a to zvláště poválečného
v}'voje - mezinárodního obchodování, ke kterému poukázal již soud
odvolací, a který se nese tím směrem, že pro vývoz platí namnoze jíné
zilsady a směrnice, než pro obchod vnitrozemský, tak že i v témže místě
mohou se pro vývozní zboží utvořití jiné obecné obchodní hodnoty, než
pro zboží, určené k tuzemské spotřebě, a v jiné než v tuzemské měně.
Když tomu tak, byla by Ovšem každá dráha, která se v tomto případě
súčastnila dopravy, tedy také první dráha dráha rakouská - povinna, dáti dle čl. 34 mezinárodní úmluvy ze dne 14. října 1890, čís. 186
ř. zák. z r. 1892 náhradu za ztracenou část zboží v korunách česko
slovenských, ,a proto nemůže žalovaný erár důvodně vytýkati žalobci
nepřípustnou měnovou spekulaci na úkor poslední dráhy. Zásado!l,
z níž vychází § 88 žel. dopr. ř. jest, že má poškozené straně býti nahrazena skutečná škoda _ níkolív ušlý zisk, - že má tedy strana dostati
to, oč skutečně byla poškozena, ne více, ale také ne méně. Poněvadž
pak jest zjíštěno, že žalobce zaplati! napřed kupní cenu 2376 Kč a tento
peníz se rovnal obecné obchodní hodnotě ztraceného zboží v místě
odeslání a v době, kdy zboží k přepravě bylo přijato, uznal odvolací
"oud bez právního omylu žalobcův nárok na 2376 Kč po srážce zaplacených 18 Kč 80 h, tedy na zažalovanou částku 2357 Kč 20 h. Proto
neobstojí ani výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po stránce
právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.).
čís.

2543.

W-konto.
Samostatnost tuzemské ústředny banky vůči její (vídeňské) odbočce.
Nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. jest platným.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1282/22.)
žalobce, tuzemský obchodník, složil dne 4. listopadu 1918 u žalované Pražské banky na svůj účet 100.000 K a obdržel ještě téhož dne od
žalované banky na její filíálku ve Vídni šek na 25.000 K, který filiálce
dne 5,. listopadu 1918 odevzdal, aniž si však 25.000 K vyzvedl. Žalovaná i její filiálka ve Vídni provedly obvyklým kníhovním způsobem
zatlžení žalobce otevřením nového účtu na 25.000 K. Koncem ledna,
i ,,19 čínil žalobce u žalované dísposice ohledně převodu 25.000 K
z Vídeňské filiálky do Prahy a převedení se stalo 19. února 1919 v korunách rakouských. Ve výpisu z účtu za prvé i druhé pololetí 1919 sdě
liía žalovaná žalobci, že 25.000 K jest vedeno v K společných. Žaloba,
že žalovaná jest povinna súčtovati 25.000 K v Kč byla obě man í žš í m i s o u d y zamítnuta.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

,,.

Důvody:

.
ud zjístil že žalobce složil dne 4. listopadu 1918 u žalované
Prvy ~ ze na běžný účet j 00.000 K, že téhož dne žalovaná banka
banky v kra ho příkazu šek' zněJ'ící na 25.000 K na vídeňskou filiálku;
'
.
. cl
1
. h . čt
dala mU Je
zatížila ho na běžném účtu týmž pemzem, tl" J. o depsla9alSz Je .od ~ k~
25.000 K _ a žalobce odevzdal š.e~ dne 5. Istopa u . u VI ,e,n~ e
fT 'Ik' která mu otevřela novy ucel pro 25.000 K. JaK u penezl1lch
.' la }'. t bvyklo nebyl šek vídeňskou filiálkou hotově vyplacen a
"
'b ' b l '
k'
.
•
lIstavu Jes o
,
té hotovost žalobcem opet slozena, ny rz y, a vee z racenyr;' zr upo
dena tak že šeková valuta byla zalobcl Ihned pnpsana
sobem p r o v e ,
, k t"
. .,
. ko
k dobru v nově zřízeném účtu, což má vsa. yz p~av111 vyznam, Ja
kd b se byla stala skutečná výplata hotovych penez do n~kou .z~lob
co~· rh a složení vyplacených peněz žalobcel~ u banko~111~o, u~,avu.
l' <oud dále zJ'isti! že vedení knih, účetnietvI atd. u prazske ustredny
P rvy "
,
. t . I '
tatné a na
žalované banky a u její vídeňsk~ filiálk~ Jes , uP. n~ s,amos
,,:
vzá'ern nezávislé. Z toho plyne, ze, byť I prazs~a ustre?n~ a v~den~ka
fíliilka byly závody téhož právního subjektu, p!ece !,azda ~ 11Ich Jest
samostatnou h o s pod á ř s k o u jednotkou. ze ,zakonodarce neod• 't' tuto konstrukci jako právě mylnou a nernoznou, naopak. v po~:~;ni době _ alespoň při upravování určitých otázek valutovr ch sám z ní vychází, plyne ze zákona ze dne 30.. červ?a 1922" ČIS. 207
sb. z. a n. o způsobu vyrovnání pohledávek a zavaz~u,. vzn:klych v ko ..
runách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dluz.l1Iky ceskoslovensk "mi a cizími, a z nařízení ze dne 7. srpna 1922~ ČIS. ,~65 ~b. z. a r:.,
·;.~ž se provádí tento zákon v poměru k rakousky:I1 ~;ntelu,?, a dluz~
~likům. Dle §u 1 (4) a (5) onoho zákon~,pokladaJ1 se ~I~?zemsk"
oubočky peněžních ústavů tuzemských za v~ntele r;eb? dluz11lKy CI~O
zemské, a mohou vzájemné pohledávky a zavazkY,~streden a od~?ce~
z vyrovnání býti vyloučeny, a v §u 1 (2) a .§u 2 CI~. 3 onoh? nanzem
se stanoví, že se pokládají za cizozemské ustavy clz;lZemske odbočky
peněžních ústavů, jichž hlavní sídlo bylo dl;e 26; unora ~919 v t~
zemsku, a že ze soupisu jeho vyloučeny vzaJem~e pohledavk~ a zavazky mezi ústředním (hlavním) závo;Iem ,a odbockou. O tO:Tl, z~ CIZOzemská filiálka jest vůči tuzemské ústredne CI Z.O z e,m s k y m u st ave m, a o v z á j e m n Ý C h pohledávkách a oZ,av~zc!ch ?bou lze. ;oz:
umně mluviti Jen tehdy. přizná-li ~e odbočc~ v~.~I.ustre;Ine hospodars~a
samostatnost. Hospodářský vývOJ byl t~ s,lnels!1J1 ne~ n.auka. Jak,?lle
však vídeňská filiálka žalované banky Jest VllCI. prazskemu hlavl1l?1U
(ústřednímu) závodu samostatnou hospodářskou Jednot,~o~, n~stala lim,
~e vídeňská filiálka k poukazu pražské ústřednr- pn .cemz Jest I~o:
stejno, zda měl poukaz povahu p;-avého šek~" CI, a~~redlllvu nebo ]lne
kupecké poukázky - otevřela zalobcl z~lastnl u~e~ pro 25.000 K,
v běžném účtu pražské ústředny odepsanych, Jlmlz z,:lob~e kdykohv
mohl disponovati, úplná asignace po rozumu §~ 1400 ob~. ~ak. ~ čl. 300
obell. zák.; nastoupila co do 25.000 K na l11:sto pUVO,~l1l ,dluzr:lce ~
pražské ústředny - vídeňská filiálka; a od te doby pnslusela :al~bcI
pohledávka 25.000 K jen proti vídeňské filiálce, mk?h proll prazsket;Ju
hlavnímu závodu. Proti tomuto mohl žalobce nabyli naroku Jen pre0
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vodem pohledávky; o to se také pokusil, dav výslovně příkaz k pře
vodu, ale převod nemohl býti uskutečněn před 6. únorem 1919, kdy
nabylo účinnosti nařízení vlády z téhož dne čís. 57 sb. z. a n., kterýmž
byl zakázán převod soukromých peněžních pohledávek a jakýchkoliv
úhrad do území republiky československé, pokud pohledávka byla
splatná v korunách, a převody, učiněné proti tomu zákazu, prohlášeny
byly za neplatné. Převod sporné pohledávky 25.000 K s přísl., stavší
se dne 19. února 1919, byl tudíž neplatný; z neplatného převodu nemohl žalobce proti žalované nabýti právních nároků, zejména nároku
na súčtování 25.000 K v korunách československých, což by znamenalo
zřejmé obcházení onoho zákazu. Pokud žalobce i v dovolání namítá
neplatnost nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n., stačí při
pomenouti, že Nejvyšší soud, který se již opětovně zabýval touto otázkou, důsledně trvá na stanovisku, že ono nařízení, jsouc nerozlučnou
součástkou těch zákonných opatření, která byla vydána za příčinou
provedení měnové rozluky, a přípravou k akci okolkovací, ke ktelP
se vztahuje zákon ze dne 25. února 1919, čís. 84 sb. z. a n, došlo potvrzení tímto zákonem a nařízením ze dne 25. února 1919, čís. 86 sb.
z. a n., vydaným na základě téhož zákona, v jehož §u 12 (4) výslovně
bylo stanoveno, že sice převody z účtu na účet (bez efektivního placení) jsou li všech peněžních ústavů dovoleny do 1. března 1919 za
účelem platů, vyňatých z příročí (mzdy a služby), ale převody z ciziny
a do ciziny jsou zakázány. Nejvyšší soud nemá příčiny, by se odchýlil od svého stanoviska, zvláště když vývody dovolacího spisu, zejména poukaz k §u 5 obč. zák. nejsou s to, by je zvrátily. Nejdef o to,
zda má onen zákon zpětný účinek, ač i v tom ohledu při poušti § 5.
obč. zák. Výjimky v případech mimořádných, nýbrž o to, že případný
nedostatek zákonného podkladu onoho nařízení byl zákonem dodatečně odčiněn. S tohoto hlediska netřeba zkoumati, zda bylo nařízení
ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a 11. vydáno na základě zákona ze
dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák., jak nižší soudy předpokládají,
aniž se zabývati vývody dovolacího spisu, jimiž tento názor se napadá.
čís.

2544.

Výpověď z pojišťovací smlouvy jest ucmna, jakmile projev dojde
adresáta. Pokud tu postačí konkludentní čin.

(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1381/22.)
žalovaný měl proti požáru pojištěny u žalující pojišťovny reality,
u jiné společnosti svršky. Dopisem ze dne 19. července 1921 oznámil
žalovaný žalobkyni, že vypovidá pojištění s vrš k ů proti ohni a žádal
za potvrzení výpovědi, jehož se mu však nedostalo. žalobu o zaplacení dlužných premií od 1. ledna 1921 pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Co se
týče omylu na straně žalo·vaného, nelze vzhledem k tomu, že žalovaný
použil předtisku, ve kterémž slovo »Realitat« škrtl a na jeho místě
uvedl slovo »Fahrnisse,«, souhlasiti s názorem prvého soudce, že tento

·1 žalobkyni by· ti nápadným a že tudíž skutečná vůle žalovaomy I nUlSI
I .. b· I"
'
N
k
něho vypověděti u ní pojištění realitY'kmuse.~t!' Ybl ~nama·1 aotPa '
l
, I .; , tana u které žalovaný na svrs y POJIS en ne yl, muse a z 010
za UjlCI s r ,
• ďl"
h
I··ť kd •
souditi, že žalovaný pojiště?í re~li!y I vypo~e e I ~~~ ce, I zv as .e"
y'.
žalobci nebylo známo, ze zaroven za ovany ~ypovl <:lsm.ou v~ pne po.• ,
'společnosti F Za tohoto stavu ve CI neme a za llljlCI s t ran a
jIS(OV~Clovinnosti odpo~ěděti na dopis žalovaného, a nelze z toho usupravlll p
svolen' i k vy'pověd,i, o kterou jde. Neobdržclcli .žalovaný,
zova t I n a .
t
"
• d· b t
ačkoliv žalobkyni výslovně žádal, aby mUl p~ vhrzem ,":ypovte, I o. ra ,:n;
'.
I la takovéhoto potvrzel11, by o Je o povll1nos I, vypove d
posty
pos a ,
, .
,
.
··t
t
..
ihned opakovati a potvrzení pohánctr, tbodt~ml vlce'II ez .o ,PIo ~r~entl vy'do d pOJ·il;["ovací společnosti f. o rze a m cem za UjlCI s rany
pove I o '
..
." • I
"
, I dk
'h
muselo mu býti nápadným. Nese tumz za ovany sam nas e y sve o
omylu.
N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dovolání žalovaného, opírající se o důvod čis. 4 §u 503 c. ř. s. je

opodstatněno, neboť se sporné věci ~edosta~o, u o,dvolaclho . soudu

správného posouzení právního. yýpověd. z POJlS!ovaclsmlouvy Je projevem dochůdným (v německe doktnne. dle Zltelm".nna. »~mpfangs:
bedUrftige Erklarung« - »Ankunttserklarung«),. tOtlZ takovym, Je?oz
právni účínky a důsledky nastávají, jakmile ~roJev dOjde k •.a.ctres~tu.
Nebylo sporu, že výpověd' žalobkyni pko pOjlstrtelce skutecne ~osla:
jest proti ní jed i n ě namítáno, že byla I:;srozumltelna, ponevadz
v ní bylo slovo »Realitiit« přeškrtnuto ~, ~ahr~~eno sloven:.•»~ahrnlsse«,
a jelikož byl žalovaný pojistník u žalujlcl POjls!ltelky pOJlste? P? u z,e
na realitu a nikoli na svršky. Při tom strany vubec neuplatl11ly, ze vypověd' obsahuje také číslo pojistky, jmenovitě se. nevyjadřují, zd,,: to~o
číslo bylo správným, a zda se vztahovalo na pOJIstku, ~ter?u p.?Jlstmk
podle své pravé vůle zamýšlel zrušiti, a kterou ned~patl"emm ~n adresování obálek vyměnil. Pro to, že by šlo o absolutm obJekhvm obchod
II žalobkyně dle čl. 271 čís. 3 ob5h. zák., .n~ní ve zNtění~h odvolací~o
soudu dostatečné opory, neboť zalobkyne.),: dle .zal.obm adresy vzajemnou pojišťovací společností, a nem z)'steno, ze Jest podle stanov
oprávněna činiti pojišťovací smlouvy take s n~c1eny .. Pr?to nem .~ktlt:
kové opory pro použití čl. 323 odstavec prv~ obc~. za~. ,":e pnčI<1e
předpokládaného souhlasu mlč e ním., Ale. tOh,k Je JIS,to,.ze J?e o pr?jev, ve přičině kterého platí dle §u 8~6 ~bc. zak. ta~e p~e~pl~ §u 8??
obč. zák.: totiž o projev, konkludentmm cll1em provazeny, Jenz ve P:~
čině účinku a významu vyložen, musí býti tak cháp~n, aby, se to ne~r!
čilo zvyklostem a obyčejům poctivého styku. Po teto strance nemuze
býtí ani o tom, co pojistník zamýšlel, al:i ? tom, ~o pOjlSht~lka moh~a
srozumitelně a spolehlivě poznah z uČlI1eneho proJev~: byť I tento na~
sledkem pojistníkova omylu byl klamavým, neJmenslc~1 }ochybl;ostr,
zvláště když byl provázen sběhem t~ko~ých okolnostr, ,,:~ I Z techto
dalo se bezpečně souditi, kam se prava .vul~ projevu odna.Sl., Dop~~ byl
doporučen, u pojistitelky byla pro pOjlstnrka pouze Jedll1a pOJIstka,
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tento pak dožadoval se stvrzující odpovědí pojistitelčiny. Mohla-li zó
tohoto stavu žalobkyně mítí ještě nějaké pochybnosti, měla je, by vyhověla zvyklostem poctivého styku, podle přimé výzvy žalovaného odpovědí,
žádajicí vysvětlení, rozplašiti. Že tak neučinila, dala konkludentním či
l1elll na jevo, že správně porozuměla projevu žalovaného. Jinak by musilo býti o ní považováno, že chce nedovoleným způsobem z omylu pojistníkova těžiti, a to právě příčilo by se zvyklostem poctívého styku.
Z pojišťovací smlouvy výpovědí zrušené nemůže žalobkyně v žalobě
uplatněného nároku premiov\'ho požadovati, a toho důsledkem je zamítnutížaloby.
čís.

na

2545.

Nemanželská dcera nemá proti otci (jeho pozůstalosti) nároku ani
ani na výbavu, ani, je-Ii již provdána, nároku na zaopatření.

věno,

(Rozll. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1417/22.)
žalobu nemanželské, již provdané dcery proti otcově pozůsta10s'ti
o vyplaceni 10.000 Kč na věno, výbavu a zaopatřeni o b a niž š i
s o u d y zamítly, o d v o I a c í s o u d z těchto důvod ů: Nemanželské dítě jest sice oprávněno žádati na otci nutný peníz na zaopatření,
avšak předpokládá se, že jsou tu okolnosti, které potřebu zaopatřeni
vyžadují. V tomto případě jest žalobkyně podle zjištění procesního
soudu zaopatřena, jest provdána, ani netvrdí zvláštní poměry, její osoby
se týkající, které by nárok na další její zaopatření opodstatňovaly, a
nemůže okolnost, že její manžel pro částečnou invaliditu má omezenou
výdělkovou schopnost, nárok na další zaopatření ospravedlniti, poně
vadž v úvahu přichází jedině poměr žalobkyně k nemanželskému otci,
který skončil tím, že žalobkyně měla možnost, aby trvale a samostatně
se živila (§§ 166 a 220 obč. zák.). Poměry nemanželského otce v úvahu
dále nepřicházejí, neboť důvod zvláštního zaopatření nelze hledati ve
jmění otcově, nýbrž výhradně v osobě a poměrech dítěte, když toto by
pro zvláštní poměry osobní, na př. tělesnou nebo duševní vadu zvláštního zaopatření potřebovalo. Nelze tedy vziti zřetel na majetnost nemanželského otce nebo jeho pozůstalosti, kterou dědí jediný syn, a
také nelze hleděti na tvrzené těhotenství, poněvadž jest to stav jen pře
chodný, nejde tedy o vadu takovou, jakou zákon pro zvláštní další zaopatření předpokládá, a žalobkyně ostatně ani netvrdí, že by byla vadou nějakou stižena, nýbrž udává, že po slehnutí nebude moci vydělá··
vati, což ovšem samo o sobě nároku na další zaopatření také neodůvod
!luje. Slíbil-li pouze, avšak nezřídil nemanželský otec žalobkyni věna,
nelze k jeho zaplacení žalovanou pozůstalost odsouditi, neboť proti pozůstalosti lze uplatňovati jen nárok po zákonu trvající; zde však nárok
po zákonu netrvá a žalobkyně, domáhajíc se určení věna, ani netvrdí,
že by bylo šetřeno náležité formy, když věno ihned dáno nebylo. Nemůže tedy žalobkyně tvrditi, že pozůstalost jest povinna, by slib nemanželského otce splnila.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Důvod

y:

opírající se o d(.vod čís. 4 SU 503 c. ř. s., jest
sporné věci dostalo napadeným rozsudkem
správného posouzení práv~ího. Zažalované?o penize do;náhá_.se ~alo.b
. kyně z právního důvodu ven a, pokud se tyce ze shbu, veno zndll!, dale
výbavy a vůbec zaop.atřeni. Užym je poch~bel:o oproy pře,dI;'isu §u 226
c. ř. $., že žaloba, uplatňujíc tn samostatne ~aroky) clselne JIch ner?zlišila což bylo také vzhledem k §u 405 c. r. s. nezbytno. Pokud Jde
o Vě:lO a výbavu, n~můž~ se jiCh, jsouc mimoman",že!s,kého zr?ze~í, 11.a
svém přirozeném otCI z duvodu §u 1220 a _123} obc. zak. dO!?ahal!. ~l:
čeho na tom nezměnil předpis §u 754 obc. zak., podle ktereho Je .dlte
mimo manželství zrozené příslušníkem matčiny rodiny. Otcovy rodiny
příslušníkem se dítě to nestává. Pokud jde o slib věna, ža!o?kyni jejín~
mimomanželským otcem učiněný, bylo by to .sl~bem da,roval1l; pon:vad~
slibujicí nebyl po zákonu povinen, ž~lobkyl1l, Jako sve mlmomanzels,k~
dceři v1'no zříditi. Dle §u 943 obč. zak., stala-h se smlouva o daroval1l
jen ústně, a nebyla-li věc skutečně odevzdána, nevzetde z toho obdar?vanému právo žalovati. Dle §u ~ ~ákona ze dn~ 25. cerven~e, 1871, _ČIS:
76 ř. zák. je ku platnosti darovam bez skutečneho odevzdam zapotrebl
notářského spisu. Povinnost otcova dítě mimo manželstvi.,zrozené zaopatřiti (§ 166 obč. zák. »angemessene Versorgung«l. zaleZl v tom, ab~
»dítě mimo manželství zrozené bylú lia onu cestu pnpraveno, na ktere
Je potom s to, samo si chléb vydělávati« (O!ner, Pro!okolle 1., 159, ,I).
Podle zjištění odvolacího soudu Je žalobkyne zaopatrena. Je provdana
a jako manželka požívá práv v §u 91 obč. úk. uvedený~h. O_statně ž~
lobkyně tohoto žalobního nároku od druhych dv.ou .~ zalobe_ u~lat,ne
ných číselně nerozlišila, také neuvedla, v cem ma JeJI zaopatrem .aleželi a o jaké skutečnosti jej podepírá vůči pozůstalosti svého přiroze
ného otce. Postrádají tedy její žalobní nároky pokud je jim· odporováno
dovoláním, jakékoliv opory v zákoně, rozsudek napadený je správný;
bezdůvodné dovolání musilo se potkati s nezdarem.
Dovolání

bezdůvodno,

žalobkyně,
neboť se

čís,

2546.

Nároky ze správy (na opravu vad nebo slevu z kupní ceny) lze

uplatňovati jen, bylo-Ii zboží kupitelel11 přijato jako splněni smlouvy a
vyskytly-Ii se pak vady, které při prohlidce dle čl. 347 obch. zák. nemohly býti objeveny. Pozastavil-Ii kupitel zboží podle čl. 347 obeh.

zák., jest povinen je uschovati a prodateli vydati, nikoliv však mu je
zaslati.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rl' I 1487/22.,
~alobce (chebská firma) dodal žalované (brněnské firmě) stroj,
jejž žalovaná pozastavila, jako plnění nepřijala a odepřela zaplatiti zaň
kupní cenu. žalobě na zaplaceni kupní ceny přičinil žalobce při ústním
jednání eventuelní nárok na vrácení stroje. O b a niž š í s o u d Y vyhověly eventuelnímll nároku žalobnírnu, uznavše souhlasně jeho pří-
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puslnost. O d vol a c í s o u d uvedl ve věci samé v d ů vod ech,
Žalovaná fin,:a stroj jako plnění nepřijala, jelikož nemá smluvených
vlastnostJ, a Jest proto pOV1l1na stroj ten žalobci jako vlastníku vrátiti
(§§ 366 a 372 obč. zák.). Tím ovšem práva, žalované firmě dle čl. 355 .
obch. zak. (§ 920 a násl. obč. zák.) snad příslušející, nejsou dotčena.
tO,mto. sporu nejde o to, zda a v jakém stavu žalobce stroj hlované
111'1110 l:Ja do datl a netřeba se zabývati vývody odvolání, pokud se týkají
tvrzeneho zrušení smlouvy kupní a důsledků z toho dovozovaných. Žalobce v eventuálním žalobním žádání nežádal určení místa kde žalov~ná fírma stroj má vrátitLa proto též do výroku rozsudk~ poznačení
n."sta toho popto nebylo. Z důvodů rozsudku však jde, že žalovaná
hn,,;a po nazoru soudu prvého má stroj žalobci vrátiti, odevzdati
v Lhebu. Soud odvolací nesdílí tohoto právního názoru, neboť z dů
V~du k~pni.sml~uvy jest, kupující jen zavázán, aby koupený předmět,
V} hovuj.e .. l: upl~e smlouv.e" pre;--zal a kupní cenu zaplatil a, pozastaví-li
ko~p;ny P!~dl:Jet,. aby jej. rad?e uschoval (čl. 348 obch. zák.) a prodávaEc:mu, zada,lr jeho vracem, vydal. K zaslání předmětu toho prodáVaJl~lmu, .P?kud se týč~ do místa, kde týž plniti měl, smlouvou kupitel
nem. zavaza;: . Žal?vana hrma jest proto povinna vrátiti, vydati stroj,
k!ereho nepnjala, zalobcl v Brně, kde se stroj u ní nalézá (§ 905 obč.
zak.) .
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Y

DůvocÍy:

E~e!1tuální nárok žalobní na vrácení stroje, učiněný při jednání dne
3~kvetna 1922, uznaly oba nižší soudy přípustným. Tím bylo o jeho
pnpustnost! rozhodnuto s konečnou platností, další stížnost jest dle
§u 528 c'. r. s. vyloučena. Po stránce právní byla věc správně posouzen~: Kupltel, který zjistí při prohlídce zboží dle čl. 347 obch. zák., že

zb?Zl .nevyhovuje sm!.~u~ě ne?? zákonu, nemá práva, by si vybral dle
sve vule, z~!, ,chce prlJetr Zb~Zl pro tyto vady odmítnouti vůbec, či zda
chce pro z]lstene vady uplatnovati nároky ze správy. Bud' přijme zboží
J,ako spl~ění sn;louvy, pak pokládá se za schváleno co do vad, jež dle
347 ODC? z~k. bylo. lze poznatr, a nelze z těchto vad vyvozovati více
zad~ych ,r:aroku. P~kh .odepř,e zboží. přijmouti jako splnění smlouvy,
ponevadz J.est ,~adne,. l:.'a se ,vec tak, Jako kdyby vůbec nebylo plněno a
kclpltelr pns!us! protr zalobe na zaplacení kupní ceny námitka, že prod~tel nespl11l1 sve povmnosti. Pro uplatňování nároků ze. správy tu není
mlsta. Naroky ~e. správy lze uplatňovati jen, bylo-li zboží kupitelem při
Jato Jako spInem smlouvy a vyskytly-li se po té vady, které při prohlrd~e ,dle .čl.. 347 obc:1 .. zák. nemohly býti objeveny. Žalovaná odmítá
stroj preVZll! Jako :pl?elll smlouvy proto, že je vadným, a odpírá placení
kupl1l ceny, odvolava]lc se na ustanovení §u 1052 obč. zák., dokud žalobc~ vad neopr,:ví po případě nabízí zaplacení ceny po srážce nákladu,
ktery oprava vyzaduje. Žalovaná tedy uplatňuje nárok ze správy a to
oprav~ ~l~ §u 93? obč. zák., žádajíc, by žalobce bud' opravil stroj sám
nebo ze j~ opraVl na jeho účet, a to pro vady, jež objevila při prohlídce
dle čl. 34 { obch. zák. To jest, jak řečeno, nepřípustné. Žalobce nesvolil

:1.

slevě, kterou žalovaná mu -l1c.vrhla, prohlásiv, že raději vezme stroj
zpět; žalovaná odmítá přijmouti stroj tak, jak jest, a zaplatiti kupní
cenU. Jest tedy dle §u 1435 obč. zák. povinna stroj vrátiti, poněvadž tu
není více právního důvodu, z kterého by jej držela. S názorem odvola-

ku

cího soudu, že žalovaná jest povinna vydati žalobci stroj v sídle svého
závodu, souhlasí i soud dovolací. Že není v rozsudkovém nálezu výslovně uvedeno, že stroj jest vydati v Brně, není ani důvodem k opravě,
ani nečiní rozsudek zmatečným dle §u 477 čís. 9 c. ř. s., poněvadž dů
vodů rozsudku lze použiti k vysvětlení výroku. Není proto opodstatněn
ani dovolací důvod čís. 1 §u 503 c. ř. s. a bylo tudíž bezdůvodné dovolání zamítnouti.
čís.

2547.

3yl-li zalétnutím jiskry okénkem do uzavřeného nákladního vozu,
obsahujícího snadno zápalné zboží, způsoben požár, jest spatřovati zavinění dráhy v tom, že okénko nebylo uzavřeno. Spoluzaviněni stíhá
však i odesílatele,jenž, u!oživ dráze, by převzala vagon k další dopravě
bez překládky, nepřesvědčil se o tom, zda okénka vagonu jsou uzavřena.

(Rozh. ze dne 24. dubna 1923; Rv I 1527/22.)
Zásilku parafinu, jež došla do přístaviště Loubí, dráha podle nákladního listu ze dne 26. června 1920 převzala k dopravě, přeložila sama zboží do ž~lezničního vozu a dopravila je do stanice určení Děčína.
Odtud dle nákladního listu ze dne 3. července 1920 mělo zboží býti dopraveno do českých Budějovic. Dráha převzala v Děčíně zboží podle
pQukazu nákladního listu k dopravě bez překládky. Za dopravy do če
ských Budějovic vlétla otevřeným okénkem do vozu jiskra a způsobila
požár, jímž bylo zboží zničeno. Žalobě proti dráze o náhradu škody
200.000 Kč pro c e sní s o 11 d P r v é s t o I i c e vyhověl. D ů vod y:
V tomto případě jde o uzavřený vagon s nákladem parafinu v pytlich.
Zboží takové jest samo sebou zbožím snadno zápalným. Právě proto
dráha, sama je nakládajíc, správně použila pro dopravu vozu krytého,
uzavřeného. Požár povstal tím, že okna vozu nebyla uzavřena, že byla
otevřena a jiskry tudy vnikly do vozu a obsah zapálily. Okolnost, že
okna vagonu zůstala otevřena, nezavinil odesílatel, poněvadž nenakládal. Nakládala dráha, věděla, o jakou zásilku jde, a je proto zavinění ·na
Mraně dráhy, pokud se týče jejích zřízenců, za něž ručí. Dle čl. 23 instr.
čís. ll. manipulační služby pro dopravu zboží a zavazadel díl ll. doprava
zboží bod 10 (1) má se vůz před naložením prohlédnouti, má se zjistiti,
zda dvéře a okna přiléhají, a zda vůz pro dotyčnou zásilku je způsobi,
lým. Bod II (1) pak přikazuje, že před naložením mají se okna vozu
uzavříti. Instrukce XIX. pro službu dopravní v čl. 26 pod B' (ll) výslovně předepisuje: »každý vůz budiž prohlédnut, než se naloží a zařadí do vlaku.« Pod (13) přikazuje: »Každý průvodčí je povinen prohlédnouti si pečlivě po obou stranách vozy dříve, nežli vlak odjede z počáteční stanice.« Dle výkazu vozového znám je průvodčímu vlaku náklad každého vozu. Poněvadž tedy znal a znáti musel, jaký náklad vůz
lT'á, že tam jest uložen parafin v pytlích, bylo služební povinností prů-
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'\i'o~čiho vlak~J ,by ve stanic~ P?dací, Děčín 11. L., věnoval náležitou poZ~I no~t dotyc~emu vo,zu, z~jl~ena, zda okna jeho jsou uzavřena dle dalIyc~ l~strukcl, ,:v pnpade: ze tomu tak není, by shledanou vadu, jak'
ml! ,Ins,ru~ce ,na':lzuje, dal Ihned odstraniti. Tedy nejen stanice naklá-

dac,1 Loub~, nyb:z~ sta,mce p,~dací jednala přímo proti služebním před
pl,sum, Draha, prejlmajlc zboZl k dopravě, bere na sebe dle čl. 282 obch
z~k. pOvInnost p<;člivého ,?bchodníka, L j. dbáti toho, by zboží v tako~
vem stavu, ':. jakem ho prevzala k dopravě, do místa určení dopravila,
t;le~haŤ! otev:~na okna u ,vozu při zásilce, ~ ~íž každý zřízenec dráhy ví, .
ze Je to, zbozl, sn~dno zapalne, Je z,:n~.dbamm povinné péče, v čl. 282
~?Ch, zak. uloz;ne" Jest ~sak I za~edoamm opatrnosti, jaké při nejmenSl~ § 1,297 obc, zak, ma na mysh, to tím více, že známo je zřizencům
drah}, :e nelze vyletová~! jisker z lok,?motivy zabrániti, že jiskry i sebe
me}lS1 ,skulInou, tlrn ,spIse pak otevreným oknem prolétnou cl požár
ZP~sob!. O ~ vol a c I S o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalovaný
eraf uznal, Z:,y<:žár. v~llIkl tím, že jiskry z posunovacího stroje, jenž
s~ kole~,pr?Jlzdel"zal~tly do voz,u, j;hož postranní okénko bylo otevreno. JI;',tJmto pnznanllll vyloucJ! zalovaný erár sám možnost náI;ntky VySSI, n1OCI" vždyi' po~hý!n uzavřením okna mohlo býti zabrán,ěno
UČInku a nasledkum j1skrem. Ze bylo povinností dráhy dbáti toho, by
okno vagonu bylo a zůstalo zavřeno, zvláště když byla ve voze zásllk~ 101 pyt,I;. pa;af!~l~, .t~dy látky nejen hořlavé, nýbrž též snadno
vzn,;thve, dohcll nal~zlt,:, JIZ, první sou~, a, stačí k jeho správným dů.
vodu,:, dOd,aŤ! Jen tolIk, ze yredplsy sluzebmch instrukcí jsou sice před
P1SY, mtern1l111,v ale t,?ho vyz?arn~, že ~sou projevem železniční 'správy,
kterym tato zretelne uznava sve pOVInnosti a proto je ukládá svým
hdem" za které podle §u 5 žel. dopr, ř, ručí. I kdyby tedy bylo lze sdíle,Í! nazor odvolatelův, že poškozený vůz nenaložila dráha a že z toho
duvodu nebyla po~mna okno zavříti, nelze ji zbaviti ručení proto, že
n~dbala povmnosÍ! ze smlouvy dopravní a že otevřeného okna nezavrela, zanedbavši tak péči řádného obchodníka, kterou jí ukládá zákon
v čl. 282 ~bch: zák, a, v §u } 297 obč, zák. a kterou také uznab,' jak
ze sluzebmch IIIstrukcl Je zrejmo, Náhody dovolává se marně ježto
k ní dala svou vinou podnět (§ 1311 obč, zák,). Kdyby byl P;ŮVOdčí
db~j I~strukce ,~IX, pro službu dopravní čl. 26 B (13) a byl prohlédl
pechve ~ozy dnve, než vlak z počáteční stanice odjel, byl by se musel
postarah o to, by otevřené okno bylo zavřeno věda co veze,
N e j vy Š š í s o u d přiznal žalobkyni 100,000 'Kč.
Důvody:

Při posouzeni věci je vycházeti ze zásady, že zboží do vozu později

ohn~~ zničeného, nenaložila v Děčíně žalovaná dráha. Je p;~vda, že
z Decllla odesla,n,byl vagon, naložený drahou v Loubí, odkud jej dráha
dopravIla do Decllla, Touto dopravou splněna byla dopravní smlouva
Sjednaná dle nákladního listu čís, 1 ze dne 26, června 1920 kdežt~
dalŠí, doprava z Děčína dála se na zákla(;ě nové smlouvy dop:avní, na
prvm, zcela nezávislé. (Nákladní list čís, 2 ze dne 3, července 1920,)
OdesIlatelka vozu z Děčína připojila k nákladnímu listu čís, 2 doložku:

Další expedice bez překládhY· Tato doložka má pro posouzení vecl
. ai:ný význam, Nezáleží na t0111, zda odesílatelka převzala skutečně
z~z do Děčína došlý, ježto uvedenou doložkou disponovala jím do~pravdy v ten způsob, že zaslala jej dále tak, jak byl naložen, Tím projevila souhlas se způsobem naložení a převzala zodpovědnust za všecky
případné důsledky, podmíněné nepatřičným nalože~ím z?oží a nedostatečným opatřením vozu: Dov?lac~ soud ,sou~!asl ~,naz~rem od~o
lacího soudu, že bylo povlllnostI drahy, t. J, JejIch znzenCU (§ 5 zel.
dopr. ř,), by prohlédla, vůz před výjeZd<;m vlaku z počáteční sta,nic,:
a otevřené okénko zavrela. V tomto smeru poukaZUje se na spravne
důvody rozsudku. Odvolací soud vychází při tom z předpokladu, že
okénko, jimž ve Velkém Oseku vlétly jiskry, do vozu, ,bylo otevře!lO
již v Děčíně před ~ýjezdem vl~k~, P:oc~sm ,s~ud nezjlshl sIce teto
skutečností, ač žalujlcl strana pn ustmm jednam dne 24, června 1922
proti skutkovému přednesu žalované strany tvrdIla, že v Lo~bí byla
okénka vozu zavřena a že ote.vřela se teprve za dDpravy nasledkem
vadnosti vozidla, Tento skutkový přednes neodporuje všal, uvedenému
předpokladu, neboť žalující strana netvrdí, že okénko to ote~řelo ~e
za jízdy vozu v Děčína do Vel. Oseka:,~akže nebylo by' v>:!oucen~, ze
stalo se tak již za jízdy z Loubí do Decllla, MImo to pnpojlla se zalující strana ve svém dovola,cím" sděle,;í k názoru" že ~kénko ,vozu .,,:ů~
stalo otevřeno již v Loubl pn nalozelll V')Zl!, jak zjlshly zelezmcm
orgány při vyšetření případu. Lze proto piedpokládati, že bl' nebylo
došlo ke zničení vozu i zboží, kdyby byli železniční zřízenci, pověření
dopravou vozu z Děčína, vyhověli své povinnosti a vůz před výjezdem
řádně prohlédli. Tomu však mohla zabrániti i odesílatelka, kdyby byla
učinila totéž. Tato, převzavši v Děčíně vůz, naložený drahou pro dopravu z Loubí do Děčína, t. j, vzdálenost několika málo kilometrů, zaslala vůz dále do Č. Budějovíc, t. j. místa mnohonásobně vzdáleného,
Souhlasila-Ii s tím, by vůz byl dopraven dále bez překážky, měla se
před tím přesvědčiti, zda je vůz řádně opatřen proti všem příhodám,
jež mohou na železniční dopravě nastati. I ona věděla, že vůz je naložen zbožím snadno zápalným a vydaným nebezpečí ohně, zalétnou-li
jiskry do vozu, což se může snadno státi. Neměla se proto spolehnouti
na zřízence dráhy, nýbrž měla sama jako speditér zachovati péči řád
ného kupce podle čl. 282 obch, zák" po případě i podle §u 1297 obč,
zák" a přesvědčiti se, zda se stala veškerá opatření k odvrácení nebezpečí, za dopravy na dráze hrozícího, Toho však odesílatelka neučinila, jak je patrno z jejího vlastního skutkového přednesu. Stihá
pmto zavinění rovnoměrně obě strany, t. j, dráhu i odesílatelku, jež
náhradní své nároky postoupila žalující straně, a bylo podle §u 1304
obč, zák, v témže poměru rozděliti i náhradní povinnost. Důsledkem
toho je žalobní nárok odůvodněn pouze co do polovice, a bylo žalobu
co do zbytku zamítnouti.
čís.

2548.

U jednáni přemrštěné provise příčí se dobrým mravům a jest nícotné.
(Rozh, ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1607/22.)
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Žalobce, jenž sprostředkoval žalovanému dovoz koní z ciziny, domáhal se zaplacení ujednané provise 1500 Kč za jednoho koně. P r oe e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, shledav požadovanou
provisi přemrštěnou vzhledem k přiměřené provisi .500 Kč za jednoho
koně. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil a uvedl v otázce o niž
tu jde, v d ů vod ech: Uznal-li prvý soud vzhledem k tomu, Že mezi
stranami ujednaná provise 1500 Kč za jednoho koně přiměřenou provisi o 200%, převyšuje, za přemrštěnou, 11 prohlásil-li ji 'jako dobrým
mravům se přičící a dle §u 879 obč. zák. neplatnou, poněvadž je ničí,
a vyslovil-li se, že z neplatného ujednání nelze vyvozovati nároků,
dlužno to poznačiti za správné a proto prvý soud právem žalobě nevyhověl. Mylným jest názor odvolatelův, že neplatnost smlouvy mohla
by tu býti ien v případě. §n 879 čÍs. 4 obč. zák., neboť čís. 1-4 tohoto §u, jak plyne z doslovl! druhého oc:stavee (obzéláštč jSOCl tyto
smlouvy ničí), uvádí jen zvláštní případy, v tomto připadě je však neplatnost smlouvy založena .už tím, že .smluvená provise 1500 Kč jeví
se jako přemrštěná.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
důvodů:

Dle §u 879 l. obč. zák. je smlouva nicotnou, když se příči dobrým
mravltm. Dobrým mravům se příči každé pod 1 e v žít é hop r á vn i hoř á dun e d o vol e n é j e cl n á ní (§ 26 obč. zák. »51Ientliche Ordnung«), neboť »dobré mravy« jsou ,součástí vžitého řádu
právního a, co se jim příčí, je zpravidla nedovoleno, a číní dle §u 819
obč. zák. na takovém jednání založenou smlouvu nicotnou. Ževžiténíu
pdvnímu řádu a duchu zákonů daných o lichvě a předražování (§ 819
CIS. 4 obč. zák.) se příčí, a že se dobrým mravům příčí, aby někdo bral
při předmětech potřeby přiměřenou provísi o 200% převyšující,' o tom
nIkdo nemůže pochybovatí. Jelikož jde o nícotnou smlouvu nemůže se
zalobce odvolávati na čl. 286 obch. zák., jenž předpokládá smlouvu
vzešlou a platnou.
čís.

2549.

Pohledávka úpadcova obchodního pomocníka na služební požitky
pro předčasné zrušení služebního poměru správcem úpadkové podstaty
jest pohledávkou proti úpadkové podstatě.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 1608/22.)
žalobce byl technickým úředníkem u firmy O., na jejíž jmění byl
qne 12. září 1921 vyhlášen úpadek. Dne 30. září 1921 dal správce
upadkové podstaty žalobci měsíční vypověď, načež se žalobce domáhal
na úpadkové podstatě zaplacení nedoplatku služného za srpen 1921
celého služného za měsíce září až prosinec 1921 a remunerace 1900 KČ
za rok 1921. Pro c e s Ii í s o udp r v é s to I i c e žalobu o služné
".mítl a přiznal žalobci pohledávku na remuneraci ve III. třídě vě-

řitelú. O d v o 1 a c í s o u d vyhověl žalobě, pokud se domáhala služného od 12. září 1921 s úroky dle jednotlivých měsíčnich splátek a
přiznal mU remuneraci 1324 Kč 72 h ve lil. třídě věřitelské. D ů vod y:
Nesporno jest, že žalobce byl u firmy D. zaměstnán od 23. srpna 1920
jakožto technický úředník za plat 1900 Kč měsičně, dále soud prvé
stolice správně uznal, že žalobci přísluší nárok na remuneraci 1900 Kč
za rok 1921. Soud odvolací nemůže však sdíleti náhled prvého soudu
ohledně žalobcových nároků z poměru sÍužebního. Ze vzájemného srovnání §§ 25, 46 čís. 3 a § 51 čis. 2 konk. ř. jde na jevo, že se služební
poměr úpadcových zaměstnanců vyhlášením úpadku nezrušuje, nýbrž
že dále trvá, že však zejména správci podstaty jest volno, by ve lhůtě
jednoměsíční ode dne vyhlášení úpadku poměr ten zrušil, šetře iákonné nebo smluvené kratší lhůty výpovědní (§ 25 konk. ř.), dále, že
služební nároky za poslední rok před prohlášením úpadku, jakož i nároky zaměstnanců pro předčasné zrušení služebního poměru, pokud
nepřesahují výši odměny, na dobu jednoho roku připadající, náležejí
do I. třídy věřitelů (§ 51 čís. 2 konk. L), s tím obmezením, že zařadění
do této mdy jen nejvyšší částkou 2400 Kč (dle zákona ze dne 20. června
1922 čí,. 190 sb. z. a n. s účinností ode dne 19. července 1922 zvýšeno
na 24.000 Kč) pro jednotlivé oprávněnce přípustno, a konečně, že služební nároky zaměstnanclt za dobu po vyhlášení úpadku dle §u 50
konk. ř. patří ku pohledávkám proti úpadkové podstatě (§ 46 čís. 3
konk. ř.). Dle těchto zásad jest zkoumati, jaká částka·z celé, žalobcem
jakožto pohledávání protí podstatě dle §u 46 čís. 3 konk. ř. uplatňo
vané sumy patří skutečně k těmto pohledáváním. Jest prokázáno, že
žalobce měl s firmou O. ujednánu výpověď měsíční, a není sporno, že
správce podstaty dal dne 30. září 1921 žalobci ústně a pak i písemně
výpověď měsíční. Přes to však dle předpisu nařízení ze dne 23. června
1921, čís. 218 sb. z. a n., se končil žalobcův služební poměr teprv
uplynutím kalendářního čtvrtletí, tedy dnem 31. prosince 1921 (§ 25
konk. ř., §§ 1 a 20 (I) zák. o obell. pom.). Náleží tedy služební nárok
žalobcltv za dobu ode dne 12. září 1921 až do 31. prosince 1921 včetně
ku pohledávkám proti úpadkové podstatě dle §u 46 čís. 3 konk. ř.,
totiž poměrná částka 1203 Kč 34 h na platu a 100 Kč 28 h na remunerací připadající na dobu od 12. do 30. září 1921 a dále částky
5100 Kč na platu a 475 Kč na remuneraci za dobu ode dne 1. října 1921
do 31. prosince 1921, úhrnem 1418 Kč 62 h a musila v tom směru
úpadková podstata ku placení této částí dle §u 124 a 41 konk: ř. býti
odsouzena. Co se úroků týče, mohly v příčině měsíčních platů přisou
z"ny býti teprv ode dne splatnosti jednotlivých měsíčních částek (§ 15
zak. o obch. pom.), v příčině remunerace pak, na dobu od 12. září
1921 do 31. prosinc0 1921 případající, teprv ode dne 31. prosíl)ce 1921
(§ 16 zák. o obeh. pom.), ježto jest prokázáno, že též remunerace
za rok 1920 vyplácena až koncem roku 1920 a že tedv i remunerace
v roce '1921 byia splatna až koncem roku 1921, pokud ;e týče koncem
služebního poměru, s dobou tou v jedno spadajícího. Nebylo možno ze
žalobcova remuneračního nároku část připadající na dobu před vyhlášenim úpadku, tedy před 12, 'září 1921
sumě 1324 Kč 12 h jakožto
pohledávání proti úpadkové podstatě žalobci přířknouti, ježto tato
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částka jest pouze pohledávkou konkursni a bylo tedy vyhověti dalšímu

žádání žalobcovu, aby o ní bylo uznáno právem, že mu tato pohledávka
patři ve III. třídě věřitelské.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání správce podstaty, podotknuv k důvodům odvolacího soudu toto:
Všechny pohledávky, vzešlé před vyhlášením úpadku, jsou úpadkovými (§ 51 konk. ř.), což platí i v: příčině náhra~iy škody p~o e řed časné zrušení služebního poměru, vsechny pohledavky, vcetne techto
náhrad, vzešlé po vyhlášení úpadku jsou pohledávkami úpadkové podstaty dle §u 46 čís. 3 konk. řádu. Uznav, že .žalobcovy s~uže?ní nároky
za dobu ode dne 12. září 1921 do 31. prosInce 1921 vcetne ISOU pohledávkami proti úpadkové podstatě dle §u 45 čís. 3 konk. ř., odvolacÍ
soud nikterak nepochybil. Rovněž nepochybil ve příčině úroků, a postačí poukázati na tuto část jeho důvodů, jež dovolací soud sdílí.
",'1

čís.

2550.

1 květen není dnem všedním ve smyslu čl. 92 sm. řádu.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv I 595/23.)
V námitkách proti směnečnému platebnímu příkazu uplatňoval žalovaný příjemce směnky, že· žalobní směnka, dle svého obsahu splatná
dne 30. dubna 1922 a opatřená domicilem a domiciliátem, protestována byla teprve 4. května 1922, tudíž pozdě, takže směnečný nárok
žalobcův i proti žalovanému příjemci ve smyslu čl. 43 odstavec druhý
SOlen. ř. zanikl. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e směnečný pIa··
tební příkaz zrušil. D ů vod y: Spor točí se o to, zda bylI. květen'
1922 všeobecným svátkem ve smyslu čl. 92 (čl. 93) směn. ř. čili nic.
Ohledně prvního května vydáno hylo usnesení ministerské rady k výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 7. dubna 1919, čís. 719/19, presidíem vrchního zemského soudu v Praze ad pres. 12.113-7/19 intimované, ve kterémž prohlášen tento svátek za všeobecný svátek národní. Toto nařízení zůstává pouze interní úpravou a pro nedostatek
publikace, obzvláště pro nedostatek uveřejnění ve sbírce zákonů a nařízení, nemůže míti shora uvedené usnesení pro občanstvo všeobecné
závaznostL Poukázati lze na tomto místě k tomu, že zákonodárce ohledně 28. října zákonem ze 14. řijna 1919, čis. 555 sb .. z. a n. tomuto dni
povahu všeobecného svátku výslovně propůjčil. Užívá-li čl. 92 sm. ř.
slova »Werktag«, zakládá to patrně na protivě k neděli a svátkům a to
v tom poměru, že neděle a svátky jsou vymíněny, takže za den všední,
tedy den pracovni, platí každý den, který není nedělí nebo svátke!".
Jelikož dále pouze ohledně neděle lze tvrditi, že netřeba stanoviti, který'
den nedělí jest, vyplývá z toho dále, že ohledně všeobecných svátků
musí býti autoritativně stanoveno, který den všeobecným svátkem jest,
tak jak se pro obor soudnictví stalo §em 221 c. ř. s. a na základě něho
vydaným nařízením § 48 j. ř. Nestačí tedy, že všeobecně sdílené mínění žádá pro určitý áe.' uctívání jeho jako svátku a nechává jako
vnější znak toho veškerou práci v klidu, pokud toto všeobecné míněni

nedošlo autoritativního normování. Platí tedy, že žalobce měl ku protestu celé tři dny a, kladly-li mu snad v tomto případě skutečně okolnosti překážku, žádati placení a nedovolily-!i mu, by zab;ánil vzni~u
lhůty ve které neplacenI protestern ZJIstIl! treba, nutno mll! za to, ze
třeba' to klásti na vrub náhod, které by snad v jiných případech shodou
okolností fakticky tuto třídenní lhůtu pro něho zkracovaly o jeden den.
Pro opozděnost protestu jest tento právně bezúčinným a jest proto ve
smyslu čl. 43 směn. ř. právo směnečného věřitele pokládati za zaniklé
a bylo platební rozkaz zruŠíti. O cl vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
D LI vod y: Otázka. v této při jedině sporná, není ve směnečném řádu
řešena. Všeobécnýrni mohou býti jen ty svátky, které jako takové jsou
státem uznány. Nehledíc k staršímu předpisu §u 2 min. nař. ze dne
28. srpna 1860, čís .. 205 L zák., který ved~e n~děle, staví, svátky, zákonem uznané, pravI nynI § 221 odstavec oruhy c. r. s., ze· bude stanoveno. nařízením, které dny za svátky považovati jest, což stalo se
§ 44 jedno ř., který v odstavci prvém ciny ty přesně uvádí. Odvolatelka
sama uznává, že 1. květen nebyl tímto v zákoně předepsaným způso
bem mezi svátky zařaděn, a marně se proto snaží zachrání ti své stanovisko tvrzením, že den 1. května nebyl dnem pracovním, nýbrž dnem
všeobecného odpočinku a klidu. Zákona ze 14. října 1919 čís. 555 sb.
z. a n. dovolal se první soud právem, ježto je zároveň zřetelným projevem nynějšího zákonodárce, že trvá na předpisu posavadního zákona
a ježto prohlašuje 28. říjen za každoroční svátek státní, na rozdi! od
min. nař. ze dne 7. dubna 1919; čís. 7119, kterým bylI. květen t. r
za všeobecný národní svátek prohlášen.
Ne j vy Š š í s o u cl ponechal směnečný platební rozkaz v platnosti.

D II vod y:
Žalovaný uznal při ústním jednání pravost akceptu, sporno zůstalo
z0a žalobní směnka domicilovaná u živnostenské banky v Praze
a splatná v neděli dne 30. dubna 1922, byla v čas protestována. Ježto
šlo o neděli, byla splatnost podle čl. 92 směn. ř. posunuta na nejbližší
den všedni. Tu naskytuje se otázka, zda 1. květen 1922 byl dnem všedním podle tohoto článku. Odvolací soud, přisvědčiv k této otázce, posoudil věc nesprávně po stránce právní. Soud ten pokládá za všední
dny všecky mimo neděle a svátky, zákonem výslovně jako takově
uznané. V úvahu nepřicházejí tu svátky církevní, mezi něž první květen
zajisté nenáleží, nýbrž t. zv. národní svátky, za jaký byl dosud uznán
zákonem pouze 28. říjen. Přes to však nelze neviděti skutečnosti, že
týmž způsobem, jako 28. říjen, slaví se po celou dobu trvání republiky
Čsl. i 1. květen, zvaný svátkem práce, takže vžilo se u veškerýc;h vrstev
obyvatelstva přesvědčení, že jde skutečně o svátek jako den klidu, ne
v~ak o den práce. Den ten označen je ve všech kalendářích jako svátecní, t. j. jako svátek práce, v den ten nikde se nepracuje ani neúřa
duje, obchody i závody jsou uzavřeny, veřejná doprava omezena je na
nejnutnější míru) a je všeobec.ně známo, že neúřaduje se ani v bankách,
nevyjímajíc živnostenskou banku, u níž byla směnka domicilována. Tato
všeobecná zvyklost, toto všeobecné přesvědčení a uznání byly zajisté

jedině,
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příčinou, že zákonodárná moc neuznala za nutno, stanoviti den 1. května
zákonem zá den sváteční, což však nevadí tomu, by den ten byl uznán
za den práce podle čl. 92 směn. ř. í v tomto sporn~m případě, v němž'
měla býti směnečná valuta v tento den splacena u banky. Z uvedeného
vyplývá důsledek, že den splatností směnky nastal teprve nejbližšího
dne všedního, t. j. 2. května 1922, a že směnka, protestovaná 4. května
1922, byla protestována v čas (čl. 41 sm. ř.). Závazek směnečný nezanikl a bylo proto platební příkaz ponechati v platnosti.
čís.

2551.

žádal-li vymáhající věřitel za exekuci vyklizením )>na ohlášení«,
musí se přihlásiti ve lhůtě §u 575, odsta'Jec třetí, c. ř. s. Ustanovení
tohoto předpisu plat! i pro smír o vyklizení najatého I)ředmětu.,
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, R II 77/23.)
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Vymáhající věřitel zažádal ve lhůtě §u 575, odstavec třetí c. ř. s.
o povolení exekuce vyklizením na přihlášení, čemuž bylo soudem vyhověno, přihlásil se však k výkonu teprve po lhůtě §u 575, odstavec
třetí c. ř. s. 50 udp r v é s t o I i c e přihlášku zamítl pro. opozděnost,
rek u r sní s o u d výkon povolil. D ů vod y: § 575 odstavec třetí
c. Ť. s. stanovÍ, že pozbude soudní nebo mimosoudní výpověd', rozkaz
k předání nebo převzetí nájemního předmětu, nebyly-li podány proti
němu námitky, pak k takovým námitkám vydané právoplatné rozsudky
platnosti, nebyla-li do 14 cinů po uplynutí lhůty, stanovené v těchto
rozkazech nebo rozsudcích kvyklizení nebo převzetí najatého předmětu,
navržena exekuce na vyklizení nebo převzetí. Tohoto výjimečného ustanovení zákona nelze rozšiřujícím způsobem použíti, jde-li o exekuci
na základě jiných exekučních titulů, než jsou uvedeny v třetím odstavci
§u 575 c. ř. s.; tedy zejména ne na základě smíru v nesporném řízení.
Nehledíc. k tomu, i kdyby byl správným názor prvého soudce, že shora
citované ustanovení platí i pro smíry, vymáhající strana 14denní lhůtu
zachovala, podavši 4. den po uplynutí lhůty k vyklizení nájemního
predmětu návrh na vyklizení. Zákon vyžaduje výslovně, že musí býti
do 14 dnl! vymáhajícím věřitelem exekuce navržena, což se v tomto
pí'ípadě stalo. Kdyby byl zákon vyžadoval i výkonu exekuce, bylo by
to bývalo do zákona pojato. Obdobným případem, z něhož vidna správnost tohoto názoru, jest § 16 zákona ze dne 27. dubna 1873, čis. 67
ř. zák., nyní již zrušený, kde platební rozkaz nepozbyl po půl roce platnosti, i když nebyla exekuce vykonána, jen když byla do půl roku povolena.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:
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Podle §u 575 odstavec třetí c. ř. s. pozbývá exekuční titul platnosti, ,
není-li do 14 dnů ode dne, určeného k vyklizení předmětu nájemného,
navržena exekuce vyklizením. Tímto návrhem rozuměti sluší nejen
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čís.

2552.

Má-li straná v řÍtení nesporném pravni1t() zásttipeé,běží mu lí1l1t~
ku podáni opravnéh,o P!,?středk}l ode dne, kdy bylo napadené usnesem
doručeno j emu, mkohv strane.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, R II 114/23;)
Ve ve CI zajištěnípůdy drobnÝm pa~ht.ýřům odmltl, r e ~u r sn ~
s o II d rekurs zástupce vlast!1lce pozemku Jako opozdeny.D ~ v.o.dy:
Dle /:lu 17 zákona ze dne 27. května ) 919, čís. 318 sb. z, a n., Čtnl.re
kurs~l lhůta do usnesení ve věcech drobných pachtýřů 14 dnů: N~pa
dené usnesení bylo (lOfučeno Dru Josef? 5~OVI, advokatu ~ L.,: p~o
zástupci majitelky velkostatku, dne 20. brezn~ 1922, rekurs. vsak Pjldan
teprve dne ll. dubna 1922, takže. jest opozden a mu~el byl! odml~nut.
Okolnost, že napadené usnes,:ní ředite~ství ve~ko.st3'tku bylo doruceno
teprve dne 28. března 1922, Jest bezvrznam~~, Jezto rozhoduje doru~
čení k rukám splnomocněného advokata ma]ltelky velkostatku, ktera
stížnost podala.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

§ 5 nesp.pat. f>ice nenutí stranu, aby si zřídila prfvního zástup~e,
avšak když si ho žádá a zástupce ten u soudu vykaz,an Jest, da,la. l!m
na jevo, že chce, aby ~n jí ~1a sou;Jě zastupoval a s. mm ab~soud Je.dnal, a proto soud povtne~ Jes~ mls~? ,na stranu san;u, ll!, zastuI:ce Je:
jí\lO Se obraceti, což plal! t!,ke. zvlaste. I jl dO:UČOV~;lI, pk tO,y,:telne
z §u 6. plyne, jenž ustanovuJe, ze dorucel1l, vyjma pnpady zvlastm, neCi'illn.1 rozhodnuti. V.
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musí se státi zrovna do rukou strany nebo jejího zástupce, fOZ. podle
toho, zda se strana zastupuje sama či jedná zástupcem, nýbrž že se
muže doručiti také do rukou domácí osoby strany, pokud se týče jejího
zástupce. Doručil-li soud mimo zástupci strany ~vé usnesení také ještě
řediteli velkostatku, nemůže zástupce (advokát) počítati lhůtu k rekursu, který sám pod á v á, od doručení řediteli, nýbrž od doručení
sobě. Mohlo by se snad o počet od doručení řediteli jednat, kdyby
tento sám anebo vedle advokáta taKé sám ještě rekurs podal, ale takto
chce stěžovatel něco, co se příčí přirozenosti. On dokonce myslí, že
když si strana zřídí více zástupců, že možno potom lhůtu počítati po
libosti od doručení kterémukoli, tedy v jeho smyslu od toho nejpozděj
šího. To ale zajisté není účelem zákona připouštějícího zastoupení, aby
se lhůty a tím i řízení protahovaly tím, že strana si zřídí zástupců více.
čís.

2553.

Zavázal-li se kupíte! ve smlouvě, zaplatiti všechny dávky k ní se
vztahující, ať se jmenují jakkoliv, obsahuje závazek jeho i dávku z pří
růstku hodnoty. Jde tu o t. zv. převzetí plnění. žalobní žádost dlužno
upraviti v ten rozum, že je kupíte) povinen, osvoboditi prodatele od.
. předepsané mu dávky. Exekučně lze na kupitele nastupovati v tom
směru, že výtěžek exekuce vydá se přímo k dávce oprávněnému.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1923, Rv II 505/22).
žalobce prodal žalovanému pozemek trhovou smlouvou, jejíž § 7
výlohy, kolky, dávky a daně, jež vzniknou smlouvou,
(jejím provedením, vtělením do knih a u příležitosti smlouvy), ať se
. jmenují jakkoliv, platí kupilel.« Když byla žalobci vyměřena zemská
dávka z přírůstku hodnoty nemovitosti, zaslal platební příkaz žalovanému, jenž odmítl dávku zaplatiti, pročež ho žalobce. žaloval, by uznán
byl' povinným zprostiti žalobce z povinnosti, zaplatiti onu dávku. P r oe e s n i s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Soud
nesdílí sice názoru žalované strany, že z §u 7 smlouvy nevyplývá povinnost žalovaného, nahraditi žalobci dávku z přírůstku, neboť byť i ve
smlouvě nebylo výslovně zmínky o dávce z přirůstku hodnoty, jest závazek kupitele nutně vztahovati i na tuto dávku, vzhledem k doslovu
statě smlouvy, kterou se kupilel zavazuje, platiti všechny dávky, které
s touto smlouvou souvisejí, ať se jmenují jakkoliv. Nebylo tudíž třeba
ještě důkazu o tom, zda žalovanému výslovně bylo při sepsání smlouvy
připomenuto, že mu bude platiti též dávku z přírůstku hodnoty. Nicméně oprávněna jest námitka žalované strany o předčasnosti žaloby,
neboť, jak jest nesporno, žalobce dosud předepsané dávky nezaplatil.
Žádá tedy předčasně o zaplacení. Vzhledem k tomu, že zemský úřad
pro vyměřování dávky podle zákonných předpisů předepsal dávku žalobci. jako pro dateli, jest na snadě, fe jen žalobci bylo možno n .• padnouh po případě výši předepsané mu dávky. Žalovahý,ač jest podle.
smlouvy žalobci práv ze zaplacení dávky, nemohl by výši dávky' jemu
zněl: »Všechny

. • d psané odporovati. Nárok na náhradu zaplacené již dávky mohl
hepre Iej" ovati žalobce oproti žalovanému, nemůže však žádati, by žaby up, a nnskému úřadu zaplatil co tento úřad žalobci předepsal, kdyžtě
lovany zel
"
t· d k
•. I ., T
žalovanému proti výměře oné dávky opravny PI ros r,e .e. dn~Pkns busII' be lve proti žalobcovu nároku na ~áhradu zap ac;:ne JIZ ,a:, y y o y
p.
.alovane·mu uplatňoval! na!11ltku prol! vysl nahrady, kdyby doJ110zno z
-,
d'~
'v
k' I že dávka žalovaným zaplacena, byla co o vyse nespravne vy~
a:.a, a z.e z·al'obce opomenul
vy' měře dávky
merena,
_
' odporovati.
,
, , O d vol' a c I
S o u d žalobě vyhověl. D ů vod y: Nespravn; pravm posou!,en! vecI
shledává žalující strana právem v. názoru prvmho, soudce a) z; zalo~a
. t předčasnou pokud žalobce predepsane mu davky ne~aplahl,. b) ze
l.es • lobci byld možno odporovati výši předepsané mu davky a ze pak
len za
I
,.,. ď k bylo by možno
roti žalobcovu nároku na c:áhradu zap ac.e!,e Jl,z av Y
,
~alovanému uplatňovati námitk;r ~roh ':.~Sl nah!ady; kdyby d?kaza,l,
že dávka byla co do výše nespravne vymere~a. Predne .lest my.lnym narvního soudce že poškozenému lze pozadovah nahradu_ skody tez~~eP když již sám ~ynaloži1 náklady k uhrazení tét? škody. s~od~ zna~,eni úbytel< na majetku, úbytek však též znamena, nastal a -!l neko,?u
povinnost, peněžní obnos zaprayiti, .~ehled~c k ton;u: zdalr teto povmnosti zapravením dlužného pemze. JIZ dosahl --:-:. Cllr mc: .Byla-~l tedy
žalobci předepsána dávka z přírůstku hod!'0ty, JI!, zapraylh dl~ umluvy
připadá žalovanému, jest žalobce oprávnen, na zalqvan.em P?zadovah;
by své smluvní povinnosti dostál a bud' zaprav:mm teto dav,ky, bud
'iným způsobem žalobce zprostil z ~o~innosh:.predeps~nou davku zaJplatiti. Rozsudkový výrok tohoto. znem Jes,t tez, beze vse,ho vykonate!ným dle §§ 35J, 354 ex.. ř, Mylnym Jest dale nazor pr~mho so~dce: ze
žalovaný neměl možnosti, by platební roz~az o. prede~sane davce
ohledně výše této dávky napadaL Nebylo popreno, ze mU ~alo,bce platební rozkaz zaslal. Bylo tedy věcí žalované,h?, k za~rav:m davky povinného stížnost za účelem snížení dávky dal! sepsah a zalobcl k podpisu př~dložitl. Ostatně byla dáv~a předepsána přís!ušnýt;'. úřadem a
soud není oprávněn přezkoumávah, zda byla, spravne v'y'mere.na. ,~alo
vaný není tedy s to dokázati, že by byla davka ku .shznosh smzena,
opomenul-Ii sám právního prostředku proh platebmmu rozkazu použiti.
NE j V Y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
v·

Důvody:

žalob ní nárok byl probírán se všech možných prá~ních hledis.ek;
s hlediska náhrady škody, s hlediska smlouvy ~e p,rospech osoby t;eh
a s hlediska rukojemství, tu dokonce i pod zorny:u uhle:u cl~ozemskeho
(řišskoněmeckého) zákonodárství, toliko nehledeno nan se stan;lV1s~a,
které naň jedině dopadá, t. j. se stanovIska §u 1404 n. zn. obc. z:k.,
jenž jedná o t. zv. převzetí plnění. Obs~huJe-h.smlouv~ ze dn~ 19 .. cervence 1921, jak bezesporno, ustanovem, ze ,vsecky d~v~y, a! se Jm,;nují jakkoli, platí kupitel, tedy, kdy~ to j; ?av~a, ktera.)1~ak podl,: zakona stihá prodatele - a takovou Je prave davka z pnrustku ~laJetku
dle vl. nař. ze dne 23. září 1920 čís. 545 sb. z. a n. (§ 13) - shbll ku45"
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pitel tímto ,ust~~ovením, ž~, opatří plnění věřiteli prodateíovu, t. j, úřadu
da~ku ,vyblraJlcl;nu, ,~. rucI mu tedy ?le uvedeného předpisu §u 1404
?bc.zak. za tOl ze ventel, zde tedy jmenovaný úřad, nárok na prodatele
cmllI nebude, Zal obce zcela správně vystihl věc žalobním žádáním které
Z?í, že žalovaný jest povinen »zprostiti« žalobce z povinnosti plateb111m rozkazem vyměřenou dávku z přírůstku hodnoty zemskému úřadu
z~p~at!ti, ,a vysti?l ji dále svými vývodyv dovolací odpovědi, kde pro~adl, ze za}?vanemu !~st volno, dávku bud' zaplatiti nebo jiným ZpŮSD
l~er;' .se s uradem, (ventelem) vyrovnalI, na př. zřizením hypoteky neb
jme JIstoty __ COz ovšem předpokládalo by převzetí dluhu vůči vHiteli
ve smyslu §u 1406 n. zn. obč, zák - a podobně, to vše že jest žalobci
lhosteJno, A, skutečně tak tomu jest, neboť téměř do slova uvádějí i motIV~ t?,. co zal??~e yrov"ádí, ř~ouce, že účelem úmluvy, zvané převzetí
pInem, Jest pO]lstelll dluzníka proti tomu, by věřitel od něho nárok svůj
nepožad,~v~l, že, ,chce-li a může-li přejímatel plnění věc tu jiným způso
?em pO~ldl~, nez, skutečným plněním věřiteli (placením), že i k tomú
Je,st opravnen, a z:,lo mMe po případě učiniti sjednáním privativního
prevzelI dluhu s ver!te!em (Matenalie k IIJ. dílčí novele str. 414). Sam,o .;;ebou. se, rozUl,TI!, ,ze když převzetí plnění zjednávádlužnlku' proti
preJl;n~telI zak?n~y nar?k, aby tento učinil opatření, by věřitel od něho
(dluzlll~a) p~n~lll nepozadoval, tento nárok na toto opatření přejím at~lovo Je take zalovatelný, což nadbytkem, kdyby o tom znění zákona
nt;komu pochybnostI zavdávalo, dovoditi lze i ze vzoru jeho, jimiž jsou
!1f~dpISy,§U ~~9 a 415',3 něm, obč. zák Prvý praví jako druhá věta
~I~se~o, ze ventelI samemu nevzniká z převzetí plněníbezprostředl1ě
:adne pr~v? pr:oti př,t;jfmateli, jen dodává »v pochybnosti«, čímž jedině
~c od zne~I. na~eho lISl, a druhý praví, že při převzetí dluhu, dokud vč.
TI::I to neschv~alrl,Jest v pochybnosti přejímatel vůči dlužníku zavázán
ventele
kdežto
z"- Jll1yml
.. " ~
I.
t včasne
' . , uspokojiti
"
"
' . náš § 1405 n ' zn , obc~ ,aK.
s .ovy u,"pr~vI to~ez, }e, totiž. až do svolení věřitelova ručí přejímatel
»J~k? pTI ~re~zetr pl~:,.m (§1404).« Je-li však nárok, aby přejímatel
učmll ,opa~rem, by ventel na dlužníku plnění nepožadoval žalovatelny~l\,:aluje. se tak, aby přejímatel. Věřitele uspokojil anebo jak činí
p:a::e zalobc~ a Jak se to)eště výrazněji a lépe srovnává s oprávněním
preJlmatelovym, ~y:ovnatr věř~tele jakkoli, jen aby na dlužnika udeřiti
nemohl,. aby dluzmka od povll1nosti platiti věřiteli osvobodil. Z toho
~lyne, ze J.e to, s~utečně žaloba na plnění přejímatelovo a že tedy
: t?mto lTIpade ~alovaný přejímatel neprávem v dovolání uplatňuje
ze j~ to zal~ba ~rc~vací .(§ 228 c. ř, s.), že však žalobce na určení ta~
k~ve~l nema p,r~v~lho zaJm~ a že žalobu už proto zamítnouti dlužno,
~ep~av~m poplsa ~alovany, ze doslbv ustanovení smlouvy je příliš poN~e~ ;y a ~~urcrtlY' aby z něho pro něj byl mohl vzniknouti závazek
nu" o, pra~l- ,I sm ouva, že kupitel platí Vše c k y dá v k y, ať se jme~
I Jl JakkolI, Je v tom beze vší pochyby zahrnuta i dávka z přírůstku
~odn~t~, s.~lo~vu ~e prospěch osoby třetí, o níž se' dovolání mylně
~~~lll1I~a, ze JI na~e právo n:zná, (§,881 n: zn, obč, zák,), tu zatím vůneJde, neboť, z~l,obce nezaluje, ze ho zalovaný osvoboditi může 'en
~~ac,enlm, nebo-Ir, p~lmo" aby úřadu zaplatíl, ačkoli by to oprávněn I,
Y
yz smlouva zm, ze davky »plati« kitpitel, neb tu ho k tomu § 881,

?
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I n, zn, obč. zák. zmocňuje, než pok~d jl:e o S111~0~VU ,:e pros~ěch tře:
fho v t0111 smyslu, že i třetí nabýva prava pInem pozadovatr a o l)"
l~dy žalovati, tu ~ádný, netvrdí,. že, třetí, zde úřa,d, to právo n;á, ale ,to,
že ho nemá, nemuže prece byb d~v~de111, aby za:opc~ se sveho p.r~v~
domáhal. Jak se rozsudek exekucne vykona, v te otazce n,ma mll1em
~=lovaného, že exekuci vésti dlužno dle §u 354 ex. ř., v zákoně opory.
On myslí, že by se 'pří~lušná suma u n~ho vy~xekvov,:la a odevzdala
žalobci a ten že by jl treba neodvedl. ,Davka by se u neho stala nedobytnou a úřad by ji tedy dobýval na zalovanem co ručlt?h (§ 13 a 18
vl. l!<lř.). To je ovšem vážná věc. Ale ,z t?ho plyne Jen, ze exek,ucI.dle
§u 353 ex. ř., na niž obě strany myslr, ~npus!IÍl bylo b~ povazlrve, a
že dlužno hledati jiný způsob exekuce: }reba z,: I byv, VIP: neJv. s~ud
dnutím Č. 1696 úř, sb. tento povazlrvy zpusob schvalrL Bezpecny
10Z110. .
.
t
b
". t' . k
a rovněž zákonný zpúsob přece je, dobývab ,to;- o o. nos p,enez! y Ja o
každý jiný· zabavením a prodejem m?v:tyc!, vecI ~ pO~" s tun vs~k roz~
dílem, že ježto exekuč11l trlul neznI, ze zalo,vany ma ~apla,t:b ~alobcl
(exekventu), nýbrž osobě třeti (úřadu), pemze exekUCI vy!~zene nelze
odvésti jemu, nýbrž jen této třeti osobě. Jen tak tedy muze exekuce
býti žádána a povolena, že se sice povolí žalobCI. co ex~kv~ntu, aJe ve
prospěch osoby třetí, které jedině ·,ýtěžek vydatr jest. Tlm JSou vsecky
námitky dovolání vyvráceny.
čís. 2554.
Zákazu §u 14 ex. ř. jest použiti i tehdy, byly,li jednotlivé exekuční
prostředky navrhorvány postupně.
,
,~
,
Exekuci lze zmšiti pouze tehdy, byly-II zapraveny 1 veskere vedlejší pohledávky věřitelovy, jež v době zru~e?í exekuce, již tu byly,
byly soudu známy a jím určeny, Za rozsudecne a vkladne, dosud ne,
vyměřené, dlužno složiti přiměřenou jistotu.
(Rozll.. ze dne 25. dubna 1923, Rl 243/23, R I 244/23.)

Na návrh vymáhajíci strany byly jí pro pohledávku 3.000 Kč s přísL
soudem prvé stolice postupně povoleny tyto exekuce: a) dne 12. srpna
1922 vnuceným zřízením práva zástavního, b) dne 12. srpna 1922 zabavenirr" uschováním a prodejem věcí movitých, c) dne I L října 1922
dražbou domu čís. 223 v K, d) dne 30. října 1922 zabavením pohle.·
dávky. Proti povolení exekuce posléz uvedené podal dlužník stíž.nos!
a kromě toho si stěžoval do usnesení prvého soudu ze dne 11, hstopadu 1922, jímž byl zamítnut jeho I;ávrh, na zrušení exekuce uveder:é
pode). Rek u r sní s o u d a) prve sÍIznostr CR V 395/22) ~yhovel
a zamítl exekuční návrh, b) ke druhé stížnostr oCR V 396/22) zrusr! e~e~
kuci nucenou dražbou domu čp. 223 v R. D u vod y: ad 1. Exekuclll
řád dovoluie sice hromadění exekučních prostředků, ale yychází ze
snahy, by ~ymáhající věřitel svého práva na nucené. vydobytí nárof:u
nevyužíval větší měrou, než jest nut,no k, Jeh? uspokojem. Soudce exekuci povolující má podle §u 14 ex, 1". pravo I povmnost,zkoumatr nutnost vedení exekuce a má povoliti jen ty exekuční prostředky, které ku
dosažení úče!u vymáhajícího věřitele jsou nutné. Předpisu §u 14 ex, ř.
může býti p0užito nejen tehdy, když v jediném podání různé prostředky
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exekuční jsou žádány, nýbrž také tehdy, když v podáních po sobě následuF~í.ch r~~né prostředky. exekuční jsou navrhovány. V tomto posled,neJslm pnpade Jest povInností vymáhajícího věří tele, by nutnost
n?ve navrhovaného exekučního .prostředku odůvodnil. Proto nařizuje
vynos mllllsterstva spravedlnostI ze dne 10. listopadu 1899, věstník
r~99, s.t~. 365,.ab:( kancelář podle §u 260 j. ř. exekuce pro tutéž pohledavku JIz. zahaJene ,lustr~v~la, by so~dce k vůli použití §u 14 ex. ř. byl
In.!ormova~ .. V do.~e vydalll napadeneho usnesení byly pro tutéž pohleavku zahaJeny JIZ exekuce uvedené shora pod a), bl, cl. Nutnost dal"ho exekučního prostředku není v návrhu ani slovem odůvodněna. Při
zabavení, předsevzatém dne 17. srpna 1922, byly v prvním pořadí zaba:-eny věci uvedené v zájemním protokole pod pol. 1-5, které podle
~veho .drubu (zasklenný landauer, lovecký vozík, kočár, harmonium a
zelezna p~kladna) a podle ocenění Se strany výkonného orgánu
(~6.000 Kc) poskytovaly dostatečnou jistotu pro vymáhanou pohledav~u. P~khže přes to také ještě dnel1. října 1922 byla povolena nucen,a draz~a domu Č. 223 v R., byl:; vedení exekuce na pohledávku patrne zbytecne. ad 2. Podle §u 54 CIS. 2 a §u 63 čís. 2 ex. ř. musí jak
návrh tak 1 usnesení exekuci povolující označiti nárok, pro který Se
cxek~c~ ved~,. se, vSlm, příslušenstvím zcela určitě, takže ze spisu
v kazde dobe uplne Jasne musí býti viděti, kolik činí vymáhaná pohle?ávk~ se vším příslušenstvím, aby dlužník o svém závazku nebyl v nel'st?te, by vymáhajícího věřitele v každé době mohl uspokojiti a zrusem exekuce mohl navrhnouti. Pohledávka, uvedená v usnesení exekuci povolujícím, ze dne 11. října 1922 byla se všemi úroky a út;atami
z~pla~ena; zaplaceny byly zejména také útraty při vnuceném právu záSl~Vl1lm pod C 15 penízem 480 Kč zapsané (totiž útraty sporu 250 Kč
a ut:aty e:cek.uční 230 Kč). Dlužnice byla tedy oprávněna, podle §u 40 .
ex. r. ,zruselll exekuce navrhnoutI. Tomuto návrhu nepřekáží ta okolnost, ze rozsudečné a vkladné ještě nebyly vyměřeny a následkem toho
take nebyly zaplaceny, protože pro tyto ještě nevyměřené a neurčité
poplatky, jejichž výměra ještě delšÍ dobu může trvati ve vnucené
dražbě pokračo.váno býti nesmÍ. Pakliže dlužnice těchto' poplatků po
JeJ~ch oznamem nezaplatí, musí si nechati líbiti další soudní ~roky
s ~tratamI spoJené. Také intervenční útraty mobilární exekuce 230 Kč
a utr.atl za,ba~ení poh~,:dáv.ky 180 Kč, které posud zaplaceny nebyly,
nebra,l1I z~usel1I tO,h~to nzem dražebního, protože týkají se samostatných
prostredku exekuCl1lch a tam mUSI by tl vydobyty. Mimo to byly útraty
230 Kč teprve dne 3. listopadu 1922 a útraty 180 Kč teprve dne 2. li~:op~du 1,922.povinné straně oznámeny, kdežto její návrh na zrušení
nzel1l drazebmho byl podán již dne 1. listopadu 1922.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu do usnesení
R V 395/22, k dovolacimu rekursu do usnesení R V 396/22 však obnovIl usnesení prvého soudu.

9.

Důvody:

. Dovolací rekurs není odůvodněn, pokud brojí proti usnesení rekurslllho soudu ze dne 1. prosince 1922 č. j. R V 395/22, jímž byl zamítnut

návrh stěžovatelů na zabavení pohledávky 2500 Kč povinné Anny P-ové
Janu Š-ovi. Vymáhajícím věřitelům byly již před tim povoleny.tři
exekuce, obsahující různé exekuční prostředky, pročež vymáhající vě
řitelé měli svůj čtvrtý~ekuční návrh dle §u 14 ex. ř. náležitě odůvod
niti; jeho ospravedlnění teprv~ v dovolacím rekursu je opozděné. Jinak
poukazují se stěžovatelé na správné důvody soudu druhé stolice, jež
dovolacím rekursem nebyly vyvráceny.
Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti, pokud brojí proti
usnesení rekursního soudu ze dne 1. prosince 1922 č. j. R V 396/22.
Dle §u 40 ex. ř. lze exekucí zrušiti pouze tehdy, když vymáhající vě
řitel byl uspokojen po vzniku exekučního titulu. V tomto případě byla
vymáhajícím věřitelům. ~ovolena ex~kuce vnuce.nou dra~bou nemovi:
tostí povinné Anny P-ove k vydobytI vykonMelne ~ohledavky 3?0? Kc
s úroky a procesními útratamI, stanovenyml mImo rozsuďecne na
250 Kč a s dalšími exekučními útratami 165 Kč, 230 Kč a 380 Kč. Dle
§u 16 knih. zákona a po~~edniho ,ods;avce §u .216 ex. ~..v~tahuje
,·xekuční právo zástavní tez na veskere procesl1l a exekucnI utraty, Jez
vznikly vymáháním věřitelovy pohledávky, pr?čež útra5y. mobilárni ex<;kuce nejsou vyloučeny. Povinná zaplatIla ovsem ~O. nlna 1922 vym,:hajícím věřitelům kapitál 3000 Kč, úrok~ 660 Kc. a. utraty }~~5 Kc,
avšak tím vymáhající věřitelé ještě nebyh uspokoJem, lehkoz JIm nebylo zaplaceno ani rozsudečné, ani vkladné, ani útraty intervence při
lllobilární exekuCÍ 230 Kč, ani exekuční útraty 180 Kč. Z ustanovení
§u 27, odstavec druhý a 200, čís. 4 ex. ř. je zřejmo, že zrusení exekuce
pro věřitelovo uspokojení předpokládá, že dlužník zaplatil věřiteli kapitál Re vším příslušenstvím. Zrušení exekuce je tedy přípustno pouze
tehdy, když dlužník zaplatil veškeré exekuční útraty, jež byly. soudu
známy a jím určeny v době vydání usnesení, jímž se zrušuje ex·ekUce.
Předpokladem pro zrušení exekuce je uspokojení věřitelova nárolCtY'na
zaplacení kapitálu se vším příslušenstvím a zejména se všemi exeKuč
ními útratami, jež v době zrušení exekuce již vznikly, byly účtovány a
soudem upraveny. Na vyrozumění povinného o výši těchto exekučních
nákladů není závislý,,, vznik věřitelova nároku na jejich zaplacení a
věřitele možno považuvati za uspokojeného ve smyslu prvého odstavce
§u 40 ex. ř. teprve tehdy, když byly zapraveny í veškeré jeho vedlejší
pohledávky, jež v době zrušení exekuce již existovaly, byly soudu známy a jím určeny. Z toho, že ani rozsudečné ani vkladné, jehož výše se
v tomto případě dala snadno zjistiti, ještě nebylo vyměřeno, nelze dovozovati, že vymáhající věřitelé v tomto směru byli uspokojení ve smyslu uvedeného paragrafu. Bylo na povinné, by alespoň nabízela, po pří
padě složila ve prospěch vymáhajících věřitelů přiměřenou jistotu za
rozsudečné a vkladné, chtěla-Ii s úspěchem navrhnouti zrušení exekuce
pro uspokojení vymáhajících věřitelů. Jelikož v dob~ ~ozho,d,I.lUtí, o t?"2t?
návrhu, t. j. ll. listopadu 1922 povInna vymahaJIcIl11 ventelum Jesle
dluhovala rozsudečné, vkladné, intervenční útraty 230 Kč, exekuční
útraty 180 Kč (rekurs povinné neměl dle §u 67 ex. ř. odkládacího
účinku) a konečně útraty 90 Kč za vyjádření věřitelů o zrušovacím návrhu povinné, neměl rekursní soud exekuc! zrušiti: K návrhu na zrušení
exekuce předložila povinná pouze potvrzení zástupce vymáhajících věvůči

s:

7lZ

řitehl, ž~ jim, zap~atila kapitál 300?, Kč, úroky 660 Kč a čásl útrat
IO?5 .~č, ne~:edl~~I1a tedy hstmy, ]lZ bylo prokázáno uspokojení v _
maha]lclch ven!elu ve smyslu druhého odstavce §ú 40 ex ř p / '
nebylo lze se ~bejíti~eze slyšení vymáhajících~.yěřitelů dle 'pr~éh~oo~=
stavc~ tohoto §u .., Sl~selo se proto dovolacímur00kursu do usnesertí rekur~l1Iho soudu, Jlmz byla exekuce zrušena, vyhověti a obnoviti usne.
sem soudu prvé stolice.
,
čís,

-

val11 mléka a je dále prodával. O d vúl a c í s o II d vyhověl námitce-

místní nepříslušnosti.
Ne j v y Š š í s o u d

Dů

2555,

(Rozh. ze dne 25. dubna 1923, R I 263/23.)
J.ežto při dražbě, t?~~rny! obytného domu a pozemků nebylo učiněno'
po~am, bylo ,;,xekucm nzem dle §u 151 ex. ř. zastaveno s tím že dříve
nez uplyne pul roku od dražebního roku, nelze znovu fJavrh~outi pro.:
ve~e?1 dražebního řízenÍ. Rek u r sní s o u d změnil usnesení exeKucml10 soudu potud, že z něho vyloučil půlroční lhůtu maje za to že
JI lze stanoviti pouze při statcích a pozemcích.
'
,
N e J vYJ š i s O'u I: nevyhověl dovolacímu rekursu.
!

Důvody:

. Do)/<óI?cí rek~rs není odůvodně,n, Dle dražebních podmínek měly
byt!prodany tova~na, obytny dúm c. p. 256 a pozemky s veškerým pří
slY·~fnstvlIn Jako ]e4notný celek, pročež dlužno rozřešiti otázku, zda
Jde, zde o venkovsk~ statek aneb o p,ozemky ve smyslu posledního odstavce §u 15} ex., r. dle hl~vm s~ucástky předmětu dražby. Odhadni
cena poze~ku ,čim 93.770 Kc, kdezto odhadní cena továrny, obytného
domu ~ pnslusenstvl byla stanovena na 3,342.190 Kč. Právem proto
rekursm ,~oud vyloučil z, usne,sení, exe,kučnfho soudce výrok, že nelze
podalI ,navlh na povolem drazebmho nzení, dokud neuplyne půl roku
od drazebmho stanÍ.
2556.

Fakturové sudíště (§ 88 odstavec druhý j. n.). Nájemce dvoru není
obchodníkem.
'
(l~ozh. ze dne 25. dnbna 1923, R I 333/23.)

. Zalobce, obch.odník hospodářskými stroji, prodal žalovanému náJ.em~" dvo~a, odstredlvku a opřel místní příslušnost pro žalobu o z~pla
~em kupm ceny o ~ 88, odstavec druhý, j. n. Námitku místní nepřísluš
nost} ~ o udp r v ~ s t o I i ce v rozsudku zamítl, maje za to, že žalovany Jest obchodmkem, kouprv odstředivku, by jí použival ku s1'raco-

.
dovolacímu rekursu.

vo dy:

Sudiště dle §u 88, odstavec druhý, j. n. předpokládá, že obě strany
patří k osobám, provozujícím obchodní živnost. žalovaný jest dle tvrzení žaloby nájemcem dvora a nelze ho tudíž zařaditi mezi osoby, provozující obchodní živnost, neboť žiVÍ se jako pachtýř dvora prvotní
výrobou, obhospodařováním pozemků a chovem dobytka. Není obchodníkem ve smyslu čl. 271 až 273 obch. zák., neboť neprovozuje obchodu
zbožím, ani výrobky. žalobce neh rdi! ani v žalobě ani pří ústním jednání, že žalovaný kupuje věci movité, by je dále prodal buď ve stavll
původním nebo zpracovaném. Nákup odstředivky byl by pomocným
obchodem ve smyslu čl. 273 obch. zák., kdyby žalovaný cákup odstředivky provedl jako nákup stroje, jehož by potřebuval ve své· ob-

" ťředpís §~ 151 ex .. ř. nevztahuje se na budovy průmyslové a obytné
llchz o~hadl1l cena daleko převyšuje odhadni cenu zároveň dražených
pozemku.
'.

Čís.

nevyhověl

,

I,

chodní živnosti. Předpokladem by bylo tedy, by žalovaný byl obchodníkem, jímž vš"k jako pachtýř polního hospodářství není. I posudek
nejvyššího souclu vídeňského ze dne 22. ledna 1898, pres. Č. 14, na nějž
se žalobce odvolává, mluví pouze o obchodnících a obchodních živnostnících, II nichž provozování obchodu jest výronem práva, živnostenským výrobcům příslušejícího, totiž práva obchodovati se svými výrobky a zbožím, anebo s předměty a zbožím, které jsou ve spojitosti
s provozováním obchodní živnosti, při čemž je lhostejno, zda ony před
měty a ono zboží sami vyrábějí, zpracují, či jeho odbyt opatřují. Ve
všech těchto případech se předpokládá, by strana obchodní žÍvnost
provozovala, čehož u pachtýře polního hospodářství není, a žalobce,
jejž v tom směru jedině stihá průvodní břenieno, ani netvrdil, tím méně
dokázal, že žalovaný v tomto smyslu jest obchodně č;nným. I když nájemce dvora kupuje dobytek, činí tak pravidelně, by ho upotřebil při
svém polním hospodářství, by .jím orál, by upotřebil jeho hnOje, by
použil mléka a mláďat, jež tnu dobytek poskytne, ale nikoli, aby dobytek ten dále prodal. pakli by výjimkou hospodář s úmyslem tfm dobytek koupil, bylo by nutno,' by žalobce úmysl ten tvrdil a dokázal.
Byť i hospodář neupotřebil veškerého mléka, jež mu dobytek skýtá,
pro sebe, svou rodinu a čeleď, nybrž je i dále prodal, prodává tím výrobek, jejž mu poskytnje prvotní výroba, .a .nelze říci, že prodává věc,
kterou koupil, aby ji zpracoval a dále prodal; neníť přece mléko, nejsouť telata, hříbata, jehňata atd. nějakým tovarem nájemce dvora, nýbrž jsou to plody, jež skýtá polní hospodářství a nespadají pod pojem
zboží. Přitom jest lhostejno a nepřichází v úvahu, zda se vyměřuje nájemci dvora výdělková daň jakoobchodniku, nebo živnostníku, neboť
předpisy o ukládání daní nejsou pro posuzování otázky, zda sírana patří mezi osoby, obchodní živnost provozující, čili nic, rozhodnými a
směrodatnými. Vzhledem k nedostatku vlastnosli obchodního živnostníka na straně žalovaného, jest vylouč.eno použití sudiště dle §u 88
odstavec druhý j. n. na obě strany a nebylo proto Cnutno dále uvažovati,
zda žalobce sám jest osobou, obchodEí živnost provozující, čili nic.

•
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2557.

ZVák on o ručení železnic ze dne 5. března 1869 č,'s 27
'k
t om že ce t ., 'd t
'
.
r. za
vati příhodu v d~;~~~. os al se pod posunovaný vlak, dlužno spatřoJest zaviněním poškozen 'h d 'h
pátko přisunované
e o, ra u vyvmujícím, skočil-Ii na stujících stržen pod k~?:.pravy a byl deroucím se do vlaku davem cestuv

'V

stUjtad::~!n~~~u~1ch zřízenců, kteří

•

mimo službu spolu ve vlaku ce-

(Rozh. ze dne 25. d-ubna 1923, Rv I 859/22,)
žalobkyně snažila se d t l'
d
dražnÍ dvoran
.
os a 1 se o vlaku, -POSul1ovaného do náJ

Přer~t~~~o~~~~ae ';o~!~~~~kOt~I~I;n~ie~~~~~mn~e n~~~~'~us~rkžedna

pod Ivlak,
pro c e s n I s o udp r v é s t l '
o
s o y
po právu, o d vol a c í s o II d žalobu o. I ~tel co do duvodu z polovice
N'
vv,
zaml.
e j v y s S I 'o u d nevyhověl dovolání.
uzn~

, D

Ů

vod y:

Nesprávné pOsouzení práv'
t'. d
soud uznal: 1. že dráha prok~~:ťaa ~~~ o~ol~telka v tom" že odvolací
P?,ško,:ené a neodvratného činění třetícť,v~~ ~UV~dť vlas,tmho zavinění
pnpade spoluvinna Ad I a) Ž d l ' o, . ze draha nebyla na
v i n ě n í žalobk;
. v. v e o vo aCI soud seznal v I a s t n í z azům posUl;ovanr~~ ~I~~~' ze ~Ia P'toh davu c,;stujících, jdoucímu k vopohybující se sou )[av
a ze vs ouplla. je,anou nohou na stupátko .
nýbrž bud' pod tlakem ~e~~~~;:lt,~1~~ ~~dl, ze. tak neučinila úmyslně,
chr~nu v největším nebezpečenství že ~~~~n~ neb~ jako p,okus o, zá.0 dukaz přesný a úpl'
I v ... '.
ne ne] e po teto strance
platí o prokázání vy~~ujlcíť,~Uj~C,' Ja~OUkoIi~ ~oc~y?nost. b) Že totéž
telka tvrdí, že bylo dokázáno žUvo v~ jednam trehch vosob. Dovoladavem, ale že nebyl podán úpí ,ed p~lhodva by~a zavmena neznámým
neručí a že jednání bylo "eod ny t ~ a~, z~draha za tyto třetí osoby
příhodu, musí býti známy j a v v:a n\ ze_ tr,etí osoby, které způsobily
služebním poměru nejsou
~e isodu,~ trel! os~by, které ku dráze Ve
míře. Ze nebylo dbán
~ d . §e la a neprokazala své neviny v plné
a její zřízenci nekon~i P~~/lSo~in~o17, a v55 provozní~o řádu, že dráha
stojícího dveřníka nebyl antjed' . sÍl,. ze na peron'.' ~rom~ vzdáleně
vlaku za pořádek dle instrukce ;~~p~~I:~n~c v~ Slu~b1' ~1l1 výpravčí
veno posunování vlaku . k '1
. ny a ze ne y o Ihned zastaobecenstvo pouštěno ,]a . ml ev se O?.1 ev J!o nebezpečenství a že bylo
níci o tom rozhOdUjí~t I;,~IS~{: p~ed pT1sta~enílTI soupravy, ačkoli dveř
tlačenice na eronu'
pn povmne pozornosti nahlédnouti že
sebe větší ná~ I
dje po~hz vposunovaného vlaku nebezpečnější 'než
a ve vorane pred pokladnami V· tk
..
'
zení odvolacího soudu čině'
.'
. J y pravnnnu posoukdo jest zdravého rozum" ne neJtsoku oPdo~statneny., Vs!upuje-li někdo,
... , ve s y s rahau, nent uz tím vzhledem

Ad

'0

ov

k zákonné ručební povínnosti dráhy zbavován domněnky §u 1297 obč,
zák., totiž že mŮže tak pilen a pozoren býti, jako člověk obyčejných
schopností. Odvolací soud správně rozpoznal, že příhodou v dopravě
dle §u 1 zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. je, že se žalobkyně octla pod koly posunovaného vlaku, poněvadž tato skutečnost je
způsobilá na těle poškoditi nebo usmrtiti člověka a poněvadž skutečně
žalobkyně následkem octnutí se pod koly posunovaného vlaku byla
poškozena na těle. Za tuto příhodu je žalovaná strana zodpovědna,
a pak sejde na tom, zdali odvolací soud přiznal právem žalované straně
jí uplatňovaný důvod sprošťovací dle §u 2 cit. zák. Podle zjištění odvolacího soudu udál se úraz žalobkyně tím způsobem, že šla proti davu
cestujících jdoucímu k libereckým vozům posunovaného vlaku, že vstoupila jednou nohou na stupátko pohybující se soupravy, a dav cestujících hrnoucí se za ní ku dvířkám srazil ji mezí druhý a třetí vůz pod
vlak. Odvolací soud tedy zjišťuje, že úraz žalobkyně zpúsoben byl tím,
že, nedbajíc pozornosti, jí § 1297 obč. zák. ukládané, vstoupila jednou
nohou na stupátko pohybující se soupravy, a dále, že se stupátka byla
sražena davem cestujících, tedy osobami, nepatřícími k oněm, jichž
vinu žalovaná musí po zákonu zastupovati. Pokud se snaží dovolatelka
vývody svými tato skutková zjištěni odvolacího soudu podvrátíti, je
to nepřípustné brojení protí ocenění důkazÍl, jímž se nelze v dovolacím řízení obírati. Důkaz o tom, že žalobkyně vstoupila ne. stupátko
pohybující se soupravy aže odtud, byvši sražena, octla se pod koly
vozu, je dÍlkazem úplným, nikoli mezerovitým, dovolatelka okolnost tu
konečně sama připouští v dovolání, snažíc se jedině omluviti se tvrzením, že tak neučínila úmyslně, nýbrž pod neodolatelným donucením
nebo jako pokus o záchranu v největším nebezpečenství, aby nepřišla
pod vlak. Omluva ta není ničím jiným nežli brojením proti zjištění odvolacího soudu. Vždyť podle dalšího zjištění žalobkyně v obavě, že se
jí nedostane místa, šla níkým netlačena proti davu, tedy z vlastní vůle
se octla v tlačícím se davu, místo aby se mu, jak se sluší na dámu jejího společenského postavení, věku a lysické zdatností, neboť je subtilní postavy, vyhnula, šla jen Za svým cílem, dostati se do vozu, stála
dokonce v přední řadě, místo aby zůstala státi opodál, třeba u oněch
laviček až do doby, kdy zastavil vlak, a byla by se dostala do vlaku
třebas ne k místu k sezení, nýbrž k stání, ale přece jen oezpečným ZpŮ
sobem, takovým, jakým se dostal k místu svědek W., který přišel na
peron po ní, zůstal státi opodál vlaku a přece jen po zastavení se vlaku
dostal místo ve voze. Z těchto zjištění plyne, že byl podán plný a nemezerovitý důkaz o tom, že sí žalobkyně úraz nepředloženým jednáním
sama .způsobila, a ie kdyby se byla chovala, jak lze od ní dle §u 1297
obč. zák. předpokládati, že by vůbec nepřišla k nějakému úrazu. Od. volací soud arei spatřuje příčinu úrazu žalobkyně také v tom, že byla
žalobkyně »davem cestujících«se stupátka sražena, to však samo
o sobě není bezprostřední příčínou úrazu, to je pouze následek nerozvážného a na vlastní zodpovědnost vykonaného počinu žalobkyně,
která tento následek za daných okolností se vší pravděpodobností mohla
předvídatí, a jemu se mohla vyhnouti. Není správným úsudek odvolacího soudu, že příhoda žalobkyně udála se také spoluzavíněnín1 třetfch
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osob, .oním davem cestujících, neboť nebylo zjištěnD, že by byl »dav
cestujících« dělal 'něco více, nežli co dělala žalobkyně: totiž usiloval
dostati se do vlaku, by mohl seděti a nemusel státi. Okolnost, že tento
dav a všichni jeho jednotlivci, z nichž sestával, následků nerozvážného
počínání byli ušetřeni, nemůže zbaviti žalobkyni pln é z o d p o v ě cIn o s t i z a t o, že se dostala na stupátko pohybující se soupravy,
odkud při tom, co jednotlivci z davu jako ona sama dělali, spadla pod
kola vozů. Jen tak rozuměli sluší zjištění odvolacího soudu, »že byla
žalobkyně sražena se stupátka davem cestujících«. Tomu výkladu
svědčí zjištění odvolacího soudu z výpovědi svědkyně E-ové, která názorně vylíčila, co se dálo, že se lidé cpali do vlaku, a i svědkyně se
do něho cpala tak, že na stupátku vozu, do něhož se cpala, volně nenastoupila, nýbrž byla tam vynesena, z něhož dovolatelka, také na
jiné svědky se odvolávajíc, těžiti se snaží, pokoušejíc se vlastní zavinění přesunouti výhradně na »dav cestujících«. Ostatně nelze uznati,
že by c e s tu j í c í zří z e n c i d r á h y, tedy v době, kdy jsou mimo
službu, byli vůči dráze také spoluzodpovědni za všecko, co se udá v dopravě, nebo že by dráha byla zodpovědna za jejich jednání nebo opomenutí, když, jsouce mimo službu, použijí za plat dráhy jako dopravního prostředku. Zbývá posouditi, zdali dráha byla s to řádným a včas
ným opatřením předvídatelnému stavu zabrániti, poněvadž dovolatelka
napadá také úsudek odvolacího soudu, že dlužno počínání cestujících,
osob to vůči žalované třetích, pokládati pro dráhu ia neodvratné jednání. Odvolací soud zjistil, že na posunovaném vlaku bylo 5 průvod
čích a 6 posunovačů, tedy tolik osob, ž e by při n á lež i t é d i sc i P I i n ě c e s t ují c í c h byli zajisté mohli udržeti pořádek, zvláště
když vlak byl obsazen pouze 364 osobami, tedy nešlo o tisícihlavý dav.
Dovolací soud plně sdílí úsudek druhé stolice, že z bezpečnostních opatření ukládati lze dráze jen tolik a takových, která jsou při účelném
provozu proveditelna a že nelze rozumným způsobem žádati na dráze,
aby vlak posunovaný na peron opatřila takovým množstvím zřízenců,
kteří by návalu nedisciplinovaných cestujících mohli čeliti za všech
okolností. Dráha splnila' dostatečně svou povinnost, když, jak bylo zjištěno, zřízenci vlak doprovázející bránili cestujícím v nastupování do
jedoucího vlaku. Kdo se dere do jedouciho vlaku, nemůže se dovolávati ochrany zákona, jedná na svůj vrub a na vlastní zodpovědnost, jak
tomu svědčí § 1295, 1296 a 1313 obč. zák.
čís.

dlužník za zp~sob i za nebezpečí dopravy a je~t povineny~řite!i, není-li
jinaké úmluvy, peníze doručiti a!~ d? ~lIst~ ].eho bydltste. ::' ak ,tomu
bylo v tomto případě, neboť zvlastm ne]ake umluvy ohledne. zpus?bu
lacení žalovaná strana ani netvrdí. Vzhled~m k tO!l1u!?, zakonnem~
~stanovení stihá tudíž žalovanou banku r~č,:,m za~ schaze]Ic}ch 500~ Kc
a . est zcela nerozhodno, zdali při odeslalll penez do obalky vlozeno
bylo celých 35.000 Kč, čili ni.c. ~
: .
N e j v y Š š í s o u d nevyDovcl dovolanl.
D

vod y:

Odvolací soud posoudil věc po, stránce pr,ávn~ správl;", vyvodiv

z čl. 325 oheh. zák. závazek hlovane k~ placem :azalov~neho obnosu,
neboť dle povahy obchodu, o který zde Jde, bylaz~a~ovana yovl~n~,do
ručiti enÍze žalobkyni až do místa jejího bydltste. P~ne~~dz .z~lob
kně místě s'lého bydliště v peněžním dOpiSU, ve kte:en: JI pry zalo;;~
v;nou 35.000 Kč bylo zasláno, nalezla pouze 30;?OO K:, .J~e ?eb~Zpe_l

!

ze
ztráty 5000 Kč na vrub žalované, Na tom n~muzle.zmelll!t ntC, b .~~~
poštovních předpisů dopravapertěžního d?plsU Cě]e se na ne ezp Cl
příjemce, neboť žalovaná' volbou tohoto zpusobudopf)jVY be~ s~uhlasu
žalobkyně zbaviti sé nemohla své z'poyahy o?cho?u. vyplYv~l'~1 ~o
\'innosti, by doručila peníze žalobkym az do mlsta Je]Iho by?l~ste. Za,
labkyně nepředepsala žalované způs,o~b ?opravy a proto mUSI zal~ovan~
sama nésti nebezpečí s použitím zvlastlllho zpusobu d?pravy,Penez pe
n('žním dopisem, aťsi již poštovní předpisy ustanovu]I cokoli.
čís.

2559.

ustano'l~Íti. §u 14,15 obč. zál>.platí i. ~ři ~be~odech .. Zaslá?~-Ii
" zoožl. (tekll,tiny) ,více, než" objedn;ín?!, ne!,~lo"hvsak ,kupltele, Jezt~
tekutÍ11l! násle<;lkem vadného o~a1!1 ,casJecne. za doprav~ vytekla, II?~
tolik, kolik ,byl!? objednánq, nem opravnen am z onoho am z tohoto du
vodu odepříti převzetí a' zaplacem.
(Rozh. ze dne 25. dubna 1923, Rv II 454/22.)

2558.

Byl-Ii dle povahy obchodu dlužník povinen zaslati dlužný peníz do

věřitelova bydliště, jde ztráta peněz z peněžního dopisu na vrub dluž~

nlka.

Ů

'
,
(Rozh. ze dne 25. dubna 1923, Rv 11530/22.)

žalovaný zaslal žalobci dlužný peníz peněžním dopisem, při jehož
dojití zjištěno, že chybí 5000 Kč. žalobě o zaplacení 5000 Kč bylo
oběma nižšími soudy vyhověno, o d vol a c Í ms o ude m
z těchto d tl vod ů: Dle čl. 325 obch. zák. ručí při peněžních platech
I,

~ I ovana',t" lrm a obJ'ednala u ža1uJ'íd
litrů~ slivovice.
ža-o
.za
' " firmy ~ 100 ~h
t' 68 rt
IUJ'ící zaslala žalované 140 litrů slivovice v sude, z ne oz ces ?u. lf~
'
"
, ,t klů žalobě o zaplacení kupní ceny za 140 litru sliVOVIC"
<,I IVOVI ce vv e
.
I.
t d ~
.. al ža
~ ,hověl p ~r oe e sní s o udp r v é s t o I C e po u , ze pnzn"
:
l~bkyni kupní cellU za 72 litry slivovice. D Ů v od y: V ~om:o pnpade
. '
, ' t'
,d ~alov,aná byla a J' e povmna to mnozEtvl Shvovlce,
lde pouze o o, z a z '
~
.. , . ~" I 'ť ž l '
kt rě 'í skutečně došlo, odebrati a zaluJlcl hrme zap ~Íl L a ovana soama
~e !, ~
i u žalobkyně skutečně objednala SliVOVIce 100 litru za
pnznava, ze s
'
, ' , ' . .. d~"O Kč
. d litr oby
"
100 Kč pro L% což činí v tomto pnpa CD"
za]e en
~:~'. Dle toho jest žalovaná poyi~l)a Qdebr~ti.za u~ede,nou , ~enu
J Jl' o r
"
těchto 100 litru ,lest maxlmalnl illnozstvl, ktere ve
100 lItru, s Ilvovlce ~ lUJ'ící 'irmou J' est povinna odebrati a zaplatiti. čismys II um uvy se za
1

718

715}

nila-li však zásilka nikoliv 100 litrů, nýbrž 140 litrů, nebyla ovšem žalcvaná povinna, odebrati to množství slivovice, které bylo nad skutečně objednaných 100 litrů, poněvadž to neodpovídalo smlouvě. Či
nila-li však zásilka ménč než 100 litrů, které žalovaná skutečně objednala, byla tato dodávka menšího počtu slivovice v mezích smlouvy,
kterou se žalující firmou ujednala, a jest proto žalovaná povinna toto
menší množství přijati a je i zaplatiti. Ohledně 100 .litrů přísluší žalované právo čl. 355 obch. zák. Poněvadž celá zásilka žalobkyní žalované zaslaná, činila 140 litrů slivovice v ceně 7000 Kč, tedy jeden obyčejný )itr za 50 Kč a žalovaná v žalobní odpovědi Salila udává a soupisem skutkové podstaty překladiště provozního úřadu příjímací stanice jest zjištěno, že slivovice za dopravy ubylo 68 kg, zůstalo v sudě
slivovice 72 litrů, což činí při 50 Kč za jeden litr 3600 Kč. O d v oI a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y. Právem vytýká odvolání napadenému rozsudku nesprávné právní posouzení věci. Názor prvního
soudce, že žalovaná je povínna menší množství zboží přijati a zaplatiti,
protože dodávka 67·03 litru byla vždy ještě v mezích objednávky 100
litrů, příčí se jasnému ustanovení §u 1415 obč. zák., že věřitel není
.povinen přijímati plnění částečné. Platnost tohoto ustanovení není ani
pro oblast obchodního práva vyloučena čl. 359 obch: zák., jehož poslední věta věřítele, přijavšího částečné plnění, jen zmocňuje, by co
do zbytku dodávky uplatňoval práva, jemu podle čl. 354, 355 a 357
obch. zák. přináležející, ale nestanoví povimiosti, přijati částečné plnění.
N e j v y Š š í s o u d obnovil r02sudek prvého soudu.
D ů vod y:
Dovolání brojí proti rozsudku odvolacího soudu jedině z dovolacího důvodu §u 503 čís. 4 c. ř. s., a navrhuje jeho změnu ve smyslu
rozsudku soudu první stolice. Odpůrkyně dovolatelky zastává stanoVIsko, že byla k odmítnutí došlé dodávky slivovice již proto oprávněna,
že jí bylo zasláno místo objednaných a zakoupených 100 litrů 140 litrů,
tedy zboží v tom množstvÍ, oč bylo více zasláno, neobjednané, které
?evbyla povínna přijati, což ji dále opravňovalo J< odmítnutí celé zásilky,
lezto sud vS lihovinou pokládati jest za plnění nedílné. Tím, že příhodou
v doprave ze sudu vytekla část lihoviny a došlo ve skutečnosti jen
61·3 litru, nepřestala prý dodávka býti dodávkou zboží z části neobjednaného~ S námitkou touto, spočívající na plytkých důvodech právI11ckých, postrádající však vnitřní právní oprávněnosti, netřeba se šíře
zabývatí, neboť je zřejmo, že v tomto případě nejde o otázku, zda žalovaná byla k odmítnutí dodávky oprávněna proto, že bylo plněno více,
n~ž plniti bylo, nýbrž jedině o to, zda směla dle práva odmítnouti dodavku proto, že došlo méně než smluvně plniti bylo. Soud odvolací
p~idal ~e vk hledisku žalované, že nebyla povínna k přijetí této dodavky, lezto dle §u 1415 obč. zák. věřitel není povinen přijati placení
(plnění) částečné. Lze souhlasiti se soudem odvolacím, že předpis
§u 1415 obč. zák. platí pro veškeré dlužné závazky k placení (plnění),
tedy I pro případy, kdy prodatelmá z kupní smlouvy druhé straně
(kupiteli) plniti a že platnost tohoto předpisu není pro oblast práva

obchodního dotčena čl. 359 obch. zák. Přes to však nelze upříti oprá,nění hledisku, které dovolatelka v dovolání zastává, že tohoto přeu
pisu, který zajisté zcela nepochybně plati v případech, kde dlužník
vědomě a s úmyslem nabízí jen částečné plněni, nelze použíti na případ
projednávaný, v němž dovolatelka plnila zúplna, ba i více než dle
smlouvy povinna byla a jedině náhodou došlo k plnění smluvně neúplnému. Předpis §u 1415 obč. zák. má zřejmě na mysli, že při placení
(plnění) částečným přicházejí v úvahu okolnosti, kterých přijímající
(věřitel) uznati nemlIže, neboť, neplatí-li dlužník zúplna, činí tak buď
proto, že soudí, že více platiti není povinen anebo že pro placení zbytku
dožaduje se delší platební lhůty. V přijetí částečného placení bylo by
dle okolností lze spatřovati konkludentní souhlas přijímajícího k těmto
neoprávněným výhradám plátce a z té příčiny nabývá moment úmynosli při placení částečném svého významu. Jinak je tomu v tomto pří
padě, v němž úmyslnost částečného placení jest zřejmě vyloučena,
v němž došlo k částečnému placeni jedině z příhody, kterou arciť žalující strana zavinila dodáním sudu vadného a k dopravě nezpůsobi
lého, kterou však nepředvídala. Tento moment a spravedlivé ohledy
obchodní věrnosti nepřipouštěj i dle názoru nejvyššího soudu, by na
!ento případ použito býti mohlo předpisu §u 1415 obč. zák., jak to činí
soud odvolací. Ze zjištění soudu prvé stolice vyplývá, že žalovaná
přijala ovšem ve své opatrování na stanici určení došlý sud se slivovicí, přes to, že byl ve stavu chatrném a poškozeném a že z něho lihovina vytékala, že dala lihovinu z tohoto sudu přeplniti do sudu dobrého,
který zapůjčila a převzala ji k sobě do uschování, by žalobkyni ušetřila
skladné. Žalovaná sama uvádí, ·že tak učinila, ježto byla k tomu v zájmu
žalobkyně dle čl. 348 a 282 obch. zák. povinna. Žalovaná učinila tedy
vše, co by byla musila učiniti, kdyby byla dodávku tu v poškozeném
stavu a ve zmenšeném obsahu došlou jako smluvné plnění (částečné)
přijala. Žalovaná dále ani netvrdí, že měla nějaký naléhavý zájem, aby
bylo najednou plněno zcela a že by jí byla vzešla nějaká právní újma
z toho, že došlo plnění jen částečné, naopak vytýká žalovaná, že jí
zboží bylo zasláno dříve, než dle svého žalobkyni projeveného přání
chtěla. Uváží-li se dále, že úbytek lihoviny nastal jen z té příčiny, že
byla zaslána v sudě vadném, kteréžto vady ani dopravní úřad nepostřehl (čl. 424 obch. zák. a § 86 žel. dOpL ř.), že tedy jde jen o nedopatření žalující strany (jejích zřízenců), dlužno uznati, že nesrovnávalo
by se aní s duchem zákona aní se zásadami obchodní věrností, jíž
v obchodování šetřiti dlužno, by žalovaná této příhody použíti směla
jako důvodu anebo spíše záminky pro nesplnění své smluvní povinnosti, zejména když jí zákon poskytuje nárok, aby jí splněno bylo i to,
co důsledkem této příhody splněno nebylo.
čís.

2560.

Ustanovení §u 39 čís. 2 ex. ř. lze užiti pouze tehdy, byl-Ii soudce,
pOVOluje exekuci, vzhledem k ohsahu exekučního návrhu v omylu
o s k u t k o v Ý c h okolnostech, nikoliv, šlo-Ii o omyl právní. Právo-
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platně

pQvolenou exekuci na mzdu horníka pro zákonné výživné nelze
dle §u 39 čis. 2 ex. ř. zrušiti s poukazem k §u 207 horn. zák.

(Rozll. ze dne 2.

května

1923, R I 1369/22.)

Na horníkovu mzdu byla právoplatně povolena exekuce ku vydobytí
zákonného výživného manželčina. žádosti dlužníka o zrušení exekuce
s o u dpr v é s t o I i c e vyhověl, poukázav k plenárnímu rozhodnutí
Nejvyššílío soudu ze dne 16. května 1922, čís. pres. 85/22. R ek u r sní s o u d návrh zamítl.
N e j v y š ší s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu
Důvody:

Pravda, že plenárním usnesením ze dne 16. května 1922 Pres. 85/22
nejvyšší soud rozhodl, že § 207 hor. zák., jenž na mzdu horníků ne~
dopouští exekuce, nedoznal změny zákonem ze dne 15. dubna 1920,
Čís. 314 SO. z. a n., i nebylo tedy třeba, by dovolací rekurs opakováním důvodů usnesení toho teprve to dokazoval. Avšak, jak sám dovolací rekurs oproti rekursnímu soudu, jenž tu vychází z §u 91 obč. zák ..,
správně zdŮrazňuje, jde zde především o otázkuformelního práva,a ta
se musí vůči stanovisku stěžovatelovu, s nímž dlužno vycházeti z onoho
plenárního rozhodnutí, že na hornickou mzdu exekuce je nepřípustna,
postaviti tak, kd y P r á v o P I a t tl ě P ov o le ná e xe k u ce In Ů Ž e
b ýt i dle §u 39 čís. 2 ex. ř. za s t a v en a. Aby otázka dostatečně
objasněna byla, dlužno si uvědomiti nejprve význam p r á v opIa t.n é hor o z h o dn u t í, jež se stalo proti právu, a. ten lze nejlépe
osvětliti na případu §u 42 j, n. Tento prllví sice: Odstavec prvý: Je-li
v.ěc odňata buď vůbec tuzemskému soudnictví neb\> aspoň řádným soudům, tu se má, jakmile se to ppstřehne, ať se tak stalo v kterékoli
stolici, ihned z moci úřední nepřípustnost pořadu práva vysloviti a ří
zení jako zmatečné irušiti. Odstavec druhý: Nicméně jest tento výrok
nepřípustným a státi se nesmí, je-li tu závazné rozhodnutí. o otázce
přípustnosti pořadu práva, které ji zodpovědělo kladně (že pořad práva
přípustný je). Závazné je rozhodnutí vůbec a pro vždy, je-li v právní
moci; není-Ii v právní. moci, ruší se závaznost zm~n.ou jeho ve VYŠŠ,í
stolici. Je-li tu tedy takové závazné rozhodnutí, tu, ačkoli je mylné,
přece protiprávní stav zůstane v platnosti a chyba nebude napravena.
To je význam pravomocnosti rozhodnutí. Rozhodnutí takové však je
tu vždy, kdykoli soudce si otázku přípustnosti či nepřípustnosti pořadu
práva uvědomil, ať na námitku nebo sám od sebe, a rozhodl se pro
přípustnost, ať už tak učinil ve výroku samém nebo toliko v důvodech.
Rozdílu ovšem nečiní, zdali rozhodnutí nabylo právní moci proto, že.
si do něho nebylo stěžováno, či že bylo vyšší stolicí potvrzeno. Co
se týče §u 39 čís. 2 ex. ř., tu jest rovněž především jasno, že, bylo-li
učiněno ve smyslu 'jeho předpisu rozhodnutí, že exekuce na ten který
majetkový předmět j e st přípustna,je tím, jakmile rozhúdnutínabylo
právní moci, otázka na vždy rozhodnuta, třeba to bylo rozhodnutí
myl n é; a nelie se opětně k věci vraceti, zrovna lak, jako když roz-

hodnuto bylo, že přípustna není, tvoří to ohledně předmětu toho p;ávo
pro vždy, třeba že rozhodnutí je mylné. Neboť na snadě jest a vubec
popírati se nedá, že, když jednou právomoc.né rozhodnut~ t~ jest, .nemůže býti zvraceno, sIce by nastala naprosta nejistota prav11l, ktere se
právě zásada o věci, rozhodnuté vyvarov,ati hle,dí. Prot~. ustan~v~je
nejen § 240 c. ř. s., ze k rozsouzenostI vecI dluzno hledeh v kazdem
období sporu z úřední povinnosti, nýbrž také § 425 c. ř. s., jenž podle
Su 78 ex. ř. pl8.tí právě i v exekučním řízení, že n a s v á II S II e sen i
je s o II d v á z á D, n~jsou-li pO,uhÝf!1i řídící"m.i op~!~ením!J jakým o"všem
povolení exekuce ne11l. Ale vazana j; na ne I vyssl stohc,e, .Ieda. ze by
šlo právě o vyřízení opravného prostredku proh mm, a kazdy jlny sou9,
To je tak pronikavá zásada, že sám § 42 j. n. ne~lOhl jl :neuznah,~c
kali mu šlo o to, by co možná vyvaroval se asp~n takovym lrohpra:rnostem, jako je rozhodnutí věci, jež na soud vubec nenalez;. ~akh".e
však o přípustností nebo nepřípustnosti exe~uce na ten. kteorr pred';'.et
rozhodnouti možno jenom jednou, ale takove rozhodnutI m~z~ se .s,ah
a zpravidla se i děje mlčky hned povolením exekuce, nastava otazka:
kdy tomu tak jest. A od zodpovědění této o:ázkY'"kdy p ov o len I
exekuce kryje v sobě zároveň r o z hod n u t I o pnp~,st~osÍl exek~c,:
na ten který předmět, závisí vyřízení. stížno~Íl, ? ?1Z jde. "Povoh-1I
soudce, jako obyčejně, exekuci zabavemm mov~tosÍl, vubec, .amz by movitosti ty jmenovitě a zvlášť poznačoval, ponevadz. am navrh tak n~
činí, a výkonný orgán pak zabaví věci nezabavlt:lne, exekUCI nep~dle
hající buď vůbec (§ 250-251 ex. t.) aneb aspon ne exekucI.oddelené
(§ 252 ex. ř., § 121 hor. zák., čl.. Xl. .uv: z~k. k ex. L), pov~lem exekuce
neobsahovalo v sobě rozhodnuÍl o jeJl pnpustnosh, nebo! soudce nevěděl co. bude zabaveno, že to budou věci, ohledně nichž je závada,
a pr~to ovšem, sezná-li nezabavitelnost již. z popisu věcí v z~jemn!m
protokole, zavede řízení za účelem zasta~e!1l exek~c~ na tyt~ predmety
dle §u 39 čís. 2 ex. ř. hned sám od sebe, JInak, nem-1I tO,:oÍlz ze zajemního protokolu patrno, teprv na návrh, a rozhodne o pnpustnosÍl exekuce. Pakli že však návrh exekuční zní přímo na zabavení nezabavltelných věcí, jež jmenovitě a zvlášť poznačuje, tak, že z poznačení toho
nezabavitclnost jich je patrna na př. aby povol<;na by ta. exekuce :,ab~
vením všeho hospodářského pří s I u š e n s t v I nemovltosÍl X, a, za·lelI v dobytku, zásobách pice a obilí, nebo nářadí a pod., a soudce to
povolí, ať již pro to nějaké důvody jsou. (~a př. exekut ,věci roz~ro
davá a vymáhající věřitel se na t.o ,0dv~l~va ~,dov~zuJe, .ze, I, ~dy" :0
zabaveno nebude, z reality to steJne zmIzl a ucelu, jeJz zapoved odde_
leného zabavení sleduje, dosaženo stejně nebude), nebo nejsou; p ovol e n í exekuce je zároveň r o z ~ o d.n u. tím. o přípustn?sti ex:"mee, a nemá tedy, jakI)1ile zabavenI prav11l mocI nabylo, 1~!Sta ope,·tovné rozhodování o téže otázce, tedy ani ve smyslu §u 39 ČIS. 2 ex. r.
Rozhodnutí to jest arci pro t i z á k o n n é (§ 252 ex. T.) a tudíž
'm yIn é (nebol! rozprodávání příslušenství čeliti sluší vnucenou správou nemovitosti), avšak lze mu odp~rat~ jén a .ie~ ce,slou !. e k u,r s u
pro tip o vol e n í ex e k u c e, COz vsak take uplne slacI, a~1Z b~
v tom dlužník mohl shledávati nějakou křivdu, že mu cesta k naprave
. nezůstává otevřena pořád, neboť právní ochrana jen bdělým. Jinak
Civilnl rozhodnuti. V.
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ovšem, pokud jde O hypotekární věfitele a jiné třetí účastníky: ti mohou
ještě vyloučení oněch věcí z mobHární exekuce žádati, neboť v poměru
,k nim C' věci rozhodnuto nebylo, ale, je-li dražba neb vnucená spráVa
f!emovitosti již zavedena, věc neřeší tu soudce vedoucí mobilární exe··
[{uci, nýbrž soudce, u něhož se vede dražba nemovitosti (Neumann
EO. 1910 str. 720, 441) neb vnucená správa, jenž ovšem rovněž sám
od sebe zakročiti má (§ 39 předposlední odstavec ex. ř.). Ale zrovna
tak se to má i při zabaveni pohledávek, najmě služebních platů a mezd.
Povolí-li soudce exekuci zabavením pohledávek dlužníkových, mezi
nimi též roční renty v obnosu X u poddlužníka Y, později se objeví,
·?:e tato renta je vlastně výměnkem a tedy v míře §u 330 ex. ř. nezabavitelna, nebo že je to jedna z rent §u 291 ex. ř., jež též jsou jistou částí
z exekuce vyňaty, nebo že jedna ze zabavených pohledávek patří mezi
pohledávky §u 290 ex. ř., jež jsou úplně nezabavitelny, tu možno, protože povolení exekuce v sobě nezahrnuje rozhodnutí o její přípust
nosti, exekuci zastaviti kdykoli potom dle §u 39 čís. 2 ex. ř. Pakliže
však v návrhu výslovně bylo řečeno, že renta je v Ý měn k e m nebo
jiná renta nebo pohledávka byla v návrhu úplně přesně poznačena
(tak, že se jeví jako jedna z rent §u 291 neb pohledávek §u 290 ex. ř.,
a soudce exekuci povolí tak, jak žádána, tedy výslovně na výměnek
neb tu kterou rentu nebo pohledávku, je zároveň povolením jím rozhodnuto i o přípustnosti exekuce a možným jest jen rekurs, nikoli však
pořad §u 39 čís. 2 ex. L, ačkoliv je rozhodnutí to protizákonné. Co se
zvláště týče služebních platů a mezd, bývalo to velmi pochybna a
sporno, do jaké míry možno vésti na ně dle čl. IX. čís. 8 a 10 uv. zák.
k ex. ř. a zákonů tam citovaných z roku 1873 a 1882 a 1888 exekuci,
a známo, že v tom ohledu byly rekursy proti povolení exekuce. na denním pořádku, avšak téměř neznámou věcí byly - návrhy a rozhodnutí
dle §u 39 čís. 2 ex. ř. Neboť když soudce povolil exekuci u věd o m í,
ze jde o služební plat nebo mzdu, rozhodl tím mlčky vždy zároveň
i o přípustnosti té míry exekuce, v které ji povolil. A bylo by protimyslné, by tytéž stolice měly o věci rozhodovati po druhé.a směly snad
zaujmouti v pořadu §u 39 čís. 2 ex. ř. opačné stanovisko, než zaujaly
v pořadu rekursu. Pořad §u 39 čís. 2 ex. ř. byl možným jen tehdy,
kdy návrh udával skutkový stav nesprávně, na př. že jde o t r val é
'ustanovení v soukromé službě (čl. 1. § 2 zák. z roku 1888), kdežto
ve skutečnosti šlo o n e t r val e ustanoveného a tedy o mzdu ve
smyslu §u 3 zákona z roku 1873. A tak se to má také v tomto případě:
v návrhu a v povolení exekuce se výslovně praví, že se povoluje exekuee zabavením m z d y dlužníku jako hor n í k u příslušející, soudce
povolil ji tedy u vědomí správného skutkového stavu věci, věd ě 1, že
jde o m z duh o r nic k o u, a příslušel tedy dlužníku proti tomu rekurs. Zdali ho užil či neužil, je lhostejno. Neužil-li, je právní mocí povolení exekuce tak právoplatně o otázce přípustnosti exekuce rozhodnuto, jako v případech, kde dlužník rekurs podal, avšak bez výsledku.
Tak se na př. stalo v případě rozhodnutí ze dne 23. srpna 1921 č. j. R II
297/21 v hořejším plenárním usnesení citovaného: prvý soudce exekuci na hornickou mzdu povolil, rekursní soud exekuční návrh zamítl
ježto prý § 207 hor. zák. zákonem ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb:

z. a n. nedoznal změny, nejvyšší soud však naopak cit. rozhodnutím
exekuci povolil,. obnoviv u~nesení prvého sou~ce, p01;ěvaM prý § 2~7
hor. zák. cit. zakonem zmeny doznal. Je mozno o teto otazce v teze
věci rozhodovati ještě jednou, tedy po případě opačně? Zajisté nikoli,
nemá-li právní řád sám v sobě býti rozdělen. Avšak to, že v tomto
. případě dlužník nebyl bdělým a rekursu nepodal, nemů!e jeho postavení učiniti příznivějším než je postavení toho, kdo bdelým byl a rekurs podal, neboť usnesení ~xekuci povolující s~al.o se práv0I:l.atnýu;
tu jako tam: tu b~zvýsl~dnos~ rekur,su, tam nepoda~!m Jeho. Dalsl ceste
opravné je právnI mocI polozen~ zav,ora v obou pnpadech .. Proč sou~,
jenž exekuci povolil, byl v p r a v nIm o myl u, ]e lhoste]no: po zakoně ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. bylo to pravIdelně
mínění, že § 207 hor. zák. zákonem tím ?yl zrušen, dřív,: zakládalo se t~
na judikát čís. 145 býv. víd. nejv. s,~uou ze dn~. 22: brez;,a 190?, ]enz
pro výživné připouštěl z §u toho vy]lmku, ,;evslma]e Sl. c,l. .IX; CIS. 1.1
uv. zák. k ex. ř. Že hořejší plenární usnesenI zaUjalo mmem temto nazorům opačné, nemůže býti podnětem k z~rá~ení právoplatn.ě P?VOlell"'Ch exekucí' neboť usnesení takové nem zakonem a nema ucmku
ko;stitutivního: nepůsobí zejména nižádným zpúso,bem ,nazpě!, j~sti!
.to pouhý soudcovský výklad zákona, jen~ nema zav~zne m?C1, nybrz
může působiti ien váhou svých duvodu. Tohko zakonodarce mohl
v §u 5 cit. zák.' z roku 1920 dovoliti zrušení ,exekucí právop:~tně po~
volených, což však učinil jen ohledně exek~cI ,povolenyct: ?!,IVe protI
ustanovením, jež sám teprve předepsal, Jez vsak dle ~or,,]slho plen.
usnesení hornických mezd se nedotkla. Doložiti dlužno, že Neumann
k §u 39 čís. 2 ex. ř. (str. 179) pr~~í, že, »p~dnět~m« k zastavení exe'kDce, v §u tom normovanému, muze byh, ]estllze soud omyl~,,". neb
v neznalosti poměrů, »týkajících se předmětu exekuce, exekucI vubec
nebo v nepřípustném objemu povolil«; jaký to omll může být, ,zda
pouze skutkový či i právní, .což je rozhodne" ne~ravI; skutkovy ovs.em
na jevo vychází z neznalosti pravého stavu veCI, Jako v §u 197 tr. zak.,
skutečno,ste~h, ne nez,:a~
;kdežto. § 326 obč.zák. mluví jen o omylu
Ilosti jich, ač i ji jistě míní. Omyl by tu na pr. byl, kdyz navrh exekuc~l
udával trvalost zaměstnání dlužníkova, ač bylo ve skutečnostI netrvale;
neznalost pak, kdyby návrh neudával v té. příčině ~i~eho, ~~ skut~č
nosti však poměr byl netrvalý, ale on povohl exekucI Jako pn trvalem.

ve:

:Rozh. býv. víd. nejv. soudu ze dne 7. dubna 1908 R!l 885/8 (Právník
1909 str. 722 Ev. BL Nr. 10 k čl. IX. uv. zák. k ex. r.), kde protI rozhoánutí prvého soudce, odepřevšímu zastaviti exekuci dle §u 39 čís. 2
ex. ř. proto, poněvadž prý u četníka nejde o )~ž?l~« (§ ~ ~ákoría z r?k~
1882), nýbrž o plat, byl připuštěn rekurs Jeste 3 n~e.Slce po pra~nl
moci (!) a důvody jeho nelze. žádným ;p~sobem ,pr1JmouŤlc nema-h
právní řád býti naprosto rozvracen a pra':.~l bezpec?ost. zmcena . .vysledek všech těchto úvah je tedy ten: § 39 CIS. 2 ex. r. ma pouze mlsto,
byl-li soudce při povolení exekuce v omylu ohle~ně s k u t k o v Ý c h
předpokladu přípustnosti exekuce, což se posoudl,. z obsah~ exekuč
ního návrhu - ' nemá však místo, byl-II soudce pn povolem exekuce
v p r á v ním omylu. buď zákon dobře neznaje nebo ho špatně vyklá46'
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daie, neboť tu stačí úplně rekurs. V případě, o
omylu nemůže býti, jak ukázáno, řeči.
čís.

nějž

jde, o skutkovém

2561.

Obnova drobných zemědělských pachtů (zákon ze dne 12. srpna
1921, čís. 313 sb. z. a n.).
Soud má sám od sebe vyšetřití všechny okolnosti a poměry, pokud
se týkají námitek vznesených.
Tím, že nevznesl námitky v písemném podání, není propachtovatel
z jejího přednesu za řízení vyloučen.
(Rozh. ze dne 2.

května

1923, R I 391/23.)

K námitkám propachtovatelů nepřiznaly niž š í s o u d y pachtýři
nároku na obnovu pachtu ve smyslu článku I. zákona ze dne 13. čer
vence 1922, čís. 213 sb. z. a n., Ne jv y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

. a do té doby přerušil řízení o námitkách pr':I?achtovat~lů. ~ež
tr~a, . soud usnesením ze dne 21. prosince 1922 zrusll usnese11l prveh?
re ':[snl uložil mu, by po zákonu dále jednal, nabyv již dle výsledku
,sou II a'ho řízení přesvědčení, že pachtovní smlouva, o ~terou J~~)
nespolrne
o s k I i z n i r o k u 1922. Poněvadž rozhodnul! bylo. UCIkonČI
a '"se ení
P nesporném a proto neme'I o 11U8
. t a us t anovem'd fU h"--h
,
e o od S-OVl. pro tI ·nemu
,
. pr o neno v nZ
ř
s
příslušel
Josefu
opravny
stavce §u 527 C. . . ,
. k
, d k d olacího rekursu. Když ho nepodal, nabylo usne sem Te. ursstre e
ov
o"
t· k t
'
'h
du Inoci práva a stěžovatel nemuze se nym vrace I
vrzem,
111 o s o u '
"
t
k
"
'
dkl
d
,
ht se končí teprve v roce 1923 a proto naml y nemaJl po a u,
·ze .palc dovola'vati se ustanovení §u I zákona ze dne 12. srpna 1921,
amz ze
.
'
k "I
d h'
čís. 313 sb. z. a 11., předpokládajících pacht, ktery se oncl v TU e
polovici roku 1921.
čís.

2562.

člen vzájemného pojišťovacího spolku m~že zásadně .býti ,členem

smírčího soudu, ustanoveného pro spory mezI spolkem a jeho clenem.

Důvody:

(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv I 522/22.)
Stěžovateli

lze dáti za pravdu potud, pokud napadá názor rekursního soudu, že soud prvé stolice byl i bez příslušné námitky, tedy sám
od sebe, oprávněn, ba dokonce povinen, zjistiti, zda celková výměra
zemědělských pozemků, jsoucích ve vlastnictví propachtovatelů, ne'čini více než 15 pokud se týče 15 liz ha, zdali tu tedy jest důvod, vylučující obnovu pachtu, uvedený v §u 2 a) zákona ze dne 12. srpna 1921,
,čís. 313 sb. z. a n. Jde sice o řízení nesporné a proto platí též zásada
§u 2 čís. 5 nesp. pat. ze dne 9: srpna 1854, čís. 208 ř. zák., že soud
má sám od sebe vyšetřiti všechny okolnosti a poměry, které mají vliv
na soudni rozhodnutí, ale to znamená v tomto případě jen tolik, že
soud, posuzuje oprávněnost námitek proti nároku na obnovu pachtu,
není vázán tím, co strany přednesly k opodstatnění nebo vyvrácení
těchto námitek, nýbrž má po případě i sám od sebe zjistiti vše,. co by
mohlo míti význam pro otázku, zda v z nes e né nám i t k y jsou
odůvodněny čilí nic. Vždyť mohou se propachtovatelé z důvodů, jež
zkoumati soudu nepřísluší - omeziti na určité námitky proti obnově
pachtu a vzdáti se námitek,. ke kterým by snad byli oprávněni, a kte.rými soud proti jejich vůli nesmí se ani obírati. V tomto případě byla
však námitka dle §u 2 a) zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 sb.
z. a n. propaclitovateli skutečně vznesena. Z toho, že nebyla vznesena
hned v písemném podání, nýbrž teprve při jednání o námitkách, nelze
odvozovati, že nastala prekluse co do této námitky. I ve sporném řízení
mohou strany - vyjma řízení rozkazní a směnečné - až do konce
jednání v prvé stolici přednésti nové námitky, tím spíše mohou tak
činiti v řízení nesporném, pokud výslovně nic jiného není ustanovenO.
Stěžovatelův názor, že ona námitka byla vznesena opozděně a proto
nemělo k ní býti hleděno, jest tudíž mylným. Prvý soud usnesením ze
dne 16. listopadu 1922 poukázal propachtovatele, by si napřed pořadem právem vymohli právoplatné rozhodnutí o tom, do kdy pacht

člen vzájemně pojišťovacího spolku proti škodám z ohně domáhal
se na pojišťovacím s?~lku ziištění, že ona část.. p~jišfovací ~I?l~~vy
z 25. listopadu 1920, jlz uzavrel se zalovanou pOJlst ovnou, a pnhlasky
k ní, pokud se týčeona část §u 52 stanov vzájem?~'pojišťovacího spol~u
proti škodám z ohně, v níž jest řečeno, že smtrClrnl SOUdCl must byb
členové spolku, není proti žalobci po právu, maje zato, že toto ustanovení příčí se donucovacím předpisům civilního řádu soudního a jurrisdikční normy. Pro c e s 11 í s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl,
o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů vod y: Prvý soud pokládá ustanovení, že členem smírčího soudu může býti pouze člen spolku, za od poTl.ljící předpisu §u 586 c. ř. s., kdež se citují §§ 19 a 20 j. n., a odů
vodňuje to tím, že členové spolku jsou dle stanov povinni po případě
dopláceti nebo že požívají slevy z premií, dle toho, jak náhradou škod
vyčerpány jsou běžné příjmy a z~ložní fO,nd ~~bo Jeví se ;načné pře
bytky účetní. Z toho vyvozuje prvy s?ud, ze vSlchm člen?ve)sou v poměru k žalované straně spolu zavázam nebo spolu opravnem a proto
. jsou z vykonávání úřadu,'ro}hodčích dl;" §u 20 Čís .. l j; n. vyloučeni,
tak že ustanovení o tom ze clenem Sl111rClho soudu ma bylI člen spolku,
odporuje zákonu. V to~ však přehlí~í pr.vý' so~d, že, záko? nezná vy:loučení rozhodčích, nýbrž tolIko odmltnuh jich, pk vyslovne ustanovuje
§ 586 c. ř. s. a to, co soudce z povolání z výkonu úřadu vylučuj~, .Je~t
\I rozhodčího toliko důvodem, áby byl odmítnut. Nelze tedy tvrdItI, ze
hy člen spolku byl zásadně z Uřadu rozhodčiho vylou~en, I kdyby se
připustilo že mŮže býti pokládán za spolu zavazaneho nebo spolu
'oprávněného se stranou ve sporu. Ov~em i v !om. případě z?emožňov~l
by dotyčný" předpis stanov výkon prava odmltaclho a musIl by ~~nan
býti bezúčinným oproti žalobci, kdyby byl dán předpoklad ~u 20 c;s. 1.
j: n. 'Leč soud odvolací má za to, že tento zákonny predpls vykladah
v
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dlužn? dle o?sahu dotyčného ustanovení lak, že soudce musí v konkretmm určltem sporu býti sám stranou nebo tak společně s některou
st~a~ou zavázán aneb oprávněn ať přímo, ať postihem, by mohl se'
~taÍ! st;anou ve Sporu, totiž, by z téhož poměru právního mohl sám
zalovatl nebo býti žalován, po případě, že musí býti k náhradě povll1~n, kdy~y někte.rá stran~ v.e SPo!U podlehla. Takový případ tu však
nen! a tak~ se am net~rdl. <;:len z.alov~ného spolku nemŮže býti ža.
l.ovan, .a~1 zalo~aÍl ze zavazku a naroku, plynoucích ze smlouvy pojisťovacl Jl~ému clenu, a jeho závazek a oprávnění není vůbec ani v přímé
souv,~I,:sÍ! ~ r.ozhodnut!m sporu, o nějž jde. Jeť ze stanov patrno, že
r~~em cle~u )~st podradné a nastává teprve, když vyčerpány byly
prIJmy ~ ~alozm fondy, a také výhcda slevy příspěvků nesouvisí s náhr~daml skody.v jed~o.tlivých případec?, nýbrž s celým hospodářs:tvím
v.J eho celku a Jest za~lslou. na, u.sne~~m valné hromady. Onen společný
z~vazek n<;bo společne .0jJra.vnem muze tedy nastati teprve shodou dalšlch, na vuh stran nezavlslych okolností, takže nelze člena žalovaného
~polku pokládati za spolu zavázána nebo spolu' oprávněna dle §u 20
J. n. Neshledal tedy soud odvolací, že předpis stanov o osobách rozhodčích odporuje zákonu.
.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
O

Ů

vod y:

Dovolací důvo~ nesprávného právního posouzení věci spatřuje dovolatel .ve dvo~ smen;ch, Jednak v tom, že napadený rozsudek nesprávně
Pos~zu!e pomer členu spolku jako »strany« pokud se týče jako spolu?pravnenych, sp?l~zavázaných nebo postihem povinných (§ 20 čís. I
J.. n.). V podstate Jde spor o to, zda může člen vzájemného pojišťova
clho spolku a zároyeň p~jistník .důsledkem ustanovení §u 20 čÍs. 1 j. n.
a §§ 586 a 598 c. r. s. pusoblÍ! pko člen smírčího soudu, předepsaného
§em 52 stanov spolku, pro případ sporu mezi členem a pojišťujícím
spolkem. Oo.volat~l hájí právní náhled, že ve skutečnosti, je-li žalován
~polek: Je.st zalovan každý člen spolku, a že takto nutno vykládati v širslm vecnem smyslu slov.o. »st~ana<; v §u 20 čís. 1 j. n. a nikoliv jako
st.rana ve smyslu procesmm, Jedna-I! se o právnickou osobu. S tímto
vykladem §u 20 čís. 1 j. n. nelze však souhlasiti. Správným byl by náhled ten t?l!ko v případě: kdyby p~jišfovna byla ryzí společností podle
u~tan~vem. §u 117? a nasl. obc. zak., kde byly by oprávněnými a zavazany,:," Jednothv~ společníci. útvar čisté society pronikne proto snad
~ po~mk~.~epatrneho objemu. Takovým podnikem však žalovaná vzáJem~~ 'pOJlsťov~a ne.ní. Povaha její jest kombinována, jevící se toliko
uvmtr Jako .S?Cleta, . utvar smluvní, na venek pak jako právnická osoba,
kor~orace, J;z po~le.há po stránce veřejnoprávní předpisltm práva spolkoveho n,,; zaklade CIS. patentu ze dne 26. listopadu 1852, čís. 253 ř. zák.
a mm. nar.. ze dne 5: března 1896, čís. 31 ř. zák., jak plyne z §u 26 její
stanov: VzaJ.emnost J~v~ se v tom, že spolek neprovozuje obchody spekulačne z~ ~čelem vyd~lku~ nýbr~ že osoby pojištění hl"dající vstupují
v korpor~cm svazek, stavaJlce se cleny spolku. Nabyti a pozbytí členství
spada ': Jedno .se vznikem (zrušením) poměru pojistného. (HerrmannOtavsky - POJ. právo str. 68 a násl.). V prvé řadě jde tedy o smlouvu

pojišťovací, v druhé řadě teprve o členství ve spolku. Nárok z pojišťo
vací smoluvy nelze uplatniti pojistníkovi, klerí' dle stannv musí býti zároveň členem spolku, proti ostatním členům jako spo!ečníkllm, nýbrž
proti spolku jako korporaci. Jedině s tou uzavřel pojistník smlouvu pojišťovací, jedíně vůči ní jest ze smlouvy oprávněn a zavázán. Jednotlivý
člen nemllže býti oproti spolu členu nikdy »stranou smluvní«, z případu
pojištění nemůže však býti z té příčiny ani spolu oprávněným ani spolu
zavázaným .ani postihem povinným. Možnost obchodní ztráty ve vzájemném podniku a spojené s ní nebezpečí zvýšení premie pro jednotlivé
členy nečiní člena spolu zavázaným podle §u 20 čís. 1 j. n. vedle žalovaného spolku, nečiní ho ani spolu oprávněným, je-li celkový zisk obchodní snad příčinou snížení jeho premie. Obě tyto okolnosti, ztráta nebo
zisk, nezávisí nikterak na vůli, výdělečné činnosti neb odpovědnosti jednotlivých členů, nýbrž jsou výsledkem spolkové činnosti všech činitelů,
jednajících za spolek a v jeho zájmu. Arciť mohou býti okolnosti konkretního případu takové, že by se likvidování případu mohlo citelně dotknouti všech členů spolku, zejména, je-li spolek v začátcích, počet členů
malý, záložní fond nepatrný, naproti tomu pojištěný obnos velmi značný.
Jest proto i myslitelný případ, že by členové spolku byli důsledkem
ustanovení §u 20 čís. 1 neb § 19 j. n. z úřadu smírčích soudců vylončeni.
Tento předpoklad schází však v tomto případě. Značný rozsah starého
tohoto podniku, výše jeho záložního fondu a ostatních reserv na jedné
a ne příliš značný obnos, na který byl žalobce pojištěn, na druhé straně,
nepřipouštějí výkladu, že by byl vzbuzen hmotný zájem ostatních členů
spolku, který by se učinil jaksi spoluzavázaným vedle něho. Proto jest
:Je správným náhled, že členem rozhodčího soudu v tomto případě nelze
ustanoviti (zvoliti) člena spolku z důvodu §u 20 čís. lJ. n. Ustanovení
§u 52 stanov o složení smírčího soudu ze členů spolku nepříčí se za
těchto okolností nikterak ustanovení §u 586 a 598 c. ř. s. Nálezem smírčího soudu takto sestaveného nebyly by proto porušeny nezměnitelné
právní předpisy (§ 595 čís. 6 c. ř. s.), tím méně bylo by tím při obsazení rozhodčího soudu porušeno některé z á k o n n é ustanovení
(§ 595 čís. 3 c. ř. s.). Pokud se tí'če výkladu slov »může odmítnouti«
v §u 586 c. ř. s., v kterémžto směru jest dovolací důvod nesprávného
právuího posouzení rovněž uplatňován, a sice proto, že odvolací soud
seznal, že to, co soudce z povolání z výkonu úřadu vylučuje, jest
u soudce rozhodčího toliko důvodem, aby byl odmítnut, bylo by se
otázkou tou zabývati jen tenkráte, kdyby byla opodstatněna příčina
pro vyloučení soudce dle čís. 1 §u 20 j. n., která by pak poskytovala
také možnost odmítnouti soudce dle §u 19 čís. 1 j. n. Poněvadž však
této příčiny zde není a jiný důvod proti nepředpojatosti toho kterého
soudce rozhodčího nebyl uplatňován, netřeba se obírati otázkou, byl-li
žalobce dle §u 586 c. ř. s. toliko oprávněn členy rozhodčího soudu
od mít n o u t i a byl-li v konkretním případě výkon ten možným.
čís. 2563.
W-konto.
Učinil-Ii kO'mitent prodej cenných papírů závislým na tO'm, že mu
výtěžek bude připsán na jehO' řádném účtě, jest komisionář (banka)
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povinen zaplatiti výtěžek v Kč, prodal-Ii přes, to za platnosti nařízení ze
dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n., papíry na vídeňské burse.
Není závady, by strany nepodrobily se v rozepřích z hursovních
obchodů řádným soudům.

(Rozh, ze dne 2, května 1923, Rv I 1159/22,)
Dne 19, února 1919 dal žalobce příkaz tuzemské filiálce vídeňské
banky, by mu prodala na burse akcie, Banka prodala akcie na vídeňské burse a připsala žalobci výtěžek na Kontě-W, Žalobě o vypla-'
cení výtěžku v Kč bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j_
vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Žalovaná uplatňuje dovolací důvody §u 503 čís. 2, 3 a 4 c, ř. s.
a, tvrdíc, že ze smluvené příslušnosti rozhodčího soudu pražské bursy
plyne nepřípustnost pořadu práva, ke které dlužno hleděti v každém
období sporu, též dovolací důvod §u 503 čís. 1 se zřetelem k §u 477
čís. (3 c. ř. s., leč neprávem. Proti výtce nepřípustnosti pořadu
práva se připomíná, že by tu šlo r.anejvýš o nepříslušnost dovolaného
řádného soudu, ale nikoliv takového rázu, že by nemohla býti odstraněna ani výslovnou dohodou stran (§§ 104 odstavec druhý j. n" 240
odstavec druhý, 477 čís, 3 c. ř. s.), ježto strany mohou i v rozepřích
z bursovních obchodů -- o jakou tu nejde - podrobiti se příslušnosti
řádných soudů.

Rozhodující význam ve VecI samé mají skutečnosti, zjištěné prvým
soudem a převzaté soudem odvolacím, že žalobce dne 21. února 1919
- tedy v době, kdy již platilo nařízblí vlády ze dne 6. února 1919,
čís. 57 sb. z. a ll. upozornil náměstka řiditele žalované banky, Bohumila B-Q, - když tento mu radil, aby prodal sporné akcie, - výslovně za možné potíže při převodu výtěžku prodeje; Bohumil B, však
~o ujišťoval, že může u nich (žalované) vždy disponovati s výtěžkem;
zalobce žádal, aby mu výtěžek prodeje byl připsán v jeho řádném účtu,
a učinil prodej akcií závislým na tom, že výtěžek bude připsán v řád
ném účtu; načež mu Bohumil B. odevzdal příslušný formulář, jejž žalobce vyplnil příkazem k prodeji a B,od něho přijal. Vezmou-li se za
základ taková skutková zjištění, nelze za oprávněnou uznati výtku, že
odvolaci soud mylně posoudil věc po stránce právní (§ 503 čís, 4
c, ř. s.). Zcela správně nižší soudy ze zjištěných skutečností usoudily,
že Bohumil B. přistoupil konkludentním jednáním (§ 863 obč, zák.,
čl. 279 obch, zák.) na žalobcovu podmínku; ueboť, kdyby nebyl s ní
souhlasil, byl by musil dle zásad poctivého obchodování prohlásiti, že
banka nemŮže převzíti závazek, že bude žalobci výtěžek prodaných
akcií připsán k dobru v jeho řádném účtu, a kdyby byl žalobce setrval
na své podmínce, odmítnouti převzetí a provedení obchodu. Také potud
lze souhlasiti s odvolacím soudem, že jednáním Bohumila B-a byla dle
.čl. 47 ohcll. zák. zavázána žalovaná. Jakmile však žalovaná oprávněnýnl svým orgánem platně se zavázala, že připíše výtěžek akcií ·ža-

lobci k dobru v jeho řádném účtu, který zákonem ze dne 10. dubna
1919 čís, 187 sb. z. a n, automaticky se přeměnil na účet korun če
skoslovenských, nebyl a není žalobce povinen, spokojiti se účtováním
na kontě W, pro něho za nynějších y::oměrů bezcenném, nýbrž měl a má
smluvní nárok na to, by mu žalovaná vyplatila volnou část příslušného
výtěžku v korunách česk~slovenských. Jde o nárok dle ~u 918 obč, zák.
na splnění smlouvy tak, pk byla ujednana, mkohv o narok na nahradu
škody a proto lze, pominol0i vý'vody ,d?:,obciho spis~, vych~zející
z předpokladu, že zal obcI pnslusl nanejvys narok na nahradu skody,
Jak provede příkaz, by převzatým závazkem nepřišla ke škodě, bylo
věcí žalované, Mohla tak bez nebezpečí majetkové újmy učiniti takovým způsobem, že by ,byla proda~a akcie v tuzem~ku, po případě, z vo'lné
ruky, nebo sama je prevzala od ,zalo?ce, POChybIla: davsl, pr?ve~tr prodej na vídeňské burse; neboť ze pn prodejI akcll na vldenske burse
11 e b II d e možno, převésti výtěžek do tuzemska, musila žalovaná, hledíc k nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. věděti, zvláště
když jest všeobecně známo a ~a~ovaná sal11~~ v ,odpovědi ,~a ,žalo~u
uvedla že banky ihned po vydanr onoho nanzem byly zvlastmm vynosen,' ministerstva financí poučeny o jeho významu a dán jim podrobný
návod. Vytáčku žalované, že prý Bohumil B. jako pouhý náměstek ři
ditele venkovské filiálky dne 21. února 1919 ještě nevěděl o dotčeném
nařízení, nelze bráti vážně, jak bude ještě vyloženo. Davši akcie prodati
na vídeňské burse, pochybila žalovaná v tomto případě tím více, 'když,
jak nesporno, žalobce jí ani neodevzdal sporných akcií, jež měl efektivně ve svém vlastním uschování, tak že mu žalovaná dle svého vlastního tvrzení musila akcie při skutečném provedení obchodu ve Vídni
»napřed půjčiti«, Z toho patrno, že dala na vídeňské burse prodati
v pravdě své vlastní akcie, nikoliv akcie žalobcovy, Veškeré dúsledky
prodeje, provedeného na vídeňské burse, stíhají dle toho, co vyloženo,
pouze a jedině žalovanou; na její vrub jde zejména nkolnost, že výtěžek akcií nemohl dosud býti převeden do tuzemsk?; skutkovým a
právním ,tavem, Který byl utvořen nařízením ze dne 6, února 1919,
čÍs. 57 sb. z. a n., jest postižena jen ona; zvláštní konto W, kteréž žalovaná otevřela pro výtěžek akcií, jest v pravdě jejím kontem, nikoli
kontem žalobcovým. Námitka žalované, že ujednání se žalobcem jest
neplatné, poněvadž směřovalo k obcházení onoho nařizení, jest bezdúvodná, Nařízením byl zakázán převod pohledávky a úhrady, vzniklé
z prodeje akcií ve Vídni, do tuzemska; do tuzemska však nebylo nic
převedeno, úhrada jest dosud ve Vídni; ovšem není to žalobcova úhrada,
nýbrž úhrada žalované, která mohla a mŮže s ní disponovati v Rakousku
způsobem, tam dovoleným, žalobcův nárok na výplatu sporné pohle e
dávky tkví v úmluvě, učiněné v tuzemsku s tuzemským právním subjektem; .jejím splněním se nikterak nerozmnoží počet československých
korun, čemuž zabrániti bylo .právě účelem onoho nařízení. Pokud žalovaná namítá, že ne z n a 1 y-l i obě strany nařízení ze dne 6. února
1919, čís. 57 sb. z, a n., byla úmluva mezi žalobcem a žalovanou pro
nedostatek pravého přivolení (§ 869 obč. zák,) neplatnou, - připo
míná .se především, že nebylo zjištěno, že strany neznaly onoho naří
zenÍ., žalobce jakO strana uvedl, ž',' sice neznal přesného doslovu naří-
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zení, ale o něm byl již síyšel, a Bohumil B. jako svědek udal, že se
do m ní v á, že tenkrát ani ještě nevědělo nařízení; právem však odvolací soud vytkl pravděnepodobnost tohoto děje, zvláště když bylo zjištěno, že žalobce výslovně upozornil B-a na možné potíže převodu,
a B. přes toto upozornění převzal zjištěný závazek, hk že nelze mluviti o nedostatku pravého přivolení.
čís.

2564.

Prodal-Ii spoluvlastník svůj podíl i podíl spoluvlastníka jménem toho~o, nelze se na něm domáhati splnění ohledně podílu, při jehož pro-.
deJi byl pouze zástupcem; žalováno-Ii na splnění smlouvy ohledně celé
věci společně, nelze odsouditi ku dodržení smlouvy ohledně ideálního
podílu společné věci, leč že byl v prvé stolici žalobní návrh přiměřeně
doplněn.

Byla-Ii smlouva o prodeji celé společné věci neplatnnu vzhledem
~ ned~tatku svolení jednoho spoluvlastníka ohledně jeho podílu, nelze
JI _P?kladati za platnou an~ ohledně podílu svolivšího spoluvlastníka,.
lec ze by ze smlouvy vyplyvala opačná vůle stran.
(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv I 1367/22.)
Žalovaná byla spoluvlastnicí domu s Annou S-ovou. žalobce tvrdě
že mu žalovaná prodala svou polovici vlastním jménem a polovi~i Anny
S-ové v jejím zastoupení, domáhal se na žalované splnění smlouvy
ohledně celého domu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě
vyhověl, o d vol a c i s o u d ji zamítl a zjistiv, že žalovaná nebyla
An?ou S-ovou zmocněna ku prodeji její polovice domu, uvedl po právní
strance vd ů vod ech: Za tohoto stavu věci se smlouva trhová O polovici domu Anny S-ové nemohla státi skutkem a ohledně této polovice'
není nárok žalobní odůvodněn. Leč žaloba vlastně ani na Annu S-ovou
podána nebyla a tedy její polovice dotýkati se neměla c. nemohla. Z tohoto důvodu bylo požadované plnění' žalované hned od původu nemožným a v žalobní prosbě požadovaný exekuční vklad práva vlastnického
pro žalobce ohledně poloviny Anny S-ové knihovně neproveditelným.
Žalovaná nebyla nikdy vlastnicí této polovice a neměla tedy nikdy ani
práva, ani možnosti ji prodati a smlouvu trhovou o ní s účinkem vydati a podepsati, zvláště když nehyla vůbec k prodeji zmocněna. Ale
1 kdyby se za to mělo, že v prosbě žalobní, vztahující se na celý dům,
jest obsažen nárok oproti žalované na dodržení smlouvy ohledně její
poloviny, nebyl by nárok ten odů"odněn, nehledíc ani k tomu, že by
vyžadoval podstatnou změnu prosby žalob ní, jednak v ceně trhové, jednak v důsledku exekučním, kterážto změna nebyla navržena. Žalobce
domáhá se splnění smlouvy o celém domě, tvrdě ve sporu stále, že
kupoval celý dům a že také cena trhová smluvena byla ohledně celého
domu. Také na straně žalovaných jest patrno z výpovědi svědků ba
i z celého žalobcova vylíčení průběhu jednání, že šlo o prodej celého
domu a nikoli ideální jeho poloviny. V celém sporu nestala se ani jednou
zmínka o tom, že by byl žalobce chtěl koupiti po případě. jen polovici
domu, patřící žalované, a -jeho jednání a jím tvrzené podmínky smluvní

svědčí o opaku. Z toho dospívá odvolací soud k úsudku, že úmysl stran
nesl se jedině k prodeji a koupi celého domu a ne nějakých ideálních
dílů, což zvláště proto padá na váhu, že ideální díly knihovního tělesa
obyčejně, jak jest obecně známo, kupují se za jiných podmínek, než
objekty celé. Nemůže proto ve smlouvě, týkající se celého domu, shledána býti smlouva ohledně jeho části, takže žalobní prosba nemohla
by býti 'ani ohledně polovice žalované odůvodněna, i kdyby bylo správným zjištění prvého soudu o průběhu jednání žalobcova se žalovanou
v jejím bytě. Nebylo tedy třeba zabývati se námitkami odvolatelovými
proti zjištění tomu, byť i velmi závažnými, když již to, co uvedeno
bylo, postačí, by žalobní prosba byla zamítnuta.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
důvodů:

Vyřizujíc dovolací dúvod nesprávného
při svědčiti napadenému rozsudku předně

právního posouzení, dlužno
v tom, že žaloba jest pochybená, domáhajíc se na žalované samotné dodržení kupní smlouvy
ohledně celého domu. Dle přednesu žalobce sama jednala žalovaná,
prodávajíc mu celý dům jenom částečně, totiž ohledně své polovice,
jménem vlastním, ohledně druhé polovice jako plnomocnice Anny S-ové.
Dle §u 1017 obč. zák. není plnomocník z právních jednání, uzavřených
v mezích plné moci, přímo ani oprávněn ani zavázán, a není proto žalovaná pro tento spor ohledně ideelní polovice domu Anny S-ové pasivně legitimována. Také otázku, zda mohla žalovaná na žalobu, domáhající se dodržení smlouvy ohledně celého domu, býti odsouzena
ku dodržení smlouvy jen ohledně její vlastní ideelní polovice, dlužno
zodpověděti záporně. Spoluvlastnictví domu poskytuje oprávněnému
jillá práva než vlastnictví celého domu, a proto bylo na žalobci, by,
chtěl-li se spokojiti po případě s polovicí dOmu, to jíž v první stolici
prohlásil a žalobní návrh pro ten případ přiměřeně doplnil. Takového
návrhu žalobce v prvé stolici neučinil a v druhé stolici dle §u 482 první
odstavec c. ř. s. již učiniti nemohl. Podle §§ 404 a 405 c. ř. s. nemohl
soud žalobci přiřknouti něco, co nebylo navrhováno. Konečně dlužno
přisvědčiti odvolacímu soudu z důvodů jím uvedených také v tom, že,
byla-li uzavřená smlouva ohledně celého domu pro nedostatek plné
moci Anny S-ové neplatnou, nelze ji pokládati za platnou ani ohledně
Ideelní polovice žalované. Věci mohly míti také obrácený průběh než
měly, a mohlo se státi, že by se žalovaná za téhož stavu věci domáhala
na žalobci, by, třeba se kup ohledně polovice S-ové ukázal neplatným,
aspoň ohledně její polovice smlouvu dodržel. V takovém případě by
žalobce dojista nemohl býti proti své vůli odsouzen, neboť mohl by
právem namítati, že kupoval výhradně celý dům, ideelní polovici že
koupiti nechtěl. To, co by v takovém případě platilo pro žalobce, platí
v tomto případě pro žalovanou. Osoba spoluvlastníka jest pro vykonávání.i zrušení spoluvlastnických práv okolností tak důležitou a závažnou, že nelze předpokládati vůli žalované, p~odatí svou polovičku domu
i v případě že její sestra zůstane vlastnicí' polovice druhé, a když taková. vůle projevena nebyla, padá se smlouvou ohledně celého domu
i smlouva ohledně polovice, která náležela žalované.
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Bylo-Ii v pojišťovací .smlouvě výslovně vymíněno, že ručení z provozu automobilu vztahuje se pouze na případ, že ten, kdo automobil
při nehodě řídil, měl předepsané povolení k jízdě, nelze se domáhati
plnění z pojišťovací smlouvy, osvědčíl-li sice řidič schopnost k řízení
automobilu, neměl však úředního povolení.
(Rozh. ze dne 2.

května

1923, Rv I 1421/22.)

Žalující podnikatel automobilové voz by byl pojištěn u žalované poproti povinnému ručení, jež by se přihodilo v provozování
podniku. Pojišťovací smlouva stanovila výslovně: "Pojištění platí jen
tehdy, byl-Ii používaný vůz, případně typ jeho, úředně vyzkoušen a
schválen a má-Ii jeho řídič předepsané povolení k jízdě« a »Pojištěn
jest ..... , dále ustanovený řídič, jehož jména netřeba udávati, který
však musí míti úřední povolení k jízdě«. Dne 1O. září 1921 stala se
automobilu nehoda, při níž utrpěly četné osoby úraz. Řídič automobilu
neměl předepsaného svolení k jízdě, ba ani řídičské zkoušky. Ježto poškození cestující žalovali žalobce o náhradu škody, domáhal se na
soudě určení, že pojišťovací smlouva se žalovanou pojišťovnou vztahuje se i na úraz ze dne 10. září 1921. O b a niž š í s o u d y žalobu
zam;t!y, o d vol a c í s o u d z těchto d úvod ů: Soud prvé stolice posoudil věc na nesporném skutkovém základě úplně správně. Rozhodl,
že právní poměr mezi stranami z pojišťovací smlouvy ze dne 10. srpna
1921 nevztahuje se na úraz, udavší se provozováním podniku žalující
strany dne fO. září 1921 a to proto, že nebyla splněna podmínka pojišťovací smlouvy, "že ten, který automobil při nehodě řídil, měl přede
psané povolení k jízdě«. Odvolatel brojí proti tomuto doslovnému výkladu řečené smluvní podmínky, uplatňuje názor, že této podmínce rozuměti jest jen v ten smysl, že řídíč musí jen v~kaz?v.ay o~y vlastnost~
a zkušenosti, které jsou předpokladem pro udelem, uredmho povolem
k řízení jízdních silostrojů, a že tudíž oné podmmce vyhoveno Jest
i tam kde řídič, ač onoho úředního povolení nemá, jako v tomto pří
vadě: ony vedoucí vlastnosti, schopnosti a zkušenosti jinak, osvědčil.
Než soud odvolací osvojuje si přesnější náhled soudu prve stolice;
neboť ona podmínka odpov.ídá ustanovení §u 22 min, nař. ze dne 28.
dubna 1910, čís. 81 ř. zák., že samostatně říditi jízdné silostroje o více
než jedné koleji jest dovoleno jen tomu, kdo, vykázav svou odbornou
způsobilost, obdržel k tomu úřední povolení, a ie způsobilost ~rok~zal
zkouškou, již složíti jest před komisaři, ustano~enyml u ~olI>hcke?~
úřadl' zemského a rovněž jako toto jasn~ zákonne ust~noven~ pnpoush
jen přesný a doslovný výklad, nutno i onu smluvm dolozku, ktera
vlastně jen ono zákonné ustanovení přejímá, vykládati jako nezbytno~
podmínku ručení pojišťovny za auton Obllovou nehodu., Ponevadz
v tomto případě řídič František R, který pojištěný ža!obc~,v a~tobus,
když se mu nehoda přihodila, řídil, úře~ního povol~,m k nZ,em au>to~
mobilů dle citovaného min. nařízení nemel, ba am predepsane zkousky
ještě nesložil, nebylo tu přesně smluvené podmínky pro ručení žalované

jišťovny

pojišťovny za tento úraz a jest úplně lhostejné, že František R, jenž
tenkráte řídičem automobilu žalobcova byl, dříve již se jako schopný
řídič automobilu osvědčil, a schopnost tu tři dny po úrazu předepsanou
zkouškou prokázal. Neprávem poukazuje odvolatel k odůvodnění toho,
že jeho nárok z pojištění po právu pozůstává, na ustanovení druhého
odstavce §u 32 zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. SOl ř. zák. Podmínku. o kterou jde, nelze pokládati za úmluvu ve smyslu tohoto zákonného ustanovení. Neboť nejde tu o podmínku, jejíž nesplnění před
udavší se nehodou dává pojišťovateli právo k vypovědění pojišťovní
smlouvy bez zachování smluvené výpovědní lhůty, nýbrž o podmínku
založenou v zákonném předpisu, která dle obsahu smlouvy platnost
pojištění vůbec vylučuje. Než i kdyby podmínka ta považována byla za
úmluvu ve smyslu §u 32 cit. zákona, mohla by se jí v tomto případě
žalovaná jako pojišťovatelka, ač před udavší se nehodou výpovědi nedala, nyní po udav!;í se nehodě dovolati, poněvadž jest tu zavinění
žalobce jako pojištěného v tom směru, že zaměstnávaje řídiče, jenž
přeclepsanéhopovolení k jízdě nemH, jednal protí zákonnému ustanovení, a jest úplně lhostejno, že právě tento nedostatek řídiče příčinou
nehody nebyl. Soud prvé stolice tudíž pro nedostatek. podmínky »úředního povolení řídiče k jízdě« právemžalobní nárok zamítl.
..
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

žalobcovo dovolání, opírající se o důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., není
opodstatněno; odvolací soud posoudil spornou věc po právní stránce
správně, vysloviv, že pojišťovací smlouva se nevztahovala na nehodu,
přihodivší se dne 10. září 1921, jelikož nebyla žalobcem splněna dů
ležitá podmínka pojišťovacího návrhu. Nejde 0 doložku dle §u 32 odstavec druhý zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., jejíž nesplnění před udavší se nehodou dává pojistitelce právo k vypovědění
pojišťovací smlouvy bez zachování smluvené lhůty výpovědní, nýbrž
jde () závaznost na zákonném předpisu spočívající, vylučující smluvně
platnost pojištění vůbec. Okolnost, že tato závaznost odpovídá ustanovení §u 22 min. nař. ze dne 28. dubna 1910, čís, 10 ř. zák., má význam pro pojistítelku jako nosítelku pojišťovacího risika, poněvadž
nedostatkem předepsaného povolení úředního k jízdě zvětšuje se roz~
sah pojistného plnění. Proto má porušení veřejného opatření bezpeč
nostního· pro pojišťovací návrh velmi podstatný význam a není bezvýznamným ustanovením smluvním, neboť se dotýká přímo podstaty
pájištění. Jde tím O smluvní část účelně, cílevědomě do pojišťovací
smlouvy pojatou.
čís.

2566.

Zjištěna-Ii obecná obchodní hodnota zboží (§ 88 žel. dopr. ř.)
měně, jest ji vyplatiti v Kč dle kursu ke dni, reklamace.

(Rozh. ze dne 2.

května

1923, Rv [ 1472/22.) .

v cizí
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Zboží, jež bylo žalobci odesláno z Vídně dne 19. dubna 1920, žalobce v Plzni nedošlo. K reklamaci žalobce ze dne 7. října 1920 poukázala mu dráha 23.280 Krak. (hodnotu zboží v den odeslání), jíž žalobce
nepřijal, nýbrž domáhal se na dráze žalobou zaplacení 9.?16 Kč, jež
byl za zboží zaplatil. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhovely, o d v ol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Řešiti jest jedině otázku, v Jaké
měně a dle jakého kursu žalovaná podle §u 88 žel. dopr. ř. povinnou
:est žalobci zaplatiti obecní obchodní cenu ztraceného zboží, jak zji. Ště~a byla dnem jeho podání k dopravě. Jelikož zboží podáno bylo k železniční dopravě ve Vídni, zjištěna a vyjádřena byla jeho cena v den
podání v rakouských korunách. Pro měnu, ve které tuto cenu dle ~u88
žel. (lopr. ř. hraditi jest, směrodatným jest dle čl. 324 obch. zak. a
§u 905 obč. zák. místo splniště, kterým jest v tomto .případě ,Plzeň jak?
místo, kde dle dovozní smlouvy zásilku bylo adresatu doruCltl. Jehko~
však rakouské koruny ode dne podání zboží (10. dubna 1920) valne
v ceně klesly, řešiti jest otázku, v jaké relaci povínna jest strana žalovaná zaplatití žalobci hodnotu ztraceného zboží, zjištěnou dnem 19.
dubna 1920 na 23.580 kor. rak., v korunách československých. Soud
první stolice zodpověděl tuto otázku dle správné zásady, že žalobce
musí placením uveden býtí do téhož hospodářského stavu, ve kterém
by se býval nachazel, kdyby ztracené zboží byl dostal, .to jest, že. musí
dostati v penězích hodnotu, kterou představovala obecna obc?odm h~d~
nota zboží v den a na místě podání k dopravě, Této zásade odpovlda
jedině, že dostati se musí žalobci v československých korunách peníze
takového, jaký se rovnal 23.580 korun rakouských dle jich kursu v den
podání zboží, to jest, jak zjištěno, 9.915-40 korun československych.
Tento poslednější peníz převyšuje ovšem dnes co do hodnoty daleko,
23.580 korun rakouských, následkem nesmírného klesnutI kursu koruny rakouské, než nehledíc k tomu, že ž~alobci dostává se v česko
slovenských korunách jen to, co svého časl~ za ,:b~ží zapl~til, odl?o:
vídá úplně zásadám občanského práva o nahrade skody, "z.e rozPJ~tI
mezi tehdejší hodnotou rakouské koruny a hodnotou nynejsl musI Jltr
na vrub dlužníka, který octl se ohledně plnění své náh:adní P?vinnosti
v prodlení. Za den splatnosti tohoto závazku povazovatI jest den,
v kterýž žalobce svůj požadavek na odškodnění žalované dráze ohlásil
(7. října 1920), neboť od podání "boží (19. dub,;a 1920) ~o onoho
dne uplynula dávno již lhúta třicetidenní v ~u 90 zel. d?pr. r.,. stan~
vená, po jejíž uplynutí uutno zboží pokládatr z~ z~r~cene, a .•d:aze naleželo proto náhradu za toto zboží bez prodlem dalI. Jak zjlsteno, ~y
řídila však dráha reklamaci žalobce teprve dne 29. srpna 1921, nao.lzevší mu jako náhradu 23.~~0 rakouský.ch kor.un, což ž~lobceč jelikož
neodpovídá to hodnotě zbozl v den po dam, pravem odmltl, a zalovana
dráha jest tudíž ode dne 8. října 1920 s plně?ím svého záva~ku v pro~
dlení a stihají ji tudíž z tohoto důvodu na~ledky. ~lesnutr . rak?u~ke
valuty od tohoto dne. Pouhé úroky z prodlem, ktere z~lovany ;rar zalobci nabízel, nevyvažují samozřejmě toho!o. kurs~~?I.ho r0.zdllu.Je~t
ovšem pravda, že škoda z opozděného pInem penezlteh,? .zav~zku zaleží z pravidla v ušlých úrocích a nahražuje se v podob.e ~~oku z prodlení (§ 1333 obč. zák.) , to však jen za předpokladu, ze JIstma sama

zůstala

táž. Není-li tomu lak, jako v tomto případě, není úrokem z prodlení účinek prodlení vyrovnán.
.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soud" a vrátil
věc procesnímu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
DůvoLiy:

Odvolací soud převzal zjištění procesního soudu, že obecná obchodní cena ztraceného zboží rovnala se 23.580 K rak., a že žalobce
zapravil 9915 Kč 40 h podle kursu plativšího 30. srpna 1919 pro
9205 K rak. 26 h a dne 16. dubna 1920 pro 14.148 K rak. Jest dále
všeobecně známo, že kurs Krak. neustále klesal, á je proto jisto, že
23.580 Krak., jež žalovaná strana nabídla žal obcí 29. srpna 1921 na
úhradu škody za ztracené zboží, nerovnalo se již 9915 Kč 40 h, jež
zapravil žalobce za zboží. Spomo je, zda žalobce je skutečně povinen,
spokojiti se s těmito 23.580 Krak na úhradu celé škody, či zda může na
žalované straně požadovati zaplacení 9915 Kč 40 h. Odvolací soud
odsoudil žalovanou stranu k zaplacení této částky, vycházeje z názoru,
že žalobce musí býti uveden do hospodářského stavu, jako kdyby byl
obdržel zboží, 1. j. že musí dostati tolik, kolik představovala obecná
hodu0ta obchodní zboží v den a na místě podání jeho na dráhu. Z toho
dovozuje odvolací soud, že dostati se musí žalobci částky v Kč rovnající se částce 23.580 Krak. dle kursu v den podání zboží. Ve skutečnosti
bylo placeno podle kursu ze dne 30. srpna 1919 a 16. dubna 1920,
kdežto zboží bylo dáno na dráhu 19. dubna 1920. Tento omyl je však
pro spor bezvýznamným. Nesprávným je též názor odvolacího soudu,
že při posouzení věci je přihlížeti k zásadám občanského práva o náhradě škody. Pro sporný případ platí zvláštní ustanovení železničního
dopravního řádu, a sice, pokud jde o výši škody, jest se říditi §em 88
tohoto řádu. Nerozhodnut zůstává kurs, podle něhož jest přepočítati
obecnou obchodní hodnotu zboží, vyjádřenou v Krak., na tuzemskou
~lěnu. žalobce pokládá· za rozhodný. kurs dne, kdy zboží bylo podáno,
zalovaná strana uznává kurs dne výplaty, stotožňujíc jej v opravném
flzení s kursem dne dospělosti pohledávky (31. dnem pouplynutí dodací lhůty). Mimo to zastává názor, že může býti uznána povinnou
pOuze k placení úroků z prodlení, nikoli kursovního rozdílu, že tento
stihá podle §u 1311 obč. zák. stranu, v jejímž jmění se udál. S těmito.
náhledy nelze souhlasiti. Pro zjištění správnéhO kursu může býtí rozhodna pouze doba, kdy vznesen byl náhradní nárok pro ztrátu zboží.
To nebylo zajisté v den odeslání zboží, kdy byla sjednána dopravní
smlouva, poskytující pouze nárok na splnění, t. j. dopravu odeslaného
zboží .do místa určení. Náhradní nárok vzniká ztrátou zboží, ježto však
nelze den ztráty zjistiti, ustanovuje železniční dopravní řád v' §u 90
dobu, kdy je zboží považovati za ztracené, a lze jej uplatniti nejdříve
po uplynutí této lhůty reklamací podle, §u 98, t. j. ohlášením náhradního nároku. Teprve tímto ohlášením projeví poškozená strana úmysl,
domáhati se náhrady škody v určité výši, jímž určuje se poměr mezi
poškozenou stranou a dráhou, povinnou k náhradě škody, které je tím
dána 1T,0žnost zaujati právní stanovisko k ohlášenému nároku, a tento
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den je proto rozhodným pro určení dalších důsledků, mezí nímí i kursu
měny. Záleží proto na poškozeném, by uplatňoval co nejrychleji náhradní nárok, chce-li se vyhnouti ztrátám, vyplývajícím z případného
pokle.su kursu v případě, že obecná obchodní hodnota je vyjádřena
~ CI Zl mě~ě. Vyžaduje toho zásada slušnosti vůči dráze, by v případě,
ze kurs CIzí měny rychle klesá, nebyly náhradní nároky uplatňovány
. teprve na konci reklamační lhůty, neboť byla by tím odňata dráze možnost uplatniti případné postihové nároky proti cizí dráze v čas, Ť. j.
do~udo kurs příliš nepoklesl v poměru k počátku reklamační lhůty. Z téhoz.duvodu nelze ~šak přis~oupiti na názor žalované strany, že by post~cIl kurs dne vyplaty a ze by poškozená strana měla se spokojiti
s urok~ z prodlení. Odporovalo by stejně zásadě slušnosti, kdyby dráze
byla dana volnost bez ohledu na klesající kurs vyříditi reklamaci na př.
po uplynuti více než 9 měsíců, jako v tomto případě, a nahraditi straně
pouze úroky z prodlení, ač plnění samo uplynutím delší doby stalo se
takřka bezcenným, což přirozeně platí potom i o těchto úrocích. Podle
této zásady bylo rozhodnouti i v této sporné věcí. Přísluší proto žalobci
jako náhrada škody za ztracené zboží částka v Kč rovnající se částce
~~.580 Krak. podle kursu jich v den reklamace, t. j. 7. října· 1920.
cast~u t~t~ nebylo možno hned. stanoviti, ježto kurs ten musí býti dodatne zllsten. Nebylo proto mozno ve věci ihned rozhodnouti a to ani
zamit~ulim žaloby ohledně nezjištěné dosud částky, o niž sníží se zažalovana částka přepočtením na nižší kurs, ježto snížení zažalované částky
mů~e. míti význam pro výměru útrat sporu. Bylo proto nutno rozsudek
ZruSIÍ! a naříditi doplnění sporu zjištěním kursu v den reklamace a výměrou náhrady škody podle tohoto kursu.
čís.

týče pravisi nebo plat z milosti, žalobce tudíž ho používal před pl~!
nosli zákona. žádného z těchto případů tu není. Neboť prováděcí nanzení zákon jedině vysvětluje a nemůže prováděcí nařízení zákon měniti
nebo doplniti. Zákonem ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. nebyly zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkostatku ani
zavedeny ani utvořeny. Zákon upravuje jedině již přiznané nebo v době
platnosti zákona co do nároku již nabyté zaopatřovací požitky ohledně
jejich výše. Z toho jde, že zákon týká se jen toho, kdo v době platnosti
zákona již takových zaopatřovacích požitků požíval aneb toho, kdo
měl buď ze zákona nebo ze smlouvy na ně nárok, že se však zákon netýká zaměstnance, jenž v době platnosti zákona nároku takového ani
ze zákona ani ze smlouvy nenabyl. Na tom prováděcí nařízení ničeho
nezměnilo a nemohlo změniti. Též prováděcí nařízení předpokládá, že
tu již byl zákonný neb smluvní nárok za zaopatřovací požitky. Okolnost, že zákon v §u 1 a) ohledně tam uvedených zaměstnanců platy
z milosti i provisi a pod. staví na roveň zaopatřovacím požitkům, které
byly placeny na způsob pense, že toho však nečiní v §u 1 odst. b), má
svůj základ v tom, že nabytý nárok na plat z milosti podle povahy věci
neexistuje a existovati nemůže, poněvadž dar z milosti plyne právě
z milosti a nemůže se tudíž zakládati na zákoně nebo smluvní povinnosti. žalobní nárok však není odůvodněn ani podle ustanovení zákona
ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. Podle bezvadných zjištění
prvého soudu je žalobce ještě ve službách a bere nyní ještě odměnu za
služby, které koná. Nerozhoduje jakost těchto služeb a vychází tudíž
odvolatel ve svých vývodech z předpokladů, které odporují zjištěním
prvého soudu, označuje mzdu žalobce, kterou nyní bere, jako provisi
pokud se týče plat z milosti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

2567.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozeml«?vém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
~akon~m ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a 0., nebyl teprve
zalozen narok na zaopatřovací požitky i dovolávati se ho může pouze ten
kdo již má právní důvod pro nabytí pense.
'

Důvody:

i

(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv I 1485/22.)
žalobce byl od I. listopadu 1877 zaměstnán jako volák na velko~tatku žalovaného a konal službu a pobíral plat ještě v době podání
zal~by I z.a s~oru. žalobu, již se domáhal na zaměstnavateli zaopatřo
vaclch pozltku dle zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.
o b a niž š í s o u d y zamítly. D ů vod y: Odvolatel napadá rozsudek
prvého soudu jednak proto, že podle jeho mínění prováděcím naříze
ní~1 k zákonu ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. bylo přiznáno
pravo na zaopatřovací požitky všem zaměstnancům velkostatku,. kteří
ma)i 35- pokud se týče 40letou nepřetržitou službu, jednak proto, že
pry, kdyby tu předpokladu toho nebylo, žalobce přece nabyl nároku na
plac.ení pense nebo provisi podle §u 1 odstaveC b) cit. zákona, poně
vadz Jest pokládati mzdu; která se mu nyní platí, za pensi, pokud se

•

Rozhodným pro uplatňovaný nárok davolatele jest, by mu mohl vů
bec vzejíti nárok dle zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n.,
aby měl nárok na jakékoliv odpočivné požitky ať ze smlouvy, ať ze zákona, a pak aby nastala některá z podmínek §u 1 zákona. V tom směru
však dovolatel ve sporu vůbec ani netvrdil, že jeho zaměstnavatel byl
mu povinen ze smlouvy nebo z nějakého dřívějšího zákona po uplynutí
určitého počtu služebních let tyto požitky poskytovati, nýbrž shled·ává,
že nárok jeho jest založen zákonem ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb.
z. a n. Než tu již nižší stolice právem odůvodnily nesprávnost tohoto
názoru, pročež se k důvodům těm poukazuje. Nesprávnost žalobcova
názoru vyplývá však také z jasného znění zákona, jenž v § 1 liŤ. b) činí
nárok ten závislým na podmínce, že bývali zaměstnanci na :velkém majetku pozemkovém »n aby 1 i nároku na vyplácení pense nebo provise
dříve, nežli počal tento zákon působiti.« Z tohoto ustanovení nelze dojiti k jinému názoru, než že ten, kdo se chce dovolávati tohoto zákona,
musí již míti důvod k vyplácení pense, a že ustanovením tím nikterak
neměl býti takový důvod teprve utvořen. Tomu svědčí í prováděcí nařízení k tomuto zákonu ze dne 13. května 1921 čís. 189 sb. z. a n. (k § 1
Civiln! rozhodnuti V.
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lit. bl, tak i důvodová zpráva. Neměl-Ii tedy dovolatel nároku na
počivné požitky ani ze zákona ani ze smlouvy, ani podle zvyklostí,
může se shora citovaného zákona dovolávati, to tím méně, když
zjištění nižších soudů žalobce až do podání žaloby a potom i dále
přerušeně jest jako volák ve službě u žalovaného.
čís.

odnedle
ne-

2568.

Nelze žádati náhradu za to, že prý se zmen~ila cena zapůjčené lenošky tím, že v ní někdo zemřel. Jde tu pouze o zmenšení ceny osobní
obliby.
(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv I 1489/22.)
Žalobce (čalouník) zapůjčil žalované lenošku, jíž používal pak manžel žalované a také v ní zemřel. Po vrácení lenošky v poškozeném stavu
domáhal se žalobce zaplacení celé hodnoty lenošky, ježto prý se stala
bezcennou tím, že v ní zemřel manžel žalované a jest proto neprodejnou. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobci pouze odškodnění za poškození lenošky, o d vol a c í s o u d uznal dle žaloby ..
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Oi'tvody:
Dle §u 1323 obč. zák. má žalobce proti žalované nárok, by poškozenou lenošku uvedla v předešlý stav. Dle znaleckého posudku jest to
možno a vyžaduje to nákladu 1200 Kč. Právem tudíž odsoudil prvý
soud žalovanou k zaplacení této částky po srážce již zaplacených
500 Kč. Míněni odvolacího soudu, že žalovaná jest povinna, nahraditi
žalobci též dalši škodu, kterou trpí tím, že se lenoška stala neprodej-'
nou, protože na ní zemřel manžel žalované, nelze při svědčiti. Byla by
sice dle §u 979 obč. zák. povinna, nahraditi i škodu nahodilou, kdyby
k ní byla dala podnět protiprávním jednáním (§ 965 obč. zák.), avšak
zpravidla jest škodu nahraditi podle obecné ceny věci, to jest dle užitku,
iejž věc dle času a místa obyčejně a vůbec vydává. Že tato cena lenošky
nebyla zmenšena tím, že někdo na ní zemřel, jest jasno. Jest sice možno,
jak míní odvolací soud, že mnohý by se štítil, používati lenošky, o které
ví, že v ní zemřel člověk, ale tato okolnost nemůže přijíti v úvahu s hlediska obecné ceny léÍ1ošky, nýbrž jen s hlediska ceny osobní obliby.
Za tuto lze dle §u 1331 obč. zák. žádati náhradu jen, byla-Ii škoda způ
sobena činem v trestním zákoně zapovězeným nebo spáchaným ze
svévole a škodolibosti. Těchto předpokladů zde není a jest tedy nárok
na náhradu této škody, i kdyby tu byla, vyloučen.
čís.

2569.

V úpadkovém řízen. dlužno zpravídla uplatňovati odpůrčí nárok žalobou na plněni do úpadkové podstaty. Jest však přípustna í pouhá žaloba určovací, ale jen za podmínek §u 228 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 2.

května

1923, Rv I 1540/22.)

Žalované firmě byl dne 29. listopadu 1920 zastaven psací "troj
dlužnicí o jejímž jmění bylo dne 14. ledna 1921 zahájeno řízení vy~
rovnací' a napotom na ně vyhlášen úpadek. ~~Io~u správ~e ú~~dkoove
podstaty, by zastavení psacího stroje bylo VUCI u~adkovym ventel~m
prohlášeno bezúčinnýtn, pro C e s ~ í s o udp rve ,s t o II C ~ .za~l1t1,
o d vol a c í s o u d jí vyhověl. O u vod y: OdvolacI soud sdlh nazor
prvého soudu pouze potud, že nelze. mluviti, O uhasnuti dobrovolného
práva zástavního k psacímu stro]l ,upadky~e ?ne 29. hstopa?u 1920
zřízeného, ve smyslu §u 12 konk. f., nebol du~ody, napadeneho roz:
12 konk. f. ma na myslI exekUCI
dku správně poukaZUj') k tomu ' že § o
su
'
dd'l'h
t' t
uhražovací nebo zajišťovací jakožto
duvo d
pr~va o e, ne. o a o les,
norma zcela výjimečná, prohlašující toto pravo ?dde.lne za zam~le
tehdy, bylo-Ii ho nabyto v 60 dnech.yř~d ~valentm upadku, kdezto
z pravidla práva oddělná nejsou vyhlasen!m up~dku dot.čena (§ 1/1
, k ř) Onoho výjimečného ustanovem o zamku prav exekucmch
KO!~~ t~dy na dobrovolnou zástavu obdobně použiti (§ 7 obč. zák.).
~~ké v tom shoduje se soud odvolací se s?udem, prvé sto!~ce" že ~ tomto
" d·· dlužno posunouti 60denni Ihutupred vyhlasemm upadku
'mpa e
o
'd h'"
'd
S§ 12 a 30 konk. ř. zmíněnou o týž počet dnu, pr~ za 3'jemm p:e chozího řízeni vyrovnacího, jak § 2 (2) konk. r. vyslovne"ust~no:~je,
tak, že by ona rozhodná doba pro použití zde v úvahu pnc~azepclho
§u 30 konk. ř. počínala běžeti již od 19. Itstopadu 1920, poneyadz ~y
rovnací řízení dne 18. ledna 1921 zahájeno bylo a ta~,zastav;m psaclh~
stroje (dne 29. listopadu 1920) do rozhodne d~by.]lz .spada .. OdvolacI
soud nesouhlasí však s výkladem §u 3? konk ..f., Jak j,"j prvy soud na
spor použil. Na rozdíl od absolutního zamku prava odd~lne.ho dJ;Ju 12
konk. ř. mají § 31 a 30 konk. ř. na myslt P?~.ze. relaltvn.I bez!l,:mnoost
zajištění neb uspokojení věřitele úpadcem VUC} ~p.~d~ovym v.en~elum,
Poněvadž správce úpadkové podstaty v odvolam, jlZ jen, relatlvm, b~z
účinnost ve smyslu §u 30 (I) a §u 31 (2) kon~. r. uplatnuj:',s~ačI prezkoumati věc pouze v tomto směru. zalo~an~ nabyl z,a]lsteom pohl~
dávky ruční zástavou ve smyslu §u 451 obc; zak., ne?ot k duvodu zastavního práva, totiž k mimosoudm.llm 81111:U, prokaTz~ner;tu doplse~l:
jeho právního zástupce, přistoupilo I hmotne odev~.~a!l1. zastavy, toltz
uložení stroje u téhož právního zástupce. Toto za]lstem stalo s," dne
29. listopadu 1920, tedy v době rozhodné (~I':. s.hora) a to v dobe, kdy
neměl žalovaný nyní věřitel nároku na za]lstem, nemaje v rukou exekučního titulu, neboť rozsudku pro zmeškání domohl s.~ _teprve dne
14. ledna 1921, pročež nemohl dosíci ~ni e..",eku~e ku zajls,tem. ~e pak
zastavením psacího stroje oproll druhym ventelu~ byl zyyh,o~nen, ~o
dává se z prosté úvahy, že oni spokoji~i se mU~1 ~e. z~rade~lIl: svych
pohledávek do tříd úpadkových ~ěřitelu a s pnka~amm. n.lzk," kvoty
v úpadku, I<dežto, kdyby byli vedh ~xekucI na psacI ,s!roj! jenz teprve
v den zástavy do majetku úpadkyne se dostal, rovnez mčeho b~ nezískali, poněvadž by v té době nabytá exekuc~ dl,e,§u 12 ok?nk. r. za:
nikla. Naproti tomu postavení žalovaného nym ~entele. VUČ! mm ta.ke
proto jest příznivější, že tu § 12 konk. ř. neplalt a stroJ v upadkoven;
inventáři uvedený o nějž jde, v tomto sporu vzhledem k fakturovan,:
ceně obou psacích' strojů 12.030 Kč k zajištění jeho pohledávky 3.633 Kc

!
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zhruba stačí. Tím dány j sou veškeré podmínky odpůrčího nároku ve
smyslu §u 30 čís. I konk. ř., při čemž dle vysvětlivek (Denkschrift)
úmysl úpadcův a vědomost smluvníka jeho o úmyslu tom vůbec v úvahu
nepřichází a žalovaný jen tehdy bezúčinnosti právního jednání ubrániti
by se mohl, kdyby dokázal, že se mu objektivní výhody vůbec nedostalo. Takový důkaz ve sporu proveden nebyl a jest zřízení dobrovolné
zástavy vůči úpadkovému věřitelstvu, správcem úpadkové podstaty zastoupenému, relativně bezúčinno a žalobní nárok důvodným. Když takto
bezúčinnost byla dolíčena, odpadá potřeba zabývati se bezúčinností ve
smyslu §u 31/2 konk. ř.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dovolání ovšem není v právu, dovozujíc, že žalovaná, měla-li nárok
na zaplacení pohledávky, ježto pohledávka byla splatna již dávno před
počátkem 50denní lhůty §u 30 konk. ř., měla tím spíše nárok na její
zajištění a že proto nelze říci, že dosáhla zajištění, na které neměla ná- .
roku. Splatnost pohledávky nedává o sobě věříteli práva na zajištění;
věřitel se může domáhati zajištění jen, je-Ií dlužník zavázán smlouvou
nebo zákonem, by věřiteli jístotu dal. Zákonný závazek, dluh zajistiti,
nepřichází tu v úvahu. Smluvního nároku na zajištění nabyla žalovaná
teprv ujednáním, k němuž dle nesporného přednesu došlo dopísem ze
dne 24. listopadu 1920. Tato úmluva spadá do rozhodné doby §u 30
konk. ř. Žalovaná dosáhla tedy ve lhůtě 50 dnů před zahájením vyrovnávacího řízení (§ 30 a § 2/2 konk. ř.) zajištění, na které před tím
nároku neměla, a tím jest dána skutková podstata §u 30 čís. 1 konk. ř.
Že obdrží ze zástavy více, než co by obdržela v úpadku, žalovaná nepopírá. Avšak žalobce se domáhá žalobou pouze výroku, by zastavení
stroje bylo vůči úpadkovým věřitelům prohlášeno bezúčinným, nežádaje zároveň výroku, že žalovaná jest povinna, by stroj, jí do zástavy
daný, vydala do úpadkové podstaty. Žaloba jest tedy žalobou určovací.
§ 12 odp. ř. nařizuje ovšem jen o odpůrčích žalobách mimo úpadek,
že musí obsahovati žádání, v jakém rozsahu a jakým způsobem má žalovaný něco plniti nebo trpěti pro uspokojení věřitele, kdežto konkursní
řád nemá takového ustanovení o odpůrčích žalobách v řízení úpadkovém. § 39 konk. ř. označuje však jako obsah odpůrčího nároku, že to,
co odporovatelným jednáním z úpadcova jmění ušlo nebo bylo prodáno
nebo čeho se tím zřekl, musí býti plněno do úpadkové podstaty; není-li
to možno, jest dáti náhradu. Odpůrčí nárok jest tedy i v úpadkovém
řízení nárokem na plnění, bezúčinnost právního jednání jest jen před
pokladem odpůrcova závazku k plnění. Z této podstaty odpůrčího nároku plyne, že i v řízení úpadkovém má zpravidla býti žalováno na
plnění a to do úpadkové podstaty dle předpisů §§ 39 a 40 konk. ř. Poněvadž však konkursní řád nevylučuje odpůrčích žalob určovacích,
dlužno i tyto pokládati za přípustné, ale jen dle obecných předpisů
§u 228 c. ř. s., ježto konkursní řád v té příčině nemá zvláštních před
pisů. Žalobce by musel tedy prokázati zvláštní okolnosti, které vyžadují, by bezúčinnost zástavy byla co nejdříve zjištěna a to dříve, než

bnde podána žaloba na plnění. Takových okolností žalobce vůbec neuvádí a ani ze spisů nijak nevyplývá, že má zájem na tom, aby byla
bezúčinnost zástavy dříve zjištěna, než by bylo uznáno, že žalovaná
jest povinna stroj vydati. Podaná žaloba určovaCÍ není tedy po zákonu
odůvodněna. Zájem na zjištění jest materielním předpokladem nároku
na zjištění a bylo proto k tomu, že ho tu není, přihlížeti z moci úřední,
ač nedostatek zájmu nebyl žalovanou namítán. S tohoto právního hlediska jest dovolání opodstatněno a bylo proto uznáno, jak shora jest
uvedeno.
čís.

2570.

Ochrana §u 10 nař. ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák., netýká se
p.ředmětů jež jsou přechodně v blízkosti dráhy.

NevzÚthuje se jmenovitě na vůz stojící na nádraží vedle koleje a
zMží na něm naložené ani na zboží ze železničního vozu dosud nevyložené:- Dráze nelze přičítati za vinu, že odstavila vůz na blízkou kolej,
souhlasil-Ii s tím příjemce (zasílatel nebo povozník jako jeho zástupce).
(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv I 1572/22.)
Pro žalobce došel na stanici určení vagon konopí, jejž dráha odstavila na vážní kolej. Při vykládání zboží, jež speditér V. předsevzal na
vé!žní koleji, prohlásiv, že si nepřeje, by. vagon byl,~dsunut na vzdale~
nějši kolej, zalétla z lokomotIvy, ]edoucl po vedle]sl kole]l, do konop~
jiskra a zapálila je. žalobě proti dráze o náhradu škody p r o,c e s n I
s o n d p r v é s t o I ic e vyhověl. D ů vod T Zb?Ží .•bylo, kdyz ,vzn;kl
požár, příjemcem již převzato, draha ne:ucI tudlZ yz na zaklade prevzaté dopravy (čl. 395 obch. zák., §
ze!. dopr. r; ze ~ne ,13. kve!na
1921 čís. 203 sb. z. a n.). Dráha ruCI vsak na zaklade vseobecnych
ustal;ovení §u 1293 násl. obč. zák. (min. ;,ař. ze dn~ 1~. září 1854,
čís. 238 ř. zák. § 10). Požár vznikl nesporne zaletovamm jisker z lokomotivy, která jela po sousední koleji, .kqežto vůz stál na hlavním nádraží na koleji, kde jest váha. Zaletovam jisker z lokomotIVY n,elze po~
važ oval i za vyšší moc (§ 1311 obč. zák., čl. 395 obch. z~k.). zalovana
je tudíž povinna škodu nahraditi. O d vol a c í s o u d zalobu zamlt1;
D II v o rl y: Právem dolíčil prvý soud, že dráha ze smlouvy dopravn~
neručí, poněvadž požár vznikl až při vykládání kono~í z, vagonu, kayz
bvla zásilka odebrána a dovozné zaplaceno, ledy kdyz narok ze smlouvy nákladní podle §u 97 (1) žel. dopr. ř. již zanikl. Po n~zoru odvolacího soudu neručí dráha ani podle §u 1293 a n. obč. zak. am podle
Sll 10 min. nař. ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák., neboť chybí před
;;oklady i toho i onoho. Vinu dráhy (§ 1294 obč. zák.) shledává žalob~
kvně v tom, že nepřistavila vůz na kolej lokálky, nýbrž na kole], Idera
byla vydána nebezpečí, čím,ž p;ýporušila i smlu,vní po~.i~nost. Jest v.šal<
Z]i3těno, že spedlter, ktery zasrlku pro ,:dresa!k~ pn]:~al, prohlasrl,
že si nepřeje postavení vozu na lokalku, ze SI Je] vylozl, na kole]1, .n~
které stál a že proto tam vÍlz zůstal. Vyhověla tedy draha dISpOSICI,
kterou jí clal k tomu oprávněný a věci znalý příjemce zboží a proto
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ji vinili nelze. Jiskřeni samo o sobě nezakládá viny dráhy, neboť je
známo, že mu posud žádným technickým zařízením úplně zabrániti nelze
(§ 269 c. ř. s.). Je tedy účinek jeho náhodou a mohla by žalobkyně
z tohoto důvodu podle §u 1311 obč. zák. žádati náhradu, jen kdyby
dokázala, že dráha svou vinou k této náhodě dala podnět, nebo že pře
stoupila zákon, který ji má zameziti. Toho však žalobkyně netvrdí, obmezujíc se, jak již řečeno, neprávem na výtku, že dráha přistavila vagon
na nebezpečné místo. Předpisu §u 10 min. nař. ze 14. září 1854, čís. 238
ř. zák., zde nelze užíti, ježto nebyl poškozen mezující soused, nýbrž pří
jemce zboží po dráze došlého na nádraží samém a sice v místě, které
ke skládce sám určil. Železniční správa neporušila povinnosti ani zákonné ani smluvní, pouhá přípověď zřízence, které neschválila, ji nezavazuje. Je-li zde vina, dopustila se jí příjemkyně a ne dráha.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Oovolatelka má za to, že ochrany podle §u lamin. nař. ze 14. září
1854, čís. 238 ř. zák. požívá i vůz, stojící na nádraží vedle koleje, a
zboží, na něm jsoucí, po případě i zhoží ze železničního vozu ještě nevyložené. Náhled ten odůvodňuje tvrzením, že nařízení to chrání všechen
majetek soukromý bez ohledu na to, že jde o věci movité. Předpisu toho
nelze však užiti v tomto sporu. Nařízením tím přikázána byla železnici
opatření bránící tomu, by ani později, t. j. po skončené stavbě dráhy nemohly hraničící pozemky, stavení atd. býti poškozeny. Nejde tu zajisté
o výpočet taxativní, a jest ochranu tu vztahovati i na jiné věci soukromého majetku, nejen pozemky, budovy, nýbrž na př. na úrodu na sousedních pozemcich, anebo na movité věci v budovách, ale vždy na věci
jsoucí trvale poblíž dráhy, nikoli však na předměty, jež náhodně na
Krátkou dobu přijdou v sousedství dráhy. O takové věci šlo, jak je patrno
z předchozích vývodů, i v tomto sporu, a je proto náhled dovolatelčin
nesprávný. Další zavinění dráhy shledává dovolání v tom, že přistavila
VŮz na nebezpečnou kolej poblíž lokomotiv ještě za trvání dopravní
smlouvy a že přestoupila lím výslovně ujednání s adresátem. Že se tak
nestalo za trvání smlouvy, nýbrž po jejím splnění, dovodil odvolací
soud správně poukazem na § 97 dopr. ř. žel., aniž jsou tu podminky
~dstavce druhého tohoto §u. Pro další je rozhodno skutkové zjištění,
ze odresát poslal si pro zboži speditera V., jenž prohlásil, že si nepřeje, by vůz postaven byl na kolej lokálky, nýbrž že si vyloží vůz na
koleji, na které stál. Oovolatelka tvrdí sice, že povozník nebyl oprávněn k tomuto prohlášení, jsa pouze poslem bez plné moci. Ve sporu
nebylo zjištěno, v jakém poměru byl V. k adresátovi, ale ať byl povozníkem, jak ho označuje dovolání, nebo spediterem, jak předpokládá
odvolací soud, v každém případě šlo o osobu, jež byla pověřena, by
převzala zboží pro .adresáta a mu je na vlastním povoze odvezla, nikoli
však o posla, jehož úkolem bylo sděliti projev cizí vůle. V. jednal tudíž
jako zmocněnec adresátův, a projev jeho má účinek jako projev adresátův(§ 1017 obč. zák.). Souhlasil-li proto s postavením vozu na
místě, kde později vznikl.pheň, neměla dráha důvodu nevyhověti jeho
přání, a nestihá ji proto zodpovědnost za škodu vzniklou ohněm.
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V tom, že hotelový host udal zřízenci hotelu pravděpodobné trvání
svého pobytu, neuzavřel ještě smlouvy nájemní na celou dobu svého
pobytu.
(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv I 1/23.)
Žalovaný sestoupil v žalobcově hotelu v Mariánských Lázních,
vrátný mu vykázal pokoj a tázal se ho, jak dlouho hodlá pobýti, načež
mu žalovaný odvětil, že asi 3---4 týdny. V žalobcově hotelu pobyl však
žalovaný pouze týden a dva dny, načež přesídlil do jiného hotelu. Za
prvý týden pobytu byl mu pře~ložen žalob;:em účet, jeJž žalo;ranj zaplatil. Nabízené úplaty za dalšl dva dny zalobce nepnpl, nyb rz domáhal se zaplacení nájemného za celý druhý týden. Takto zažalovaný
nárok uznal žalobce jen co do úplaty za 2 dny. Pro c e sní s O u d
p r v é s t o I i c e uznal dle žaloby,. maje za to,. že. strany umluvily
nájem na 3-4 týdny. O d vol a c I s o u d zamltl zalobu, pokud se
domáhala úplaty za více než dva dny.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
O

ů

vod y:

Pro posouzení tohoto sporu jest rozhodnou otázka, zda mezi stranami došlo k nájemní smlouvě na 3 až 4 neděle, či zda jedná se zde
o ubytování žalovaného jako cizince v hotelu. Otázkou touto zabývá
se dovolatel, prováděje dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci, a proto bude nejprve tuto právní otázku řešiti. Soud odvolací dospěl na základě výsledků průvodního řízení k tomu přesvědčení,
že žalovaný tím, že v hotelu E. v Mar. Lázních v noci ze 4. července
1922 nastěhoval se do pokoje, který mu vrátný poukázal a na otázku
vrátného, druhého dne mu danou, jak dlouho se zdrží, odpověděl, 3 až
4 neděle a že v tomto smyslu také ohlašovací listek, vrátným mu před
ložený ~yplnil, neuzavřel se žalobcem prostřednictvím jeho vrátného
smlou~u nájemní na 3 až 4 neděle a že proto musí býti považován za
hotelového hosta, který i když dlel v Mar. Lázních za účelem léčení,
pokoj v hotelu každodenně opustiti ,mohl. S?U~ d?:,ola~í sdílí tento
právni názor odvolacího soudu, nebo! k uzavrem najemm smlouvy, na
určitou dobu ve smyslu, žalobcem tvrzeném, bylo by potřebí, by se
strany shodly nejen na předmětu nájmu, nýbrž i na výši nájemného.
Poněvadž pak nesporně při oněch příležitostech žalovaný s vrátným
žalobcovým o výši nájemného nejednal, ne~l1oh!o pro tento. nedo.statek
k uzavření nájemní smlouvy v tom smyslu, jak zalobce tvrdl, meZI stranami přijíti. Tento nedostatek dojednání ohledně výše nájemného nebyl
dodatečně odstraněn tím, že žalovaný, když mu po týdenním pobytu
v hotelu E. předložen byl účet, z něhož výše náj~m?ého by!a ~~trna:
účet tento zaplatil, neboť tbto zaplaceni účtu, v nemz ostat.ne n.ajem.n~
na dny bylo počítáno, nemohlo dle své povahy nahradlŤl dOjedn~m
ohledně výše nájemného pro uzavření nájemní smlouvy ve smyslu zalobcem tvrzeném. V důsledcích toho sluší žalovaného považovati po

745

744

dobu jeho pobytu v hotelu E. za cizince. který hotel každodenně proti
denního účtu opustiti mohl. Spatřoval-Ii vrátný žalobcův jako
Jeho zastupce v odpovědi žalovaného, že se zdrží 3 až 4 neděle, ustan.ov~ní ~O?y, po kterou žalovaný v hotelu bydliti chce, a pokoj si naJlma, m,:l zalovan~n::u v t011l ohledu dáti jasnou a přesnou otázku. Kdy~
tak neucmIi, musI zalobce následky tohoto nejasného vyjádření svého
zřízence nésti. Ostatně účet, předložený žalovanému po jeho týdenním
pobytu v hotelu E., svědčí rovněž pro správnost právního názoru soudu
odvolacího, neboť v účtu tomto počítáno jest nájemné denně a žalovaný prot,o z :ohoto účtu nemohl seznati, že jeho vyjádření, že se zdrží
3-4n~dele, :alobcem vy~ládáno jest tak, že žalovanému pronajat jest
pokoJ ]lm obyvany na urcltou dobu 3 až 4 neděl. Kdyby, jak žalobce
tvrdí, účtování nájemného denně s ohledem na provoz lázeňského hote}~ i při nájmech na delší dobu bylo nutným, musela by tato okolnost
ne!ak~m Zl~ůsobem ža~ovanému ?ýti sdělena a aspoň na účtu jemu před
lozenem nejak vyznacena. Kdyz tomu tak není, nemůže žalobce jedn?stranně. v~vozo,,:ati, že rředložením účtu dohoda ohledně výše nájemneho mezI mm a zalovanym skutečně se stala aže tudíž zákonná podm111ka dOje,dnané vý~e .n~jemného tímto předložením účtu byla splněna.
Na 10m meeho ,ne111~m ,~alobc;:m ~v:zená okolnost, že žalovaný si pokOj zamluvIl a ze jlZ dnve (predesle roky) y hotelu E. po celou dobu
sveho P?b~tu v lvIar. Lázních bydlel. Za tohoto stavu věci posoudil soud
odvolac~ Vt:c po stránce právní správně, dospěv k tomu názoru, že žalovaný jako hotelový cizinec bez výpovědi hotel E. opustiti mohl a že
pov111en jest zaplatiti nájemné jen za tu dobu, po kterou skutečně v hotelu bydlel.
zaplac~ní
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Zao~atřov~ci požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkove,m (zalwn ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
ov Za~~stnavatelova tajemníka dlužno zařaditi do té třídy tabulky, do
mz patn vzhledem k pracím a službám, vztahujícím se ku správě velkostatku. Pro zařazeni do určité skupiny nejsou I'Ozhodny hodnost a název, nýb~~ skutečl!ě k0l!aná služba. Lhostejno, že zaměstnanec nebyl
placen primo z duchodu velkostatku, nýbrž ze zaměstnavatelovy pokladny.
Pr~?ní nástupci zavázaných osob ručí za závazky, plynoucí ze zákona CIS. 130/21 sb. z. a n., bez ohledu na to, zda převod vlastnictví
stal ~~ před pů~obností ;zákona či po tom a zda stal se mezi živými či
na pnp~d sm!~I.L~.o~teJn~, že zástupce není ještě zapsán v knize pozemkov~, stacI, drzl-h .maJetek pozemkový. Právní nástupci, mezi něž
byl majetek pozemkovy I'Ozdělen, ručí solidárně.
O!'D!"enut~m ohlášky ~aměstnavateli ve smyslu §u 11 prov. nař. nepozbyva ~ame§tnanec. prava na požitky, nemá však nároku na úroky
z prodlenr za dobu před podáním žaloby.

(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv I 485/23.)

Žalobce vstoupil dne 1. prosince 1881 do služeb panství lvi. jako
asistent a dne 1. října 1888 stal se soukromým tajemníkem
Karla barona Sch-a, jímž byl do 1. července 1909; od této doby vyplácela mu Zemská životní pojišťovna markrabství lvIoravského invalidní důchod. Karel baron Sch., jenž zemřel 30. listopadu 1909, odkázal
mu v závěti roční důchod 1600 K; Seh. byl!, července 1909 i v den
úmrtí držitelem svěřenského velkostatku lvi. a zpupného velkostatku
Sch. Svěřenský velkostatek lvi. připadl po jeho smrti Theodorichu K-ovi,
velkostalPk Sch. připadl Václavu Petru D-ovi s tím, že po jeho smrti
má připaunouti jako fideikomisární odkaz Karlu Sch-ovi aneb jeho
synu JUDru Hanuši baronu Sch-ovi; Václav Petr D. zemřel dne 23. září
1921 a k jeho zpupné pozůstalosti přihlásila se jako dědička Josefa
D-ová. Dne 12. června 1922 převzal velkostatek Seh. jako legát Dr. HanuŠ Seh. a vede od té doby správu jeho, což bylo soudem schváleno.
Potvrzení potřebné k zápisu vlastnického práva do knih nebylo mu vydáno. Žalobou domáhal se žalobce na pozůstalosti Václava Petra D-a,
na Theodoriclru K-ovi a na Dru Hanuši Seh-ovi zaopatřovacích požitků
dle skupiny XL tabely k zákonu ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z.
a n. Ob" niž š í s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d
uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Ani zákon ze dne 18. března 1921,
čís. 130 sb. z. a n. ani novela k němu ze dne 13. července 1922, čís. 215
sb. z. a n. neřeši otázku; v jakém poměru mají nástupci na zaopatřovací
požitky přispívati. V tomto případě je nesporno, že oba statky lvi. i Sch.
byly v době, kdy žalobce bral zaopatřovací požitky, v rukou jediného
vlastníka Karla barona Sch-a, a že v tu dobu oba statky byly povinny
přispívati na tyto požitky. Úmrtím Karla barona Sch-a přešel velkostatek lvi. na Theodoricha K-a a velkostatek Sch. na Václava Petra D-a.
Dle §u 12 zákona ze dne 13. července 1922, čís. 215 sb. z. a n. přešla
pak povinnost placení na oba dva jako jeho nástupce. Jsou proto oba
stejně zavázáni požitky platiti a nemůže rozdělení statků býti na újmu
třetí osobě. která v době rozdělení statků byla již v držení svého práva,
zejména, když není ani stanoveno, že jen jcden z nich má tuto povinnost na sebe vzíti. Nastává tu proto povinnost obou dědiců platiti požitky rukou společnou a nerozdílnou. Tomu nasvědčuje také ustanovení
§u 820, 847 a 918 obč. zák. Věcí žalovaných jest, aby se shodli, kolik
každý bude na požitky platiti.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání Theodoricha K-a a Dra
Hanuše Seh-a.
ředitelský

Důvody:

Dovolání upbtúuje důvody §u 503 čís. 2 a 4 e. ř. s. V čem shledává
tyto dlivody, bude patrno z těchto vývodů. V první řadě popír.ají dovolatelé, že žalobce byl zaměstnancem na velkém statku pozemkovém a
že má pr.oto nárok na zaopatřovací požitky podle zákona ze dnc 18.
března 1921, čís. 130 sb. z. a n. Při tom opětují tvrzení, že žalobce byl
pouze soukromým tajemníkem, že nebyl placen z důchodů velkostatků,
také že jeho invalidní renta byla zakoupena ze soukromých peněz zaměstnavatele jeho Karla barona ze Sch. a ne z důchodů velkostatků,
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po~írají dále, správnost nál2ledu odvolacího soudu o tom, koho je poklá?aŤl z~ zamestnance ve smyslu uvedeného zákona, a tvrdí, že poměr
zalobcuv neso,u~lsel bezprostředn~ s hospo,dářskou výrobou, ježto žalob~:, byl od~az~n na podpIs zamestnavateluv. S těmito výtkamí souvísí
d~lsl vytky, ze zalobce co do zaopatřovacích požítků neměl býti zařa
den do. skup111y ll. tabulky, připojené k zákonu, při čemž dovolatelé
?pakuJl, tak;ka veškeré výtky, shora uvedené a dodávají, že žalobce
Jako t.aJem.~lk n~~yl vedou~ír;' zaměstnancem, že mu nepříslušejí zažalovane .poZI!ky Jlz ,proto, Jezto v oné tabulce tajemníci nejsou vůbec
uvede~l, a ze nemel vůbec celkové zodpovědnosti, ježto konečné účty
a zpravy ~ch~aloval vlastník velkostatku svým podpisem. S touto výtkou, n~~pravneho právního posouzení věci souvisí i výtka neúplnosti ří
ze111: JIZ ?o~olatelé ~hledávají v tom;. že nebyl proveden důkaz svědky,
nabldnuty JImI o sluzebním po stavem žalobcově na statku Sch, O všech
těchto výtk~ch lze pojednati, a rozhodnouti zároveň, Zákon nevymezuje
pOln;u zamestnance na vehkem statku pozemkovém, K §u 1 zákona při
pOJuJe prováděcí nafízení Č,íS, 189 sb. z, a n. pro rok 1921 vysvětlivky
o tom, co)e rozumeh velkym majetkem pozemkovým a kdo je b Ý v a-.
I ym zamest,~ance,m, ~,§u, 10. poukazuje zákon na tabulku, k němu při
pOJen~u, k mz pOJl nanzeOl vykl ad o tom, podle čeho je rozeznávati jednothve skup1l1y zaměstnanců, podávajíc výčet potřebné činnosti a
ú~o~ů: Ježto činí t~k všeobe~ným způsobem, jest v jednotlivém případě
ZJlst~Ťl uk??y, ]lmlZ byl zamestnanec v poslední době své služební čín
nostl p~~eren: a P?dl~ toho bude možno posouditi, zda a do které skup1l1y muze byh zaraden. Je proto při posouzení sporného nároku říditi
se skutkovýr;ri zjišt~ními procesního soudu, převzatými odvolacím soudem, tyka]lclml se zalobcovy služby. Podle těchto záležela činnost žalob~e v P?sle~ní době )eho služby v přezkoumávání veškerých účtů,
z~rav a navrhu, v revlslch na obou velkostatcích, sdělávání kalkulací a
?avrh,ů ~a konečné vyřízení" ve vrchní správě fideikomisního kapitálu
1 prazskeho d~mu Sc~-ova. C1I1nost tato, podaná zde jen ve stručném
obsahu: shoduJe se s ukony, uvedenými ve vysvětlivkách nařízení k 11.
skup1l1e, z čehož jest usouditi, že žalobce byl podle zákona zaměstnan
ce~" na vehkem statku pozemkovém, a že je mu vyměřiti zaopatřovací
pozltky podle skup111y I 1. Zbývá pouze odpověděti na výtky dovoláni.
Nezáleží na, t0r;" že žalobce nazýván byl tajemníkem, neboť nerozhodUle t!tul, nybrz služ?a skutečně vykonávaná (§ 10 zák.), nesejde z téhoz duvod~ na tom, ze v tabulce nejsou tajemníci uvedení, nebo že žalobc~ nemel trtulu centrálního ředitele nebo jiné kategorie zaměstna
necke SkUP111y 11. J;, možno" že žalobce byl vedle vylíčené již služby
r soukromym ta]em111kem zemrelého Karla barona Sch-a, a že tato jeho
čmnost n,evztahovala s,e na správu velkostatků, nýbrž týkala se věcí rázu
~oukromeho a rodmneho. Pro tento spor stačí však zcela zjištění, že
zalobce byl mImo to zaměstnán úkony, vyčerpávajícími pojem zaměst
na~~e po~le sk~p1l1!, ll, Dovolatelé netvrdili mimo to, že Karel ze Sch.
pozlval ducho~u z Jiných pr,amenů, než ze svých velkostatků, a že platil
zalobce,
,pnpade pOJlstne za něho, z těchto důchodů. Nezáleží proto
na, tom, ze zalobce nebyl placen přímo z důchodů velkostatků a že zamestnavatel platil služné jeho i splátky na jeho invalidní ren'tu' ze své
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pokladny, ježto do této plynuly důchody velkostatků, takže ve skuteč
nosti o jiné peníze nešlo. Ani okolnost, že konečné účty schvaloval vlastník velkostatku podpisem, nevylučuje činnosti žalobcovy v naznačeném
smyslu, ježto odvolací soud převzal skutkové zjištění procesního soudu,
že toto schvalování bylo pouze formální, ježto vlastníku nedostávalo se
ani odborných vědomostí, ani dostatečné duševní způsobilosti, jež byla
stářím, nemocí a tělesnými vadami seslabena. Ve skutečnosti spočívala
veškerá zodpovědnost jen na žalobci. Uvedenými skutkovými zjištěními
je dovolací soud vázán, a, pokud dovolatelé snaží se je seslabiti anebo
vyvrátiti, není dovolání přípustné, Zjištění ta postačila úplně k správnénlU posouzení věci po stránce právní, dalších důkazů nebylo třeba,
není tu ani neúplnosti řízení, dovolateli vytýkané, a není dán důvod
§u 503 čís. 2 c, ř. s. Dovolání poukazuje dále na to, že žalobcův zaměstnavatel Karel baron Sch. zemřel dávno přede dnem, kterého vešel
v působnost zákon čís. 130 sb. z. a 11. z L 1921, že nemohla proto u něho
počíti povinnost plniti zaopatřovací požitky (§ ll) a nemohla ani pře
jíti na žalované jako právní jeho nástupce, Tito prý ručí podle §u 12
zákona čís, 130 jen tehdy, když původní zaměstnavatel zemře po 6.
květnu 1921 (počátek působnosti zákona), což prý je patrno z opraveného §u 12 (sr. zákon ze dne 13, července 1922, čís, 215 sb. z. a n,),
podle kterého povinnost ta pře c h á z í (přešla) na dědice nebo právní
nástupce v držení majetku. Ze slova pře c h á z í, užitého v přítom
ném čase, dovozuje dovolání, že povinnost ta může přejíti na nástupce
jen tehdy, když zaměstnavatel zemřel za platnosti zákona, Dovolání
přikládá tím zákonu smysl, jehož v něm nenÍ. Výklad jeho odporuje duchu zákona, jehož jedíným účelem je, by bývalým zaměstnancům dostalo se vzhledem k poklesu ceny peněz přiměřeného zvýšení zaopatřo
vacích požitků, jímž by vyrovnán byl úbytek, vyvolaný zdražením všech
potřeb životních. Zákonodárce předpokládal,"že naturální výnos velkostatků se nezměnil, a že držitelé jejich, majíce vypláceti zaopatřovací
požitky bývalých zaměstnanců z důchodů statku'v původní výši, získali
by tím na účet těchto oprávněných. Totéž platí i o právních nástupcích
původních zaměstnavatelů. § 12 zákona čís, 130 z L 1921 ustanovil, že
právní nástupci osob k výplatě povinných podle §u 11 ručí s nimi nerozdílně za závazky z tohoto zákona plynoucí. Z tohoto všeobecného znění
je patrno, že úmyslem zákonodárcovým bylo přesunouti povinnost tu
na právní nástupce, ať převod vlastnictví stal se před působností zákona nebo po ní, a to jak mezi živými tak i v případě s1l1rti. Chtěje pochybnosti, v tomto posledním směru vzniklé, vyloučiti, doplnil zákono- .
dárce předpis ten zákonem čís. 215 z L 1922, jímž vytkl jednotlivé kategorie právních nástupců, klada v odstavci (2), jak lze vyčísti z dů
vodové zprávy, důraz na to, že jde o nástupce v drž e n í majetku, t j.
osoby, jež požívají skutečně příjmů z majetku toho. Užil-li zákonodárce
při tom slova »přechází«, nemá tím na mysli, že převod povinnosti stane
se jen tehdy, když původnLzaměstnavatel zemře za působnosti zákona,
nýbrž vyslovil tím, že povinnost poskytovati zaopatřovací požitky,
přechází dnem, kdy zákon počal ptrsobiti, na dědice nebo právní nástupce zaměstnavatele před tím zemřelého. Bylo proto ještě uvážiti,
kdo jsou právními nástupci v držení uvedeného velkého majetku po-
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zemkového. Karel baron Sch. byl vlastníkem velkostatku M. a Sch., jež
oba spadají pod pojem velkého statku podle §u 1 zákona. Po jeho
smrti připadl svěřenský statek M. žalovanému Theodoríchu K-ovi, statek Sch. pak vlastníkovu dědici Vác1avu Petru O-ovi se závazkem, že po
jeho smrti přejde jako odkaz na otce žalovaného Dra Hanuše barona
Sch-a nebo na tohoto, kterýž poslední případ též nastal. Tento žalovaný· prohlásil, že odkaz přijimá, a převzal skutečně v červnu 1922 velkostatek do správy. Je proto právním nástupcem v držení tohoto velkostatku přes to, žé po smrti zaměstnavatele přešel statek ten v držení
Václava Petra O-a a po smrti tohoto teprve v držení žalovaného, ježto
zákonná povinnost §u 12 spjata je s držením pozemkového majetku.
Nezáleží na tom že tento žalovany· není dosud zapsán v pozemkové
,
j
".
I
knize jako vlastník velkostatku; dostačí zjištění, že velkostatek pnpad
mu po smrti posledniho vlastníka jako odkaz a že žalovaný převzal již
statek do vlastni správy, takže není pochybnosti, že statek bude mu při
psán i knihovně, jakmile bude skončeno projednání pozůstalosti po poslednim jeho vlastniku. Že by zákon uznával pouze knihovní vlastnictví
jako základ povinnosti, odporuje §u 12, podle něhož postačí držení
právním nástupcem zaměstnavatelovým. Žalobce mllže tudíž požadovati zaopatřovací požitky od obou žalovaných jako právních nástupců
zemřelého již zaměstnavatele, a je proto žaloba protí oběma odůvod
něna. Nerozdílnost závazku žalovaných vyplývá z věci samé. Zákon
nestanovil výslovně solidarity závazku, přes to však je ji odůvodniti
účelem zákona a rozšířiti zásadu o nerozdílném ručení právních nástupců osob k výplatě povinných podle §u 12 na všecky připady, kde je
vice povinných. Bývali zaměstnanci, již byli činni na velikém majetku
pozemkovém, a z něho požívají důchodú, mají právo požadovati i zákOlmé zaopatřovací požitky z důchodů celého toho majetku. Byl-li tento
později rozdělen Iysicky mezi několik držitelů, nemůže se žádati na zaměstnanci, by sám vypočital poměr, jakým má každá část majetku při
spívati na zaopatřovací požitky jím žádané, nýbrž je to přenechati povinným stranám, by se o povinnost rozdělily dle výtěžku svého majetku. Dovolatelé vracejí se k vyvrácenému již tvrzeni, že premie na invalidní rentu žalobcovu placeny byly na účet KarIa barona Sch-a a ne
na účet velkostatků. Bylo však poukázáno na to, že jmenovaný vlastník
velkostatků neměl prokázaně jiných důchodů, než příjmů z obou velkostatků, Ze zákona (§§ 1, 10--12) vyplývá, že oba velkostatky jako velký
majetek pozemkový ve smyslu §u 1 mají přispívati na zaopatřovací požitky žalobce, ježto byl zaměstnán na obou. Pozdějši lysické rozdělení
tohoto majetku nemá proto vlivu na oprávnění žalobce, a může tento
požadovati plné požitky z každé části bývalého majetku tohoto. Nejde
tu sice o věcné právo, přes to však jě zákonná povinnost spjata s držením nemovitos!i a nikoli s určitou osobou, ježto stihá všecky právní nástupce v držer:í statku. Odvolací soud posoudil věc správně i v tomto
směru, a lze poukázati na další jeho vývody. Předčasnost žaloby dovozují dovolatelé též z opomenutí upomínky §u II prov. nařízení.
K výtce této neni však v dovolacím řízení oprávněn žalovaný Theodorích K., ježto ji neuplatňoval v odvolacím řízení, takže ohledně něho
vešel rozsudek procesního soudu v tomto bodě v moc práva. Nejde tu
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o nerozlučné společenství v rozepři; což patrno je z poměru obou žalovaných, z nichž každý žalován je jako vlastník samostat~é nemovitosti. § 11 nař. předpisuje sice oznámeni zaměstnavateli, u nehož vstoupil zaměstnanec ,do neaktivního pomě:-u, a zaji~:é i právním _~ástupcůl11
zaměstnavatelovym podle §u 12, avsak nepoJ I S opomenutIm tohoto
oznámení účinky, vylučující právo na požitky, což nemohlo uvčinit.i, ježto
zákon nemůže býti změněn nařízením. Opomenutí tohot? predplsu,n~
mohlo proto mítí jiných účinků, než ktere vy,tkl odvola~I soud. totIz ~e
žalobce nemůže proti žalovanému Oru HanusI baronovI Schcovl domahatí se úroků z prodlení za dobu, předcházející podání !al?~y; podle
§u 1497 obč. zák. rozhodný je tento den, mkoIr den dorucem zaloby.
čís.

2573.

Pro dítě cizozemce mající svůj poručenský soud v cizozemsku, nelze určiti (§ 28 j. n.) ,; tuzemsku soud ku stanovení výživného ve smyslu §u 16 I. dílčí novely k obč. zák.
(Rozh. ze dne 2. května 1923, Nd I 188/23.)
Ne j v y Š :; i s o u d zamítl návrh Jakuba N-a, úředníka v Terstu,
jako poručníka nezletilé Ouerriny Z-ové v Terstu, by podle §u 28 J. n.
určen byl tuzemský, mistně příslušný soud k určení výše výživného této
nezletilé Guerriny' Z-ové proti Františku R-ovi, mladšímu,. obchodníku
, Praze, podle druhého odstavce §u 16 cís. nař. ze .dne 12. října 1914,
čÍs. 276 ř. zák. v řízení mimosporném.
Ol'vody:
Dle druhého odstavce uvedeného §u 16 má se rozhodnutí o výživném proti osobě, která uznala otcovstvi k nemanželskému dítěti, státi
v řízení mimosoorném. Z tohoto odstavce §u 16, zvláště ze slov: »soud
má vyzvati po;učnika, by podal žalobu,« jakož i z další věty: »od stanovené výměry závazku k výživě bue!' upuštěno, .když atd.,« r?vněž pak
z §u 17 téhož cis. nařízení z roku 1914, ve spojem s § 109 J. n. plyne
jasně, že předmětně příslušným k rozhodování tomuto jest pouze poručenský soud nemanželského dítěte. Nezletilá Ouerrina Z-ová však podle spisů jest cizinkou, totiž státní příslušnicí království italského, a
má svůj poručenský soud v Terstu, není zde a?i případu §u 18? nes.?or~
ného patentu, dle něhož tuzemské soudy povmny ISOU prozatrm zndItr
poručnika ditěti, jež .cizinec zůst~vil,~ t~zemsku, am ?bdoby §u 111
j. n., totiž přenesem poručenske pnslusnostr ter~tskym sou~em na
soudy tuzemské v příčině nezletilé Ouern~y, ~-?,ve. !uzems~e so~dy
nejsou tedy předmětně příslušny pro obs,taravam uredl1lch poru~enskJc~
úkonů v přičině této poručenky a v dusledku to~o nelsou prr;dmetne
příslušny ani pro rozhodování o výživném pro !1l podle druheho ,od~
stavce hořejšího §u 16 v řízení mimospor.?ért': Předpoklade.m urc:n~
místně příslušného soudu dle §u 28 J. n. vsak lest podle psneho znem
tohoto §u 28 předmětná příslušnost soudů ,tuzemský~h. ,Z toho n~s.le
duje, že v tomto případ~ nelze § ~8 j. n. UZltI, ~ročez, navrh porucnrka
nezletilé Ouerriny Z-ove byl zamltnut pko neduvodny.
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čís.

2574.

Úprava pachtovného (zákon ze dne 13.

července

1922,

čís.

213 sb.

z. a n.).
Otázku, zda je propachtovatel oprávněn, ustoupiti od obnoveného
pachtu proto, že pachtýř jest v prodlení s placením pachtovného, nelze
řešiti v řízení nesporném. Dokud však není právoplatně o tom rozhodnuto, nelze pachtýři brániti," by se nedomáhal úpravy pachtovného v ří
zení nesporném.
(Rozh. ze dne 2.

května

1923, R II 120/23.)

žádosti pachtýře o úpravu pachtovného pro pachtovní rok 1922123
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d zrušil usnesení
a odkázal pachtýře na pořad práva. O ů vod y: Je nespomo, že pachtýř řádně majiteli oznámil, že si propachtovaný pozemek nadále v pachtě
podrží, a že majitel námitek nepodal, že se tedy pacht prodloužiL Je
také nesporno. že pachtýř včas o soudní úpravu pachtovného pro rok"
1922/23 zakročiL Mohlo by se tedy o této jeho žádosti rozhodovati.
Jednání a rozhodnutí takové předpokládá však, jak ze zákona Č. sb. z.
a n. 313/21 a 213/22 na jevo jde, že pachtovní poměr mezi stranami
!rvá a že o tom není sporu. V tomto případě namítá majitel, že pachtýř
Jest s placením pachtovného déle 3 měsíců v prodlení, že tedy nemůže
o snížení pachtovného žádati, dodává, že následkem toho od smlouvy
odstupuje a žádá, by mu pachtýř pozemky vrátil, že tedy pachtovní poměr už netrvá a zanikL O tom je však spor, poněvadž pachtýř popírá,
že jest něco dlužen. Rozhodnutí sporu bude záviseti na zjištění, zda
pachtýř byl povinen platiti také daň z pozemku a snad také jiné okolnosti. K vyšetření a zjištění takových okolností není však povolán nesporný soudce, nýbrž to patří na pořad práva (§ 2 čís. 7 nesp. ř.). Bylo
proto žádost pachtýřovu odmítnouti a na pořad práva odkázati, to tím
spíše, ježto podle znění zákona čís. sb. z. a n. 313/21 a 213/22 nelze
za 'to míti, že naznačený spor měl by se řešiti cestou nespornou.
N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a uložil mu,
by nehledě k použitému důvodu zrušovaCÍmu vyřídil rekurs propachtovatelův.

Důvody:

Rekursní soud zcela správně zdůrazňuje, že pachtýř řádně oznámil
propachtovateli, že sí podrží nadále v pachtu pozemky, o které jde, a
že majitel nepodal námítek, tak že nastala obnova pachtu dle §u I zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 313 sb. z. a n. a to na další tři pachlovní roky, t. j. do konce pachtovního roku 1923/1924. Ježto pak pachtýř, nedohodnuv se s propachtovatelem, včas navrhl, aby soud určil
pachtovné pro pachtovní rok 1922/1923, dlužno o tomto návrhu dle
článků IV. a V. zákona ze dne 13. července 1922 čís. 213 sb. z. a n. a
§ 9 zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 313 sb. z. a n. rozhodnouti v nesporném řízení a nelze příslušný návrh pachtýře odkázati na pořad
práva. Otázkou, zda je propachtovatel dle §u 10 zákona ze dne 12.

srpna 192 I čís; 313 sb;}: a n. oprávněn u s t o u pit i od obnoveného
pachtu proto, ze pa~htY:.Jest. v prodlení s placením pachtovného, nelze
se.~. to:,nto nespornem. nzem vubec zabývati. Dokud nebudou vydány
bhzS1 predp1sy, ? kterych se zmiňuje dotčený § 10, může propachtovatel uplatmÍ1
vyhražené v tomto paragrafu , pouze fa
'Od nou b pravo,
.
·
s~u d.m ne o m1mosoudní -:: výpovědí, proti které příslušejí pachtýří
nam1tky. dle §§ 562, 566 c. :', s., !lebo žalobou o vrácení pachtovaných
P?zemku. V tom.' v onom. pn"a?e rozhodnouti lze o propachtovatelově
naroku.pouze poradem prava, Je~to se. dle §u 9 zákona ze dne 12. srpna
1~21 ~lS. 313 S?; z .. a n. Jen ~ .na;l11tkach proti obnově pachtu jakož i o
~.aro~lch na sn"zem nebo zvysem pachtovného rozhoduje podle zásad
mem nes-P0rneho ..•Upoz~rnilť i právní výbor poslanecké sněmovny
N; ~. R. C. ve zprave - Í1sk 2779 - I. volebniho období - 3. zased~m ---: str.
zvláště na to, že případné soudní spory, vzniklé z možnyc~ vykladu ~~ 1~, nebudo~ - jak je tomu ve smyslu §u 9 - vyří
:ovany cestou 1'1zem nespo~ne~o. Dokud není takto právoplatně uznáno,
ze propa~htovat:1 Jest opravnen ustoupiti od obnoveného pachtu, trvá
~achtovll1 pomer a nelze brániti pachtýři, by se nedomáhal soudní
up.'avy p~chtovného. Neprávem tedy rekursní soud odkázal návrh pachtJ:'~e na upravu pachtovného na pořad práva, a dovolací rekurs pachtyre Jest v tom směru odůvodněn. Poněvadž však rekursní soud se svého
stanoviska se neobíral věcnými vývody propachtovatelova rekursu
bylo n~~~dené usnesení zrušeno a rekursnímu soudu uloženo, by vyří~
dll v te casÍ1 rekurs propachtovatele.

?

čís.

2575.

Přeplnění vykládací stanice jínými zásilkami nesprošťuje dráhu

z

ručení

za škodu z

překročení

dodací

lhůty •.

(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv II 468/22.)
žalobce od:vzdal 3 I. Ii~topadu 1919 dráze vagon jeteliny k dopravě
do .Brna,. k,:mz Jete!111a. dosla dne..23. prosince :919 zapařená a ples111va. Jehkoz adresat zas11ky nepnJal, bylo zkazené seno drahou veřejně prodáno a výtěžek 674 Kč 90 h uschován. žalobě o náhradu
škody 3025 Kč 90 h vyhověl pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
jen co do 674 Kč 90 h. O d vol ac í s o u d uznal dle žaloby. O ů _
vod y: Jest zjištěno, že stanice brněnská byla od počátku listopadu
1919 až do měsíce ledna 1920 náklady tak přeplněna, že přístavování
vozů ke skladišti bylo úplně znemožněno. Bylo místo pro 52 vozů, od
I. prosince do 13. prosince 1919 bylo však každodenně průměrně více
nez 70, ano, od 19. prosínce 1919 počínajíc, více než 100 vagonů na nádraží brněnském, jež se měly skládati, kromě denně průměrně 25 nepřístavených vozů s uhlím. Musely tedy vlaky býti zadržovány ve stanicích před Brnem a vlaky již do Brna došlé byly vraceny do jiných
stanic, by se uvolnily koleje. Také vůz se senem, o který v tomto sporu
jde, dne 30. listopadu 19 I 9 z Pohořelic vypravený musel býti někde zadržen, neboť došel dle vyhledávacích spisů železničních do Horních
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Heršpic teprve dne 7. prosince 191,9. Dle. sv~óect~í .Jana ~-a b}l tento
již dne 9. prosince 1919 v Brne, mUSIl vsa~ b~lt poslan z~et a stal
v Horních Heršpicích do 17. prosince 1919. T~hoz dne byl vuz se, se.nem podruhé v Brně, protože však nemohl byh dopraven ,ku SIOZ':111:
byl poslán do Chrlic, odkud teprve 19. pro,since, 1,919 se ,~raltl,po ~relt
do Brna. je tedy jasno, že toto ohromne pr.eplnem nad:~zl brnens~eho;
jež patrně přívodilo překročení lhůty ~odacI, trvalo delsl dob~. Pocalot
již začátkem listopadu 1919 a trvalo az do ledna 1920. Takove, mnohd~
přímo katastrofální přeplnění ná9raží m~že zvýšen~m P!ovozem, nastah
bez zavinění dráhy a je známo, ze za valky v Haltcl pn chvatnem pro~
vozu válečném takové zatlučení železničních stanic vozy bývalo doslt
časté, ale sluší zkoumati, zdali ještě v době poválečné n~ ko.n<;i ,roku
1919 takové dlouho trvající přeplnění nádraží náklady mozno jesle nazvati událostí, která při překročení lhůty dodací dle ~u 94 (4) ~el.. ~OPL
ř. ručení železnic vylučuje. Zákon vyžaduje, by udalost, vylucuJ1~1 dle
§u 94 (4) žel. dopr. ř. ručení železnic za překročení Ihů,ty dodacl" am
nebyla přivoděna dráhou samou ani nebyla odvraltteln~. Onen predpoklad možno i v tomto případě připustiti. Neuvěřitelno je však, ze by
10k po skončené válce, kdy už spořádaná správa železniční nebyla ovládána nezbytnostmí válečného provozu, takové, ~hromné přeplnění sta,~
nice brněnské muselo trvati přes c.elé dva meSlce, NahodIle nastavsI
přeplnění velkého nádraží brněnského. nákladY,mo.hl? !,a ,kol~ci r~ku
1919 býti neodvratitelným pouze několtk dm. Pn nalezlte pečl radneho
obchodníka, které dráha povinna jest šetřiti jako povozník, nebylo potřebí, vůz se senem dopravovati z blízkých Pohořelic do. Brna, pln~ch
23 dnů a vydati jej po celou tuto dobu dešťům a nepohodam snehovym.
Dráha věděla přece již počátkem listopadu 1919 opovážlivém ucpá!,í
nádraží brněnského, mohla tedy již během měsíce listopadu 1919 UCl111lt
opatření, by čeleno bylo tomuto přeplnění, jež pak .zavinilo př,:,kro~e.~í
samo o sobě dlouhé lhůty dodacÍ. Mohlať dráha zaJlste zastavI!t pnjlmání nákladů do Brna, k čemu §em 63 žel. dopT. ř. byla oprávněna,
mohla užiti i jiných opatření méně radikálních, ale zajisté při náležité
péči by byla mohla v několika týdnech, nejdéle ~, jednom měsíci toto
přeplnění velké stanice odvrátiti. Nebylo tedy pocatkem prosince 1919
toto přeplnění stanice brněnské při náležité péči neodvratttelným a nemůže dráha překročení dodací lhůty, teprve dnem 18. prosmce 191 9
nastalé, omluviti ustanovením §u 94 (4) žel. dopr. ř. Ale dráha byla dle
§u 74 (2) dopL ř, kromě toho také povinna, uvědo~~iti odesí~~tele, o pře
kážce která v dopravě zboží nastala, by se zbozlm po pnpadc mohl
dispo~ovati. jelikož seno stálo na stanici v H~rních Heršpicích od, 7.
prosince do 17. prosince 1919, bylo by adresatu bylo. sna,dno mozno .
dovézti po případě seno odtud povozem do ,Brna. u?at sv,:,dka Jos,efa
P-a, že vyrozumění odesílatele se nemohlo st alt pro prettzem 'personal;"
jest výmluvou, kterou nelze bráti vážně, ostatně byla vyvrace,n,,; sve_
dectvím Karla H-a, který seznal, že uvědomění strany bylo mozne. ~m,
druhá okolnost, svědkem Josefem P. uvede~á, že, stranu,nebylo m?zno
uvědomiti o překážce, protože se situace ~tale ,me1111,: a oze v okan~z~ku,
kdy strana by byla bývala o překážce uvedomena, JI! v~z, o ktery jde,
stál zase jinde. nemůže padati na váhu. Dráha proste mela učml!t opavůz
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třeni, by uvědomění §em 74 (2)
úspěšné. Opomenula-Ii to, ručí

žel. dopL ř. předepsané mohlo býti
za škodu z toho povstalou. škoda,
vZIIiklá žalobci tí,m, že seno dlouhou dopravou z Pohořelic do Brna, pří
které lhůta dodací neoprávněně překročena byla o 6 dní, namoklo, se
zapařilo a zkazilo, zjištěna byla prvním soudem ve výši 3025 Kč 10 h.
Z toho zažalovaného nároku přiznáno bylo žalobci prvním soudem
pouze 674 Kč 90 h, vytěžených za zkažené seno v dražbě, ohledně
zbytku 2350 Kč 20 h byla žaloba zamítnuta. jelikož však dolíčeno, že
žalovaný erár ručí dle §u 94, 95 žel. dopL ř. za celou škodu, bylo odů
vodněnému odvolání vyhověti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:

Uplattíuje dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., napadá žalovaný
erár právní názory odvolacího soudu, a) že přeplnění brněnské stanice
bylo lze odvrátiti při náležité péči železnice, pročež dráha nemůže
omlouvati překročení dodací lhůty ustanovením §u 94 (4) žel. dopL ř.,
a b) že železnice byla povinna, dle §u 74 (2) žel. dopT. ř. uvědomiti
žalobce jakožto odesílatele o překážce, která nastala v dopravě, by
mohl po případě jinak disponovati se zboŽíín. V jiných směrech .žalovaný erár nenapadá odvolací rozsudek po stránce právní, i lze proto
dle §§ 506 odstavec druhý, 504 odstavec prvý c. ř. s. přezkoumati tento
rozsudek jen potud, zda je oprávněna výtka, že sborový soud druhé stolice v tomto případě nesprávně vyložil a mylně použil na zjištěný skutkový děj předpisů §§ 94 (4) a 74 (2) žel. dopL ř. Výtka ta není odů
vodněna a lze žalovaný erár v podstatě odkázati na podrobné a správné
důvody napadeného rozsudku, jež nebyly vyvráceny vývody dovolacího spísu. Nesprávnost tvrzení, že pouze 'pro ne odvratitelné události
(vyšší moc) nebylO lze dodržeti dodací lhůty, plyne již ze zjištěné skutečnosti, že byly záSílky, podané p o zdě j i k přepravě, stranám vydány d ř í ve, pokud byly zařazeny tak, že mohly býti přistaveny. Záleželo tedy na tom, aby sporný vůz byl náležité zařazen, a že se to
nemohlo státi pro neodvratitelné události (vyšší moc), žalovaný erár
ani netvrdil. Neprávem odvolává se žalovaný erár na nařizení ministerstva železnic ze dne 26. července 1914, čís. 173 ř. zák., jímž bylo patrně vzhledem k poměrům válečným stanoveno, že když následkem úplného nebo částečného zastavení dopravy civilního zboží na železničních tratích po ruce jsoucí personál jest přetížen jinými dopravními výkony, a proto pro vyšší moc není možno, učiniti zadost povinnosti, naznačené v §u 74 (2) žel. dopL ř. a požádati odesílatele o pří
kaz, lze upustiti od tohoto vyrozumění. jednak nebylo tu v y š š í moc i,
znemožňující vyžádáni příkazu od žalobce, zvláště když odv'Olací soud
na základě výpovědi svědka Karla H-a zjistil, že bylo možno uvědo
miti stranu; jednak žalovaný. erár sám v dovolacím spisu přiP?uští, .že
odesílatel měl býti zpraven. Pokud nadhazuje otázku, z ktere stamce
mělo se tak státi, a vyslovuje pochybnosti o tom, zda by bylo vyrozumění odesílatele mělo praktický výsledek, stačí připomenouti, že železnice - a to především stanice, na které byla zjištěna přepravní přeCivilní rozhodnutI.
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kážka, měla se na všechen způsob pokusiti o vyrozumění odesílatele _
po případě telegrafické - a dáti mu takto možnost, by jinak disponoval se zbožím, což by bylo v tomto případě bývalo velice snadným. Teprve kdyby odesílatel nebyl použil poskytnuté mu m'ožnosti, byla by
zelezmce bývala prosta ručenÍ. Hru b é h o zavinění se dle ustanovení
~u ~6 (3) žel. dOpL ř. - které přichází v úvahu - nevyžaduje; stačí
jakekohv zavmění, 1 pouhé nedopatření, jež vylučuje právo železnice
použíti předchozích předpisů §u 86 žel. dopr. ř., by se od ručení osvo~
?odila. Příčinné souvislosti mezi zaviněním (dle §§ 74 a 94 žel. dopr.
r.) a nastalou škodou, a výši škody žalovaný erár v dovolacím řízení nepopírá.
čís.

2576.

Bylo-Ii zboží odevzdáno k dopravě v cizině a obecnou obchodní
cenu (§ 88 dopr. ř. žeL), vyjádřenou v cizí měně jest vyplatiti v Kč,
nepřichází pro přepočítací kurs v úvahu doba, přectcházevší reklamaci.
Nárok na náhradu vzniká ztrátou, poškozením aneb úbytkem zboží dospělým stává se teprve reklamací. Ustanovení §u 88 žel. dopr. ř: jest
úchylkou ze zásady čl. 283 obch. zák.
(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv II 475/22.)
Pro žalujici tuzemskou firmu bylo dne 2. dubna 1920 odevzdáno .ve
Vídni k dopravě zboží, jež za dopravy v tuzemsku shořelo. Obecná obchodní cena zboží v mistě a v den odeslání činila 94.000 Krak. Žalobkyně reklamovala náhradu škody dne 19. srpna 1920, dráha ji zaslala
(po podání žaloby) dne 13. května 1921 9.229 Kč 15 h (94.000 Krak
dle kursu v den výplaty) .. Žalobě, jíž domáhal se poškozený výplaty
30.016 Kč (po obmezení o oněch 9.299 Kč 15 h ve zbytku 20.787 Kč)
bera za základ kurs rakouských korun v den odeslání zboží (2. dubna
1920) procesni soud prvé stolice vyhověl co do 13.502 Kč,
vzav za základ kurs v den podání reklamace (19. srpna 1920). O d v oI a c í s o u d k odvolání žalobkyně rozsudek potvrdil. O ů vod y:
Správným jest, že podle čl. 88 odstavec prvý žel. dopr. ř., musi-li dráha
platiti náhradu za ztrátu neb úbytek zboží, jest kromě toho, co již .bylo
zaplaceno nebo zaplaceno bude na clech a jinakých nákladech, jakož i
na dopravném, nahraditi obecnou obchodní cenu a, není-li jí, obecnou
cenu, kterou mělo zboží téhož druhu a téže jakosti v místě odeslání
v době přijetí zboži k dopravě. Tato cena činila 94.000 rak. korun a žalovaná dráha v této výši povinnost k náhradě škody též uznala. Kdyby
byla včas, t. j. bez prodlení zaplatila, byla by se mohla zaplacenfm
sprostiti své povinnosti, plynoucí jí z §u 88 žel. dopr. ř.; úroky z prodleni a kursovní rozdíl neměla podle §u 88 žel. dopr. ř .. platiti. Tato
povinnost nezakládá se na onom předpisu zákona, naopak vznikla teprve tím, že žalovaný erár ocitl se v prodlení s placením, když přes
splatnost, jež přivoděna byla reklamací a upomínkou pohledávky, neplatil. Proto též ustanovuje článek 42 mez. úml., že úroky z prodlení
počínají se dnem, kdy byl učiněn návrh na odškodné. Tím jest právní

názor prvého soudu, že k přepočteni dlužných 94.000 Krak. na česko
slovenské koruny mělo dojíti podle kursu v den reklamace, tudíž dnem
19. srpna 1920, zákonem odůvodněn. Nereklamovala-li žalující strana
ihned, jak se o ztrátě dověděla, nýbrž teprve později, sama nese škodlivé následky, jež jí snad následkem toho vznikly. Nikterak však nemůže, jak odpůrce odvolatelky právem zdůrazňuje, činiti za škodu, jí
z toho vzniklou, zodpovědnou stranu žalovanou.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Není sporu o tom, že žalující těžařstvo jako postupník zasílatelské
firmy W. jest oprávněno, domáhati se na čsl. eráru jakožto žalovaném
dle čl. 27 odst. 3 mezinárodní úmluvy o železniční dopravě pasivně legitimovaném podle čl. 34 této úmluvy a §u 88 žel. dopr. ř. náhrady za
škodu, která vznikla zničenim přepravovaného zboží. Podle oněch ustanovení jest nahraditi hodnotu, již mělo zboží téhož druhu a téže jakosti
v době, kdy bylo převzato k přepravě, a v místě odeslání, a to obecn~u
hodnotu obchodní, a není-li jí, obecnou hodnotu .. Kupní (fakturova)
cena ne ni obecnou hodnotou obchodni aniž obecll0u hodnotou zboží,
ale poněvadž v tomto případě obě strany staví fakturovou cenu 94.000
Krak. na roveň obecné hodnotě obchodní, nemůže ani dovolací soud
vvcházeti z hodnoty jiné. žalující těžařstvo nežádá efektivní výplaty
94.000 Krak., nýbrž požaduje dle druhého odstavce čl. 336 obch. zák.
zaplacení v tuzemské měně, tedy v korunách československých. Spornou zůstala jen otázka, dle kterého kursu mají dlužné rakouské koruny
býti přepočítány na koruny československé. Žalující těžařstvo tvrdí, že
dlužno vzíti za základ kurs 31,- rakouských korun ze dne 2. dubna
1920, t. j. dne, kdy zboží bylo k přepravě odevzdáno a převzato. Žalovaný erár pokládal ve sporu za směrodatný kurs 10·50 ze dne 13. května
1921, t. j. dne vyřízení reklamace, pokud se týče poukázky nabízené
náhrady. Prvý soud přepočítal rakouské koruny dle kUl~SU 23·25 ze dne
19. srpna 1920, t. j. dne ohlášení nároku - reklamace. zalovany erár ,se
s tím spokojil, nepozastaviv vyššího kursu, a proto nelze v dovolacll11
řízení zkoumati, zda nebylo snad přece správným stanovisko, jež zaujímal ve sporu, nemělo-Ii totiž př;poČítá~í se st~ti ~le kursu výpl~ty;
nýbrž zbývá pouze zabývati se ,otazkou, Je-ho op.r,~~nen dov?lacl nav;h
žalujíciho těžařstva, by mu zmenou rozsudku mzslch soudu bylo pnznáno tolik korun československých, kolik představovalo 94.000 Krak.
dne 2. dubna 1920, kdy zboží bylo k přepravě odevzdáno a převzato.
Dovolací soud néuznává tento návrh za oprávněný, přistupuje spíše
k stanovisku nižších soudů, které vzaly za základ kurs ze dne 19. srpna
1920 jakožto dne reklamace. Nesprávným jest názor žalujícího těžař
stva že nárok na náhradu škody vznikl již dnem, kdy zboží bylo k pře
pra~ě odevzdáno a převzato. Tímto dnem vznikl dle čl. 8 mez. úml. žel.
a §u 61 žel. dopr. ř. jen nárok na splně~!. dopravní .smlou,~y, t. j .. ná,rok,
aby bylo podané zboží přepraveno a pn]emcI dodano. Nahradm narok
proti železnici vzniká teprve ztrátou,. zničen~m, ú~ytkem nebo J'~ško
zenim zboží. Tím okamžikem nastupuJe na mlsto naroku na spInem do-
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pravni smlouvy peněžitý nárok na náhradu škody pro nesplněni smlouvy. Pro výši náhradniho nároku byla by vlastně rozhodnou hodnota
zboží v době nastalé škody. Ježto však velmi často není vůbec možno
zji?t!ti, kdy. nastala škoda, pokud se týče poškozující událost, zavazujlCI zelezmcl k náhradě škody, neb alespor'í zjišťování této doby a tudíž
t výše náhrady dle hodnoty zboží v této době spojeno by bylo se znač
nými potížemi a nepoměrným nákladem, - bylo v čl. 34 mez. úml. žel.
~ v §u 88 žel. dopr. ř. stanoveno jednou pro vždy všeobecné pravidlo,
ze má bý!i nahrazena hodnota, již mělo zboží v době, kdy bylo pře
vzat? ~ prepravě, - při čemž bylo předpokládáno, že za pravidelných
pomeru -- a pro takovéto poměry byly vydány příslušné předpisy _
hodnota zboží v době převzetí k přepravě nebude se valně lišiti od jeho
?odnoty v.době nastalé škody. Ustanovení čl. 34 mez. úml. žel. a §u 88
zel. dopr. r. mají tudíž význam pro určení výše škody, kterou železnice-má nahraditi, nikoli však pro otázku, kdy vzniká nárok náhradní a pro
otázku valutovou. Vždyť poškozená strana nemusí ani žádati náhradu,
může ji také prominouti železnici, a teprve tím, že ohlásí svůj náhradní
nárok - podá reklamaci, dává na jevo, že chce uplatniti příslušný nárok.. Př,:d reklamací nemůže železnici ani dáti náhradu, ježto z pravidla
ne':l o skodě ?eb ale~por'í neví, zda poškozený bude žádati náhradu a
kolrk b\1de pozadovatr. Teprve dnem reklamace nastává tedy splatnost
ná~radního nároku, stavšího se existentním ovšem již dříve, totiž v době
ztraty, úbytku nebo poškození zboží, což patrno také z ustanovení čl.
42 mez. úml. žel., že ten, kdož oprávněn jest požadovati náhradu, může
žáda~i 6% úroků ze sumy náhrady teprve ode dne, kdy podal žádost
za nahradu. Tu pak platí ustanovení druhého odstavce čl. 336 obch.
zá~., ž.e .?bchodní dluh, vzešlý v cizí měně, má býti zapraven v tuzemske m~ne dle h?dnoty - kursu - dne splatnosti (nebylo-li vymíněno
placel1l elektrvm). S tohoto hlediska nemohlo se v tomto případě pře
počítání náhrady 94.000 Krak. na koruny československé státi dle dří
vějšíh? ku;su - hodnoty - rakouských korun, než kursu z 19. srpna
1.92.0. Ja~o~~? dne podané reklamace. Chtělo-li si žalující těžařstvo zajr~!lt! ?r!vejsl - lepší - kurs, mělo ohlásiti náhradní nárok hned po
zjlstem ,kody, kdy rozdíl kursu vůči kursu ze dne 2. dubna 1920 nebyl
t~k.:mačný. Pozdější - nižší, a proto pro žalující těžařstvo nepřízni
vejSI, .p;o žalovaný erár však výhodnější kurs, zejména kurs v době
sk~tecne výp~aty,. nemůže, jak již podotčeno, v tomto případě přijíti
v uvahu, ponevadz se žalovaný erár spokojil s vyšším kursem dne reklamace. Žalujfcí těžařst~o, o~Irajíc své tvrzení, že rozhoduje kurs
~oby, kdy zbozl bylo k preprave odevzdáno a převzato, o ustanovení
cl.. 2~3. obch. zák., předpokládá, že se mu má dostati plné náhrady sku!ecne skody, I~č neprávem. Jak patrno z dějin vzniku čl. 34 mez. úmi.
zel. (podrobne uvedených v Egrově komentáři ),Das internationale
Obereinkommen liber den Eisenbahn-Frachtverkehr,« III. vydání 1909,
str. 381 a násL), s kterým se shoduje § 88 žel. dopr. ř., bylo se vědomě
odchýleno od zásady, vyslovené v čl. 283 obch. zák., pokud bylo stanoveno, že při ztrátě, úbytku nebo poškození zboží má býti nahrazena
obecná obchodní hodnota po případě obecná hodnota, již mělo zboží
téhož druhu a téže hodnoty v místě odeslání v době, kdy bylo převzato
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dopravě. Tato hodnota může býti
čl. 283 obch. zák., ovšem ale také

k

vyšší, než skutečná škoda ve smyslu
nižší, není totožnou s kupní (faktu-

rovau) cenou, a nesejde zejllléna na tom, zda poškozený

může

vyplace-

ným penízem si opatřiti plnou náhradu za zboží, zcela nebo částečně
ztracené, poškozené atd., po případě stejnoll sumu cizí valuty. Je-Ir
však mylným předpoklad, z něhož žalujicí těžařstvo vychází v dovolacím spisu, padají tím také vývody z něho odvozované. Neprávem odvolává se žalující těžařstvo na zdejší rozhodnutí ze dne 17. ledna 1922
č. j. Rv II 327/21, uveřejněné pod čís. sb. 1425, ježto se v něm nevyslovuje názor, uplatňovaný v dovolacím spisu. Výtka, že odvolací soud
nesprávně posoudil věc po stránce právní, není tedy odůvodněna, a
proto nebylo lze vyhověti dovolání, opíranému jen o § 503 čis. 4 c. ř. s.
čís.

jetelové odpadky tarifnjí

stejně

(Rozh. ze dne 2.

2577.
jako jetel dle

května

třídy

C.

1923, Rv II 486/22.)

Žalobkyně zaslala v květnu 1920 dráhou zboží, jež označila jako
»jetelové odpadky« a zaplatila dopravné dle třídy A. Tvrdíc, že bylo
vyměřiti nižší dopravné, stanovené pro jetel, domáhala se na dráze
vrácení přeplatku. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly, o d v o I a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolatelka uvádí, že první soud nesprávně

posoudil

věc

po stránce právní,

uznav, že

označením

zboží

v nákladním listu slovy: »jetelové odpadky« bylo zcela přesně udáno,
že zásilka obsahovala odpadky jetele a že nebylo toto označení hromadným, při kterém by bylo pochybno, zda jde o jetel čerstvý, sušený, neb
o některý jiný druh zboží jetelového, uvedený.v klasifikaci zboží jmény:
»Kleehtilsen Kleesaaten, Kleeschalen, Kleesaathtilsen«, nebo že zeJ
'
.
jména jde o odpadky jetelového se~,ene .. Odvolatel~.a. dovoz?Je, ze
v tehdy platném rak.-uh. a bos.-herc. zel. tanfu pro zbozl I B nem označení »jetelové odpadky«, že v tarifu onom jest uveden pouze: .. »jetel
čerstvý, sušený, Kleehtilsen, Kleesaaten, Kleeschalen, Kleesaathulsen«,
nikoliv však »Kleeabfalle«. Ve smyslu téhož tarifu díl I. odst. A § 56
prováděcí ustanovení V (1) a (2), pak dle dílu I. oddělení ~ III. »Vše~
obecné ustanovení o počítání dovozného« čís. g) 1. nestačI, by obsah
byl označen hromadným názvem, jsou-l~ v ~ředpisech o. klas!fikaci
zboží určité předměty vyznačeny hromadnym nazvem. Nema-Ir byh dle
zmíněných předpisů započítá?o dovozné. I. tří~y, nutno v~dle hro~ad:
ného označení nebo mlsto ne ho označlh zbozl tak, Jak Jest speclelne
označeno v »klasifikaci zboŽí«. Pro případ, že v této klasifikaci není onen
druh zboží" označen, nutno vedle označení, obvyklého v obchodním
styku, uvésti hromadné označení tak, aby bylo 'p~o~ázáno,. že zboží p~~
tří pod onu příslušnou rubriku. Dle shora zmll1eneho tanfn pro zbozl
díl I oddíl B část A lll-b jest použiti dovozních sazeb I. třídy, je-Ir
ořed~psána p;o ono zbožl třída, - jak jest ve sporném případě Zr;'í~
něný tarif oddíl B, část C »klasifikace«, písmeno A-I nebo n.en~-lr
ani",v .předpisech o klasifikaci zboží, ani v části B ani jinak tanfmch
v

I:

758

759

předpisl!. Mohla tudíž dle názoru odvolatele dráha vzhledem k uvedeným předpisům a k §u 57 žel. dopr. ř. počítati sazbu bez ohledu na to
co vb>:lo skutečným obsavhen; zásilky, dle I třídy, po případě dle výji~
me~neho tanfu 3 bl, ackohv počítala sazbu pouze elle třídy II. a).
Avsak prvním soudem bylo zjištěno, že sporná zásilka obsahovala odpadky pouhého jetele, které odpadnou po odstranění jetelového semene, !,ebo~l! jetelové plevy; jichž se užívá jako náhražky krmiva, a
bylo ?ale vzjlste?o ,na zaklade ~o~udku !nalce, že takové jetelové plevy
tS?U, uplne r0.zdll?e. od odpadku jeteloveho semene, vypadajících při či
stem a prosevam jeteloveho semene, Bylo dále prokázáno posudkem
z?alce, zev. odpadky pouhého jetele (jetelové plevy) tarifují jako jetel
s~?J dl: tndy C sazbou 1080· Kč 30 h, kdežto dráha tarifovala v tomto
pnpade dle sazby pro jetelové semeno, kterážto sazba činí 2397 Kč
60 h, ježto. pro odpadky, pro které není v klasifikaci zboží zvláštní
sazby, plaŤ! sazba ,stanovená pro zboží, o jehož odpadky jde, Správně
proto, rozhodl pr;,m ~oud, ž~ označení »jetelové odpadky« v nákladním
h~tu jest zcel,a presne, protoze odpadky jetelového semena jsou od pouhych jetelovvy~h odpadkl! (jetelových plev) naprosto rozdílny a tudíž
tl:nto ?znace~lm mohou býti míněny toliko odpadky jetele, dle povahy
vec; pnrozene Jetele sušeného. Název »jetel sušený« jest však obsažen
~ p;edplsech o klasifikaci zboží pod H 9, nemlIže tedy o nějakém ozna::e111 hr?madném býti řeči. Neúplnost řízení spatřuje odvolatelka v tom,
ze prvy;n soudem nebyl proveden důkaz znalcem z oboru tarifnictví
o_tom, ze vdle označení zásilky byla dráha oprávněna tarifovati dle I.
tr!dy po pnpadě dle výjimečného tarifu 3 bl. Tento důkaz by měl však
vyzn~m youze t~hdá, kdyby. první soud nebyl dospěl k přesvědčení, že
0~nac~111 Jetelovych odpadku bylo ve smyslu předpisl! tarifových zcela
presne.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

předpisu, jednal zcela libovolně a musi nésti následky tohoto svévolného označení zboží. Není-li však pochybností o tom, že jetelové odpadky tarifují dle třídy C, nemůže žalovaný erár odvozovati právo, počitati dovozné dle vyšši třídy, z předpisu odstavce b) všeobecných
ustanovení o výpočtu dovozného za zboží nákladní A III. dílu 1., oddě

lení B železničního tarífu nákladního (platného od 1. ledna 1918), že
"se sazeb třídy I. použije pro zboží, pro které jest stanovena třída I.
nebo pro které není ani v roztřídění zboží, ani v oddílu B ani nikde
jinde stanoveno tarífování.« ~okud žalo~aný erárv odvozuje .zmÍl;ěné
právo z prováděcího ustanovem V k §u 56 zel. dopr. r. ve spojem" predpisy ods!. g I. všeobecných ustanovení o výpočtu dovozného za zboží
nákladní A III., dílu 1., oddělení B železničního tarifu nákladního, jednajícími o předmětech, které jemu zařaděny pod sp~lečvný h! o m a d n ~
název, stačí připomenouti, že nejde vůbeS o ,takovy predmet, a ?statn:
žalovaná strana si nevšímá toho, že dotcena ustanovel11, Jak vyslov ne
c:vedeno na příslušném místě, platí jen P;o doložky, ,které jsou v roztřídění zboží označeny zvláštním znamemm krouzkem s tečkou
__ ale žádná z položek, která by přicházela v úvahu (A 1, K 18, Hv9;
S 39) není takto označena, tak že již z toho důvodu nebylo by lze UZIŤ!
těch ~stanovení. Nemají-li místa tato ustanovení, jest veškerý podklad
odňat návrhu by připuštěn byl znalecký dúkaz o tom, že dle nic h
hyla by žele~nice oprávněna počítatí dovozné podle vyšší třídy. Nesejde konečně na tom, zda mohla železnice při stanovení dovozného
zjistiti, zda se zboží srovnává s-údaiem v nákladním listě, čili nic. Nebylo-li jí to možno - bez viny odesílatele, jako v tomto případě
a předepsala-li vyšší dovozné, než dle pravé povahy zboží a platného
tarifu předepsati měla, má to právě dle §u 70 žel. dopr. ř. v zápětí, že
musí oprávněnému vrátiti, oč bylo vÍCe zaplaceno.
čís.

o II vod y:
vOovolání, v nemz se uplatňují dovolací důvody §u 503 čís. 4 a 2
c~ r. s., a v po.?statě op~kuj,í výv?dy odvolacího spisu, není opodstat'1~n~. Pou~':ZUjIC ke spr~~n!m ~uvvodúm napadeného rozsudku při poml11a sejeste ~oto: Jest zjlsteno, ze slo o odpadky jetelové, nikoliv o od~ad~y Je~:I?veho sel~ena, Jetelo;,é 0vdpadky nejsou sice v roztřídění
~bozl zvlast~, J~,~nov,,-~y, ale ponevadz pro jetel - čerstvý i sušený _
J e ~ t v r~zt;ldell1 zbozl sta~oveno tarifování (K 18, H 9) a to při množstVl nejmene 10.000 kg - Jako v tomto případě - třída C, tarifují je!elov~ odpadky dle poznámky k položce AJ.) roztřídění zboži stejně
Jako J~tel, tedr dle třídy C. Nelze se tudíž důvodně odvolávati na ustanovel11 ,§u 57 z~1. doopr. ř., d!: n~hož .od;sílatel ,ručí ž~leznici za správnost I uplnost udaJu a prohlasem, pOjatych v nakladm list a nece všechvny, důsl~dky, jež vzejdou z nesprávných, nepřesných n~bo nedostac
te:nych zazn~mu; nEboť označení »jetelové odpadky« vnákladnílll lis!e nebylov am ~~správné, v~ni nep!esné'vani nedostatečné, nýbrž odpovldal? pIne roztr~dem zboz!. Neoduvodnena jest proto též výtka, že prý
OdesIlatel, označlv zboží J1I1ak, než měl učiniti dle příslušného tarifního

2578.

Ujednáno-Ii, že kupite! má právo obal dodaného zboží (sudy) do
doby vrátiti, jest prodatel povinen, vzíti je v této lhůtě zpět. Po
uplynutí lhůty má prodatel na vůli, zda chce obal zpět anebo za něj
náhradu. Dokud nevyzval kupitele po uplynutí lhůty, by obal vrátil,
!lení kupítel v prodlení a nahodilá ztráta postihuje prodatele.
,
,
určité

(Rozh. ze cine 2.

května

1923, Rv II 515/22.)

Žalobce dodal žalovanému, s nímž byl v obchodním spojení, v roce
1916 sudy s lihovinami a sděIi1 mu ve faktuře, v níž účtoval za sudy
úhrnem 96 K, že sudy vezme. zpět pouze tehdy, budou-Ii vráceny do 14
clnú, podotkl však výslovně, že sudy zůstávají jeho vlastnictvím. Žaloi'aný ve lhůtě sudů nevrátí! a byly mu pak při drancování uloupeny.
Žalobě o vrácení sudů nebo zaplaceni 1057 Kč (nynější jich cena)
D r o c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d
přiznal žalobci pouze nárok na vydáni sudů nebo náhradu za ně penízem 96 K. O ů vod y: Ježto žalovaný sudC! nemá, jest případ tento rozhodnouti dle předpisů zákona o náhradě škody a jde tedy o otázku, zda
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je ž,.Jovanjr povinen k náhradě cen roku 1916 či cen dnešních, po pří
padě, zda lze za to míti, že jde o vyšší moc, která žalovaného ve smyslu §u 1296 obč. zák. od náhrady škody osvobozuje. Tento případ nelze připustiti, neboť, i kdyby bylo správným, že žalobce sám si škodu
zavinil tím, že včas od žalovaného sudů nežádal (o vrácení nežaloval),
jak žalovaný namítá, jest neméně vzíti zřetel na to, že škodu žalobcovu
při nejmenším touž měrou zavinil žalovaný, žalobci včas sudův ani nevrátiv, ani nezaplativ, ba nutno tvrditi, že žalovaný škodu tu zavinil daleko větší měrou, než žalobce, neboť byl ku vrá~ení (zaplacení) povinen, kdežto žalobce měl pouze právo, žádati to nebo žalovati, a nelze
předvídati, zda jeho vyzvání nebo žaloba by do dne vydrancování obchodu žalovaného byla měla úspěch. Dlužno tudíž uznati, že žalovaný
neoprávněným zadržováním sudů žalobce poškodil a tudíž k náhradě
škody jest povinen (§ 1294 a násl. obč. zák.). Jde tudíž pouze o to, jakou škodu má žalovaný hraditi. Smysl první věty doložky faktury jest\
ten, že po uplynutí 14 dnů žalobce sudů již zpět nepřijme, je žalovanému ponechá, a se zřetelem na to dlužno óalší větu, že sudy zůstávají
přes to jeho vlastnictvím, vykládati ve spojitosti s větou první pouze
tak, že žalobce žádá zaplacení jejich ceny. Jest samozřejmo, že cenu
sudů dlužno určiti pouze dle doby jejich dodání.
To plyne z pojmu
kupu, o který se zde jedná, a z ustanovení čl. 342 obch. zák., že kupní
cena má býti zaplacena při odevzdání zboží, neboť zajisté vždy kupuje
se za cenu, jakou má věc v době kupu a odevzdání, a nikoliv za cenu,
jakou bude míti někdy v budoucnosti. V tomto případě asi za pět let.
1est tedy jisto, že žalovaný jest povinen, nahraditi žalobci cenu sudú
v době dodání, tedy patrně cenu, jak na faktuře byla uvedena.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání.
D

ů

vod y:

Zda doložka na faktuře o vrácení sudl! zněla tak, jak jest uvedeno
v rozsudku odvolacího soudu, či zda obsahovala ještě také dodatek,
»že sudy jsou jen k vůli pořádku zařazeny do účtu,« nemá pro po sou~ení věci významu. Každým způsobem lze doložce rozuměti jen tak, jak
JI vykládá dovolání samo, totiž, že žalovaný měl právo, sudy do 14 dnů
vrátiti, a žalobce byl v tomto případě povinen, vzíti je zpět, po této
lhůtě však měl jedině žalobce právo voliti, zda chce sudy vzíti zpět, či
žádati za ně náhradu. Tomu-li tak, bylo na žalobci, když žalovaný .nevrátil sudů do 14 dnů, by se rozhodl, zda chce žádati jich zaplacení či,
vykonávaje právo vlastnické, jež si vyhradil, žádati jejich vrácení. Dokud žalobce žalovaného nevyzval, aby sudy vrátil, nebyl žalovaný v prodlení s vrácením sudů, neboť do 14 dnů po jejich obdržení byl sice
oprávněn, nikoli však povinen je vrátiti, a po uplynutí této lhůty byl
povinen je vrátiti jen v tom případě, kdyby byl žalobce žádal jejich
vrácení. Ve sporu nebylo však ani tvrzeno, že žalobce vyzval žalovaného před 6. červencem Hl17, kdy sudy při plenění byly ukradeny a
zničeny, by mu sudy vrátil. Důsledkem toho nebyl žalovaný dne 6. čer
vence 1917 v prodlení s vrácením sudů; proto neručí za jejich ztrátu,
která byla způsobena náhodou, žalovaným nezaviněnou, nýbrž ztráta

ostihuje žalobce jako vlastníka. Z toho plyne, že žalobce ~emůže ,na
~alovaném žádati, by mu sudy vrátil, a plyne z toho ~ale" ze na nem
nemůže ani žádati zaplacení nynější ceny jejic!" pon~va~z povl.nno~~

žalovaného, zaplatiti nynější cenu, by p.ř,edpoklad.ala,. ze zalcvany rucI
'e;ich ztrátu. Nemá tedy žalobce pncllly, vytykal! rozsudku soudu
~~uhJ stolice, že na jeho újmu věc nesprávně posoudil. V~hl~den: ,k tolU nebylo potřebí doplňovati řízení důkazy o tom, za pkym ucel~Il1
~ la uvedena cena' sudů ve faktuře, a není tudíž řízení v tomto smeru
n~úplným, jak dovolání tvrdí.
čís.

2579.

Podná'emník není oprávněn, odporovati smíru nájemn~~a s. prona'ímatelem Jo vyklizení najaté místností. Není závady, by. za !IZem o svú{ení soudu k výpovědi strany smírem neujednaly vykhzem bytu.
(Rozh. ze dne 2. května 1923, Rv II 281/23.)
Prona"ímatel uzavřel v řízení o s~udním ,~vole~í k výpověd,i, s ná~
jemcem sJmír o vyklizení bytu. žalobu pod~aJemll!ka na p;onaJIn1a.tele
a ná'emce ,o bezúčinnost smíru pro c e snl s o ll,d pl vve , s to, I e,e
zamltl D ů vod y: Ve smvslu §u 568 c. ř. s. plalI vyp~ve~: da~a ,na;emníkovi, též oproti podĎájemníkovi. Zákonu o, och;ane, nale~lllku. ze
~ne 8 dubna 1920 čís. 275 sb. z. a n. bylo vyhoveno lIm,. ze byla p~dana
žádo;t o povolení soudní výpovědi, že bylo o tomto navrhu J.ed;ar o a
skončilo toto jednání smírem. Není příčiny, proč by t~nto ,S~H y nelatn'!ll' § 7 cit. zák. žádá pouze, by řízení o podání vypovedl ve smyslu
foho Yzákona bylo zachováno. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
D Ů vod y: Odvolání není opodstatněno a pOIJkazuJ~ .se o~volatel na
správné důvody napadeného rozsudku. Nelze sou~.laslh s nazorem odvolatelov' m, že § 7 zákona ze dne 8. dubna ~ 920. CIS. ~75 S?: z. a. ~. vylučuje urovnati spor o výpověď smírem, a ze vypoveď muz,~ b~tI ť~~
noven~ ouze nařízením soudu. Zákon upravuje pouze onl pnpa, y,
o Pří;u;tnosti výpovědi není mezi stranami, shody" nem lImh~sakč·v~t~
, ob. stran o svém soukroll1oprávmm pome;u n~mo y, u !~I I
loucen .' . y(§ 137~ obc' za'k) a není proti urovnám smnem prekazky
~., ,
"b ť
d á
narovnanl
ani v případě, kde nájemce dal místnosti d~ podnaJ:"u, ne o ,~o n ~
. emník. není k pronajímateli bytu ve smluvmm P5'meru ~ nemu.ze, anI
~bsah .smíru býti· brán v pochybnost žalobcem, Jenz na smll"U nell! vubec
súčastněn (§ 1380 obč. zák.).
,
Ne j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolání.
D

ů

vo dy:

Od olací soud posoudil věc správně po strán~e pr~vní. ~l'rávllým
. . h v názor že zákon poskytuje ochranu pouze ~alem~lku VUCI. prona
!~ J:t~i bytu' nikoli však podnájemníku, ohled~e kter~ho, pl~tI § ~? Š
Jun
, "r tohoto §u v žalobcův prospech nem duvo u vz e~'e~ .~~ ~~Outk~~Ý',~ zjištění[~. Z toho je dovoditi, že žalobce lako pod-
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nájeol1111ík není v~b,ec oprá~něn odporovati smíru jako exekučnímu titulu
z d~vo.du domnele pravm neplatnosti. Mimo to uznal odvolací soud
spravne 'p~at~o~t s;;'íru b~z ohled~l. na § 7 uvedeného zákona, jenž má
na myslI j:;dllle pr;pad, .ze by naje.mník sjednávaje nájemní smlouvu,
vzdal. s~ preéle?l ~akonne ?~hran~ pko nájemci mu poskytnuté. Jinak
se.';1a vec, k~yz na!emce, pnpv vypověd', o jejíž schválení pronajimatel
z~zadal, vzd~ se teto. ochranj1. a. souhlasí se zrušením poměru nájem!l1ho .. Takove omezeni dlsposlcmho práva nájemcova zákon neměl na
myslI.
čís.

2580.

Stačí, b~l-l! o yydán.í věci žalován pouze jeden z několika držitelů.
. Pos~.oUPtl-h knrhovm vlastník touž nemovitost· dvěma různým OSO_I
bam, pnp~c1ne do vlastnictví tomu, kdo dříve požádal o vklad do knih
pozemkovych, třebas věděl O! dřívějším mimoknihovním převodu.
(Rozh. ze dne 3. května 1923, Rv I 1315/22.)
Trhovou smlouvO!; ze d~e 31. prosince 1918 koupili žalobci od BohUlTI1b S~a p~zemek ck. 42::'/1 a bylo pro ně vloženo na pozemek ten
vlastmcke p;av? sub pres. 15. ledna 1919. Žalobci však skutečně poze~ku neuz;va!J, nýbrž drželi jej manželé Jan aAnna F-ovi. Proti žalobe, podane pouz:,. na Jana F:a ~ domáhající se uznání práva vlastni~keho, ~a~azu dalslho jeho rusem a vydání pozemku žalobcům namítl
zalovany I. nedostatek pasivní legitimace, ježto žalován jest pOuze on
ač. sporn)" pozeme~~ patří také jeho manželce Anně, .kteráž jej s ním spo~
le:ne koupIla a uZlvala, jest tudíž jeho spoluvlastnicí a z toho důvodu
Lezto, jde o t. z~. ?utné společenst~í. v rozepři, ·měla býti žalována sou~
casne, 2. na!uralm spoluvlastmct~l. zalovaného k polovici sporného pozemku, jehoz pry nabYL~d tehdejslho vlastníka Josefa Š-a, jenž trhovou
smlo.uvou ze dne 29. zan 1914 pozemek č. kat. 425/1 role jemu a jeho
manzelce Anně ~ár?veň s pozemky. č. kat. 424/1 a 424/2 tamže prodal
a JIm do vla~!?lctvl odevzdal.
plsemném vyhotovení smlouvy trhové
ze .dne 29. zan 1914 pozemek c. kat. 425/1 sice uveden není to však
pry se stalo. jen nedopatřením, ježto ve skutečnosti i tento byÍ prodán.
P: o. ce s n I s o u d pr v. é s t o I i ce žalobě vyhověl. O ů vod y:
Namltka ne~ostatku paSlVllJ }egltImace jest bezpodstatná. I kdyby pravdou bylo, ac tomu ve skutecnosh tak nem, jak níže bude dovozeno že
sporny pozemek jest ve spoluvlastnictví žalovaného a jeho manželky
ply~ul .b!, z toho pouze ten důsledek, že by mohli o jeho vydání žalo~
v".,m, byh o?a jako ~polečníci rozepře dle §u II čís. 2 c. ř. s. NerozI~,:ne spol:c~noství vsak ani v tomto případě by založeno nebylo, ježto
VUCI spolecmkum. byla by rozhodnutí různého obsahu možná, rozsudek
nem.usIl by nutne byh jednotným, takže pro nedostatek těchto náležit~stI .§u. 14 c'. ř; s. použíti nelze. Ježto pak nutné společenství rozepře
pr! .nemz musl zalovaŤ! (žalováni býti) jen všichni společníci současně'
IIlltZe nas!~!t!oliko při společenství nerozdílném, plyne z toho, ž~
v tomto pnpade, kde jde pouze o prosté společenství, jest obrana ža-

'!

: !
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lovaného, že žaloba měla býti ří~ena zároveň na jeho manželku, naprosto pochybená. Jak ze stylisace žalobní žádosti patrno, nejde vlastně
o žalobu jedinou, nýbrž žalující strana smísila v jedno žalobu vlastnickou dle §u 366 obč. zák. (»pozemek vydati«) se žalobou zápůrči
dle §u 523 obč. zák. (»dalšiho rušeni se zdržeti«), ač správně k dosažení zamýšleného účelu stačila již žaloba vlastnická, takže kumulace žaloby zápůrčí byla úplně zbytečná. Základem obojí žaloby jest
vlastnictvi a dlužno tudíž především řešiti spornou otázku, zda právo
toto žalobcům skutečně přísluší. V té přičině jest nesporno, že pozemek Č. kat. 425/1 jest skutečně v pozemkové knize do vlastnictví
žalobců připsán, a že tudíž jsou jeho ki;ih,:vnimi vlastníky .• VŮČ!, této
nesporné skutečnosti tvrdí však žalova?y,. ze k p.,:zemku. p,nslusl. mu
společně s manželkou vlastnictví naturalm, pro nez domaha se prednosti před knihovním vlastnictvím žalobců z .toh,: důvo.du, že pozemku
nabyli časově před nimi (v roce 1914, kdezto zal ObCI teprve v r~ku
1918) a jej také od té doby maji ve lysickém držení. Soud dospěl vsak
k přesvědčení, že tVEzení ž~lovaného o n~turálním vlastmct~! .~~~a
právního podkladu. zalovany odvozuje sve ."la~tmctv~ .od dnvejslho
vlastnika sporného pozemku Josefa š-a, od nehoz pry Jej v roce 1914
koupil. Vzhledem k tomu, že jest zde písemná trhová smlouva ze dne
29. září 1914, jsou dány dvě možnosti: bud' písemná s~lou~a odpovídá
skutečně vůli smluvních stran a jest úplna, nebo predmetem trhove
smlouvy byl také sporný pozemek, jenž p~uze nedopatře.ním v ni pojat
nebyl. V onom případě nebyl by sporny pozemek, j~zto v pl~emne
trhové smlouvě neni o něm zminky, vůbec prodán a jest tedy psno,
že by žalovaný vlastníkem jeho státi se. n~mohl. V dru~é';1 p!ípadě ~š"..~
šlo by o případ ústní úmluvy. Dle dnesmho stavu pravm vedy nem pz
vážného sporu o tom, že vlastnictví k nemovitostem, v pozemkové kmze
zapsaným, lze singulární sukcesi (mezi živými nebo na případ smrti)
nabýti toliko zápisem do veřejných knih (§ 431 obč. zák., Randa 1900
str. 163). Až do knihovního zápisu nepřísluší nabyvateli věcné právo
k nemovitosti, nýbrž toliko obligační nárok na prodávajícího, smě
řující ku knihovnímu zápisu vlastnictví, event. k náhradě škody. (Ol. U.
n. ř. 4359 judikát čís. 186, Krainz Ehrenzweig 1913/630.) Tento obligační nárok jako pohledávka vůbec směřuje toHko vťtči druhému smluvníku (jeho dědicům), avšak třetích osob důsledkem relativní povahy
obligačních práv se netýká. Kdyby tedy, jak žalovaný tvrdí, byl mu
sporný pozemek Josefem Š-em, jako dřívějším jeho vlastnikem,skutečně prodán, šlo by o případ t. zv. sukcesivního zcizení (Doppelverkau!) téže nemovitosti různým osobám, z nichž jedna vymohla si
knihovní zápis vlastnictví,druhá však nikoliv. Tento případ řeší výslovně § 440 obč. zák., jenž praví: Postoupil-li knihovní vlastník jednu
. a touž věc nemovitou dvěma rozličným osobám, připadá tomu, kdo
dříve za vldad knihovni žádal. Vlastnictví sporného pozemku nabyli
tudíž pouze žalobci, kteří jedině knihovní zápis vlastnictví si vymohli.
Na tom nemMe změniti ničeho ani ta skutečnost, že žalovaný s manželkou sporného pozemku fakticky až dosud užival.. (Rozh. ze dne
16. března 1921, Rv 301/20 uveř. pod č.52 přílohy Jur. Ztg. 1921.)
Ani tak nestal se žer Q laný vlastníkem, nýbrž, maje pozemek pouze ve
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s~ém fySickél:' držení, byl toliko jeho držitelem ve smyslu §u 309 obč.
zak. a na!ur~lnIm vlastníkem mohl Se státi teprve po uplynutí 30 let
leho vydrzenrm (§ 1468-1477 obč. zák.). načež teprve měl by možnost, vymod si knihovní zápis vydrženého vlastnictví a státi se jeho
knl h o Vnl m v I a s t n í k e m. Toto právní postavení žalovaného nedo~~alo by!,aprosto žádné změny ani tehdy. kdyby žalobci, kupujíce poz~eJ1 sporny pozemek, byli věděli, že byl již před tím prodán žalovanému.
Pr.es č.etné rozpory v této otázce zvítězil dnes v literatuře i v judikature .vseob~.c~ěJJráv~í názor,. dle něho~ knihovní nabyvatel i při vědo
mostr o dnVejSlm prevodu jest chranen ve svém vlastnictví (Unger
Stubenrauch, Krainz-Ehrenzweig, Randa, Gl. U. čís. 5114, 10.183;
12.26~, 12;642,13;170, 14.618, n. ř. 1845,2008,4847, a z nejnovějších
h~~,vne vyse Zm111ene rozhodnutí Jur. Ztg. 1921 sb. č. 52). Také soud
P;IKlo11l1 se k tomuto náhledu, neboť v pouhé vědomosti o dřívějším \
prevodu nelze ještě shledávati obmyslnost. (Randa 1900 str. 166.)
O d vol ~ c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Jedním z výronů
vlastmckeho práva podle §§ 354 a 366 obč. zák. jest oprávnění vlastníka, by s věcí libovolně nakládal, každého jiného' z toho vylučoval, a
zadržovanou věc od majitele jejího, tedy i od držitele naturálního
soud~ě požadoval. Při tom se nevyžaduje, by vlastník podal žalob~
na vs:chny detentory věci, a není překážky, by nebylo jeho žalobě
vyhoveno, i když žaluje jen některého nebo některé z detentorů. Dlužno
mu pone~hati na vůli, koho žalovati chce; máť podle cit. §§ právo žalovatr kazdého. Poněvadž žalovaný osobuje si vlastnické právo ku věci
o níž žalobci tvrdí, že oni jsou jejími vlastníky a že věc jim zadržuje:
jest žalovaný ke sporu pasivně legitimován. Nemůže s úspěchem nam.ítati ~ni neodůvodněnost žalo~y proto, ~e měl býti také žalován ještě
?ekd.o J111y (jeho manželka). Duvody rozhodnutí (Glaser-Unger 8354),
)ehoz odvolatel se dovolává, nejsou nikterak přesvědčivé a po názoru
soudu odvolacího nemůže zájem osoby (manželky žalovaného), jsoucí
';'11110 te.nto s'p0r, býti důvodem pro zamítnutí žalob1', která jinak proti
~alovanem.u Jest ?právněn~. Docílí-1'. žalobce rozsuJkem, jehož dobyl,
jen p;oÍ1 zal~vanemu, plneho svého účelu, jest otázk, jiná, kterou tu
rozebnatJ netreba. Jen tolik budiž podotčeno, že, kdyby měla manželka
žalov~ného .ien ty ~á~itky, jako o~, .podlehla by rovněž ve sporu; pak-Ii
by m~la na~ltky jl~e, pouze z JejIch (sobních porrhú čerpané, ne-'
prospely by zalovanemu, takže pro řešení rozepře s hlediska jeho zájmů
Jest nerozhódno, zda 'býla zároveň s ním žalována čili nic. Soud odvolací .nen;ůž~ ~e přikloniti k právnímu, názoru odvolatr le, že tento SpOf
nen;a by tJ resen podle §u 440 obč. zak. Naopak. Právní otázka, kterou
91~zno zde řešiti, právě tímto §em jest jasně a zcela nepochybně roz,;ese~a: Jest .ovšem praváa, že marginální rubrih §u ~40 obč. zák.,
fnlu~lcl ~ kohsl vkrad~,. není úplně přiléhavá a nevystihuje ob sáhu jeho,
ponevadz nejde o kolIsI vkladu práva vlastnického, nýbrž o kolisi vlastnických nároků dvou osob, z nichž jedna zažádala o vklad svého vlastnického práva dříve, druhá pak později. Za předpis zákona nelze poklád~ti marginální rubriku, nýbrž doslov dotyčného §u a dlužno jej
~ykladatr podle vlastního významu slov v jejich souvislosti a jasného
umyslu zákonodárcova (§ 6 obě. zák.). Smysl §u 440 obč. zák. jest

jasný, nepochybný a jeho ustanovení řeši přímo případ, o jaký tu jde,
obmezují nálezy, uveřejněné ve sbírce Glaser-Unger pod číslem
8354 a 4133, odvolatelem citované, předpisy §u 440 pouze na před
nostní práva dvou osob, které obě za vklad zažádaly. Vždyť podle
předpisu toho není vůbec ani podmínkou jeho použití, by dvě osoby
žádost za vklad podaly. Předpokladem jeho jest toliko, že vlastník tutéž
nemovitou věc dvěma různým osobám přenechal. Jakmile jedna z nich
za vkla(j práva vlastnického do pozemkové knihy zažádala, připadá
jí vlastnictví, bude-Ii ovšem její žádost příznivě vyřízena. Nelze proto
uznati správným mínění odvolatelovo, že spor dlužno posuzovati podle
§§ 321, 372 a 442 obč. zák. Onen z těchto §§ svědčí přímo proti stanovisku odvolatelovu. Právo vlastnické jest právem věcným. K věcem
nemovitým lze ho nabýti právě tak, jako každého jiného věcného práva
k nim ien řádným zápisem do veřejné knihy. To vyplývá jasně z §§ 321
a 431' obč. zák. Z §u 442 obč. zák. nemuže odvolatel pro sebe rovněž
ničeho vytěžiti, poněvadž předchůdce žalobců, knihovním vlastníkem
role Č. k. 425/1 byl a toto své právo na ně tedy převésti mohl. Pro
tvrzení že knihovní držba žalobcu není pravá, neuvádí odvolatel okolností, nichž by se na správnost jeho dalo souditi. O nějaké~ uc.hopení
se držby žalobci způsobem vadným ve smyslu' §u 345 obc. zák., by
jejich držba mohla býti označena nepravou, nelze vůbec mluviti. Rovněž
bezdůvodně popírá odvolatel bezelstnost jejich držby. I kdyby žalobci
byli věděli nebo při náležité opatrnosti věděti musili, že sporného pozemku užívá žalovaný a jeho rodina" nebylo by v tom lze spatřovati
obmyslnost žalobců podle §u 326 obč. zák. Vědomost o pl'uhém užívání věci, která může býti důsledkem obligačního, po případě prekaristického poměru užívatelova k vlastníku, nemůže býti ještě důvodem
pro to, by knihovní nabyvatel mohl býti pokládán za obmyslného. Ano
on jest podle §u 440 obč. zák. chráněn i tehdy, když věděl o tom, že
věc iiž před tím byla přenechána jinému. To jest míněním, panujícím
v literatuře i judikatuře, jak o tom svědčí celá řada rozhodnutí nejvyššího soudu (zejména také nález repertoře číslo 59). § 440 obč. zák.
nepředpokládá nevědomost nabyvatele o tom, že věc byla jinému dříve
postoupena. Opačné mínění vplétá nemístně ohledy exaktní mravnosti
do oboru práva, s čímž nelze souhlasiti, ježto důvody mravnímI nelze
vyvrátiti výslovný a jasný předpis zákona. Názor panující jest ve shodě
s dllsledkem zásady publicity veřejných knih a důvěry v ně, který
došel nejproníkavějšího výrazu v § 1500 obč. zák. a dvorního. dekret~
ze dne 27. března 1846, čís. 95 sb. z. s. Výtka odvolatelova, ze prvnr
soudce k vědomosti žalobců O užívání role číslo kat. 425/1 žalovaným
s jeho rodinou nepřihlédl, ač tak podle §u 182 c. ř. s. učiniti měl, není
oprávněnou, to tím méně, když prvý soudce okolností tou se v důvo
dech rozsudku obírá a ji po právu za nerozhodnou označuje. Marně
snaží se odvolatel dovoditi dále. že žalovaný se svou manželkou jsou
pravými vlastníky a že žalobci nemají pro sebe žádného důvodu. Bezvadným jejich d;ivodem podle §u 424 obč. zák. jest trhová smlouva
ze dne 31. prosince 1918, sjednaná v době, kdy prodávající Bohumil
Š. v pozemkové knize byl zapsán jako vlastník. Odevzdání k nabytí
vlastnictví podle §1l 475 obč. zák. nutné. stalo se způsobem při nemo-
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vitých věcech podle §u 431 obč. zák. jedině moznym, totiž vkladem
práva vlastnického do knihy pozemkové, takže žalobci nabyli tím plného
práva vlastnického a jejich žaloba jest tedy oprávněna. V ostatním odkazuje se odvolatel na správné důvody napadeného rozsudku. s nimiž
soud odvolací úplně souhlasí.
Nejvy Šš í s o ud

nevyhověl

dovolání.

D ů vod y:
Výtka mylného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) není
§u 369 obč. zák. dlužno vlastnickou žalobou o vytoho, kdo ji má ve své moci, kdo jest jejím detentorem. Při detenci neuznává se ani zákonem, ani právní vědou děli- ~
telnost, poněvadž dělba dle podílů, jakožto pochod duševní, předpo
kládá vztahy k vědomí, k vůli (viz Randa Besitz, 4. vyd. str. 504),
které k detenci netřeba. Žalovali-li tedy žalobci pouze jednoho z manželů F-ových, kteří společně sporný pozemek detinují, vyhověli tím
podmínce §u 369 obč. zák. Náhled dovolatelův, že jeden ze spoludržitelů nemůže sporný pozemek vydati, není správným. Faktického odevzdání není třeba. Stačí úplně, když žalovaný přestane pozemku toho
užívati, neboť pak budou se moci držby chopiti žalobci a vydání pozemku bude uskutečněno. Odevz<Jání zde potřebí není, neboť jest nahrazeno zápisem vlastníků do pozemkových knih, kterýž už dne 15.
ledna 1919 byl proveden. Rovněž nevyložil soud odvolací nesprávně
ustanovení §u 440 obč. zák. Postoupil-li knihovní vlastník týž pozemek
dvěma rozličným osobám, připadne to,nu do vlastnictví, kdo dříve požádal o vklad do knih pozemkových (§ 440 obč. zák.). Pravidlo toto
platí i tehdy, když nabývající o dřívějším převodu věděl, neboť dokud
pozemek žádnému z obou kupitelů knihovně připsán nebyl, nemá žádný
z nich věcného práva k pozemku, nýbrž toliko obligační nárok proti
prodateli na knihovní převod pozemku; přednost přísluší bez ohledu
k vědomosti nabyvatelově o dřívějšim převodu tomu, kdo dříve za vklad
požádal. O obmyslnosti jeho v tomto případě nelze mluviti, neboť toliko znalost jsoucnosti cizího práva vlastnického k témuž pozemku pokládati lze za obmyslnost (§ 326 obč. zák. Viz Randa, vlastnictví, 4. vyd.
str. 155 a 156, repert. nálezl! čís. 59 a judikát čís. 186). Tomuto právnimu nazírání nejsou na újmu ani úvahy, dovolatelem uplatňované,
které povšimnutí zajisté zasluhují, avšak více s hlediska zákonodárce,
než s hlediska soudce. Dle platného práva (§§ 431 a 440 obč. zák.)
lze nabýti vlastníctví k nemovitým věcem při singulární sukcesi toliko
vkladem práva vlastnického do pozemkové knihy. Poněvadž žalovaný
ani jeho manželka v knize pozemkové jako vlastníci sporného pozemku
zapsáni nejsou, kdežto žalobcí, jak nesporno, byli zapsáni jako vlastnici pozemku již 15. ledna í 919, lze pouze žalobce za vlastníky pozemků uznati a jest tudíž jích žaloba vlastnická dle §§ 366, 369 a 523
obč. zák. odůvodněnou: právem proto obě nižší stolice žalobě vyhověly
a 10 ze správných, jimi uvedených důvodů, na něž se poukazuje.

odůvodněnou. Dle
dání věci žalovati

čís.

2581.

Uplatnění práva předkupního předpokládá, že prodatel uzavřel již
s osobu třetí hotovou kupní smlouvu pod podmínkou, že nebude uplatněno právo předkupnÍ. K uplatnění práva .toho se vyžaduje, by oprávněný závazně prohlásil, že vstupuje na místo třetího kupitele do
smlouvy.
(Rozh. ze dne 3. května 1923, Rv I 1506/22.)

žalobkyně a žalovaný koupili společně důn~ a vyhradili si navzáj<;m
ku polovici druhého právo předkupní a to t~k, ze ten, kdo bude; vyzvan,
zda použiti hodlá práva předkupního, povmen .?~de do 3 dnu od vy_
rozumění prohlásí ti, zda práva předkupnIho pouzlva .. Konce~n ledna 1921
sdělila žalobkyně žalovanému, že hodlá ~lům ~r':.da!1 a ozn~mlla mu .počátkem února 1921, že dům již prodala. Zalobe, ze zalovany Jest povmen
uznati a trpěti že předkupní právo k polovině domu zaniklo a nadále
knihovně váz,;e bezdůvodně a že na základě rozsudku může býti
knihovně vložen výmaz práva předkupního, bylo obě ol a niž š í 111 i
s o u d y vyhověno, ježto žalovaný se jednak ~v.ého předk.upn~ho práov~
výslovně vzdal, jednak je nevykonal anI ve lhute smluvene anI ve lhute
zákonné.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Názor oovolatele, že jeho předkupní právo nezaniklo nevykonáním,
poněvadž nebyl k jeho výkonu vyzván již před prodejem, nýbrž. až
něm nelze srovnati se zákonnými předpisy §§ 1072-1079 obc. zak.

p0

o pl:ávu před kupním. Z těchto předpisů a s.al;,a pojmu ~ráva p,ředkup
ního plyne naopak, že povinnost k uplatnem predku'pm~? pr~v~ pod
následky jeho zaniknutí předpokládá, že prodatel uzavrel JIZ s treÍl osobou smlouvu, co do kupní ceny určitou, a ~a podmínky, ~e. nebude upl~t
ně no předkupní právo, pro obě strany zavaznou, ne~ot Jen.v ~akovem
případě a nikoli již při pouhém ~mysl~ prodat! vec nekol~lU trelt,;,u, .les!
oprávněnost výzvy k výkonu prava pre,dkupmho co do casu obJ;klIvne
určena, a jen v tom případě lze cenu vyk,up~1 dle §u 1077 obč. zak. ,sta~
noviti. Veškeré výtky, jež žalovaný,o oplraJe ~e o ~v~,deny nespravny
názor, činí napadenému rozsudku z duv?d.u neuplnostI nze11l, rozporu s~

spisy a nesprávného právního posouzen!, JSou pro~o ~ezp.odst:".tnr Prvn~
i odvolací soud zjistily, že žalob kyne po uzavrem p.redbezn; kup nI
smlouvy s Annou P-ovou žalovaného vyzvala" by predkupn;,. pr~vo
uplatnil, a že toto vyzvání nejpozději počátke;n unora 19~1 pnsl? zalovanému k vědomosti. Dle souhlasného udam stran byl zalo~any ~o~
vinen do tří dnů po učiněném vyzvání prohlásiti, zdalt h?~l~ pouzllI
práva předkupního. Strany nejednaly o tom: a I;ebylo zJ!S.te~o" zda
tato smluvená krátká lhůta se měla vztahovalI take n.a .~kute~!:y vyko~
před kupního práva, ale v případě pro !al~vané~JO neJpn.zm,:eJslm pla~l
pro tento skutečný výkon v §u 1075 ~bc .• zak., p,redeps~na lhula 30 d~u.
Nestačí pak, jak již první soud spravne uvadl, by predkupllel v teto
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lhůtě se omezil na všeobecné rohlá' nr' ,
nebo že za touž cenu drží d! d
, z~ na předkupním právu trvá
»skutečně vykoupiti« tOtl'Z" ,e o,s ovu zakona musí v této lhůtě vě~
'
,zavazne a za podmín k ť t' k '
~m Iuvenych, po případě dle §u 1077 b' 'k
e, s , r~ lm upltelem
ze vstupuje na misto třetiho ku' o c, za , pozmenenych, prohlásiti,
1920 str. 390), Dle dalšího Zjišt~ele,9.o hsmlou~y (Ehrenzweig-Krainz
ani do 30 dnů od počátku únOra e?~d1!zs,C sou~~ neučinil tak žalovaný
29, dubna 1921 v kancel'" D S I anI, pozdeJ!, naopak vzdal se dne
bylo toto jeho vzdání se t';;~é 0~e -a, vy~lovně předkupního práva a
dne mezi ním a Annou P-ovou o ~r~~loIato d? kupnf smlouvy, toho
vřené, Žalovaný neuvedl 'č h
b polov!cl sporneho rlomu uza_
otáleni se skutečným výk I1I e oe ~~ y, nasv~dčovalo tomu, že jeho
nostmi, na jeho vrub ne~nem p'r~ ,ur. nlbo pr~va bylo zaviněno okolS'tmou a svým prohlášenímP:ed'~/,CIITIl, jmenOVlte snad ~alující stranou
Ze předkupního práva neu I
ne 29, du~na 1921 dal zretelně na jevo
předkupní právo pominulo ~e~~I:, Pro,to'h ze ho uplatniti nechtěL leh~L
Vzdání se dne 29, dubna 1921 b 'i~' ze o ~~:,~konal v zákonné lhůtě,
by zbytečno zkoumati zda b I Y čP?vahy)!~ len deklaratorní, a bylo
stupci Anny P-ové či také 'aJ:, o ,u meno, VUCI Dr;-t S-ovi jen jako zátaké jako akt konstitutivní. j
zastupcI zalobkyne, a bylo-li by platné"
čís.

2582.

Jde O ústní závěť pro'e
' v.,
byl-Ii svědek při or~hlá;e~ej:': »~1Iezlte formě« (§ 126 nesp. říz.),
otázka, zda byl svě'dkem posledního ~~?me? a SpOrnou zůstala pouze
Před rozhodnutím S oru
Ize~l :'t; smyslu §u 585 obč. zák.
správu pozůstalosti.
p
o platnost zaveh nemá dědic nároku na
(Rozh, ze dne 8, května 1923, R ! 337/23,)
K pozůstalosti po A

'L

'

"

"

p~t, děd!~ů ze zákona, ;~:ntiŠ~~\~nhla,srl se, FrantišekvW'"ze závěti a

zavet, znzenou prý za přítomnosti tfí ~t':~~ o ded~ckou pnhlasku o ústnf
odporovali, tvrdíce že závět
b l : : u, Dedlcove ze zákona tomu
lostní soud poukáz~1 na ořa ne ~ a zr!zena v řádné formě, Pozůsta
vrhu Františka W -a b p mu d t~ava ~:dlce ze zákona, a vyhověl náku r sní s o u d za~ítr návrh ~r~n:i~~rena správa lozůstalosti. R emkem pozůstalosti jinak v' k
' a W-a, by znzen byl opatrovD ů vo d y: Ustan~vení §US~2~sl1~sem pOzůstalostního soudu potvrdil.
elicům, kteří mají slabší dědick' ~ o st~e~ druhý nesp, říz. ukládá dě
hého dědice zvrátili sporem
uv: ' y sil~ějŠí, dědický důvod drudický, jest František W kt~r' lm" , do ~á ~rejme silnější důvod dě
zůstavitelky v přítomno~'ti tří Ys 0pIr~ sv~ p~~vo dědické o ústní závět
rují platnosti tohoto posledníh vedk,~ pry znze~ou, Stěžovatelé odpoW -a zřízení ústní závěti Anny ~ p~nz~m a, bylI dle tvrzení Františka
dřich A. a Alma L-ová Tvr ' ~ove ja,O svedcI přítomni Vilém L, Beobě, zák. ústní závěť ~ o ?I-I~ Fra~Ílsek ,W" že existuje dle §u 585
v patřičné formě, jest zákoK~~aj~-!~dedlcl, kZ,e ú~tní zá,:ěť byla zřízena
e Ice pou azah na porad práva, ježto

t-
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tito dokázati musí, zda

skutečně

veškeré náležitosti zákonné tu jsou,

pročež

bylo poukázání zákonných dědiců na pořad práva odůvodněno
(viz rozhodnutí u su 126 čís, I nesp, říz,), Nebylo možno stížností proto
vyhověti. Co se týče návrhu Františka W-a, aby přenesena byla naň
ochrana a správa pozůstalosti (§ 810 a § 145 nesp, říz,), bylo stížnosti
vyhověti a dotyčný návrh zamítnouti, ježto toto zákonné ustanovení
předpokládá, že .dědické právo toho dědice, který o správu žádá, jest
nepopřeným a jedině takovému dědici možno ji svěřiti (viz rozhodnutí
otištěná u §u 145 nesp, říz, čís, 7).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ani Františka
W -a ani zákonných dědiců,
o
Přezkoumávaje

ů

vod y:

spisy neshledal Nejvyšší soud v usneseních nižších

soudů, pokud jimi byli zákonní dědici poukázáni na pořad práva, ani
zřejmé nezákonnosti ani rozporu se spisy ani zmatečnosti, za kterýchžto
předpokladů by jedině mohla tato souhlasná usnesení dle §u 16 patentu
o mimosporném řízení býti změněna nebo zrušena, Naopak tato rozhodnutí odpovídají předpisu §u 126 patentu o mimosporném řízení; že
při odporujících si přihláškách dědických má převzíti úkol žalobce
onen dědic, jenž se dovolává slabšího dědického důvodu, Totéž zákonné
dědic, opírající se o závěť, v náformě zřízenou, jejíž pravost nebyla popřena, musí býti žalován
dědicem opírajícím přihlášku o zákon, Co znamenají slova »v náležité
formě« ve smyslu §u 126 mimosporného patentu, sluší posouditi dle

ustanovení praví v prvém odstavci, že

ležité

§u 585 obč, zák., jenž předpisuje, že kdo chce prohlásiti ústní poslední
vůli, má ji s rozmyslem projeviti před třemi způsobilými svědky, kteří
jsou zároveň přítomni a jsou ·schopni, dosvědčiti, že vosobě pořizují
cího není ani podvodu ani omylu. Do přezkoumání těchto požadavků
.. může mimo sporný soudce se pouštěti pouze potud, pokud byla zachována předepsaná vnější forma, kdežto zkoumání vnitřní platnosti ústnlho pořízení mimo spornému soudci nepřísluší, nýbrž jest vyhraženo
soudci, rozhodujícímu spor. Z toho ve shodě s předpisem §u 123 nesp,
říz, plyne, že pojem »vnější formy« se může vztahovati jen na to, zdali
poslední pořízení vyhovuje na venek a dle hned poznatelné povahy
předpisu §u 585 obč. zák. Tomuto požadavku v tomto případě je vyhověno, neboť Alma L-ová byla, jak není sporno, přítomna při pořízení
poslední vůle a spornou otázku, zda byla svědkyní ve smyslu §u 585
obč. zák" lze řešiti pouze pořadem práva (§ 2 čís, 7 patentu o mimosporném řízení), Výrokem mimosporného soudce, že Alma L-ovánebyla takovou svědkyní, bylo by již rozhodnuto, že ústní poslednípoří
zení Anny L-ové není platným, Ani dovolací rekurs FrantiškaW-a' není
odůvodněn, Nejvyšší soud sdílí právní názor rekursního soudu a poukazuje stěžovatele na správné duvody soudu druhé stolice s dodatkem,
že dědické právo stěžovatelovo bylo popřeno zákonnými dědici a proto
musí býti prokázáno pořadem práva, Před rozhodnutím sporu nenáleží
mu tedy nárok na správu pozůstalosti, jak jest zřejmo z ustanovení
§u 810 obč. zák, a §§ 122, 127 a 145 patentu o mimosporném řízení.
Civilul ruzbl)dmatl. V.
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Za tohoto stavu věci . t Ih
.
,
zůstavitelky a že pry' j·f:,sd I,.osdtebjno, ze stěžovatel prý byl důvěrnikem
z e SI o u spravuje její dům.
čís.

2583.

Převzal-Ii býv. rakouský erár
28'
akciového podniku podnik se ,P~ . ~ervenci 1914 od soukromého
za."az em,. ze bude účastníkům vypláceti
kupony z akcií, nepřešla '
československý.
prevzetmt podntku povinnost k výplatě na stát
(Rozh. ze dne 8. května 1923, R 1386/23.)
B'
I'
,
yva y c. k. erár uzavřel v
"
»retězového mostu císařovny Alžb:~smcIDI917 s akciovým podnikem
n:ost dnem 31. prosince 1917 a vz:?n v .« ~mlou,:u, dle níž převzal
nt~u a výplatu výtěžku kuponů a v a seb~ ~ročen! akcií onoho podplanu, Zároveň převzal od pod'k
ylos~JVant akcll dle umořovacího
Ú ť d '
nt U cenne pa'
"b
s, re m státní pokladně Ve Vídní"
~Iry, l~z yly Odevzdány
a, j,1 ~pravovany, Zadost českosloven_
skeho eráru o vydání cenných
pro obchod zamítnuta a slosovln~Plru ,~l,a rakouským státním úřadem
loba obce D., majitelk akcií
pr?va eno I nadále v Rakousku. Žacení kuponů byla p r~ c es' ~rolt ceskoslovenskému eráru na vyplatentokrát zamítnuta, D ů vod n I ~e s o ude ~ p.r v é s t o líc e pro
nos tml spojenými i sdružen' mr-s R smyslu nurov~ smlouvy mezi mocze dne 1O.září 1919 (čís
b akouskem v Samt Germain en Laye
Sice čl. 208 této smlouvy' zl'skasl ' z. a n, ze dne 31. prosince 1921) a
". .
, a Sice ·epubhk c· k
o neJz jde, do vlastnictví nikoli'
• k '
a es oslovenská most
vení k OlTIlSe
. reparační jakou
,v
vsa zdarma ' ny'b rz'" zaVlSI
" . od ustano-,
celO.
ska bude musit republika česk~~I~,a sv~! vrub a ku prospěchu Rakousml~)Llva .o převzetí mostu se stala Vde:: 3al za most zaplatiti. Poněvadž
take vzmkla povinnost b'v l'h
k
"prosmce 1917 a tím dnem
akciové společnosti řetě!ov~;o o c. t . e:aru V,ůč! držitelům akcií býv,
smyslu čl. 203 mírové smlouv nmos u CIS, ~lzbety v D., nespadá ve
nost za dluhy by'v c k
.Y a r~pubhku ceskoslovenskou
odpověd_
v 'kl' . I
' . . eraru z teto smlouvy
. 28'
zm e. Za ovaný erár republiky Č k I
, p o . cervenci 1914
k?u ani ve své disposici ka itál b ,es os ovenské nemá také dosud v fliCIS. Alžběty, jejž stát Rako~sk' d~:~dakc.společn?sti.fetězového mostu
~ubhka Československá nemá ~udíž diSnevY9a!, sam ym disponuje. Reuhradu požadovany'ch vy't'·k' . k 'poSlClllho prava s kapitálem na
z' . ,
.
ez u uro ovych kupo
. h
aVl':,l ~e smyslu smlouvy mírové od
'
n~~yc z akcií těch a
pa;ac nt komise, jak tento ' d ' dosud nesta~slho se stanovení re. erar~ ~u držitelům akcií řetě~~:%h~':n sOtukromopravni poměr býv. c. k.
pome rum, státním bude upraven. Pro ~:n u v D. vz~~edet;' ku změněným
pubhky Ceskoslovenské právem
• d ,čas nemuze bylt na eráru re;,ráru, na nějž úhrad nemá a po;a ~van~, by platil dluh býv. c. k.
cervence 1914 pochIzej'ícl' 'N ktdyztnejedna se o dluh dle stavu z 28
ani'
t
. a om o pOměru n ' , .
.
emuze ničeho změniti
us anovení §u 1409 ob· 'k (
zn
versální sukcesi republl'ky cc~ezsako' I nov. k .), poněvadž nejde tu o unis ovens é do ' h
.
jmenl byv. c. k. eráru nýbrž o čá t č
vskec . prav a povinností
,
s e nou su cesl na základě usta.-
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novení mezinárodního práva (mirové smlouvy) a poměry, z toho vyplynuvší, řeši:i dlužno dle tohoto a nad to ještě pozdějšího ustanoven!
mirové smlouvy. Že by byl projevil československý erár vůli, v tomto
případě převzíti závazky býv. c. k. eráru vůči držitelům akcií mostu
v D., prokázáno není. Pokud tudíž sporný předmět na podkladě mírové
smlouvy reparační komisi vyřešen nebude, jest pokládati žalobu, o niž
jde, proti československému eráru za předčasnou a nelze toho času ani
posouditi, zda bude československý erár pasivně legitimován k této žalobě. O d vol a c í s o u d zrušil filzsudek soudu prvé stolice a uložil
mu, by, vyčkaje pravomoci, ve věci dále jednal a ji znovu rozhodl. D ů
vod y: Žalobkyně odvozuje žalobni nárok ze smlouvy, uzavřené dne
31. prosince 1917 mezi akciovým podnikem »Řetězový most c::ařovny
Alžběty« a bývalým rakouským c. k. erárem a snaží se dovoditi, že žalovaný Československý stát jako nástupce bývalého rakouského c. k.
eráru, vstoupiv v jeho veškerá práva a závazky, převzal také všechna
práva a úvazky, z oné smlouvy pro c. k. erár vyplývající, a důsledkem
toho jest povinen nároky žalobkyně Z oné smlouvy plniti. Než názor
tento nelze sdíleti, jak již prvý soud správně uvedl, ježto stát česko
slovenský není universálním nástupcem bývalého Rakouska a z tohoto
důvodu nepřevzal také žádných aktiv a pasiv bývalého státu rakouského. Pro posouzení otázky, jaká práva a závazky stát Československý
od bývalého Rakouska převzal, rozhodna jsou pouze ustanovení smlouvy Saint Germainské. Dle čl. 208 této smlouvy ze dne 10. záři 1919
získal stát Československý všechny statky a majetek vlády rakouské,
bývalé í nynější, pokud leží na jeho vlastním územÍ. Důsledkem toho
stal se vlastníkem mostu, o nějž se jedná, se vším jeho příslušenstvim
a může s ním jako vlastník libovolně nakládati (§ 362 obč. zák.). Nabytí tohoto vlastnictví nestalo se ovšem způsobem bezplatným, poněvadž dle čl. 208 uvedené smlouvy cena tohoto majetku stanovena
bude komisí reparační, by byla připsána na vrub státu nabývajícího
a ku prospěchu Rakouska. Než stát Československý stal se dle čl. 208
také vlastnikem oněch pohledávek (práv), která plynula ve prospěch
bývalého státu rakouského z reversu ze dne 16. srpna 1917, dle něhož
okres d-ský s městy D. a P. zavázal se platiti státu rakouskému roční
příspěvek 10.000 K za to, že akciový spolek mostu zřekl se ve prospěch
státu dnem 30. června 1917 všech práv z výsady mýta ze dne 20. čer
vence 1856, by převzetí mostu státem bylo docíleno a státu ulehčen
náklad z dohody plynoucí, poněvadž majetkem ve smyslu mírové
smlouvy čl. 208 rozuměti sluší nejen věci hmotné, nýbrž i pohledávky
a práva (druhý díl obč. zák., zejména §§ 298, 299 a pak § 531 obč .
zák.). Ohledně této výsady mýta tvrdí žalujicí, že si ji akciový spolek
vymohl u státní správy za účelem vybirání mostného a že z výtěžku
tohoto mostného bylo kryto zúročeni a umoření akciového kapitUu
ve smyslu umořovacího plánu, státní správou schváleného. Tvrdí dále,
že příspěvky ročnich 10.000 K byly příspěvkem na vykoupení mýtného
privilegia, náh"dou za zrušené mýto, a určeny byly témuž účelu, k jakému ,'oužilo dříve mostné, tedy ku krytí zúročení, a umoření akciového
kapitálu a výplaty dividend. Konečně tvrdí a je také zjištěno, že pří
spěvky ročních 10.000 K oněmi korporacemi za léta 1917-1919 byly
49'
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placeny, že zbytek příspěvku za rok 1920 4.500 K a příspěvek za rok
1921 nebyly zaplaceny, že proto finanční prokuratura domáhala se zaplaceni jejich pod pohrůžkou podání žaloby. Z toho plyne, že si Česko
slovenský stát na tyto příspěvky ve smyslu smlouvy St. Germainské
právo' osobuje. Jest zde tedy dle tvrzení strany žalující fond, určený
k uspokojení nároku žalobního a k tomu postačující. Připomenouti jest
ještě, že dle téhož tvrzení cenné papíry 147.400 K a hotovost 20.236 K
28 h, akciovým spolkem bývalému c. k. eráru odevzdané, získány byly
z výtěžku výsady mýta. Strana žalovaná doznala pouze, že příspěvek
10.000 K, o nějž jde, je příspěvkem na vykoupení privilegia mýtného,
iakVmsi ekvivalentem za zrušení mostného, ale namítá, že příspěvky
tyto jsou jen příspěvky na udržování mostu, že také zrušené mostné
témuž účelu sloužilo a jírr: ani celé udržovací náklady mostu kryt~ nebyly. Žalovaná strana namítá však dále, že, i když převzala majetek
vlády rakouské, nepřevzala tím také dluhů jejích, a odvolává se ve
směru tomto na ustanovení čl. 205 smlouvy St. Germainské, dle něhož
nynější vláda rakouská bude samojediná odpovědna za všechny závazky, sjednané za války mímo závazky tam bliže uvedené. Soud od- .
volací jest však toho názoru, že pod závazky zde uvedenými možno
rozuměti jen dluhy samostatné, skutečně stávající, za války vzniklé
a splatné, jak tomu nasvědčuje i čl. 248 téže smlouvy, a nikoliv závazky, vyplývající ze vzájemného plnění, na základě něhož vláda rakouská hodnotu obdržela, ale protihodnoty plné nedala, které vznikem
svým spadají do války, ale splatnými a tedy skutečnými dluhy staly
se teprve po prohlášení samostatnosti státu československého. Žalobce
také domáhá se výplaty kuponů, splatných ode dne 31. prosince 1918.
Nehledíc k tomu, je žalovaná strana, když přijímá a vymáhá příspěvky
ročních 10.000 K, určené pro jisté Í1čely, také povinna, příspěvky ty ve
prospěch účelů těch použíti. Jest tedy třeba zjistiti, k jakému účelu
určen byl výtěžek mýta (mostné), zejména zda z výtěžku toho mělo
býti kryto zúročení a umoření akciového kapitálu a zda k tomuto krytí
přistoupeno býti mělo teprve snad po úhradě veškerých Výloh a nákladů, s udržováním mostu a vybíráním mýta spojených, zda roční pří
spěvek 10.000 K, placený okresem d-ským a městy D. a P. byl ekvi~
valen tem za zrušení poplatku mostného a určen byl témuž účelu, jako
dříve mostné, a konečně jaké náklady žalovaná strana z důvodu udržování mostu" a převzeti jeho od doby nabytí vlastnictví jeho vynaložila.
Zbylo-Ii by něco po odečtení těchto nákladů z vybraných nebo splatných příspěvků, musilo by přebytku toho použito býti na uspokojení
nároku žalobního. Pak-Ii by tomu nebylo tak, musela by žalující strana
se svými nároky poukázána býti na příspěvky, budoucně splatné, nebo
na kapitál 147.400 Kč a 20.236·28 K, pokud by se žalované straně
podařilo vymoci je na vládě republiky Rakouské, a konečně i na výsledky reparačního řízení, pokud by jím z důvodu převzetí mostu dle
čl. 208 smlouvy nějaká částka žalované straně k dobru vybyla.
N e i vy š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by rozhodl o odvolání, nehledě k důvodu, pro který
zrušil rozsudek.

,

ů

vo d y:

. e souhlasiti v názoru, že jsou pouze usta-

Se soudem odvolacuTI I
. ké rozhodna pro posouzení otázky,
novení mírové smlouvy St. Ger;nams e' sl stát od by'"valého Rakouska.
. .'
. ké závazky prevza l
.
, 1
pka prava a la
." d
němž rozhoduje se o tom, zda es.
Totéž platí i pro sporny ~npa '. v .. "ším Rakoukem vůči akcionářům
stát má splniti zá~azek! p~ev:aty drl~~~t císařovny Alžběty«, záležející
býva~é ak,c. spoleocnosh. »Ret~':f;tv' ch listl\. O závazcích bývalého R~
ve vyplate kuponu akcu a pOZI . Y smlouvy a sice první z Dtch o zakouska jednají čl. 203 a 205 mlrove
19i 4 by' valou vládou rakou.
. d
. h před 28 červencem
d
vazclch, sle nanyC . ,.
' . . zek sjednaný smlouvou ze ne
skou, mezi než nenale';l sporny, z:v~líže' uvažovati o čl. 203, přes to
31. prosince 1917. Nemproto treb. 'd osledního odstavce odd, 2,
však nelze přehlédno"h ustal:ovem p,:; P ké vlády za všecky závazky
stanovícího výhradnou zodpoved2ost r. ~u~rčitě označené. Totéž usta..
mimo závazky v předchozích o stavclC
. 'I 205 ohledně závazků,
.'
I dlím odstaVCI c.
.
novení obsaženo le I v pos e I ,
. 1914 Předchozí ustanovenI
.
Ik
t
I
po
28
cervenCI.
'd
..
.
h
sjednaných za va y, . .
.
. ouze o titrech odpOVl a]lclc
tohoto článku mají zvláštní ustanovem hP ložených u r~kousko-uherské
části titrového válečného dll1~U, ~ ht;e~ 'J~ proto ono zcela všeobecně
banky ke krytí bankovek, JI vy any,c k ostatni závazky, mezi nimI
znějící ustano~ení vztah~vah .~f t~~~Zž Yza války. podle tohoto ,čl~nku
i na sporny zavazek, lenz vznt
., h na závazku l'ežto dluznlkem
.'
smlouvou mee O J , h
nemění se am nnrovou
k' . k 'to jediná představitelka stare o
zůstává nynější vláda rako.us a J3 JOZ že nelze sem počítati závazky
Rakouska. i'láhled, o;lvol,aclho s~eu~~~tečnými dluhy teprve po prohlá~.
ze vzál'emného pinem, lez ~taly
. v ml'rove' smlouvě opory, ano lí
esl ., nen'a
šenÍ sanlostatne'h o s ťtu
a
d' , zkll nepojí se dnem prohl"
asem.
odporuje, iežto smlo~va t~top c~1 O .z~~arozhodna pouze doba válečná,
čsl. státu žádnych učtnk~ .. o .e 111.1smlouv . Nezáleží proto na tom,
jež končila teprve Sle~nal11m t;tl\o~e. strany ~avázaly se některé samože podle skutkového prednesuj :a ~1~CI rakouským erárem platiti roční
správné svazky dohodou s. ~y~a yJ11 rušené mýtné a že zástupcové
příspěvek jako .část.ečnou ,~a ,ra ~ ť:h~ ro tento sÚt. Odvolací soud
čsl. státu domaha]l s~ pnspev~
dl ~I 208 mírové smlouvy nabyl
poukazuje sice správne na :?, :e po e lni však dovozuje z toho omečsl. stát nárokU I ?a tyt? pnspe~t~, r::Zitelky části akcií a požitkových
ároku na úhradu kuponů z tohoto
zení ve prospě~h ~alujlcl. ob~e I
listů, předpokladale opravn~nos~ n dněno mírovoU smlouvou St. Gerpříspěvku. Omezeni to n~'11 oduv? t . kým státům vlastnictví všech
mainskou, jejíž čl. 208 vy~rad~1 nas ~e~~c leží na jich území, a .to ~e~
statků a maletku .rakous,ke. ~adY, bP říslušející jim proti bývale vlad~
ohledu na pohledavky treltc oso ~
K majetku tomu je zajlste
rakouské a na majetek ten s~ vZha UtJ1~I've'cI' Odvolací soud právem
.
.
.
nelen mo ne
.
čítati pohledavky I prava, .. .
. čl 208 dle něhož cena ma.
. d' , omezultel ustanovenI.
,
"."
poukazule na le tne
č . komisí by byla pnčtena ve projetku toho ustanovena bud~ reparak~~O státu' jenž majetek ten převzal;
spěch Rakouska na vrub na s tu):l1c o t 'vá zá~azným podmětem ohledne
I z toho je vyvoditi, že Rakous o ZllS a

t ...
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všech pohled' k " I · ' "
kouské, a že :;:a;k~r:s t~S~~~cr

tř;.tím oso,bám ~ůči bývalé vládě raoprá~něn,by předem ~iŽ roz1:dgv~~z~ty csL. stat~m, Není proto soud

3. říjnu 1920, pro požadování, stavší se za platnosti cís. :Jařízení ze dne
24. března 1917, čís. 131 ř, zák., zůstalo však i nadále při předpisech
§u 7 téhož nařízenÍ. Plyne to ze zásady, vyslovené v §u 5 obč, zák.,
která zní zcela povšechně v ten smysl, že zákony nepůsobí zpět a nemají vlivu na dřívější jednání a práva dříve nabytá a platí alespoň
tenkrát i pro obor práva formálního, jsou-li jeho předpisy, jako v tomto
případě, v těsné souvislosti s předpisy práva hmotného; plyne to však
i z důvodů vnitřních. Stanovíť § 5 nařízení vlády ze dne 3. září 1920,
čís. 516 sb. z. a n., že náhradu za požadované zboží určí úřad, jenž
o zboží požádal, a to do osmi dnů po odebrání. V době vyhlášení tohoto
nařízení vlády bylo však ještě mnoho případů, ve kterých bylo zboží
požadováno bývalými úřady rakouskými, jež však tehdy již neexistovaly a proto nemohly určiti náhrady, a pokud bylo zboží dlecís; naří
zení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák. požadován(> českosloven
skými úřady, náhrada však stanovena ještě nebyla, nebylo by lze dodržeti lhůty, naznačené v §u 5 nařízení vlády ze dne 3. září 1920,
čís, 516 sb. z. a n., kdyby mělo býti použito také v takových případech
jeho ustanovenÍ. Nutno tudíž uznati, že rozhodovati o nárocích na náhradu za zboží, požadované za platnosti cís. nařízení ze dne 24. března
1917, čís. 131 ř, zák. přísluší i po jeho zrušení soudům, naznačeným
v jeho §u 7 v řízení tamže upraveném. Usnesení nižších soudů, jež odmítly návrh stěžovatele na zavedení řízení dle §u 7 cís. nařízení ze dne
24. března 1917, čís. 131 ř. zák., pro domnělou nepříslušnost soudů
k stanovení náhrady, příčí se tudíž zřejmě zákonu, a proto bylo podle
§u 16 nesp. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák., vyhověno

k JInemu určitému účelu J'ak .',
.

•

,

d I ~potrebenI. tohoto vlastnictví
o VQ aCl soud . " t
'
'eh •
, , ' Jenz us an?venIm mí, J oz nemaJl, a posuzuJe lIm věc ne-

ClnI

10V~ smlouvy podkládá v'znam

spravně po stránce právn(

čís.

2584.

Rozhodovati o nárocích na náhrad u za b.'
v
nosti cís. nařízení ze dne 24 b
1917 v~ OZl, pozadované za platjeho zrušení soudům nazn : r~zna.
,CIS. 131 ř. zák., přísluší i po
veném.
,acenym v Jeho §u 7, a v řízení tamže upraV

Proti usnesením nižších soud
d.t
v.
nati o takovýchto nárocích dop:~v ml nukvslm ,pro nepříslušnost jed,
s I se re urs na Nejvyšší soud.
o

f.

(Rozh, ze dne 8, května 1923, R I 405/23,)
Oodatel domáhal se na okresn'
d·
vovinu, požadovanou v roce 1920 1~ sou e stan?vení n~hrady za dře
se nepříslušným návrh zamítl r' k o udp rve s t o I1 c e, prohlásiv
d
.. ' eur snl s o u d usnesení potvrdil.
N e J' v y Š v .'
s 1 S o u zrusli usnesení ob
<v., h
prvému soudu, by nehledě k d
T
.~u ~IZSIC, soudů a uložil
jednal.
'
omne e nepnslusnoSlI, dále po zákonu
O ů vod y:

mimořádnému

. Stěžovatel domáhá Se stano
. 'h
nou v roce 1920 odle §
V~nI n~. rady za dřevovinu, požadovačís, 131 ř 'k 0'1 P • , u 7 CIS. nanzenI ze dne 24, března 1917
, Za,
e trehho odstavce tohoto §u 7
'
,
,
~e prolI rozhodnutí
soudu druhé stolice nedopouští d IVo
by po případě lze dovozovati že ~~I ~pr~vn{ prostredek. Z toho bylo
přípustným _ ale není tomu' tak pvo .acI re urs, o který jde, jest neprohlásiv se nepříslušn 'm a
. . rvy soud nerozhodl ve věci samé
am
soudu, neučinil rozhodnutí v e sou~ rekursní, p,ot;,rdiv usnesení prvéh~
odmítl použití příslušných u t smys u. §u 7 zmmeného nařízení, nýbrž
vateli, by se opravným pros~ř:~~:~mdl a §proto nelze brániti navrhoe. u 16 ne~p. pat;ntu ze dne
9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák .,
srovnalým usnesením n"ÍŽších so~c0nbustnrm, nedom~hal napravy proti
pravda, Že bylo §em 26 nařízení vťád o:~ ~CI r~ku~~)est oprvávněn. Jest
z. a n. zrušeno cís. nařízení ze dne ~4 b. ne . zan 19?0, cís. 516 sb.
;. r~~na 1.917, Čls, 131 ř. zák.,
pokud ještě bylo v latnosti B
a násl. Zmíněného cfs naříz~ , yla t~d~z t~z zrusena ustanovení §§ 6
jména také ustanove~í §u 7 m o poz~ ?va~í p!edmětů potřeby a zek stanovení náhrady za I' •
upra.vuj1cl.ynslusnost okresních soudů
hražena §§ 4 a násl. naříz~~f v~~~nez~b~Z1 a sO,~?ní řízení, a byla naa n., jimiž byla odstraněn
v. I
ne 3',zan 1920, čís. 516 sb. z.
zení za příčinou stanovení an1~~~~snolt .soudu a zav~deno zvláštní ří
L~n p.otud, pokud byly předmět Y·t.
o e~sak ~ato n?va ustan?vení platí
lizem vlády ze dne 3. září
/ y pozadovan~ vpo dm, kdy na, IS. 516 nabylo uCInnosh, t. j. po

rekursu' dovolacímu.
Čís.

2585.

Nepříslušnost pořadu práva pro nárok
,.eráru na náhradu škody z propuštění.

(Rozh, ze dne 8.

května

účetnlho poddůstojníka

proti

'

1923, R I 406/23.)

. Účetní poddůstojník domáhal. se na Československém eráru (vojenské správě) náhrady škody, již prý mu vojenská správa republiky
čes~oslovenské způsobila bezdůvodným a protiprávním propuštěním
ze služby účetního poddůstojníka z povolání a zastavením výplaty
požitků, příslušejících mu v této hodnosti od 1. srpna 1922 do konce
prosince 1922, již by byl neutrpěl, kdyby nebyl býval bezprostředním
svým velitelem kapitánem A. vyzván, by ve vojsku zůstal, ježto by jinak
byl dříve vstoupil do civilní služby. S o u d I' r v é s t o I i c e (zemský
soud v Praze) odmítl žalobu k námitce nepřípustnosti pořadu práva,
rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. O ů
vod y: Prvý sond správně vystihl, v Čem záleží právní důvod žalobního nároku, a v souhlasu s tím prohlašuje i stěžovatel, že se žalobou
domáhá pouze náhrady škody, jež mu vznikla tím, že služební poměr
byl žalovanou stranou bez jeho zavinění zrušen a že ho žalovaná strana
(kapitánem A-em) ve službě zadržela, když mohl dostati jiné místo ve

d

.r

19i1

I

I

,

..

110

sluŽbě civilní. První soud vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva

protD, že tu jde o nárok ze služebního poměru žalobce jako vojenského
gážísty vůči vojenské správě a že ve příčině takových nároků je ve
smyslu dvor. dekretu ze dne 16. srpna 1841, čís. 555 sb. z. s. a dekretu dvor. kanceláře ze dne 24. září 1841 sbíL zák. pol. svazek 69
strana 297póřad práva vyloučen. Než s názorem tímto nelze souhlasiti,
poněvadž žalobce sám tvrdí, že byl v době propuštění déle sloužícím
poddůstojníkem, a nebyl tudíž ani zeměpanským úředníkem ani sluhou,
na nH se ony dekrety vztahují. Naproti tomu nelze pří svědčiti ani ná~
zoru stěžovatelovu, že zažalovaný nárok jest nárokem soukromoprávním, neboť v právním poměru, z něhož nárok ten jest vyvozován, ne-

vystupuje žalobce oproti žalovanému jako právní podmět jemu na roveň
postavený, nýbrž jako příslušník vojska proti správě vojenské, tedy
jako podříz,ený oproti svrchovanosti státní a práva, z takového poměr,u
odvozovaná, jsou nároky veřejnoprávními. A právě proto, že ve sporu
jde o náhradu škody, která žalobci podle jeho tvrzení byla způsobena
orgány správy vojenské při výkonu moci veřejné, tudíž o nárok povahy
veřejnoprávní, sluší jej uplatňovati dle §u I zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n., u řádných soudů a tím je v prvé stolici .
zemský soud civilní v Praze.
N e j vy šš í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Duvody:
Napadené usnesení má za to, že dvorský dekret ze dne
srpna
1841, čís. 555 sb. z. s., nevztahuje se na žalobce, jenž dle svého tvrzení
byl v den svého propuštění ze služby účetním poddůstojníkem z povolání, v druhé řadě pak, že je žalobní nárok jako veřejnoprávní uplatňovatí podle §u I zákona ze dne 1. listopadu 19 I 8, čís. 4 sb. z. a n.
u zemského soudu civilního v Praze. V tom i onom směru je náhled
ten mylný. Uvedený dvorský dekret mluví všeobecně o úřednících a sluzích (Beamten,und Díener), pod kterým oinačenítn je zajisté rozuměti
veškeré osoby t. zv. gážisty, jsoucí ve Veřejné službě státní, ať civilní,
ať vojenské, tedy i účetní poddůstojníky. Působnost zákona ze dne
1. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n. jest omeziti na nároky veřejnoprávní
v případech, v nichž správní úřad nevyneslo nároku nálezu, schopného
pravomoci, nýbrž kde státní správa jest účastna jako strana (sr. rozh.
Rl 278/20 uveřejněné pod čís. 524 úř. sb.). Ve sporném přípádě rozhodla však vojenská správa jako nadřízený úřad žalobcúV, takže tento
měl možnost a příležitost odporovati výroku tomu správní cestou,

16:

čís.

V
vým

2586.

řízení o proo:atimním opatření není rekursní soud vazan skutkozjištěním,

jež

učinil

prvý soud na

základě výpovědi přezvědných

osob.
(Rozh. ze dne 8.

května

1923,

R I 409/23.)

Kll zajištění žalobního nároku povolil s o udp r v é s t o I i c e
prozatímní opatření, jež pak k odpůrcovu odporu zrušil. Rek u r sní
s o u d ponechal prozatimní opatření v platnosti.

NejvyšŠ
o niž tu jde,

1.

S OU

d nevyhověl dovolacímu rekursu a uvedl v otázce,
v d ů vod ech:

,

'

'

II

usnesení, že rekursní soud neprávem

Stěžovatel vytyka ,naP3'den~m ,'soud rvé stolice, ježto neopakoval

dospěl

k

opačnému pre::,ed~en~ n~z

rost}ednosti. Dále však dovozuje

důkazů, a že tun poru~Jl ~as,a~, e,;po prozatimněm opatření spok~JuJe
týž stěžovatel, a to spravne,!e n~~l1! výslechem přezvědných osob, pro

se s pouhým osvědče~ím, Je~ s';., eJ~e §u 329 c. ř. s. Je proto záporně
něž neplatí ustanovenI o svedc._h d d byl vázán zjištěními, jež UČInIl
zodpověděti otázku, zda rek~dr~l1l, sou, dny' ch osob J'Ím slyšených, neboť
první sou d na za'klad'e vy' pove 1 prezve
d"
. oud podle § u 498 c. 'r.s .
nejde tu o skutková zjišt~ní, yíŽÍ:Í nt r~~nro~d vzal za osvědčeny jiné
Není tu vytýkané vady n~enI,.ac re ~: opakoval výslechy přezvědných
okolnosti, než soud prvnI stolIce, anIZ
osob.
čís. 2587.

, . t . datelným pt'ávem dítěte a ne, íka kterým se uznává,
Nárok na uznání otcoVStVl J.es neza
může ho dítko býti z~a~eno atm sm~~~af~r::r byl schválen soudem
že ten který muz nem Jeho o cem, r
poručenským.
,
(Rozh. ze dne 8.

května 1923, Rv I 348/22.)

,
k ' na žalovaném uznání otcovství
V roce 1908 dOnIáhal~ se zalobl yn; července 1908 ža!ovaný sice
placení výživného. Smrrem ze, c ne , 'k zavázal se zaplatiti jednou
~euznal nemanželského otco~st,v~ la~~ayně 500 K. poručník se smírem
a vychovanr. zaho '1'11 žalobou v roce 1921 domáP ro vždy na výživu
, sky' soud '
JejI
sc 'va uznání
.
,. souhlasil a porucen
otcovství a P1acem'y'
v hala se žalobkyně. ~1~OyU na z~ ov~~~~~u zamítly, o d vol a c Í S? u d
živného. O b anI z S 1 S o II _ ~
II závisí na otázce, zda smlf ze
z těchto d ů vod ů: RozhodnulI ~~~~ 156 902 a 914 obč. zák. Sl11ídne 7. července 1908 byl dle~. ,'poněvadž vzhledem na veřej no·
rem konečným či snad Jen proza lmt mm, hl dně odbytného ku škodě dí,
.,.
dítěte úmluva s ran o e " ď ne
právní raz VyZlVy
Odl t lka přehlíží že v tomto pnpa e .těte jest zajisté omezena.
,~o ~ ,e 'ho ny'b;ž že proti Václavu ]-ovr,
'..
"ivu a vy' Sl vyzlvne ,
' 1 b na
jednaló se Jen? vyz,
23 června 1908 podána za. o ":.
který otcOVStVl poprel, ~yla dn\o jose! J. přistoupil ku sm:ru Jako
zjištění otcovstVl. Otec zalo~~~e . vé nároky vyhradila. Zmena marilkojmí li plátce a matka dl, e le Sl ~. t za stavu věci nerozhodnou,
jetkových poměrů u. strany' ~~ ovan~,l~s, ve smyslu §u 163 obč. zák.,
ljeboť placení výživného, za~lsl ~;.zJ\~ e~e Václav J. otcem dítěte jest,
zda Václav J. otcem dlt~y: Jest l~ fo ~ odvolatelka nechť OdPOVl na
dosud vubec nija~. z]lsteno, ~\l~íru na to pomýšleno, že by po 1~
otázku, zda b~lo pn seplsov,anr b I živosti, spor o zjištění otcOVStVl
letech, kdy pruvody procesl1l poz y Y
o
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, b"
' h a z'e přivodí i nezbytnost zvýšení
'k r'ch potre
ZlVO tmc
, , ná,
cen ~es e Y..
' I k 'h dítka měrou tak značnou, Opatrem
vykladu na Vyz1VU nemanze s e ,o _,
§. 166 obč zák nemanželskému
živy pro nemanželské dítko nalez~ ~Ie u, 500
v' sirotčí pokladně
otci. K výživě dítka,nyní 151 eL~'nf s~~d~ odvola~ího částkou 327 Kč
uložený, pokud ~; tyče p~d~e ;J1s :tačí a proto nelze žalobkyni právem
, v'živného Ježto se oba
22 h nevyčerp<.ny, samozrejme ne
brániti, by se nedomáhala. n.o~éh? upr~vkem dr ' o-Ii p' okládati žalo""
d
ezaby'valy am resen1l1l otaz y, uzn
"I"
111ZS1 sou Y n '1" 'h d'tka ani s touto otázkou souvisej1c1 da Sl
vaného za otce z~ ~j1C1 o, 1 : k
hledem k věku dítěte po pří
otázky důvodnosl! zalobmho naro ,':. vz,
•
"ní v obou sto~
padě přin;ěřenost! eožadovaného v~z~~~eťě~h~~Ss\~~cr~: §u 510 c, ř. s,
licích kusym, procez ,bylo rozsuddkYrvé stolice by ji znovu projednal a
,
zrušiti a odkazal! vec na sou p
rozhodL

mohl býti obnoven. Pak zajisté by otec žalovaného neměl důvodu ku
smíru jako plátce přistoupiti. Poručenstvo nezletilé žalobkyně spokojilo se odbytným, aniž by bylo otcovství stanoveno, míra výživy dítěte
dosud nebyla tímto smírem. dotčena a poručenstvu bylo možno pří
padné otcovství proti osobě třetí zjistiti. Smír, o který jde, jest smlouvou konečnou a nemůže tudíž o témž předmětu zahajována býti nová

Já

rozepře.

věc

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

soudů

a vrátil

Důvody:

Dovolání se oplfa o dovolací důvod kusosti řízení a nesprávného
právniho posouzeni věci. Oba důvody navzájem souvisi, proto seo nich
projednává současně. Rozsudek opírá se o právní názor, že smírem,
uzavřeným dne 7. července 1908 před okresním soudem v K. je jak
otázka nemanželského otcovství k žalujícímu dítku, tak í povinnost,
platiti na ně výživné, rozřešena s konečnnu platností a že proto nemůže býti proti žalovanému v žádném z těchto směrů spor znOvu zahájen. Tento právni názor je však mylným. Nárok na uznání otcovství
je nezadatelným právem dítka (§ 170 dbč. zák.) a nemůže ho dítko
býti zbaveno ánismírem poručníka, kterým se uznává, že ten který
mUž není jeho otcem, a to ani tehdy, když byl. smír ten schválen soudem poručenským. Jeť smír smlouvou, zavazující obě strany(§ 1380
obč. zák.), pro niž platí všeobecné zásady o smlouvách, tudíž i předpis
§u 878 obč. zák., že smlouvy mohou býti uzavřeny jen o tom, co je
předmětem právního obchodu. Není tedy zákonné překážky, by žalovaný přes uzavřený smír nemohl býti o uznání otcovství žalován, poněvadž otázka otcovství posud vůbec rozřešena není. Také nelze souhlasiti s dalším názorem odvolacího soudu, že onen smír jest i pokud
se týč'e povinnosti. žalovaného jako domnělého nemanželského otce
dítka, jíž uzavřením smíru, dle něhož na místě placení výživného bylo
smluveno a soudem poručenským schváleno zaplacení odbytného, nezměnítelným za všech okolností. Nejde o zjištění skutkové okolnosti,
jímž by byl vázán i soud dovolací, nýbrž o výklad smíru, co se týče vůle
a .úmyslu stran, jimiž byly při dojednání smíru vedeny, ježto protokolem
o smíru byl zjištěn pouze jeho obsah a poručenským schválením je
prokázána pouze skutečnost schválení samého, aniž je jínak z těchto
okolností zřejmo, jaké byly pohnutky uzavření smíru, nebo jeho schváleni. Podle vykládacích pravidel o smlouvách nelze se rozumně domnívati, že by se byl poručník dítěte byl uspokojil pro všechny případy
a časy penízem 500 K a dlužno proto obrat smíru »jednou pro vždy«
vykládati pouze tak, že strany, smír uzavírajíce, mlčky předpokládaly,
že nemanželský otec bude veškerých povinností, jemu zákonem jako
nemanželskému otci uložených, sproštěn jen v tom případě, nezmění-Ii
se podstatně poměry té neb oné strany. Je zřejmo, že strany, uzavírajíce
smír v roce 1908, na úplný hospodářský převrat, jak jej přivodila svě
tová válka, mysleti nemohly, jako je i zřejmo, že je nemohlo napadnouti,
že tento hospodářský převrat bude míti za následek tak značný vzestup

čís.

.~!~~f~~

2588.

že komitent se ohradil proti

zřízeni

zvláštn!t

k:t~:

Banka, jež p~užila syémocně pohledáV~yk~:~tO.~~ :~rsn:áe km:
k vyrovnání svého vlastn!h? dluhU,. roCl zad s f '
oč se obohatila.
.
tentovi vzešla, po připaLte lest povmna yy a I mu ,
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(Rozh. ze dne8, května 1923, Rv 11307/22,)
Ž I b
dal 2 února 1919 Liberecké filiálce žalované tuzems~é
a o ce.
'
d I 'eho akcie Žalovaná banka prodala akCIe
bank1 I:řík~z, by pro ~ a \ 'alobci' výtěžek v rakouských korunách
~~ ~~l~t~sk~/~~~ít~l~r~:c~ía Ž~I?bCi ne?známiIa, Žaloba vnša e ~ř~PStá~i
výtěžku v Kč byla pro tentokrate zam1~nuta s o u d Y
~,tolic, Nejvyšším soudem z techto
důvodů:

. Žalobce dal liberecké filiálce žalované ba,n,~y př!k:Z, kabY, pro?~~a
,
akcie o které ve sporu jde, Liberecká fthalka !a o om1slOna: a
sama do, obchodu
nýbr~ dala dn~t" unora1J;J9 ia;~b~: nepoužil práva dle třetího ods~vn~~\~n3e;~ ob~hU1~O;: nepr~hlásiv, že se drží banky, nepojmenovavš~
s av k 'l le jako p'řimé' kontrahentky, Lze tudíž poměr, r:rezi"str~nam1
mu Upl e.! dl předpisu obchodního zákoníka o kom1slOnarstv1, Dle
posuzovat 1 jen e .
d t' , lb' to co sama vuči
čj 361 obcIl. zák. jest banka povinna, vy a 1 za ?, Cl , ' ••
'
,
tř~tímu má k pohledávání, a tak, jak to sama ,:ad~l1 ~uze ?a svem
s olusmluvniku, Pohledávka proti kupite,lI akcll zal~zl v naroku na
P.
J 'to akc1'e 'byly prodány ve V1dlll dne ll. unora 1919 (val.
,
. I
. '"T' t 'b
kupm cenu. ez
21'
) kdy byly v Rakousku zákonnym platrd em jes e s are an,~no::k~usko_uherské má banka nárok na kupní cenu, splatnou ve
~~a~ý~h korunách rako~sko-uherských, neproměnivších .se následkem

~~~~toupiI~

. I'
1

dlep~v~Ih~k~i~s~:~d~ňst~6 b~~~~' sz~~~
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známých opatření příslušných úřadů rakouských v koruny rakouské.
Tento nárok jest však stižen zákazem nařízení vlády ze dne 6. února.
1919, čís. 57 sb. z. a n., dle něhož soukromé peněžní pohledávky a jakékoliv úhrady, i ty, jež vznikly z prodejů cenných papírů, provedených
mimo území republiky československé, nesmějí býti převáděny do
území republiky Československé, pokud pohledávka jest splatná v ko c
runách. Proto mohla žalovaná převésti na žalobce dle čl. 361 obch. zák.
pouze nárok na staré koruny rakousko-uherské, nepřevoditelný do tuzemska, dokud platí nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n.
Formálně učinila banka zadost své povinnosti tím, že zřídila ve svých
knihách pro žalobcovu pohledávku z prodeje akcií zvláštní účet vídeň
ských korun. Ježto převod, učiněný proti zákazu, prohlášen jest naří
zením za neplatný, nemohla tím, že banka - ať již z jakéhokoliv dů
vodu - původně s nad připsala výtěžek prodaných akcií žalobci
k dobru v běžném účtě, nastati kompensace se žalobcovým dluhem
u banky, a banka byla nejen oprávněna, nýbrž prostě povinna, převésti
přislušné pohledávky z běžného účtu na zvláštl1í konto W, ježto by
ponechání jich v běžném účtě (účtě korun československých) znamenalo obcházení předpÍsů nařízenÍ. Že se žalobce ohradil proti zřízení
zvláštního konta, nemá dle toho, co uvedeno, právního významu, po~
něvadž banka, i proti jeho vůli a bez jeho souhlasu nemohla jednati
jinak než účtovati jeho požadavek na takovémto kontě. Proto nelze spatřovati vytýkanou vadnost odvolacího řízení po rozumu §u 503 čís. 2
c. ř. s. v tom, že ani v druhé stolici nebyl připuštěn výslech stran o tom,
že se žalobce ohradil proti připsání výtěžku prodaných akcií na zvláštním účtě. Žalobce arci v první stolici tvrdil a dokazoval, že žalovaná
banka a její liberecká fíliálka byly v době od 6. do 28. února 1919
vůči vídeňské filiálce debetní; prováděly pro své klienty nákupy a
prodeje cenných papírů a účtovaly jim při nákupech k tíži koruny, splatné
v tuzemsku, tudiž pozdější československé koruny, a v odvolacím ří
zení n o v ě (§§ 482, 513 c. ř. s.) přednesl, že banka při prodejích
účtovala staré koruny rakousko-uherské, ač skutečně za prodeje neobdržela starých korun, nýbrž interně vyrovnávala dobropisy a zatížení, z čehož nyní žalobce usuzuje, že výtěžku sporných akcií bylo
použito k částečnému vyrovnání videnského dluhu žalované banky, čímž
oebetní saldo pražské ústředny po případě liberecké filiálky vlIči vídeňské filiálce se snížilo a vlastní tuzemské aktivní saldo se zvýšilo,.
tak že žalovaná v pravdě obdržela pro něho nikoli staré koruny rakousko-uherské, nýbrž koruny, které byly později uznány za koruny
československé. V tom pak, že nebyly připuštěny důkazy o tvrzených
okolnostech, spatřuje žalobce další vadu odvolacího řízení, ale neprávem, neboť ony okolnosti, pokud nejsou nepřípustnými novotami, nejsou pro tento spor rozhodny. Na tom, jak žalovaná banka postupovala
vůči jiným komitentům, v tomto sporu nikterak nezáleží, zde přichází
'V úvahu pouze a jedině právní poměr mezi žalobcem a žalovanou. Dle
druhého odstavce čl. 368 obch. zák. pokládají se pohledávky z obchodů,
jež komisionář učinil svým jménem na účet komitenta, i bez předcho
zího postupu v poměru mezi komitentem a komisionářem za pohledávky k O 111 i ten t o v y. Z toho plyne, že komisionář není oprávněn,

noval s pohleLiávkou, a že, učiní-li tak, poruší poby o sve ?Jme ~Ii'0 mandatáři přináležející, a stává se náhradou pov1l1nosh, Jemu Ja o
1
'avdou že žalovaná banka použila pohlevinnY11l· Kdyb)i te~"b~fer11 v po~ěru k žalobci byla pohledávkou todávky z prode!e: Cl1, ání svého vlastního vídeňského dluhu, nemě
hoto, svemo~ne
vyro~n . řevodu s orné pohledávky do tuzemska,
mohl žalobce na žalované ponilo by to mc na nemoznosh, P,t l že
nýbrž mělo by to pouze ~.tap,ek·'du která mu touto transakcí s nad
žadovati, aby mU nahra 1 a s o, 'a . eho úkor s nad se obohatila.
vzešla, po ~řípadlě ,v!d;la t~b~~a2eníJ nebylo však žalováno, a proto
Z duvodu uahr~c y s o y a t t
sporu na tom, jsou-Ii žalobcova
nesejde, pk J~z ,.uvedeno, v om o
,

,.

v

•

bl

tvrzení správna Cll! mC.
čís.

2589.

i':.~~:~~·komisiO?ář ~omite'!tovi v~~~~~~í s~fu~~~e~t~c!~~:~~

z něhož je~t patrno, ~e, ~~ nepolme~~~ ~usí komitent b~z zbytečného
býti pokladan za ~rúne ? srn uvnh~e 'držetikOl1Ůsionáře jako přúného
odkladu dáti na Jevo, ze se c
smluvníka.
"
I
ohledávkou
Komisionář není oprávněn, by o své új~e dlsponova s P
z komise; učiní-Ii tak přece, jest z toho prav.
(Rozh. ze dne 8. května 1923, Rv I 1365/22.)
.
' 1 9 1 9 řikázal žalobce žalované tuzemské
Dopisem, ze ,dne 9. unora odal~ 100 akcií žalobcových, jež byly
filiálce vídenske ban~y: by pr
dne 11 února 1919 sdělila žalou žalované '! ~schovanL ~oflse: 5~e340 K a'že mu připsala výtěžek na
vaná žalobCI, ze akCie ptO a a z, h~ nenamítl a potvrzoval i pak polo]wnto W. žalobce p~oh t~mhu, 111~:" k za akcie byl vykazován na kontu
letní výkazy ž~lovane, ;3!1l~ ~
7~~1. Dopisem ze dne 6. dubna 192~
W., a to posleze dne
. u n
K súčtovala v Kč což žalovana
žádal žalo~ce žalovano~, ?y :nu ,5~.3~Oná jest povinna připsati žalobci
sní m s o u de m p r v é
odmítla. Zal oba o uznam, ze za ov
59.340 K k jeho dobru v Kč, ,byla .p r °oc e
. Nes orno jest, že
s t o I i c e pro tentokráte zamltnuta.
u. v ~ld];;'o a ná~1. obch. zák.).
při prodeji akcií šlo o obch~d k~TlsIO~~rs~Ko~a '1919 ovšem neoznámila
Žalovaná ve vyúčtech ze ,ne .: a, "
'--k
rode'e na Vídeňské
P
žalobci jméúo kU it e e, úa:;r~k ľgf~ej~~~:t~ vd~~zvJpraty sle súčtují, d~la
burse _s val_utou k 1.', d
bchodu jako samokupitelka nevstoupila.
mU zretelne poznalI, ze o, ~
c třetí obch zák. naopak
Žalobce nepoužil ustanovem cL 376 odstave_k dle všeobecný~h zásad
vyúčty nepodav proti nim nánutek, I1cl,::n n;lC)Y 'b - . dle obchodních
, .' h (-1 278 bch zák § 863 obc. zak. , ny rz 1
pravmc
c.
o.:
:' I
schválil a tedy zejména s propodmínek. jeho spojem se za ov~n.?uou valutdvou lhůtou bez označení
dejem na vídeňské burs.e se ozmmen toho může na žalované žádati
jména kupitele ~.ouhl~st1. ~us~d~en\) JeÚo pak oba výplatné dny
pouze to, co strzlla(cl. 36 oe. za ..
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spadly do doby účinnosti nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z.
a n., bylo žalované znemožněno, výtěžek na území republiky Česko
slovenské (do Prahy) převésti a právě z toho důvodu byla žalovaná
nucena dobropisy způsobem, odpovídajícím poměrům, následkem onoho
nařízení se utvářivším, jakožto měnu vídeňskou označiti a je tedy její
oznámení ze dne ll. a 12. února 1919, jakož i kontokorent ze zvláštního účtu na první pololetí 1919 a další toliko přirozeným důsledkem
obou vyúčtů. Žalobce, jak je nesporno, dopisem ze dne 6. dubna 1920
žádal žalovanou, by mu výtěžky za prodané akcie 14.831 K 80 h a
44.508 K 95 h uvedené v dopisech žalované ze dne ll. a 12. února
1919 připsala k dobru v Kč, ale žalovaná dopisem ze dne 8. dubna
1920 učiniti tak odmítla a žalobce, jak sám doznává, a což soud v základě tom zjisti!, vzal sdělení to na vědomí a dalších kroků nepodnikl,
ba naopak účty pololetní (kontokorenty) po té době bez protestu při
jímal a schvaloval, ač byl již výslovně o tom poučen, co konto W značí.
Námitka, že byl žalobce uveden v omyl žalovanou, že nařízení ze dne
6. února 1919, čís. 57 sb: z. a n., tu neplatí, a že na ttnto případ vztahuje se nařízení ze dne 12. října 1920, čís. 576 sb. z. a n., . postrádá
všeho právního podkladu. Bud' věci rozuměl, a pak nemá žádné vý~
mluvy, nebo· jí nerozuměl, pak bylo jeho povinností, by použil takové
opatrnosti, jakou při nejmenším § 1297 obč. zák. na mysli má, t. j. aby
si dal věc vysvětliti a se poučiti (§ 1296 obč. zák.). žalobce doznal,
že viděl, že konto vedeno jest ohledně sporných obnosí, v k. W., doznal,
že ničeho nenamítal. Tím však přistoupil mlčky na stanovisko žalované
a bylo takto jeho pohledávání stanoveno srovnalou vůlí stran. Okolnost,
že žalobce schvaloval kontokorenty po sobě jdoucí a to výslovně" nelze
dle zásady důvěry a poctivosti v obchodním životě vykládati jinak,
nežli za projev souhlasu. Význam konta W. byl žalobci znám, poně
vadž jako továrník byl s bankami v obchodním spojení. Bylo to v době
okolkování bankovek v Čs. státě a tu každý rozumu schopný člověk
znal rozdíl a pojem významu Kč, Kr neboli Kw, a musel tedy i žalobce
to znáti. Nařízením ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n., zakázán
byl převod soukromých peněžních pohledávek z ciziny do území Čs.
státu, pokud pohledávka byla splatna v korunách. Převody proti zá-.
kazu prohlášeny byly neplatnými. Vklad žalobcův byl ve Vídni a zákaz
týkal se i jeho pohledávky. Nařízení bylo vydáno a řádně vyhlášeno
proti inflaci korun z ciziny na území Čsl. republiky, tedy za stejným
účelem a v rámci zákona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák.
a čl. 2 zák. ze dne 28. října 1918, čís. 11 sb. z. a n. Je tedy platným.
Ustanovení zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., upravuje oběh a správu platidel v Čsl. republice, neměn i však nařízení
čís. 57 sb. z. a n. O d vol a c í s o u d rozsudek. potvrdil v podstatě
z týchž důvodů.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozsoudil.
Důvody:

Oba nižší soudy použily na tento pfípad nařízení vlády ze dne
6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. žalobce ještě v dovolacím řízení tvrdl

nařízení,
rozlučnou součástkou těch
příčinou provedení měnové

neplatnost tohoto

než neprávem,

neboť nařízení

to, jsouc ne-

zákonných opatření, která byla 'vydána za
rozluky, a přípravou k akci okol kovací, k níž
se vztahuje zákon ze dne 25. února 1919, čís. 84 sb. z. a n., došlo potvrzení tímto zákonem a nařízením ze dne 25. února 1919, čís. 86 sb.
z. a n., vydaným na základě téhož zákona, v jehož §u 12 (4) výslovně
bylo stanoveno, že sice převody z účtu na účet (bez efektivního placení) jsou u všech peněžních ústavů dovoleny od 1. března 1919 za
účelem platů, vyňatých z příročí (mzdy a služby), ale převody z ciziny a do ciziny jsou zakázány. Nejvyšší soud nemá příčiny, by se odchýlil od tohoto stanoviska, jež od počátku důsledně zaujímá, a vychází
tedy také v tomto případě z nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb.
z. a n. Tímto nařízením bylo stanoveno, že soukromé peněžní pohledávl{y a jakékoliv úhrady, i ty, jež vznikly z prodejů cenných papírů,
provedených mimo území republiky Československé, nesmějí býti pře
váděny do území republiky Československé, pokud pohledávka jest
splatná v korunách, a převody, učiněné proti tomuto zákazu, j~OU neplatny. Předpokladem použití tohoto nařízení v tomto případě jest, že
vznikla pohledávka z prodeje cenných papírů, provedeného mímo území
republiky Československé, a proto sejde na tom, zdaž akcie, o které
jde, byly - jak žaloba tvrdí, žalobce však popírá - prodány na vídeňské burse. Neboť nebylo-li tomu tak, stal-li se prodej v tuzemsku,
zřídila žalovaná pro výtěžek neprávem zvláštní konto starých rakouskouherských korun a odpírá neprávem vyúčtování a vyplácení výtěžku
v korunách československých. Odvolací soud odmítl důkazy, nabízené
žalobcem v té příčině, proto, že prý žalobce nejprve mlčky a později
podpisem prohlášení ze dne 2. října 1920 a 23. dubna 1921 též výslovně schválil stanovisko žalované a stav jí sdělený. S tímto názorem
nelze souhlasiti. Nebyly-Ii sporné akcie prodány mimo území Česko
slovenské republiky, najmě ve Vídni, a předstírala"1i žalovaná, že se
tak stalo, uvedla žalobce v omyl, týkající se hlavní věci, nemohl dle
§u 871 obč. zák. žalobci z jeho prohlášení vzejíti žádný závazek, a nebylo by lze tvrditi, že žalobce s právním účinkem uznal něco, co se
v pravdě nestalo, totiž prodej akcií ve Vídni. O zaviněném omylu žalobce nemohlo by býti řeči, neboť žalobce právem mohl spoléhati na
pravdivost a správnost údajů prvotřídní banky, jakou jest žalovaná,
a proto nebylo by lze mu vytýkati nedbalosti (§ 1297 obč. zák.) z dů
vodu, že nepátral po tom, zda jsou údaje ty pravdivy. Pokud žalovaná
v dovolací odpovědi označuje žalobcovo tvrzení, že akcie nebyly ve
Vídni prodány, za úplně svévolné, poukazujíc k tomu, že svým dopisem ze dne 9. - správně 10. - února 1919 sdělila žalobci, že pro- .
dala 100 akcií v Praze, dalších 100 akcií však bude posláno do Vídně
k prodeji, stačí připomenouti, že z pouhého oznámení, že akcie. budou
poslány k prodeji do Vídně, logicky nikterak neplyne, že se skutečně
tak stalo a že prodej ve Vídni byl proveden, zvláště když ve zprávách
o provedení příkazu a ve vyúčtování nebylo výslovně udáno, že akcie
byly na vídeňské burse prodány. V naznačeném směru jest tudíž výtka
nesprávného posouzení právního a vadnosti odvolacího řízení (§ 503
čís. 4 a 2 c. ř. s.) oprávněna, a bylo proto z těchto důvodů vyhověno
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dovolání adle §u 510 c. ř. s. zrušen rozsudek odvolacího soudu, ježto
pak jest patrně třeba jednání v první stolici, by se věc stala zralou
k rozhodnutí, též rozsudek prvého soudu, a věc vrácena do první stolice k dalšímu jednání a opětnému rozsouzení. Při tom dovolací soud
přípomíná, že rozhodnuti sporu podle dosavadního přednesu stran závisí jedině na tom, zda sporné akcie byly prodány na vídeňské burse
čili nic; neboť byly-li ve Vídni prodány, jest žaloba skutečně neodů_
vodněna a byla právem zamítnuta pro tentokrát. Mezi stranamí jde
o poměr komisionářský. Dle čl. 361 obell. zák. má žalobce nárok na to,
by mu banka jako komísionářká vydala to, co sama vůči svému spolusmluvníku má k pohledávání, a tak, jak toho sama na něm může požadovati. Není tu předpokladů čl. 376 obch. zák., za kterých by se byl
poměr komisionářský přeměníl v přímý poměr prodatele ke kupiteli;
neboť žalovaná neprohlásila, že vstupuje sama jako kontrahentka do
obchodu jí přikázaného dle prvého odstavce čl. 376 obch. zák., a žalobce nepoužil práva dle třetího odstavce téhož článku, držeti se žalované samé jako kupítelky proto, poněvadž nepojmenovala jiného
kupce. Zásadně lze síee připustiti, že použiti tohoto práva není vázáno
na určitou lhůtu a časově není omezeno, ale právním pravidlem, jež
uznává literatura a judikatura jest též, že, zaslal-li komisionář komic
tentovi vyúčtování o provedeném příkazu, z něhož jest _patrn(\ že, ač
nepojmenoval jiného kontrahenta, přece nechce býti pokládán za pří"
mého smluvníka - jak tomu bylo v tomto případě - kon)itent musí
bez zbytečného odkladu dáti na jevo svou vůli, že se chce držetí komisionáře jako přimého kontrahenta, jinak se pokládá za to, že se vzdává
tohoto svého práva a spokojuje s nároky, příslušejícímí mu protí komísíonáři jako zmocněnci dle čl. 361 a násl. obch. zák. Opačný názor
nelze uvésti v soulad se zásadou obchodnické slušnosti a poctivosti,
a ohrožovalo by také jistotu v obchodním styku, kdyby komitent, jenž
původně nepomýšlel na to, použíti práv, plynoucích z třetího odstavce
cl. 376 obch. zák., dOGatečně, dokonce po drahné době, když by se mu
10 právě hodilo, chtěl na újmu komisionáře těžiti z okolnosti, které před
tím nepřikládal významu, - že mu komisionář svého času nepojmenoval kupllele nebo prodatele. To platí také v tomto případě o žalobci
který si teprve v žalobě, podané v prosinci 1921, vzpomněl na ustano~
veni třetího odstavce čl. 376 obch. zák. Pouhé mlčení není ovšem samo
o sobě ~a, pravidelných poměrů ani souhlasem, ani vzdáním se práv,
a~e nabyva toho významu ta~, kde provázející okolnosti nedopouštějí
duvodne pochybovalI o tom, ze by strana nemlčela, kdyby nesouhlasila
nebo nevzdávala se práv, kde tedy mlčení nelze vykládati jinak,než
Jako souhlas nebo zřeknutí se (§§ 863, 914 obč. zák., čl. 279 obch.
zák.), zvláště ve styku obchodním, který jest ovládán zásadou důvěry
a poctivosti, a ~ těch případech, kde zájmy druhé strany toho vyžadují,
by spolusmluvmk se výslovně vyjádřil, zda chce přivoditi určité právní
důsledky. Z těchto úvah plyne, že žalobce, nepouživ náležitě a v čas
práva dle třetího odstavce čl. 376 obch. zák., nemůže je více uplatňo
vati, a že tudíž zůstává při .pravidlu čl. 361 obch. zák. Pohledávka proti
kupiteli .cenných papírů záleží v nároku na kupní cenu. Byly-li akcie,
o které Jde, p.ostřednictvím vídeňské ústředny žalované banky prodány

ve Vic1nidne 11. a 12. února 1919 (val. 19. února), kdy byly v Rakousku zákonným platidlem ještě staré koruny rakousko-uherské, měla
žalovaná proti kupiteli akcii, ať jím byla vídeňská ústředna nebo někdo
jiný, nárok na kupní cenu, s~latnou ve s~arrch rak,:us~o-~,her~k~ch
korunách neproměnivších se nasledkem znamych opatrem pnslusnych
úřadů rakouských v koruny rakouské. T:~to nárok byl by v~ak stíž.en
zákazem nařízení ze dne 6. února 1919, CIS. 57 sb. z. a n., ]ezto by slo
o pohledávku, vzniklou z prodeje cenn~ch papírů mimo území če.sko
slovenské republiky a splatnou v korunach. P;oto byla b~ mohla zalo:
vaná převésti na žalobce dle čl. 361 obch. zak. pouze narok na ~tare
koruny rakousko-uherské, nepřevoditelný do tuzemska, dokud ~la!1 nařizeni ze dne 6. února 1919, čis. 57 sb. z. a n., a byla by formalne UČI
nila zadost své povinnosti tím, že zřídila ve svých knihách pro žalobcovu pohledávku z prodeje akcií zvláštní úče~ v!deňský~h kor,:,~ (k?nto
W). žalobce arci tvrdil a dokazoval, že pry zalovana, ]esth:,e vubec
prodala akcie ve Vídni, vyúčtovala pohledávku z prosJe]e akc:I s~ ~~ou
videňskou ústřednou před 26. únorem 1919 a pouzlla tudlz vytezku
pro sebe, a to takovým způsobem, že přeměnila pohledáv~u proti ví:
deňské ústředně na plnocenné koruny. ProlI tomu nutno pnpomenoulI
loto: Dle druhého odstavce čl. 368 obeh. zák. pokládaji se pohledávky
z obchodů, jež komisionář učinil svým jménem na účet ko~iten~~, i bez
předchoziho postupu v poměru mezi ko;mtente?,. a ,~omls~onar~m .za
pohledávky komitentovy. Z toho ~lyne, ze ~omls!?~ar nem opr~~nen,
by o své újmě disponoval s pohledavkou, a ze, uClm-h tak, pOruSI povinnosti, přináležející mu jako mandatáři, a stává se náhradou povinným. Kdyby tedy bylo pravdou, že žalovaná použil~ pohledávky
z prodeje akcií, která v poměru k žalobCI byla pohledavkou tohoto,
svémocně k vyúčtování s pohledávkou, přisluševší její vídeňské ústředně
proti ni, tedy k vyrovnání svého vlastniho dluhu, neměnilo by to .niče!lO
na nemožnosti převodu sporné pohledávky do tuzemska, nybrz melo
by to pouze v zápěti, že by mohl žalobce na žalované požadovati, aby
'mu nahradila škodu, která mu touto transakci snad vzešla, po případě
vydala to, oč na jeho úkor snad se obohatila. Z důvodu náhrady škody
a obohacení nebylo však žalováno; žalobce domáhal se připsání kupní
ceny za prodané akcie k dobru v korunách. československých.; a proto
nesejde v tomto sporu na tom, zda to, co zalobce v tom smeru tvrdIl,
jest správným čili nic, a nelze vtom, že ani odvolací soud ~epř~~ust~1
důkazů, v té příčině nabízených, spatřovatr vadnostr od~ol~clho nzem,
aniž v tom směru vytýkati odvolacímu rozsudku nespravne posouzem
po stránce, právní.
čís.
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Zrušil-Ii odvolaci soud pro odchylný právní názor nap.ade!1Ý rozBudek a odkázal svor do prvé stolice, nevyhradiv pravomocI, lze v dovolání z napotomniho potvrzujícího rozsudku odvolacího soudu napadnouti právní názor zrušovacího usnesení. Uzná-Ii dovolací soud tuto stížnost za opodstatněnu, zruší i bez zvláštního návrhu nejen oba srovnalé
rozsudky, nýbrž i zrušovací usnesení a uloží odvolaclmu soudu, .by znovu
vyřídil odvolání ze zmíněného rozsudku prvé stolice.
Civilnl rozhodnuti. V.
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Každý spoluvlastník jest oprávněn podati žalobu zápůrčí na toho,
kdo si osobuje služebnost ku .společnému pozemku.

by o podílu druhých bylo pořízeno, nehodí se tento předpis na projednávaný případ,
němž žalobci chrání pozemek proti služebnosti svádění vody, již si dle jejich domnění žalovaní bezprávně osobují. Žalobci nepodnikají ničeho, čím by mohlo býti pořizováno o podílech
druhých spoluvlastníků, nýbrž chráni na.op~k společ~ou věc a ~ín; i svůj
ideální podíl na ní proti zásahu osob trctreh, dle jejIch domnenr protrprávnému, hájíce takto neporušitelnost vlastnictvi společné věci. Tento
právni úkon tedy nejenom nahražuje vlastnické podíly druhých, nýbrž
jim přímo prospívá. Z onoho předpisu vyplývá, že žádný ze spoluvlastniků není bez souhlasu druhých oprávněn osobám třetím dovoliti nebo
zřiditi práva, která by se dle povahy věci vztahovala na celou společ
nou věc a důsledkem toho zatěžovala i podíly druhých spoluvlastníků
(zejména služebnosti) a důsledkem toho jest každý z druhých spoluvlastníků oprávněn zápůrčí žalobou zabrániti výkonu takovýchto neoprávněně dovolených nebo trpěných práv třetích osob neboť, kdyby
tomu mělo býti jinak a nesouhlasící spoluvlastník byl vázán na souhlas a přistoupení onoho spoluvlastníka,který se na tento neoprávněný způsob proti neporušenosti společného majetku prohřešil, znamenalo by to, zbaviti ho vší právní ochrany jeho spoluvlastnického podílu, a vedlo by to k důsledku, že by spoluvlastnik takovýmto jednostranným úkonem směl zatížiti i podíly druhých podílníků. Napadená
rozhodnutí jsou tedy právně mylná a důsledkem toho bylo zrušiti nejenom rozsudky obou nižších stolic, nýbrž i zrušovací usnesení odvolacího soudu, z něhož ony rozsudky vzešly. Nevadí tomu, že se v dovolání návrh výslovně nečiní na zrušení tohoto usnesení, neboť dle právního stavu, jaký těmito rozhodnutími nastal, dlužno dovolání pokládati
též za opravný prostředek proti onomu zrušovacímu usnesení, který
dle předpisu §u 519. c. ř. s. sice původně přípustným ~'nebyl, dle účelu
a smyslu novelisovaného předpisu §u 502 c. ř. s. však zůstal postižené
straně vyhražen pro dovolání z rozsudku, který v právním důsledku
jeho později vydán byl (§§ 452, 513 c. ř. s.). Tím obživuje první rozsudek procesniho soudu prvé stolice a soudu odvolacímu náleží nyní,
by o odvolání žalovaných z tohoto rozsudku jednal a znovu rozhodl se
zřetelem na právní hlediska v tomto rozhodnuti vytčená.

v

(Rozh. ze dne 8. května 1923, Rv I 1523/22.)
,Žalobci domáhali se na žalovaných, by se zdrželi svádění vody se
sveho_ pozemku do strouhy mezi rolem žalobců a pozemkem Václava
B-a~ ozalo~aní namítli n;imo jiné, že strouha jest spoluvlastnictvím ža10,bL~ a Vaclava B-a a ze proto k žalobě nebyli oprávněni žalobci sami,
nybrz p~uze sp~lu s yáclave,!, B-em. Pro c e s n i s o udp r v é s t oII c e puvodne zalobe vyhovel, a když pak o d vol a c í s o u d ve svém
zruš~vacím usnesení ze dne 24. května 1921, jemuž pravomoci nevyh:a~~I, vyslovIl právní názor, že při spoluvlastnictví jsou k žalobě záp~rC! opJ'ávněni jen všichni spoluvlastníci, že jednotlivému spoluvlastmk_u ~rá~o t~ ~~přísluší - pro c e s n i s o udp r v é s t o líc e po
op~tnem jednam zalobu zamítl a o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
D u vod y: _~alobCI nepro~á-,ali ,výhradného vlastnictví k celé sporné
stoce. Krome. m?h je tu )este jIn'y ,spoluvlastník stoky, při čemž je nerozhodno, v pkem pomeru za~lada se spoluvlastnictví. Je-Ii tomu tak,
musI na ochranu neobmezenostl spoluvlastnického práva ku sporné stoce'
v: smyslu §u 828 .~bč. zák. žalovati všichni spoluvlastníci společně. Ponevadz. v t?mtDpnpadu se tak nestalo, an spoluvlastník Václav B. vů
bec. nezaluj:', zamítl prvý soudce právem žalobu pro nedostatek aktívní.
legItimace zalobců k žalobě.
• N e j vy Š š í s o u d 'zrušil usnesení odvolacího soudu ze dne 24
kvetna 1921 jakož i rozsudky obou nižších stolic v důsledku tohot~
usn.e~eni vydané, a uložil soudu odvolacímu, by nyní bez zřetele k dom,nelemu nedostatku oprávnění k žalobě o odvolání žalovaných z prvotmho rozsudku soudu prvé stolice ze dne 25. ledna 1921 dále jednal a
znovu rozhodl.
DŮVOdy:

V~. svém zr~šo."acim us!,ese~i ze dne 24. května 1921 vyslovil odvol~cl ,sooud, pravm nazor, ze pn spoluvlastnictví oprávněni jsou k žalobr; zapurčI dle §u 523 obč. zák. jen všíchni spoluvlastníci, že jednot!rvemu spoluvlastníku oprávněni k žalobě nepřísluší. Důsledkem tohoto názoru, jenž byl pro soud prvé stolice dle §u 499 c. ř. s. závazným, zamítl tento žalobu, zjistiv, že strouha, kudy žalovaní vodu se své
pozem~ové parcely Č. kat. 456 svádějí, není výhradným vlastnictvím
zalobc,u, nýbrž s~olečným vlastnictvím jejich a Václava B-a jakožto
vlastmka f.ousedmho p.ozemku č. kat. 469, který však nežaluje. Rozsudek tento byl odvolaclm soudem potvrzen. Právem žalobci napadají
t~to ro~su?ky odvolacím důvodem §u 503 čís. 4 c. ř. s., neboť právní
~azor, ze zalobcl jako pouzí spoluvlastníci nemají oprávnění k žalobě,
jes! mylným. D~vozuje-li odvolací soud tento náhled z předpisu §u 828
o?c. zak., je to usudek pochybený, neboť tento předpis nasvědčuje pra:,emu opaku. Praví-li se tam, že, jsou-li spoluvlastníci (podílníci) nejednotni, nemůže žádný z nich na společné věci provésti změnu, kterou
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Co do rozsahu olné moci obchodního zaměstnance jest vůči třetím
osobám rozhodným' vnější (poznatelné) chování se principálovo vůči
zastupitelskému vystupování zaměstnance. Plná moc k uzavření ob,
chodů obsahuje v sobě též plnou moc k jich stornu.
. (Rozh, ze dne 8.
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1923, Rv I 1542/22.)

Žalující společnost s r. o. dodala žalované firmě povidla, Obchod
provedl technický správc; žal~jící J~roslav K; Když m~, žalova~á. sdě
lila že povidla jsou vadna,. dOjel k nI a, prohlednuv ZbOZI, prohlas II dne
11.' prosince 1921, že si pro ně přijede a odveze je zpět. Ž~lobu na. zaplacení kupní ceny za povidla pro c e sní s o udp rve s ,t o II c e
zamítl. D ů vod y: Žalujíci firma jest společností s r. o. dle zakona ze
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dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák., takže vztahují se na ni, co do provozování obchodů a zastupování, předpisy §§ 15 a násl. cit. zákona.
Dle §u 28 může provozováni obchodů a zastoupení společnosti býti
přeneseno na plnomocníky neb úředníky společnosti, při Čemž rozsah
oprávnění, není-li plnou mocí jinak stanoveno, vztahuje se na všechna
právní jednání, s provozováním těchto obchodů obyčejně spojená. Jaroslav K. vypověděl jako svědek, že jest technickým správcem továrliy
žalující firmy, že nemá práva obchody uzavírati nebo rušiti a že mŮŽe
tak učiniti toliko k výslovnému zmocnění jednatelů žalující firmy. Také
jednatel žalujíci společnosti, František H., jako strana byv slyšen, udal
totéž, avšak připustil zároveň, že Jaroslav K. také uzavírá obchody jménem společnosti, ovšem pouze v drobném, totiž, jde-li o nějakou láhev
likéru nebo několik kilogramů povidel. Ačkoliv tedy formální zmocncní
Jaroslava K-a k zastupovaní žalující společnosti prokázáno není, pokládá soud přes to žalující stranu prohlášením Jaroslava K-a dne 11.
prosince 1921 vůči žalované firmě za vázánu. Pro rozsah zmocnění a
právo zastupování vůbec jsou v poměru k osobám třetím směrodatny
~ouze vnější zjevy. Jest nesporno, že Jaroslav K. prodej povidel se žalovanou fírmou sám provedl, že pod razítkem fírmy podpisoval sám
korespondenci, ba i účty, což zajisté vymyká se z oboru působnosti
technického správce, za jakého se prohlásil, a žalovaná firma mohla ho
tudíž právem pokládati za zástupce a zmocněnce, k provozování obchodů oprávněného. Skutečný vnitřní poměr nepadá na váhu a jest
oproti osobám třetím beze všeho účinku, nebylo-Ii vyloučení neb obmezení zastoupení dáno na jevo způsobem, pro osoby třetí patrným. Na
základě shora uvedených zjištěných okolností nabyl soud přesvědčení,
že žalující firma, jejíž jednatelé, jak při ústním jednání bylo uvedeno,
bydlí mimo sídro závodu, zmocnila mlčky Jaroslava K-a k provozování
obchodů a že tudíž z jeho právních jednání jest oprávněna i zavázána.
Musí tudíž snášeti zrušení kupní scnlouvy, jím dne 11. prosince 1921
učiněné, a její žaloba na zaplacení kupní" ceny jest proto neodůvodněna.
O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil v podstatě z týchž důvodů.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
, ~ovolál~Í, uplatňujícímu nespravné právní poSouzení, nelze přiznati
uspechu. NIžší. soudy zjistily sice, že formální zmocnění Jaroslava K-a
ku právním jednáním za žalující společnost prokázáno není, ale učinily
na základě zjištěného, žalovanou společností trpěného vystupování
jeho na venek jako zástupce společnosti závěr, že žalující společnost
ho mlčky splnomocnila ku provozování obchodu. Názor dovolatelův, že
pro rozsah plné moci obchodního zamčstnance jest rozhodným jen formální a výslovné její vymezení principálem, nelze srovnati s poctivostí
a důvěrou, v obchodě potřebnou, neboť pak by záleželo pravidelně jen
na principálovi, by jednotlivé obchody, uzavřené obchodním pomocníkem , třetími osobami, o rozsahu plné pomocníkovy moci neorientovanými, podle jich výhodnosti nebo nevýhodnosti platiti nechával nebo
splnění jich odmítal. Názor dovolatelův nelze srovnati ani se zákonnými
předpisy. Dle všeobecných ustanovení o zákonném obsahu obchOdní
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Ten kdo byl ustanoven výlučným zástupcem firmy pro určitý obvod za' provisi z ujednaných obchodů, nemůže se domáhati na zm?cnite\i bý sdělil mu veškeré zásilky do obvodu onoho lakturovane a
sprá~nost toho stvrdil přísahou.
Zástupce pro určitý Obvod n.~ní obc!t0d!1ím pomocníkem ve smyslu
zákona ze dné 16. ledna 1910, CIS. 20 r. zák.
(Rozh. ze dneS.

května

1923, Rv I 1574/22.)

Smlouvou ze dne 16. srpna 1919 ustanovpa žalovaná firma ~alobce
zástupcem pro Belgii a Holandsko za 159?11l provlsl. fakturovane cen~.
žalobou domáhal se žalobce 1. by žalovana byla uzuana povmnou, sde-
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liti do 14 dnů žalobci fakturované ceny všech dodávek do Belo-ie
a Hob
landska v době od 18. srp-na 1919 do 14. června 1922, pokud fakturované částky již došly (u belgických nebo holandských bank na účet žalované byly vplaceny) a do pro·,isního účtu nebyly poiaty, 2. by žalovaná složila přísahu na dotvrzení správnosti těchto Údajů a provisní
rozvahy, 3. by žalovaná sdělila žalobci fakturované ceny všech dodávek do Belgie a Holandska v době od 15. června 1922 do 31. července
1922, pokud fakturované částky již došly (u belgických nebo holandských bank na účet žalované byly vplaceny) a do provísního účtu nebyly pojaty a by mu zaplatila na základě takto zjištěných údajů provisi. Pro c e sní s o II d P r v é s t o I i c e žalobě ad 1. vyhověl, ad
2. ji zamítl vůbec a ad 3. pro tentokráte. žalobce napadl rozsudek
prvého soudu ad 2. a ad 3., pokud byla pro tentokráte zamítnuta žalobní žádost o p I a cen í províse; žalovaný odvolal se do výroku ad I.
O cl vol ac í s o u d nevyhověl odvolání žalobcovu, vyhověl však odvolání žalovaného a zamítl i žalob ní žádost ad I. D ů vod y: Odvolání
strany žalující brojí proti tomu, 1. že prvý soud zamítl žalobní žádost,
by žalovaný byl uznán povinným správnost údajů ohledně fakturních
cen dodávek zboží do Belgie a Holandska přísahou stvrditi a 2. že soud
zamítl také další odstavec žalobní žádosti, ve kterém bylo navrženo odsouzení žaloVaného, by zaplatil provise, vypadající na fakturníceny
oněch dodávek. Soud prvé stolice, zamítnuv obě tyto žádosti, rozhodl
správně a soud odvolací jeho právní stanovisko schvaluje. Nemá .zde
místa ustanovení čl. XLII. uvoz. zák. k c. ř. s., jež dle výslovného svého
znění má za předmět udání jmění a dluhů, kdežto o přísežném potvrzení správnosti a úplnosti účtu zmínky se v něm nečiní. A ani v jiných
zákonných ustanoveních, vztahujících se na složení účtu, není předpisu,
ukládaiícího za povinnost složení přísahy, což platí i o zvláštním, na
právní poměr stran se vztahujícím předpisu §u 10 zákona ze dne 16.
ledna 1910, čís. 20 ř. zák., který agenta sice opravňuje k žádání, by mu
obchodní knihy k nahlédnutí byly předloženy, aneb, aby mu výpis
z. knih byl odevzdán, nepropůjčuje mu však nároku požadovati, by mailtel obchodu správnost účtu odpřísáhl. Co se pak týče otázky ad I.
Jest Jasno, že zaplacení může býti vymáháno jen, když jde o peníz, čí
selně zjištěný, kdežto zde jde o účet, jehož správnost a úplnost teprve
zjištěna býti musí, takže není dosud patrno, zda má žalobce vůbec ně
čeho k pohledávání a kolik. Z té příčiny bylo odvolání žalobcovo zamítnouti. O.d vol á níž a lov a n é h o. Jest správno, ustrojuje-li
prvý soud právní poměr stran na základě ustanovení zákona ze dne 16.
ledna 1910, čís. 20 ř. zák., a stanoví-li povínnostžalovaného ku složení
účtu (odevzdání výpisu z obchodních knih) z důvodu ustanovení §u 10
cit. zák. Avšak odvolací soud je toho názoru, že dlužno klásti též váhu
na ustanovení smlouvy ze dne 16. srpna 1919, že placení provise státi
se- má dvakrát ročně, koncem července a koncem ledna, v čemž dle logického závěru (§§ 6 a 9'14 obč,. zák.) obsažen jest závazek stran, i Súčto,vání v těchto terminech prováděti. Toto ustanovení smlouvy jest dozn~no a lze proto z něho při řešení sporu těžiti. Učiní-li se tak, následUJe z toho, že, když žaloba byla podána dne 2. dubna 1922, byl žalobce
oprávněn naléhati na provedení súčtování za dobu do 31. ledna 1922 a

nikoli za dobu dále sahající, takže právní posouzení prvého soudu, který
bral jako konečný termin den 14. června 1922, pokládati jest v tomto
směru za nesprávné. V žádném případě nemohl však žalobce před podáním žaloby žádatí vyúčtování za dobu sahajícÍ"'dále, než kdy žaloba
byla podána, což bylo dne 2. dubn~ 1922. r:'~sp0i.no:. že ža~ova~ý, kt~rý
dne 20. května 1922 podal žalobm odpoved, pnlozll k 111 vyučtovam,
vztahující se na belgícké a holands"ké dodávky až do konce dubna 1922,
které doručeno bylo žalobci k rukám jeho právního zástupce dne 23.
května 1922. Toto vyúčtování jest v opisu při soudních spisech a sťalo
se též předmětem ústního jednání ze ?ne 14. červn~ 1922, a žalovaný
na ně též odpovídal. žalovaný tedy sve povmnostr, treba az po zalobe,
vvhověl a na něco více strana žalující práva neměla. že žalobce vytýkal, že vyúčtování to jest neúplné, že obchodn~ spojení mezi s,trana!ni
bylo obsáhlejším, jest nerozhodné, neboť o spravnostr toho vyučtovam
nemůže rozhodnuto býti v tomto sporu, nýbrž může o ní rozhodnuto
býti v případném zvláštním sporu účetním (viz rozh. býv. nejv. soudu
ze dne 17. října 1910, čís. 11513). Ostatně jest z přiloženého účtu patrno, že vztahuje se též i na obchodní spojení, při němž platy prostřed
kovány byly bankami, žalobcem při ústním jednání dne 14. června 1922
jmenovanými. Soud prvý, jenž tomuto vyúčtování pro jeho domnělou
neúplnost odepřel povahu lÍčtu, posoudil tudíž v tomto směru věc ne. správriě. Ježto žalovaný své povinnosti za sporu učinil zadost, bylo žalobu i v. tomto směru zamítnouti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu.
Důvody:

Dovoláni uplatňuje pouze důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., odvolací soud
posoudil však zamítnutím žaloby v podstatě věc ~právně po stránce
právní. S dovoláním je souhlasiti, pokud zastává názor, že n:l~e v tO,mt~
. případě použiti předpisu §u 10 zákona o obcho,d. pomocmclch, nybrz
že je sporný případ posuzovati jen dle ustanovem smlouvy. žalobce nevstoupil k žalovanému ani obdobně v poměr obchodního pomocníka
podle zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák., ježto není tu hlavní
podmínky zákona toho, totiž poměru zaměstnancova (sr. §§ 1 a 2 a
žalobce převzal smlouvou výhradné zastupování žaslova anO"estellt).
b
lovaného v určitém území, byl proto vůči němu Ý poměru zastupitelském, jehož podmínky byly mezi stranami výslovně smluveny. žalobce
vyhradil si. smlouvou tou mimo výhradně zastoupení žalovaného v Belo-ii a Holandsku nárok na provisi ze všech obchodů počítanou podle
fakturoV1\ných částek, jakož i závazek: »AHe Briefe und Fakturen ,mr
Belgien und HoHand werden an Ihre Adresse geleltet und besorgen Sle
(žalobce) von Brussel aus die Weiterbef6rderung.« žalobce tvrdí dále,
že žalovaná firma nedostála tomuto závazku, dodavši ještě za trvání
této smlouvy zboží do jmenovaných zemí, aniž zaslala dopisy a faktury
žalobci a vyplatila mu smluvenou provisi, a že dokonce svěřila zastoupení pro Belgii jiné firmě. Těmito skutečnostmi není zažalovaný nárok
Odůvodněn. čl. XLII. uvoz. zák. k c. ř. s. lze použiti pouze na případy,
v něm výslovně uvedené, o jaký v tomto sporu nejde. Mylným jest ná- .
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hled dovolatelův, že jde tu o zamlčené jmění, ježto domáhá se žalobce
nároku na splnění smlouvy, a podle této smlouvy mohl by žalobce jedině domáhati se toho, by žalovaný veškeré dopisy a faktury, určené pro
strany, bydlící v jmo.llovaných zemích, zaslal jemu a by zaplatil mu ze
všech fakturovaných částek smluvenou provisi. Nezachoval-li se žalovaný ve všem podle srrllouvy, může žalobce mimo to domáhati se náhrady škody pro nesplnění smlouvy, nemůže však žádati na žalovanem,
by sdělIl mu veškeré fakturované částky a správnost toho stvrdil pří
sahou, ježto tento nárok nebyl smluven a není odůvodněn zákonem.
Zajisté má však žalobce nárok na provisi z fakturovaných částek, pokud mu nebyla podle smlouvy vyplacena, přes to nelze vyhověti žalobci
ani v tomto směru, ježto výška dluhované provise má býti zjištěna pří
sežným udáním žalované strany, k němuž tuto nelze donutiti. Záleží
proto na žalobci, by dříve sám zjistil tyto částky a domáhal se jich žalobou. V navrženém znění nelze žalobní prosbě vyhověti.
čís.

2593.

Žije-Ii manžel ve společné domácnosti s jinou ženou, nemůže žádati
od manželky, by sdílela s ním společnou domácnost, a jest povinen poskytovati jí výživné v penězích.
(Rozh. ze dne 8.

května

1923, Rv I 5/23.)

žalobě manželky, odloučeně žijící, protí manželi na placení VyZlVného, bylo vyhověno s o u d Y vš ec h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m
1 o ude m z těchto
důvodů:

Nemůže býti sporu o tom, že žalobkyně jako manželka žalovaného,
"á právo žádati od něho jeho majetkovým poměrům přiměřenou slušnou výživu potud, pokud žalovaný jako manžel žalobkyně této zákonné
povinnosti vůči své manželce výrokem soudnÍlTI,nebyl spraštěn. Z druhé
strany jest rovněž jisto, že manželka má povinnost sledovati manžela
do společné domácnosti a že má tedy právo na slušnou výživu přede
vším v této společné domácnosti. V tomto případě však žalovaný, jak
soudy nižší zjistily, znemožnil žalobkyni, své manželce, návrat do spo~
fečné domácnosti tím, že žije s' jinou ženou v souložnictví a s ní níá ne:"
manžel~ké dítě. V důsledcích toho nemůže žalovaný spravedlivě žádati,
by žalobkyně slušnou, zákonně jí patřící výživu opatřovala si ve společné domácnosti s ním, a musí proto své zákonné povinnosti k výživě
žalobkyně jako své manželky dostáti tím, že žalobkyni platiti bude jeho
majetkovým poměrům přiměřenou výživu tak dlouho, dokud této své
zákonné vyživovací povinnosti nebude sproštěn výrokem soudním. Myr,lí-li žalovaný, že v cestě sporu o rozvod manželství se žalobkyní mil
právo domáhati se toho, by byl sproštěn poskytování slušné výživy žalobkyni, bude jeho věcí, by tuto cestu nastoupil. Pokud tak neučiní a

závazku k

výživě žalobkyně

jako své manželky výrokem soudu

spraštěn

není, trvá tato jeho zákonná povinnost a on musí, když jeho manželka
to žádá, k

plnění

zákonné vyživovací povinnosti býti

přidržen, aťsi

má

či

nemá důvod k rozvodu manželství se žalobkyni z její viny. Otázka,
zda žalobkyně žalovaného zlomyslně opustila a ze svého bytu ho vykázala, nemá za tohoto stavu věci v tomto sporu rozhodného významu,
neboť zde neřeší se otázka viny stran na jejich rozchodu, nýbrž jen
otázka povinnosti žalovaného k vyživování žalobkyně jako jeho manželky.
čís.
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umluviti úpl?'u za vzdání se hostinské koncese.

(Rózh. ze dne 8. května 1923, Rv I 36/23.)
žaloba o neplatnost trhové smlouvy ze dne 6. listopadu 1920, jíž
byl žalobce koupil od žalovaného dům s hO,stincem za 170.000 Kč, byra
pro c e sní m s o ude m p r v é stoJ i c e zamítnuta. V odvolám
napadl žalobce rozsudek prvého soudu jen potud, pokud smlouva
ohledně vzdání se koncese hostinské, hotelové, výčepnické a bytu
v ceně 73.000 Kč nebyla uznána za neplatnou. lJ d vol a c í s o u d
rozsudek prvého soudu potvrdil a ,uvedl mimo jiné v d ů vod e Cll:
Prováděje odvolací důvod nesprávného právního posouzení věcí, broj!
odvolatel proti názoru soudu prvého, že koncese hostinská může býti
předmětem obchodu a jako taková míti majetkovou hodnotu. Stanovisko žalobcovo, že koncese je právem ryze osobním, nepřevoditelným
a nezcízitelným, nedá se uhájiti. Koncese hostinská přes svou osobní
povahu jest součástí jmění opnivněného, jest předmětem zpeněžitel
ným, jelikož je živnostenským oprávněním, jaké má na mysli ustanovení §u 334 ex. ř. a §u 19 živn. řádu, dovoluje z dí)ležitých příčin i propachtování takovéhoto podniku. Proto také dle ustálené nyní judikatury
je přípustno vedení exekuce na koncesi hostinskou za účelem uspokojení nároku vymáhajícího věřitele. Je-li tomu tak, jest náhled prvého
soudu správným a, když tento soud zjistil, že peniz 73.000 K za vzdání
š'e koncese hotelové, hostinské a výčepnické je nízkým, dospěl i k správnému závěru, že toto odstupné není odstupným za byt a že důsledkem
toho smlouva trhová a odstupní ze dne 6. listopadu 1920 je platná
a že ustanovení §u 6 nařízení čís. 83 z roku 19.1 8 sb. z. a n. zde použiti'
nelze.
N e j v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovoláním lze se obírati jenom potud, pokud je nesprávné právní
poscuzení spatřováno v tom, že odvolací soud vyslovil, že hostinská
koncese může býti předmětem obchodil a jako taková že může míti majetkovou hodnotu. Žalobce, i v dovolání pravé podstatě rozepře se uhýbaje, neopouští v nižších stolicích uplatněného názoru právního, že
hostinská koncese je nezpeněžitelná, nepřenosná a že Je vyloučena
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z právního obchodu. Přehlíží, že nešlo o prodej hostinské koncese
v pravém slova smyslu, nýbrž že šlo II žalovaného o v zdá n í se
k?~cese hotelové, ~ hostinské a výčepnické pro dům č. p. 109 v B. za penezltou up latu. slo o oboustrannou závaznou a úplatnou smlouvu
() v:dání, ~~e:~ v zákoně" n}kde není,yza~ázána, a jejín}ž před;n~telll j~
podle ~utvonvslch se pomeru hospodarskych a s takovym vzdalllm pn:-.
vIdei ne spolovaných účinků právních a majetkových, majetková hod~o,ta v t~m .~áležející, že podle očekávaných a přeélpokládaných účinkll.
jez pr.ovazejl takové vzdání řečených koncesí ve prospěch třetích oS(Jb,
~ytvoruje.:.c pro nabyvatele zdroj přijmů, jehož mohutnost je vyvazovana. \'y~l od~tupného za takové vzdání zaplaceného. S touto právní
po.dstaLOU rečene srrlouvy o vzdání se koncese nemá ničeho činiti právni
otazk.a, z,dali hostinská koncese je nespeněžitelná, neprodajná, nepře
nosna a ze je vyloučena z právního obchodu. Také j.e zřejmo, že nejde
o odstupné za byt, a že vůbec nejde o nájem, nýbrž o pacht živnosti
hotel9vé, r:ostinské a výčepnické, jichž umožněné dosažení je předmě
tem rečene smlouvy a to předmětem hlavním a právní povahu celé
sl~l?uvy'~ ~řetel~ě určujicín; .. Když odvolací soud vedle toho nadbytkem
j~ste zjlstuJe, ze odstupne ]e yzhledem k daným poměrům nízké, jsou
lIm vyvraceny všechny námitky dovolatelovy v této přičině pronášené.
čís.

když by dostavení strany zpúsobilo nepoměrné náklady. Plyne to také
z předpisů §u 377 odstavec prvý, 378 a 381 c. ř. s. Podle zprávy nalézacího soudu prvé stolice proveden byl vS'slech žalovaného jako
strany tím způsobem, že soudce vyslechl přednes žalovaného jako
strany, povolil pak žalovanému, aby svou výpověď sám stylisoval a
nadiktoval do protokolu, mezi čímž se několikráte vzdálil do sousední
místnost;, kdež sepisoval soudní smíry a když žalovaný nadiktoval svou
výpověď, soudce ji přečetl a ježto nebylo námitek, odmítl další nabídnuté důkazy jako zbytečné a skončil jednání. Z toho plyne, že čast
úkonů procesních vykonána byla v soudcově nepřítomnosti a, byť i se
tento postup stal za souhlasu obou stran, nebyla tím odstraněna vada
,ízení v tom záležející, že v podstatné části řízení, totiž při výslechu
. žalovaného jednáno bylo bez .soudce. Proto, že odvolací soud mlčky
schválil tento nepřípustný postup soudu prvé stolice při výslechu stran
a přezkoumal ocenění důkazů prvým soudcem, aniž slyšel žalovaného
jako stranu, trpí odvolací .řízení vadou, která, nezpůsobujíc zmateč
nosti, byla s to zamezití úplné vysvětlení a důkladné posouzení rozepř,e
(čís. 2 §u 503 c. ř. s.). Vada tato je tím závažnější a dovolatel to zcela
právem vytýká, poněvadž v obou stolicích nebylo:.ctáno víry výpovědi
žalovaného jako strany, kterážto výpověď byla považována za méně
věrohodnější nežli žalobkyně.

2595.
čís.

P~i důkazu výslechem stran jest co nejpřísněji šetřiti zásady bez-

prostřednosti. Není zejména přípustno, by strana po svém výslechu
v nepřítomnosti soudce výpověd' do protokolu nadiktovala. Na tomto
poklesku (§503 čís. 2 c. ř. s.) nezmění se ničeho tím, že·byl pak protokol soudcem v přítomnosti stran přečten a schválen.

2596.

Obchodní pomocník nemůže se domáhati úplaty za dobu výpovědní,
pokud samovolně nekonal služby.
(Rozh. ze dne 8.

května

1923, Rv I 702/23.)

(Rozh. ze dne 8. května 1923,/Rv I 671/23.)
O b a níž š í s o u d Y vyhověly žalobě.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Dúvody:
... Z~~ada bezprostřednosti vyžaduje, by soudce, rozepři projednávajlCI, ucastml se celého ústního jednání, totiž všech úkonů procesních.
K těmto náleží dle §u 207 odstavec prvý c. ř. s., by O každém ústním
projednávání na soudě byl sepsán jednací protokol, což jmenovitě platí
take dle §u 380 odstavec prvý a 343 odstavec prvý a druhý c. ř. s.
o protokolování výsledku výsleGhu stran. Při prováděni důkazu výslechem stran musí býti dbáno zásady bezprostřednosti co nejpřísněji
a zajisté ještě úzkostlivěji než při provádění ostatních důkazů. Záko~
klade předpisem §u 375 odstavec druhý c. ř. s. obzvláštní důraz na to,
by tento důkaz prováděn byl u nalézacího soudu. Podle řečeného před
pISU je provádění tohoto důkazu před dožádaným soudcem připustno
Jenom tehdy, když jsou. tomu na závadu nepřekonatelné překážky nebo

Žalobce, jenž byl zaměstnán u žalované firmy jako dílenský inženýr,
dostal I. června 1922 výpověď ku 31. srpnu 1922. Proti žalobě o zaplacení služného za srpen 1922 namítla žalovaná, že žalobce v měsíci
srpnu pro firmu vůbec nepracoval a z místa podniku, nevzav si ani dovolené, odejel, že mu proto úplata za měsíc srpen nepřísluší. O b a
niž š i s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: V tomto případě iJte o poměr služební, ohledně kteréhož platí
ustanovení zákona o obchodních pomocnicích ze dne 16. ledna 19 I O,
čís. 20 ř. zák. a v tomto zvláštním zákoně na ochranu zaměstnaných
obsažena jsou ustanovení pro případ, že ta neb ona strana své povinnosti zanedbává. Dle §u 27 čís. 4 cit. zák. může zaměstnavatel zaměstna
ného ihned ze služby propustiti, když bezdůvodně praci zanedbává a tím
může se dalšího placení služného zbaviti. Toho však žalovaná neuči
nila, svého práva, žalobce ihned ze služby propustiti, nepoužila, služební poměr žalobcův trval tedy dále a jest proto žalovaná povinna
po čas služebního poměru, tedy i za měsíc srpen 1922 žalobci služné
platiti. bez ohledu na to, zda žalobce skutečně pracoval či nikoliv, a nebylo proto třeba zabývati se zjišťováním dalších skutečností.
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N e j v y Š š í s O u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.
O

ů

vod y:

OdvolacÍ soud, srovnávaje se v tom s právním názorem soudu prvé
stolice, usuzuje; že zaměstnavatel, když zaměstnance nepropustí pro
nesplnění služeb, musí mu dáti pIa,! za celou dobu, třebas zaměstnanec
trvale se zdráhá pracovati a ve skutečnosti nekoná smluvních služeb.
Tomuto právnímu názoru nelze přisvědčiti. Dle §u 917 obč. zák. je služební smlouva smlouvou úplatnou, za pr á c i slibují se pen í z e
(§ 1153 a 1154 obč. zák.). V §u 928 obč. zák. vyslovena je zásada, že
když se smlouvy sejde zaviněným neplněním, že má býti již obdržená
úplata tím způsobem navrácena nebo nahražena, aby jeden ze smluvn'ků nezískal ze škody druhého. Také v §u 1431, 1435 a 1437 obč.
zák. vyslovena je zásada, že nikdo nesmí podržeti něčeho, co mu z ně
jakého důvodu právního nepatří. Že podle zákona o obchodních pomocnících lze požadovati úplatu jenom za služby skutečně vykonané,
plyne zřetelně. z výjimek,tímto"zákonem výslovně stanovených, kdy Se
:zaměstnanci dostává platu, i když smluvních služeb nekoná: To plyne
z §u 8 cit. zák., podle kterého se dostává zaměstnanci platu za dovolené. Také z §u 22 odstavec prvý cit. zák., že se mu dostává platu, když
si hledá po výpovědi nové místo. A contrario také z §u 37 cit. zák.
Dle §u 42 zák. cit. Jes! podpůrným zákonem občanský zákon. Dle
§u 1154 obč. zák. mzda se vyplácí po v y k o na n é práci. Dle §u 1155
obč. zák. smí zaměstnanec požadovati úplatu také za úkony nevykonané, byl-li ochoten smluvně plniti a s plnění sešlo jenom z příčin,
v osobě zaměstnancově sběhlých. Zrušiti služební smlouvu dle §u 27
cit. zák. zaměstnavatel sice může, ale nemusí. Nepoužije-li svého. práva,
neznamená to, že by byl povinen platiti zaměstnanci za služby, kterých
nekoná. Byl-Ii žalobce dílenským inženýrenl, jak bylo sice tvrzeno,
nikoli však zjištěno, bylo jeho smluvní povinností, by vykonával dílenskou službu bez zaměstnavatelových popIdek a kontroly, což po
zaměstnanci akademického vzdělání a stupně ypožadovati lze, a nec
může se vymlouvati, že služby nekonal jenom proto, poněvadž mú práce
nebyly ani přidělovány, ani od něho požadovány. Musí býti také zjištěno, z jakých důvodů žalovaná chovala se k tomu pasivně a zdali
mlčenim toho stavu neschválila. Sejde na tom, jaký byl smluvní rozsah
žalobcových služeb, zdali bylo potřebí, jak bylo tvrzeno, by mu byly
určité práce přidělovány, a zdali v nepřidělení takových prací lze spatřiti okolnost, že na jeho služby nebyly vůbec činěny .1ároky, a zdali
vůbec jsou okolnosti, z obou stran v této příčině uváděné, pravdivy.
čís.

2597.

Proti knihovnímu naby~ateli pohledávky lze uplatňovati námitky,
proti postupiteli, jen za podmínek §u 61 a 63 knih. zák.
Pro žalobu na postupitele o neplatnost exekučního titulu nelze se doc
'
máhllti odkladu exeku~e vedené postupníkem.
příslušející

(Rozh. ze dne 8.

května

1923, R II 121/23.)

Dle smíru ze dne 16. srpna 1922 byla dne 9. září 1922 na usedlost
dlužnice povolena exekuce vnuceným zřízením práva zást.avního pro
vykonatelnou pohledávku Viktorie V-ové 42.250 Kč s vedlejšími poplatky a usnesením ze dne 18. listopadu 1922 exekuce vnucenou dražbou. Postupní smlouvou ze dne ll. listopadu 1922 postoupila vymáhající věřitelka Viktorie V-ová pohledávku bance Č. a byl tento postup
v pozemkové knize dne 18. listopadu 1922 proveden. Usnesením ze
dne 2. února 1923 vzal okresní soud na vědomí, že postupnice vstoupila
do dražebního řízení, což bylo v pozemkové knize poznamenáno. Dlužnice podala na Viktorii V-ovou žalobu, by shora uvedený exek,:ční titul
byl prohlášen neplatným a domáhala se odkladu exekuce, JeJz s o ~ d
pr v é s t o I i c e povolil, rek u r sní s o u d návrh na odklad zamltl.
O Ů vod y: Povolil-Ii exekuční soud napadeným usnesením dle §u 42
čís. 1 ex. ř. odklad exekuce proto, že povinnou byla proti postupitelce
podána žaloba, by exekuční titul (smír) a jemu předchozí smlo~va
rukojemská byly prohlášeny za neplatné, stalo se tak neprávem. Ovsem
lze dle §u 1386 obč. zák. dlužníku uplatňovati proti postupníku věři~ele
tytéž námitky, jež mu příslušejí proti postupiteli pohledávky, to vsak
jen tehdy není-Ii pohledávka vtělena v pozemkové' knIze. Jde-Ir o nabytí pohl~dávky knihovní, jíž bylo nabyto v důvěře ve veřejné knihy,
plati oproti nabyvateli námitky jen tehdy, Je-Ir odpor proŤI nespravnému prý zřízení hypoteky již ,:znesen pozna~lená~ím sporu, (~ 61
knih. zák.) aneb je-Ii z po zem kove klllhy vidno, ze lhuta ku podal1l ~d
poru ještě nevypršela (§ 63 knih. zák.). Jelikož toho tu není,nelz~ zalobou na postupitelku ztenčiti právo' kríihovního nabyvatele, by sve pohledávky vydobyl exekuční cestou (Exner, Hypotekenrecht, str. 422).
Ne j v y š š'í s o u d nevyhověl, dovolacímu rekursu.
Důvody:

Mylným je názor stěžovatelky, že obrany a ná~itkr proti pohle, dávce zůstávají dlužníku po roz~mu §u 1396 obc. zak. ~achovany
i proti knihovnímu post~]iniku. V dusledku pnnclp,u ?ubhclt~ le p0..st~p
ník, je~ž nabyl knihovne zapsane pohledav~y v duve;e v k 111 hy, ver~Jne,
chránen proto námitkám proti postoupene pohledav~e, ktere .~<;Js,:u
z knihyzřejmy, a jeho právo hledati úhradu z' nemovltosÍl, tvoncl Z~"
stavu pro pohledávku, zůstává takovÝr;ri~o námitkami n.edo!čeno. V dusledku toho il"protože bezelstnost a duvera '! kl1lhy. vereJne, u vY,mahající strany aspoň zatím v pochybnost nebrany, pravem rekursl1l soud
neshledal <:lůvodu k odkladu exekuce v žalobě, podané dlužnicí na pů
vodní věřitelku o neplatnost exekučního titulu, a žádaného odkladu
exekuce nepovolil právem.
čís.

2598.

Pozůstalostní soud musidříve, než rozhodne o tom, zda jest p~u~á.
zati na pořad práva dědice z' ústní závěti či dědice ze zákona, ZJiStiti,
jsou-li tu vůbedormální předpoklady ústní závěti, a za tím účelem provésti výslech osob přezvědných.
(Rozh. ze dne 8. května 1923, R II 126/23.)
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Po Anně T-ové byla nalezena listina ze dne 16. listopadu 1922
s nadpisem »Mein letzter Wille,« podepsaná třemi křížky zůstavitelky,
učitelem Vincencem H-em, jako pisatelem, Martinem R-em jako svěd
kem a Josefem K-ým jako svědkem, ve které jako dědičky byly us ta noveRy její pobočné příbuzné Marie N-ová a Anna S-ová, kdežto Terezie
B-ová, další pobočná příbuzná, která jako dědička ze zákona by rovněž přišla V úvahu, byla mlčením opomenuta. Při projednávání pozůsta
losti dne ll. ledna 1923 bylo ze strany Terezie B-ové namítáno, že listina ze dne 16. listopadu 1922 neodpovídá předpisům zákona o písemné poslední vůli dle §§ 579, 580 obč. zák. Současně přihlásila se
Terezie B-ová výminečně ze zákona k dědictví, kdežto Marie N-ová a
Anna S-ová podaly přihlášky z poslední vůle ze dne 16. listopadu 1922,
při čemž navrhly soudní výslech svědků Vincence H-a, Martina R-a a
Josefa K-a, by bylo zjištěno, že tu jest platná ústní poslední vůle. Na to
nařídil pozůstalostní soudce dne 26. ledna 1923 předvolání těchto
svědků a obou dědiček z poslední vůle na den 7. ún.ora 1923. Proti tomuto usnesení na předvolání uvedených osob si stěžovala Terezie B-ová,
jsouc názoru, že podle stavu věci o ústní poslední vůli vůbec nemůže
býti řeči, pročež první soudce k výslechu oněch osob v tomto směru ani
není oprávněn a navrhla proto, by prvnímu soudu bylo nařízeno upustiti
od výslechu předvolaných svědků a pro odporujíCÍ si přihlášky k dědi
ctví postupovati podle §u 126 nesp. říz. pokud se týče projednávati pozůstalost podle zákona. Rek u r sní s o u d stížnosti nevyhověl. D ů
vod y: Stížnost není opodstatněna. Rozhodující otázka v tomto pří
padě jest ta, zdali obsah písemné poslední vůle, pro formálni vady neplatné, může býti zachován v platnosti jako ústní poslední vůle. A k této
otázce dlužno přisvědčiti. Otázku, zdali tu jest platná poslední vůle,
rozhoduje jen ta okolnost, zdali zůstavitel vážně svou poslední vůli projevil a zdali jest prokázán úmysl, poříditi na případ smrti bud' tímto
neb oním způsobem v ustanoveních §§ 578 až 5.90 obč. zák. vylíčeným.
Prohlásil-li tedy někdo přesně podle předpisu.,§u 585 obč. zák. ústně
svou poslední vůli, stalo se tím platné poslední pořízení a nemůže pozbýti platnosti tím, že jeden ze svědků pro neznalost předpisů opomenul
nějakou formalitu pro mimosoudní písemnou závět" již vlastně jen ještě z opatrnosti (§ 585 obč. zák.) nebo z toho důvodu napsal,o,poně
vadž o existenci ústní poslední vůle ničeho nevěděl. Jen kdyby zůsta
vitel písemnost ustanovil jako podmínku platnosti poslední vůle, nemohli by se dědicové v takovém případě od"i0lati na ústní poslední vůli.
Názor tento odpovídá také praktickému životu. Právě na venkově lidé
ohledně předpisů pro písemné pořizování nejsou podrobně informováni,
stává se proto často, že předložené dotyčné listiny neodpovídají podmínkám pro písemnou poslední vůli, dá se však prokázati, že zůstavitel
ústně vážně před třemi svědky, jak to zákon předpisuje, projevil naří
zení ohledně svého jmění; a tu by se zajisté stala křivda, kdyby v takovém případě nebylo k poslední vůli hleděno, poněvadž kromě předpisů
pro ústní poslední vůli byla ještě napsána. Když tyto zásady jsou
správné, byl v tomto případě pozůstalostní soud oprávněn a povinen,
přezkoumati prohlášení dědiček, že poslední vůle ze dne 16. listopadu
1922 má platnost jako ústní poslední vůle a za tím účelem dle §u 65

nesp .. říz. vyslechn~uti, dotyočné svědky,}o tí.m vf~e, jelikož pozůsta
lo~~l1l ?oud po ~ahaJent 'poz:lst,al?stnt~? nZ;nI z u..re?ní moci musí zji-

sÍlÍl zaklad celeho proJednavam, tOÍlz zpusob dedlcké posloupnosti.
Ostatně stěžovatelka poslední vůli ze dne 16. listopadu 1922 při stání
dne ll. ledna 1923 výslovně jako platnou uznala a, jelikož současně
namítala jen vady písemné poslední vůle, může se toto uznání logicky
vztahovati jen na ústní poslední vúli, na kterou se dědičky N-ová a S-ová
ihned při prvním stání odvolaly. Tvrzení stěžovatelky, že tyto dne ll.
ledna 1923 se přihlásily k dědictví na základě. písemné poslední vůle,
správné není, poněvadž dotyčné přihlášky se vztahují jen na závěť, nikoliv na písemnou závěť. K vůli úplnosti se ještě dodává, že stížnost
není .odůvodněna ani proto,

poněvadž

se nedá zjistiti) zdali první soudce

skutečně svědky zavolal k
předmět výslechu ve spisu

formálnímu výslechu o poslední vůli, neboť
není uveden, a první soudce mohl předvo
lané osoby vyslechnouti také k všeobecné informaci. Rekursní soud jest
tedy dále toho názoru, že v tomto případě vůbec tu není takové opatření
prvního soudce"které by mohlo býti předmětem stížnosti dle §u 9 nesp.
říz., poněvadž důvody a účel opatření nejsou známy, takže rekursní soud
vlastně napadené opatření ani nemůže přezkoumati.
N e j vy Š š í s o u d nery hověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Listina ze dne 16. listopadu 1922, označená jako poslední vůle Anny
T -ové, byla soudním komisařem dne 20. prosince 1922 vyhlášena jako
závěť písemná. Pří stání ll. ledna 1923 uznal zástupce stěžovatelky
Terezie B-ově právní platnost závěti, mínil tím však patrně pravost poslední vůle, neboť zároveň vytýkal, že jest formálně vadnou pro nedostatek náležitostí §§ 579'a 580 obč. zák., a přihlásil se jménem Terezie
B-ové k pozůstalosti ze zákona .. Marie N-ová a Anna S-ová, které byly
v písemné závěti ustanoveny universálními dědičkami, přihlásily se pak
k pozůstalosti z e z áV ě t i, neudavše, zda ze závěti písemné. Avšak
z toho, že spolu učinily návrh, aby byli slyšeni svědci poslední vůle, by
závěť byla zachována jako úst n í závěť, a že jejich zástupce dne 26.
ledna'1923 u soudu prohlásil, že bere zpět jejich přihlášku zp í sem n é
závěti a přihlašuje je ze závěti úst n í, poněvadž zůstavitelka prohlásila obsah písell)né závěti jako poslední vůli také šetříc předpisů, platných pro ústní poslední pořízení, a navrhl výslech dvou svědků ústní
poslední vůle, - lze důvodně souditi, že Marie N-ová a Anna S-ová,
byť i původně se byly přihlásily k pozůstalosti na základě písemné závěti, nyní samy neuznávají platnosti písemného posledního pořízení a
pokládají listinu ze dne 16. listopadu 1922 za pouhý zápis o ústně prohlášené poslední vůli po rozumu §u 585 obč. zák. Jsou tu tedy dědické
piihlášky, které sobě odporují, a to jednak přihláška Marie N-ové a
Anny S-ové z tvrzené ústní závěti, jednak přihláška Terezie B-ové ze
zákona, - a bude tudíž ná pozůstalostním soudu, by postupoval dle
§§ 125 a 126 nesp. patentu ze dne 9; srpna 1854, čís. 208 ř. zák., t. j.
rozhodlo přijetí podaných přihlášek, a, přijme-Ii obě k soudu, odkázal
některou ze stran na pořad práva. Aby však mohl přijati přihlášku Ma-
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rie N-ové a Anny S-ové, musí napřed zjistiti, jsou-li tu vůbec formální
pře?~oklady ústní závěti, t. j. mMe-li vůbec býti předpokládána ústní
zavel, ~o do obsahu azevní .formy nálehtě zřízená, neboť kdyby bylo
~ad~ V~I .pochybnost JIsto, ze tu není techto předpokladů, existence
US!~I zavetl tedy, nadobro by byla v~lo.uč~na, bylo by odmítnouti při
hlasku iJro pat~ny .nedo,sta!ek trtulu dedlckeho práva. Proto byl okresní
~ou.d nejen opr,,:vne~, I;ybrz dle §u 2 čís. 5 nesp. pat. přímo povinen, vysetnh z mocI uredm vsechny okolnostr a poměry, které mohou míti vliv
na Je?o rozhodnutí,. a tudíž i vyslechnouti osoby, jež se podepsaly na
Irstme ze dne 16. listopadu 1922, po případě další osoby přezvědné
(Janu S-o.vo~, Mam N-ovou), a nelze tedy vytýkati patrnou nezákonnost opatrem prv~ho soudu, jímž poukázal soudní kancelář, aby obesloala tyto osoby. Ze by byl prvý soudce nařídil výslech svědků poslední
vule dle §§ 65, 66 nesp. p.~t.,.•nen!-, jeho opatření nikterak zjevno; vývod.)' dovolaclho rekursu, Jlmlz stezovatelka dokazuje nepřípustnost taI<oveho výslechu, nemají tudíž zatím podkladu, Otázku zda může
v to.mt~ př~padě n:plat~á pí~emná záv~ť, být! z~c~ována v p{atnosti jako
zaveť ustm,.po pnpade Je-Ir tu platna ustm zaveť, bude ovšem, pokud
by ner:o~tacJly prostředky, nesporného řízení (§ 2 čis. 7 nesp. pa!.),
nutno resllI ve sporu, ktery bude zahájen dle §u 125nesp. říz.
čís.

Důvody:

Dovolání, uplatňujícímu dovolací důvod čís, 4 §u 503 c. ř. s., nelze
upříti částečné oprávněnosti. Dle §u 1323 obč. zák. musí obnoven býti
předešlý stav, aby se škoda nahradila, a jen tehdy, když toto obnovení

2599.

Byl-li poškozen oděv, jest zásadně odčiniti škodu dodánim oděvu
nového, nikoliv pouhou jeho opravou.
(Rozh. ze dne 8. května 1923, Rv II 376/22.)
Žalobce roztr?l si v kavárně žalovaného o hřebík, vyčnívající ze židle, kalhoty noveho obleku, jejž si pořídil za 1700 Kč, žalobou domáhal se předání nových kalhot téže látky nebo proti vydání poškozeného
oblek~ zaplacení 17.00 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e při
znal zalobcl 160 Kc. O d vol a c í s o II d k odvolání obou stran rozsudek potvrdil a odvětil k odvolání žalovaného po právní stránce v d ů
V? d ech: V prvé řadě dlužno uvésti poškozenou věc v předešlý stav.
,\1ely by proto poškozené kalhoty býti opět uvedeny v bezvadÓ"ý stav
(§ 132~ obč. zák). Ježto však to není možno, musí žalovMý nahraditi
od?ad111 cenu ~osk,ozených kalhot, pokud se týče jich znehodnocení.
Jezto ?le znal.cu mely kalhoty v čase poškození cenu 360 Kč, po proveden: oprave pak pouze 200 Kč, byly znehodnoceny o 160 Kč jt'Ž
byly ~alobCI právem přiřčeny, to tím spíše, že oprava stala se na' náklad zalovaneho a to. bezvadně. O znehodnocení celého oděvu bylo by
lze pou,ze te~dJ:' mluv~h, kdyby kalhoty, vesta a kabát tvořily celek. Leč
'll?st znamo, ze 1 v lepsl spolecnostr nosí se kabát a kalhoty z rozdílných
ate k.
.
N e j v y Š š í s o u d změnil rozsudky nižších soudů v ten smysl. že
uz~al prá~em, že žalovaný jest povinen, předati žalobci proti odevzdání
poskozenych kalhot nové kalhoty z téže látky, nevyhověl však dovolání
co do alternativního žalobního nároku na zaplacení 1700 Kč,

,

,

nelze provésti, dlužno nahraditi poškozenému odhadní cenu. Obnovení
předešlého stavu znamená, vrátíti touž věc aneb při zastupitelných vě
cech předati poškozenému jinou věc téhož druhu. Tím plní se, o co zákonodárce na prvém místě usiloval nařízením, by byl obnoven předešlý
stav. V tomto případě žalovaný ani netvrdil, že by nebylo možné, pře
dati žalobci na místě poškozených kalhot nové kalhoty z téže látky a
že takové látky již vůbec není. Náhrada věcí je tedy možná a kalhoty
nelze považovati za věc nenahraditelnou. Odevzdáním opravených kalhot a zaplacením částky 160 Kč není obnoven předešlý stav, neboť žalobce měl před poškozením bezvadný oblek, kdežto dle rozhodnutí niž,ších soudů měl by pouze bezvadný kabát a bezvadnou vestu a nemohl
by se dle znaleckého posudku vzhledem k poškození kalhot ani volně
pohybovati. Jelikož není prokázáno, že prvotní nárok dle §u 1323 obč.
zák, na obnovení předešlého stavu není splnitelným, není žalobce povinen, spokojiti se s jiným způsobem náhrady škody. Názor odvolacího
soudu, že obnovení předešlého stavu je vyloučeno proto, že není možným, by poškozené kalhoty byly uvedeny ve stav nepoškozený, odpovídá ovšem technickým a fysickým pravidlům, avšak nikoli duchu občanského zákona o náhradě škody, jenž, jak výše dolíčeno, předpisuje
v prvé řadě náhradu in natura. Slušelo se proto dovolání částečně vyhověti a žalovaného odsouditi, by předal žalobci do 4 týdnů (§ 409,
druhý odstavec c. ř. s.) proti odevzdání poškozených kalhot nové kalhoty z téže látky. Jinak dovolání není odůvodněno. žalobce alternativního nároku na zaplacení částky 1700 Kč neodůvodnil po zákonu a neuvedl, že podkladem této žádosti jest alternativní "ávazek žalovaného,
naopak tvrzením, že náhrada in natura jest možná, podkopal půdu alternatívní žádosti o zaplacení uvedené částky. že zde nejde o alternativní zmocnění ve smyslu §u 410 c. ř. s., jest zřejmo z doslovu žalob ní
žádosti. Nižší soudy zamítly tento alternatívní nárok jako část žalobní
žádosti, aniž by si žalobce byl do toho stěžoval. žalovaný navrhoval,
by žaloba byla zamítnuta, v čemž jest obsažen též návrh na zamítnutí
alternativního nároku na zaplacení částky 1700 Kč. V tomto směru bylo
tedy dovolání zamítnouti.
čís.

2600.

Byl-Ii za bagatelního sporu o peněžitou částku učiněn mezitimní
určovací návrh podle §u 236 (§ 259) c. ř.s. s oceněním hodnoty přes
100 Kč, lze o obou nárocích rozhodnouti týmž rozsudkem; co do onoho
platí pak předpisy o opravných prostředcích řizení bagatelního, co do
tohoto předpisy o opravných prostředcích řízení řádného.
(Rozh. ze dne 8.
Civilní rozhodnuti. V.

května

1923, Rv II 491/22.)
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V řizeni o žalobě na zaplaceni pojišťovací premie 37 Kč 35 h vznesl
žalovaný mezitimni návrh na určeni, že pojišťovací smlouva neni po
právu a ocenil zájem na sporu 400 Kč. P r oc e sní s o udp r v é
s t o I j .c e týmž rozsudkem jednak l)znal ohledně nároku na zaplaceni
37 I§č 35 h pOdle žaloby, jednak zamítl mezitimni určovaci návrh. O dvol a c i so u d odvoláni ve věci samé odmítl, vyhověl mu však co do
výroku O mezitimnim určovacím návrhu a uznal právem, že pojišťovací
smlouva není po právu.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni žalovaného.
Dll vo dy:
P?v?lání směřuje proti oné části rozsudku druhé stolice, POkud ode
volam zalovaného cp do hlavního výroku bylo zamítnuto správně odmltnuto a proti výroku o útratách. V prvém směru rozhodl odvolací
soud ve smyslu §u 473 c. ř. s. usnesením a měl býti tudíž proti tomuto
usneseni podle §u 51 9 čis. 1 c. ř. s. podán re~ttrS, nikoli dovoláni. Totéž platí o výroku o útratách, který jest jen důsledkem odmitnutí odvOe
lání. Sluši proto dovolání přes jeho nesprávné pojmenováni pokládati
za rekurs, který však není odůvodněn. Při roku dne 11. dubna 1922 podal zástupce žalovaného - nikoli žalQbci'lv, jak s.e v dovolání tvrdí mezitimní návrh na zjištěni právního pOměru pOdle §u .236 a 259 odstavec druhý c. ř. s. a ocenil zájem na sporu 400 Kč. Toto Q,eněni může
se samozřejmě vztahovati jen na spor o návrhu na zjištěni právniho poměru, nikoli na spor o zaplacení 37 Kč 3~ h s při s!., poněvadž oceněni
sporu při pOhledávkách peněžitých jest nepřipustno, jak vyplývá
z §u 56 odstavec druhý j. n. Následkem to1]o zůstal spor o zapl<!cení
37 Kč ~5 h s přísl. sporem bagatelním a soud prvé stolice rozhodl
správ1)ě odděleně o nároku na zaplacení peněžité částky a o návrhu nil
zjištění právního poměru. Výrok o zaplacení 37 Kč 35 h s přis!. mohl
býti tudižbrán v odpor jenz důvodu §u 4:77 čís.l- c 7 ,. ř. s. Poněvadž
žalQvaný žádného z· těchto důvodů v odvoláni neuplatňoval, bylo odvolání co do této části rozsudku prvé stolice sQudem odvolacím právem odmítnuto. Jest si,e pravda, že tím povstala anomalie v tom smyslu, že žalovaný jest odsouzen zaplatiti žalující pojišťovací společnpsti
pojišťovací premii, ač je zároveň pravoplatně zjištěno, že pojišťovací
smlouva není po právu. Žalovaný, jenž návrh na zjištění tOhoto práve
ního poměru podal, měl zároveň ve smyslu §u 236 c. ř. s. navrhnQuti,
aby o existenci právniho poměru bylo rozhodnuto mezitimním rQzsud e
kem ve smyslu §u 393 c. ř. s. Odděleným jednáním o tomto návrhu bylo
by se shora zminěné anomalii předešlo. Avšak tím, že soud rozhodl
o obou nárocích současně, nestal se rozsudek zmatečným, poněvadž
§ 236 c. ř. s. současné rozhodnuti o obou nárocích v jednom rozsudku
připouští.

čís. 260l.
Kdo, zal<pupil ti:žbu dřl!va na $to,jato" jest po,vinen hraditi příspěvek
k fondu umělých hno,jiv (zill!on ze dne 22. prosince 1920, čís. 683 ~b.
z. a n.) a mo,u~nou dávku (opatření Stálého výboru ze !lne 25. srpna
1920, čís. 494 sb. z. a n.).
(Rozh. ze dne 8. května 1923, Rv II 513/22.)

žalobce prodal žalovan~ bance na stOjato dřevo svého velkostatku.
V roce 1921 PJal Ž.alobce z celkové le.sni těžby 3.160 m', žalovaná pak
7.692 m'. KdYž bylo žalobci v roce 1921 předepsáno 29.240 Kč 10 h
jako náhrada příspěvků umělých hnojiva 16.115 Kč 27h moučné dávky,
domáhal se, zaplativ oboji, na žalóvaflé, by mu nahradila v poměru
k vytěženému dříví na onu dávku 20.726 Kč, na tuto l?ak ! 3.70? Kě
20 h. Pro c e sní s o udp rve s t o II C e v onom smeru zalobe vyhověl, v tomto směr.u ji zamítl. D ů vody: Podl~ zoákona z,e ~ne ~2.
. prosince 1920 čis. 683 sb. z. a n. jest majItel lesm pudy opravnen presmlOuti příspěvek k londu pro u~,ěIá hnojiva, jenom dl~ vý~ěry I.esn!
půdy předepsaný, na uživatele pudy. Za takove se. P?kladajl I Ťl, j~mz
před 1. lednem 1920 bylo prodáno dřevp na stoj~te nebo pronajata
lesní těžba. Toto ustanovení zákona hodl se I ?a zalovan~~ banku, ,a
ona to také uznává. Jest však spor o to, z ktere pl~~hy muze vl~stm~
žádati náhradu na skutečném uživateli, pokud se t{'ce na tom, j,emuz
lesní těžbu pronaja!. Banka stojí na tom stanovIsku: ze ~ohko zo?e plo~
chy, které skutečně užívala úplně pr?~ýcením, kdez,t?, ze, ner:rusI plalty
příspěvku onoho z té pl?chy, k~ere !lzlvala jenom z cast: Ťl,m, ze tam kacela jenom jednotlivé Jl poukazane, stromky. Na, op,acnem st~novls,kU
stojí žalobce, který dovozuje, že ves~:ren skutečny. ~~Ite,k lesm byl .zalované přenechán a že o~ tohko te.'ll t. zv; mezltez,~mm (Zwlschennutzung), získaným tím, ze les, za jeho vzrust~ procls~l. a proklestl!.
Soud sdílí názor žalobcův a spra~l1ost jeho, vyplyva I ,z d~jm vzmku dotyčnéhO ustanoveni zákona. V puvodm vladm, ~snove. zakon~ bylo zamýšleno, by dávka ve prospěch fondu pn~ umel,~ ~nojlv~ v~btrala, se ze
skutečného výtěžk\l lesa, z ce?y prodaneho dnvI. !"em sIce :n,amo a
nelze z uveřejněných matenahl zakona z]lshlt, pr~c b~lo ~pust:no od
vybírání dávky z ceny dřeva prodaného II skutecne d?clleneho uZI,tkU"a
nahraženo toto ustanovení (tato zásada) ustan?vemn; ? .placem, pnspěvku podle výměry lesní plochy, ale plyne to oClvldne, ze se tak sta:o
'lsi z toho důvodu, že by nebylo možno bezpečně tuto d~vku ze skut~c
ného výtěžku předepsati vůbe~" že, by k ,tom~, byl? potre.bl ohromny~h
výdajů správních, velkého za!tzem aparatu ~redntho a ze z toh? ~u
vodu asi volil se ten způsob, aby se dávka predeplsov~la p~dle vy~ery
lesní plochy, ježto se tim přibližně aspoň výtě~e~ teto, ~~dy urcUje.
Z tohO právě, že původní hledisko i v novém zne~1 prora~~ se ustanovením, že vla,stník může přesunoult dávku na sk~tesneho uZI~ate~e a ~e
jména na toho, kdo od něho koupi! dřevo n~stOJllte, P!Y51:' zepn;ce ,len
základem podle něhqž se měla davka vyblra!l, byl vytezek lesm pud;y
a Že měl' dávku nésti ten, kdo .skutečně výtěžek ten. bra!. N~rozhodule
tedy dle těchto hledisek skutečné užívání určité vý!ně;y úplnym pro,mycením, l1ý1;>rž slov(\ uživání pO\lžito spíše k oznacenr t?ho, kdo u~.ltek
Íesni skutečně béře, a mft nésti dávky jen ten, k~o skh,zl, a" je-h ll~IV1!
telů více, odpovidá rozvržení dávky dle uve?enych z~sad ten zpusob,
by se dávk'l rozvrhla dle poměrou braného uZltku, a ntkohv dle plochy
úplně promýcené. Při (omto 4PUS?~U rozvr~u davky ned?ctl;lo by se
účelu, který zákon sle?uje" bYp'?s!tz~n byl,da:<kou .skutečny u~ltek. Jest
tedy dávku v projedn<!vanem pnpade roz~ehlt ~ezl, vlas!mka zalo,bce ,a
žalovanou uživatelku (těžitelkn) dle ponteru, v jakem uzltek le.slll obe51'
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ma připadl. Z VfP?v~di svědka K-a a znalce na základě lesních knih
v:lkost~tku vy~lyva, ze vlastník vyzískal těžením roku 1921 3160 metrů
dreva',z~lova~a pak 7.692 m, úhrnem 10.852 metrů. Celkový příspěvek
n~ ul,:e1a hnOjIVa čmI 29.240 Kč 10 h. Vezme-Ii se poměr 7692 ol těže
nych zal~vano~, ku :~Ik?vé těžbě 10852 metrů, vyplývá z toho n~ žalo~~nou k. uhr,:nemu p;Ispevku pro fond na umělá hnojiva 20.726 Kč. Tuto
castku Jest :al~vana povI~na žalobci nahraditi, ježto ji za ni zaplatil
(~. 104~, obc. zak" § 10 CIt. zák.), Námitka žalované banky že na ni
pnpad~JI tohko, '/3, této dávky, ježto ona měla dřevo odkliditi' do L září
1921, J;st nenllstn~, Pro povinnost, kdo má platiti dávku, nerozhoduje
smluvl11 us~anovel11, do kdy dřevo má býti odklizeno. Zákon sám sice
neustanovuJe, zda vyměřuje se dávka z výtěžku dle roku kalendářního či
d:e roku hospodá!,:;.kého',Avšak v lesním hospodářství a v hospodářství
v~bec ~elze vymenlI uZltek podle kalendářního roku a bylo by nehorazI:oslI, by se zákonodárci vkládal úmysl, že zamýšlel, aby se dávka
plalIl,a podle toho, kdy se užitek zpeněžuje nebo kdy se užitek sklízí, a
mkohv podle toho, kdy se dle hospodářských pravidel užitek bráti má
a,?ere., Nelze pro,to za správné považovati, by se lesní výtěžek jednoho
tezebmho obdobI, tedy jednoho. roku určoval dle kalendářniho roku
nýbr~ j~st jej určiti dle hospodářského roku, který začíná pracemi pod~
ZIml11ll!I, k?y: se v, ~ese s těž~o~ počíná, ~ ~ončí se na jaře, kdy se s těž
b?u presta~a a t~zba skutec~le se provadI v měsících zimních, kdy je
dr~vo vyspelé, mIz a neproudI a docílí se tedy dřeva daleko cennějšího,
nez kdyby se kácelo v létě. Jest proto bráti za užitek roku 1921 ono
dřevo, které bylo od početí lesní těžby v zimě 1920/21 až do jara roku
1921 vyzískáno, a nerozhoduje, do které doby skutečně dřevo mělo býti
o?veze~o z lesa., Kdyby se dávka měla počítati jenom z toho vy těže- .
neho dreva, ktere bylo po novém roce 1921 vyrubáno v kalendářním
roce, by:lo ,by zcela nahodilým, kolik majitel nebo jiný užívatel by chtěl
vyr,:balI pred ,touto dobou nebo po ní, a zajisté nebylo v úmyslu zákon?darce, by davku na takovéto zcela nahodilé okolnosti chtěl učiniti závIslou, naopak za užitek lze pokládati při lese to, co dle lesního plánu
~ypadá na u,rč!~ý ho~podářský rok. Co se konečně týče námitky, že 13,
c<;rvna druha cast davky za rok 192/ nebyla ještě splatná, odpadá tato
nan1!tka dle §u 406 c. ř. s., ježto splatnost zatím nastala.
, Jinak se má v5c, pokud se týče moučné dávky, Dle nařízení Stálého
vybo,r~ z~ dne 2?, srpna 1920 (§ 6) je vlastník pozemku povinen zapraVIlI .st~t,:. za, uč~lem zlev,ně,;i mouky dávku, která činí dvojnásobný
katastr,all11 cISty vynos lesm pudy, Vlastník jest oprávněn přesunouti
tuto ?a~ku na skut<;čn,ého užívatele půdy, Toto zákonné opatření však
postrada ustanovem, ze by vlastník mohl přesunouti dávku na toho
k?;n~ porodal dře~,: na, s.tojato:, Ten, kdoo kupuje úrodu na stojato, ne~
UZlva pudy a nemuze bylI za uZlvatele pudy pokládái1, To plyne ze srovnání opatření Stálého výboru se zákonem ze dne 22. prosince 1920, čís.
683 sb, z: ,a,n; V tomto z.ákoně se výslovně rovnají užívatelům půdy, ti,
kdo kCUplh urodu na stopto, a sice dřevo, nebo koupili těžbu. Tohoto
u~tanovení § 6 ,na~. Stálého výboru nen:á, a nelze profo zcela výjimeč
n:ho ust~novem z~k~na z,e ~ne 22. prosll1ce 1920 použiti obdobně i pro
presun davky moucne, zeJmena vzhledem k tomu, že dle zákona ze dne

soS>
17. března 1921, čís. 121 sb. z. a n, jest vlastníkům lesů možno od těch
jimž lesní těžbu zcizili i dřive předl. lednem 1919, žádati příplatek při
kupni ceně a přI ustanovení tohoto příplatku má býtí vzat zřetel i k ved~ejším ~Ý9~jům vl~,stnikovým (ku výdajům kupitele). Může tedy vlast~Ik, kdyz, ~a?a o pnpl~te~; Jako Je tO~lU s~utečně v tomto případě, kde
zalobce zada o takovy pnplatek take na zalované v řízení zahájeném
u zdejšího soudu, žádati, by při určení příplatku toho soud vzal v úvahu
že moučnou dávku nésti má sám vlastník, a jest tedy soudci nesporné~
mu možno, by určil vyšší příplatek vzhledem k tomu, že vlastrtík tuto
moučnou dávku skutečně zaplatil. Z toho důvodu nebylo možno žalobě
o náhradu zaplacené částky moučné dávky, vypadající na výtěžek,
braný žalovanou, vyhověti. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání
žalované, odvolání žalobcovu však vyhověl a přiznal mu dalších
13.706 Kč 20 h. O ů vod y: Co se týče odvolání žalované strany a jejích odvolacích důvodů, broji jimi žalovaná banka proti tomu, že byla
vzata za základ vyměření příspěvku žalované strany na umělá hnojiva
celá plocha revírů L., 8. a V. a nikoli jen plocha 20 ha 22 a 65 m', kterou žalovaná v roce 1920/1921 skutečně vymýtila. Žalovaná stojí na
stanovisku, že byla uživatelkou jen této vymýcené plochy, a odvolává
se v tom směru na druhý odstavec I. bodu smlouvy, dle něhož »je před
mětem prodeje dříví na žalovanou pouze množství dříví, které připadne
na plochy, v tom kterém roce od lesního úřadu ke kácení vykázané a
zřetelně vytýčené.« Proto uznává žalovaná svou povinnost toliko k zaplacení 168 Kč 13 h, jež odpovídají ploše od ní v roce 1920/1921 vymýcené. Avšak toto stanovisko žalované banky není správné. Dle prováděcího nařízení k zákonu ze dne 22, prosince 1920 čís. 683 sb. z. a n.
ze dne 9. února 1921 čís. 70 sb. z, a n. (čl. ll., odsl. 2, lil. b) jest rozuměti pozemky, užívanými od nájemců těžby dříví nebo kupitelů dřeva
na stojatě, celou pozemkovou plochu, na kterou se smlouva o koupi
dřeva nebo pronájmu těžby dříví vztahuje, V tomto případě neustanovuje tuto plochu, jak za to má žalovaná banka, odstavec druhý bod 1.
smlouvy, nýbrž ustanoveni télo plochy nalézá se v odstavci prvém zmíněného bodu smlouvy, kdež se praví, že předmětem prodeje (kupu) jest
dříví na stojatě v revírech L., 8., V. a různých jiných lesních odděle
ních se nalézající a v lesním obmýtném plánu uvedené. Dle toho vztahovala se smlouva na pozemkové plochy jmenovaných revírů a nikoliv
jen na plochy, které v nich byly v t0111 kterém roce vykáceny. Odstavec
druhý bodu l. smlouvy má pouze ten smysl, že se ustanovuje způsob,
jak se určí množství dříví, které žalované bance toho kterého roku dle
smlouvy připadne. Žalovaná banka také tím, že vyrubala dříví na plochách vykázaných dle ob mýtného plánu, skutečně brala užitek z celých shora jmenovaných revírů, neboť dříví z rubisek dle obmýtného
plánu je pravým a hlavním dřevním užitkem celého lesníh? oddělení.
Jiný užitek než těžba dříví dle zákona ze dne 22. prosince 1920, čís, 683
sb. z. a n. v úvahu nepřichází. Dle toho byla prvním soudem zcela
správně vzata za základ vyměření příspěvku žalované banky na umělá
hnojiva celá plocha shora jmenovaných revírů a nikoliv jen plocha
v roce 1920-1921 vymýcených rubisek. Pokud žalovaná banka spatřuje nesprávné ocenění prúvodů a nesprávné právní posouzení případu
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v tom,. že jí ?y.I.o ul,oženo zaplac"ní příspěvku na umělá hnojiva za celý
rok, ackohv jej! pravo ze smlouvy končilo dnem 31. srpna 1921 nelze
ani k této výtce žalované přisvědčiti a stačí k vyvrácení stan'oviska
~.alované, Ž:' jí" moh! býti uložen nanejvýše příspěvek na umělá hnojlV~ za 8 ~eslcu" to Jest za dob~ od 1. ledna do 31. srpna 1921, poukázatI. na pnpadne duvody prvmho soudu: Lesní hospodářský rok nekryje se s rokem kalendářním (srovnej § 1 zákona ze dne 17. března
1921; čÍs, 1,~! sb" z, a I~), nýbrž začíná 1. říjnem předcházejícího a
konČI 30, zanm nasleduJlclho roku, Žalovaná těžíc z lesa od 1, října
1920 d? 3~, srpna 1921, vzala těžbu za celý rok, neboť v měsíci září
se obyceJne z lesa více netěží, t. j, dříví se nerubá, První soud zcela
správně nevyhověl ani námitce předčasnosti žaloby ohledně splátky
n~ umělá hnojiva, dospěvší teprve dne 1. července 1921. Ježto se tato
častka stala splatnou ještě před vydáním rozsudku, nebylo po roZUmu
§u 405 c, ř, s, závady, by nebyla žalovaná odsouzena též k zapravení
této splátky, Z uvedených důvodů bylo Odvolání žalované zamítnouti.
Naproti tómu bylo vyhověti žalobcovu odvolání ohledně moučné dávky:
První soud má nesprávně za to, že, pokUd jde o mOUčnou dávku není
~upitel dříví na stojatě skutečným užívatelem půdy, na klerého by majItel lesa byl podle §u 6 (2) opatření Stálého výboru ze dne 25, srpna
1.92?,Čí,S" 494 ,sb, z, a n. opr~vně,: moučnoli dá~ku přesuIÍ()úti. Opatr~;1I Staleho .vybor~ neobsahuje ovsem ustanovem, koho jest rozuměti
uZlvate!~m pudy, vyklad ten podává však zákon ze dne 22, prosince
1~20, CIS, 583 sb, z, a n, ohledně příspěvku na umělá hnojiva a není
duvodu, proč tohoto výkladu nemělo býti použito též při moučné dávce,
Na.opak, protože opatření Stálého výboru o moučné dávce a zákon á pří
spe~ku na umělá hnojiva mají týž účel, totiž zjedn'ání úhrady pro lacme zaopatření moukou (umělými hnojivy), protože pro obě tyto dávky
lSo~ stanoveny tytéž zásady ohledně jejich rozvržení a vybírání, jest
Jedmě. sp:ávné, ~dyž~ři výklad~" koho jest. rozuměti užívatelem půdy
u. lesu pn mOUcne davce, pouzIJe se, kdyz opatření Stálého výboru
ustanovení o tom nemá, ustanovení zákona o příspěvcích na umělá hnojiva, Nepřípustným by to snad bylo, kdyby opatření Stálého výboru
bylo z pozdější doby, než zákon o příspěvcích na umělá hnojiva, neboť
pak .m?hlo by Se říci, že opatření Stálého výboru nepřijalo úmyslně
dotycneho ustanovení zákona o příspěvcích na umělá hnojiva a Že je
P?užítí toho ustanovení při moučné dávce vyloučeno, Zákon o příspěv
clch na umělá hnojiva je však data pozdějšího, Proto na rozdíl od
prvního soudu má odvolací soud za to, že i při moučné dávce jest UŽÍ-vafelem půdy rozuměti také kupitele dříví na stojatě.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované banky.
Důvody:

Do~olání, oplra]Icll1lU se jen o důvod nesprávného právního pos?~Zel1l dle §ú 503 čís, 4 c, ř, s., nelze přiznati úspěchu. Pokus dovo-

dItI Ze smlouvy Ze dne 25, července 1918, že žalobce prodal veškeré
dřevo již v roce 1918 ia úhrnkovou cenu,. že byl vlastně povinen dodatl veškeré dřevo hned a že se proto ani zákon ze dne 22, prosince

1920, čÍs. 683 sb, z, a n" ani opatření Stálého výboru ze dne 25, srpna
1920, čís. 494 sb, z, a n" majíce na mysli jen výtěžky z lesa za rok
1921 a 1922, na tento prodej nevztahují, stroskotává na jasném inění
smlouvy, Prodáná bylo dřevo, které dle hospodářského lesního plánu
se mělo vykáceti ve třech revírech v letech 1918, 1919, 1920 a 1921,
a káceni dřeva, připadajícího na. rok J 921, nesmělo ,e státi již před
tímto rokem, Žalobce prodal tedy žalované bance již předem výnos
z lesa za rok 1921, a jelikož se citované zákonné předpisy právě na
tento výnos vztahují, jest ohledně něho žalobní nárok odůvodněn bez
ohledu na to, co bylo smluveno o placení kupní ceny. Že ten, kdo koupil
dřevo na stojatě před 1. lednem 1920, jest skutečným užívatelem půdy
ve smyslu §u 10 zákona ze dne 22, prosince 1920, čís. 683 sb, z, a n'i
a jJovinen vlastníku 17~a ~ahraditi přísp~vek! zap;avent ~o. fondu PIo
opatření umělých hnoJl\~.' jest v ~omto .pn;dpls~ vysl?vn~. rece~?, takze
netřeba o tom dále uvazovatI. Nazor, ze takovy kupltel Jest uZlvatelem
jenom té půdy, na kte,é stála vykácená č~st lesa, jest vyvdce~.pro
váděcím nařízením ze dne 9. února 1921, ČIS, 70 sb. z, a n" pk JIZ napadený rozsudek uvádí; jeho nesprávnost vyplývá však i z věci samé,
Pojmy každoročního faktické~o přírůstk~ lesa ~ lesní p!och~, kte~ou
dle hospodářského . lesního planu lze kazdoročne vyrubalI, neJsou, pk
dovolatel soudí, různé, nýbrž naopak po hospodářské stránce, která
tu jedině rozhoduje, totožné, Jelikož nelze, by každoroční faktický pří
růstek na jednotlivých stromech byl II každého stromu zvlášť odebrán,
děje

se těž'ení

lesa- tím, že., se

část dřevin, úměrná ročnímu' přírůstku

celého lesa, úplně vykáCí. Vykácením části lesa, na niž dle hospodář
ského lesního plánu v určitý rok došla řada, odnímá se celému lesu
přírů'stek jeho za dotyčný rok, a ten, komu vykácená část lesa připadla,
vzal užitek celého lesa za celý rok, takže užíval onoho roku celého lesa,
Touto úvahou jest prokázána také nesprávnost dalšího názoru dovolatélova, že se předpisu §u 10 zákona ze dne 22, prosince 1920, čÍs. 683
sb, z, a n" nesmí užiti při výkladu §u 5 opatřeni ze dne 25, srpna 1920,
čís, 494 sb, z. a Ii, Oba předpisy ustanovují souhlasně, že vlastnik pozemku jest oprávn'ěn, zaplacenou dávku přesunouti. na skutečného. užívatele půdy, a vysvětlují v závorkách pojem skutečného užívatele slovy
>'pachtýře atd,«. Kdo zakoupil těžbu z lesa na stojatě, jest stejně užívateťémlesa jako páchtýř, u obM jest předepsaná moUčná dávka část!
jeho výrobních nákladů a zvyšuje nabývaci cenu vytěženého dříví. Patrným úmyslem zákonodárce bylo, by i lúoučl'á dávka, právě tak jako
příspěvek do fondu umělých hnojiv, zatěžovala vlastníka jen tehdy, když
sám bere užitek z. půdy, nenl-Ii tomu ale tak, toho; komU připadne
výtěžek těžby, a poněvadž při prodeji lesa na stojatě před L lednem
1920 nemohl vlastník si náhradu dávky vymíniti, odpovídá záměru zákona, by vlastník v takovém případě přesunul i moučnou dávku na
kupitele dřeva dodatečně stejně, jako ji smí přesunouti na pachtýře,
Proto právem užil odvolací soud při výkladu sporného §u 6 opatření ze
dne 25, srpna 1920, čís, 494 sb, z, a n, dle §u 7 obč, zák, obdoby před
pisu §u 1'0 zák. t 22. prosince 1920, čís, 683 sb:, v němž ku'pitel dřív!
na stojatě jest vysl6vně za !liMitele půdy prohlášen, a ,,>yh'o'l'ěl Žalobě
v celém roisahu,
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Nepřevzal-Ii nabyvatel podniku (§ 1409 obč. zák.) posavadního
jeho zaměstnance, nemůže se tento na něm domáhati ani náhrady za
př~dčasné rozvázání služebního poměru ani podle §u 1409 obč. zák.
odskodného, jež mu zcizitelem podniku bylo pro případ předčasného
rozvázání služebního poměru smluvně zaručeno.

(Rozh. ze dne 8.

května

1923, Rv II 519/22.)

Žalobce byl přijat Hanušem D-em za ředitele kina s platem 50.000
Pro případ předčasného zrušení služebního poměru bylo
umluveno odbytné 50.000 Kč. Od Hanuše D-a koupil kino žalovaný
spolek, a, když byl jím žalobce okamžitě vypovězen, domáhal se na
něm, opřev žalobní nárok o § J 409 obč. zák., zaplacení čtyřměsíčního
platu a 50.000 Kč odbytného. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly,
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod tl: § 1409 obč. zák. ustanovuje,
že ten, kdo přejímá jmění nebo podnik, jest, bez ohledu na další trvání
zcizitelova ručení, věřitelům bezprostředně zavázán z dluhů, patřících
ku jmění (podniku), jež při převzetí znal nebo znáti musil. Než služební smlouvy nejsou dluhy, nýbrž právními poměry a jest jasno, že
jen potud mohlo by býti k nim přihlíženo, pokud by šlo o nedoplatky
mzdových požitků. Přejímatel podniku nevstupuje o sobě do služebních poměrů. Kdo se smluvně nepřevezme, není právně převzat, při
čemž by ovšem vzhledem na § 881 9bč. zák. bylo lhostejno, zda pří
padná smlouva byla dojednána s ním samým či se zcizitelem. Mezi
zaměstnanci podniku a jeho přejímatelem, nebyli-Ii zaměstnanci smlouvou převzati, neni služebního poměru, takže netřeba k jeho zrušení výpovědi a nemohou býti proti přejímateli z důvodu takovéhoto před
časného, bezdůvodného zrušení neexistujicího služebního poměru odvozovány nijaké nároky. Poněvadž žalobce podle bezvadných zjištění
prvního soudu žalovaným divadelním spolkem za řiditele převzat nebyl,
není jeho nárok na zaplacení tříměsíční mzdy odůvodněn. Rovněž neudržitelným jest však i jeho nárok na zaplacení s Hanušem D-em smluveného odbytného 50.000 Kč. Zjištění prvního soudu, že žalovaný divadelní spolek této úmluvy neznal a podle okolností ani znáti nemusil,
jest zcela bezvadné a nemohl v tomto směru ani svědek Otto S., který
vlastně o této skutečnosti žalující stranou vůbec veden nebyl, ničeho
uvésti ve prospěch žalobce, na němž spočivá důkazní břemeno. Proto
není ani třeba zabývati se rozborem otázky, zda jde o dluh podniku a
zda tento nárok trval již v době převzetí podniku či zda snad teprve nevznikl předčasným prodejem podniku.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Kč ročně.·

°
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2603.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb, z. a n.).
Zaměstnanci přísluší nárok proti poslednhnu zaměstnavateli i tehdy,
stal-Ii se zaměstnanec výdělku neschopným až po vystoupení ze služby,.
a dříve, než si našel novou službu.

(Rozh. ze dne 8.

Důvody:

Dovolací důvod nesprávného 'právního posouzení není
Z materialií zákona jest zjevno, že ustanavením §u 1409
znění třetí novely (cís. nař. ze dne 19. března 1916, čís. 69

býti chráněni obchodili ;ěřitelé ?lužn!kO;ri, kteří m~ k~ pr?vozová?í
jeho podniku poskytli uver, nebo j1nake vyhody, očekavajlce, ze podmk
bude mu pramenem výdělku a platební mohoucnosti, a jimž záleželo na
tom, aby jejich pohledá.vky byly ~pjaty ,s podnike?, san:ým, byly základem dalšího obchodmho spOjem a tvonly paslvm součastku obchodního jeho majetku. úmyslem zákonodárcovým bylo tedy, by obchodní
věřitelé dlužnikova podniku byli zajištěni při převodu závodu, poněvadž
pravidelně z výtěžku, za pod.nik docíleného! uspokotellí s.v:ých po~le
dávek nedocházeli. Ustanovel1lm §u 1409 obc. zak. melo bylI vyhaveno
oprávněným zájmům věřitelú podniku (majetku) dlužníkova, by tento
i po převodu na jiného majitele byl zár~kou ::a splnění ob.chodn~ch
dluhů dřívějšího podnikatele, a ~roto byl lImt? predp.,sem zav!zan prejímatol podniku k bezprostredl1lmu, zaplacel1l !ako,vych dluhu,. k po~
niku náležejících, ovšem s obmezel1lm, ze mu pn prev?du podmku zna.:
mými byly, neb známýmí býti n;us~IJ.':, Že ",,!?ky zalobcovy, nemajI
této právní povahy, usoudily spravne jlZ oba, m~SI s?udy, n~bot poku~
žalobce se domáhá zaplacení služného za predcasne zrusem namezdm
smlouvy žalovaným spolkem, nejde tu vůbe~ o ,nárok, k!erý by příslušel
žalobci proti dřívějšímu majiteli podniku, nyb~'z ?dvoz.uje j~L::al?bce ze
sporné 'Smlouvy se žalovaným spolkem, ktera vsak, jak mZSlml soudy
bylo zjištěno, vůbec platně ani nevznikla a stačí tu odkáz~ti. ku správným důvodům odvolacího· so~du, jež. vývody .dovol,;c,lI1ll n!kterak
oslabeny nebyly. Než ani pro naro~ d~uhy, od?ytn~, ne.muze se zalobce
dovolávati ustanovení §u 1409 obc. zak., ponevadz nejde tu o dluh ze
spojení dřívějšího majitele biografu s věř~teli. tohoto ?bcho~ního, pOd:
niku, jaké má na mysli předpis §u 1409 obc. za~., nybr~ ? odskodnov,:~'
nárok za předčasné přerušení námezdního pomeru mezI za:ob<;em a dnvějším majitelem podniku Hanušem D-em smlouvou z~lozene~o a Jest
tu při svědčiti správným důvodům prveho soudu a k mm odkazatI. Bu- duje-Ii tedy žalobce své nároky jen na zákonném ustanovení §u 1409
obč. zák.
převzetí dluhů podniku (jmění) novým nabyvat~le,? jeho,
právem nižší soudy žalobě nevyhověly. Lze proto s toh~t? p:av~lho hle~
diska pominouti dovolací vývody z~lobc?;ry,. d?h~ujlcl, }e zal?va~y
spolek o existenci smlouvy o odbytnem pn nalezlte obezretnosÍl zveděti musel.

května

1923, Rv II 567/22.)

Žalobce byl od 1. ledna 1883 do 1. září 1911 zaměstnancem na velkém majetku pozemk?vém u cukrovar~ic~é firmy K. a b~l pojiš,těn
u pensijního ústavu prumyslu cukrovarl1lckeho. Po vystoupem ze sluzby
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u firmy K. zůstal nadále pojištěn u téhož pensijního ústavu a nebyl již
nikde zaměstnán. V roce 1913 stal Se žalobce výdělku neschopným a
bylo mu pak vypláceno výslužné pensijním ústavem průmyslu cukro"
varnického. Žalobě, jíž domáhal se na nástupci firmy K. placení iaopatřovácích požitků dle zákona čís. sb. 130/21,
pro c e sní s o u d
p r v é s tol i ce vyhověl, o cl vol a c í s o u d ji zamítl. D ů vod y:
Podle názoru odvolacího soudu nespadá žalobcův nárok na zvýšení zaopatřovacích požitků vůbec pod zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130
sb. z. a n., neboť žalobCe nepožívá tikovýchto požitků z důvodu trvalého služebního poměru na velkém pozemkovém majetku (§ I lit. a.j a
nenabyl ani nároku na vyplácení pense z tohoto důvodu dříve, nežli zá.
kon počal pltsobiti (§ 1, lit. b) zákona). Není totiž mezi stranami sporu,
že žalobce, vystoupiv ze služeb fírmy K., ať již 1. prosince 1911 anebo
teprve 15,. března 1912, v pojištění, z kterého mu plynou jeho zaopatřovací požitky, pokračoval dobrovolně podle §u 28 zákona o pens.
poj. a že mu pro ztrátu výdělečné zpusobilosti byl poukázán požitek
ínvalidního důchodu se zpětnou platností teprve od 1. srpna 1912. Tehdy žalobce již, jak je flésporno, ve službách firmy K. vůbec nebyl. Ne c
získal tedy požitku zaopatřovacího z důvodu trvalého služebního poměru na velkém pozemkovém majetku, nýbrž z důvodu svého osobního
poměru k pojíšťovně, založeného dobrovolným převzetím závazku platitipojišťovací příspěvky ze svého. Jen tento jeho osobní poměr k pojišťovně byl dobrovolným pokračováním v pojištění podle §u 28 zák.
O pens. poj. zachován a nikoliv též sTužební poměr k velkému pozemkovému majetku. Zánikem tohoto služebního poměru zanikla též všechna žalobcova prava z něho vuči zaměstnavateli a bylo žalobCi úplně zustaveno, chce-li si založiti osobní poměr k pojišťovacímu ústavu a jak
dlóuho chce v tomto pokračovati (§§ 25 a 30 zák. o pens. poj.). Nepobírá-li tedy žalobce, jak právě dolíčeno, zaopatřovacích požitků z dů
vodu trvalého služebního poměru na velkém pozemkovém majetku, není
tu ani předpokladu pro zvýšení těchto požitků podle lít. a) §u 1 zákona
ze dné 18. března 1921, čís. 130 sb. t. a n., které zákonné ustanovení
na tuto skupinu bývalých zaměstnanců na velkém pozemkovém majetku
je omezeno. Stejně není předp'okladú podle lít. b) tohoto zákonného
ustanoveni, o které by bylo snad lze žalobní nárok opírati, proto, že
žalobce, i když toho času nepožívá zaopatřovacích požitků ve smyslu
odstavce a, přece nabyl nároku na ně, nežlí zákon počal působiti, a to
tím, že ještě za trvání služebního poměru k firmě K. pozbyl výdělečné
způsobilosti. Ale je nesporno, že zaopatřovaéfpožitky podle pensijního _'
zákona, žalobci přiznány byly, ode dne 1. srpná 1912 na základě Jeho
přihlášky ze drie 3. Červencé 19n, je proto podle§u 9 zákona o pens.
pŮj. pokládati tento ďen záden ztráty způsobilosti. Měl-Ii ž'alóbce za
to, že za den ztráty bylo pokládati někťerý dřívějŠÍ' den, spadajíc! ještě
v dobu, když služeb ni poměr trval, bylo na něm, aby to podle §§ 74 a
75 zák. o penS. poj. včas uplatnil. Promeškav 6fuěsičrií lhůtu k tomu
danou, nemŮže ani nyní správnost tohoto výrok l1 napadati. Jest proto
mifi za' nezvratriě zjištěno, že žalobce pozbyl výdělečné způsobilosti po
s'končení služebního poměru a že naroku' na pensi z důvodu trvalého
sluŽebního' poměru na Velkém pozemkovém majetku nenabyl ani podle
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lit. b), Než, i kdyby se přes to vše mohlo míti za. t?,.žežalobcův ?áro~
spadá pod tá~o~ Čl~. 130 sb. z,, a r;., nemohl .by lel z~lo.bce uplatnovat~
proti žalovane fmne. Zcelaspravne poukazuJe odvolam na ustanovem
§u 11 jak zákona samého tak i prováděcího nařízení ze dne 13.. květn.a
1921 čís. 189 sb. z. a n., že plniti požitky podle tohMo zákona lOpOV1nen ;arhěstnavatel, u ně~ož po.~al~ nebo,: případ,ě lit. b) §u, 1 ~~' počíti výplata zaopatřovac1Ch pozltku, nebol! J1nak rečeno, u ne.hoz z,adatel vstoupil do neaktivního poměru. Že žalobce u žalované firmy nebo
'e'ího právního předchůdce, firmy K. vůbec nevstoupil do neaktivního
~Jměru a že u nich vůbec nepočála, v~plata Jeho . za'opatřo~ac~ch po'.otkO bylo již dolíčeno. Skončilť služebm pomer u llrmy K. predcasnym
Zl u; a'ním ve vzá]'emné shodě smluvních stran již l. prosince 1911 aneb
rozvaz
cl d"
'd 1. srpne!;' 1912
1:0. března 1912, ta všech okolnosl!, tey
av?o' !lre,
..'
od kterého žalobce začal pobírati pensI. Vykladal! ,zakan, lak, ze POVInen jest zaopatřovací požitky plniti vždy posled~l zamestn~vatel bez
ohledu na to zda výplata pense u něho počala a zadatel u ne ho vstoupil v neaktiv~í poměr, příčilo by se jednak doslovu zákonaa .vedl°h.Y
mimo to k dusledkůťn, odporujícím požadavku spravedlnos.l! !!' slus_
noslí. Bykiť by tím dáná možno:,t, ž~ ?y iaměstnavate~, Jenz. kdy~:
sVého zřízence snad po sebe kratsl sluzbe p}OpuShl P}O treba ne]hrubsl
porušení služebních povinností i b~z výpovedl, ~yllres to po,:~~en, na
jeho pensi mu nyni doživotně doplac:l!, kdyh.y Sl znzen~~ ,tenyz n,ebyI
naše! jiné služby a zatím dobroyolne ,pokraco,;ral ,Y PO)1stfJVam az, d~
ztráty výdělečné způsobilosti. Ze v zalobcoye 'p:lpade, duvod, zrusem
služebního poměru byl jiný, je pro pO,souzem veCl sa.~e bez vlznamu~
Rozhod1iTe jen, u koho nastala ona ,zmena v po stavem za!obce, ze z"ak
tivni služby, aniž by služební pomer)mak ,byl z,rušen, prestoup!l 'pnm~
do pom'Cru neaktivního a proto pocal brah mlsto platu zaopatrovacl
požitky.
N e i v y š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Uplatňujíc dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., jest ~ovoláni v prá:
vu. Jest nesporno, že žalobce byl od I. ledna 1883 do sve,h~ ,vystoupem
ze služby u firmy K., tedy do I. prosinc~ 1911,neb~ 15. brez,na ~9!2
úředníkem na velkém majetku· pozemkovem. Tlmto Jeho zamestnamm
vzešel mu dle zákorra ze dne 16. prosince 1906 čís. 1 ř. zá~. z r. 1907
nárok, by byl pojištěn pro 'p~ípad iny~lidit~ a stáří, tedY,narok. na zaopatřovací požitky. Ze SpiSU penSl]m~O ustavu s~~ermho prumyslu,
u něhož jako u náhradního ústavu byl zalobce pO]1sten od L červen~e
1895, jest patrno, že zaopatřova.cI požitky ~yly m~ vyměřen'y na zakladě celé doby, po kterou byl e!enem pensl]mho ustavu, nejen podl:,
doby! po' kterou, vystoupiv ze služby Hrmy K., pokračova~,do~rovolne
v pojištění, nýbrž i podle doby jeho předchozí služ~y, pocl~ay~ od}.
červéirce l895, Okolnost, že pokračoval dobrovolne y pO]lstel:l1" mela
letí ten ,význam, že si uchoval č,áky již získané, ale č~ky ty získ,:! s,::ou
trvalou službou na velkém majetku pozemkovém. Nelze proto pn~ved
čiti mínění odvolacího soudu', že žalobce nepožívá zaopatřovacích po-
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žitk~ z d~vo~u trvoalého služebního poměru na velkém majetku pozemk?vem, nybrz z duvodu osobního svého poměru k pojišťovně, založene~o dob.rov,olnýU; převz~tím břeme~e, platiti pojišťovací příspěvky ze
sveh?, nybrz spravnym jest opak, ze základem jeho nároku na pensi
!est jeho trvalá služba jako hospodářského úředníka. Z toho plyne, že
zalobce má právo na úpravu požitků dle zákona ze dne 18. března 1921
č~s. 13~ sb. z. a n. Když však tomu tak, musí tu býti někdo, kdo jest poVinen, zal obci zvýšené požitky vypláceti, a jím nemůže vzhledem k před
pisu §u II cít. zák. býti nikdo jiný, než poslední zaměstnavatel žalobcův pokud se týče žalovaná jako jeho právní nástupkyně. V §u II se
ovšem pravi, že plniti požitky, v zákoně uvedené, jest povinen zaměst
na~at~I,. u něhož počala výplata zaopatřovacich požitků, nebo-Ii, jak to
vyjadru]e prováděcí nařizení, zaměstnavatel, u něhož oprávněný vstoupIl ~o neaktivního poměru. Odvolací soud usuzuje z tohoto ustanovení,
ze zalobce nemůže zvýšené požitky žádati na žalované, poněvadž nepřestoupilz jejích služeb přímo do výslužby, nýbrž stal se k výdělku
neschopným až po vystoupení ze služby. Tento slovný výklad zákona
vede však k nerozluštitelnému rozporu s §em I cit. zák. a k výsledku
odporujícímu zřejmě úmyslu zákona, neboť účelem zákona jest. zabez~
pečiti e."istencí všech zaměstnanců, kteří byli pensionováni (vstoupili
v n~akhynípoměr) ještě před působností zákona. Dlužno proto míti za
to, ze zakonu tanul na mysli jen pravidelný případ, že zaměstnanec
vstoupIl přímo ze služby v neaktivní poměr, a že zásada tam vyslovená;
že požitky plniti jest povinen poslední zaměstnavatel, platí i v případě,
kdy zaměstnánec se stane invalidním po vystoupení ze služby a než
nast?upí službu jinou; Odvolací soud míní, že by nebylo slušno a spravedhvo, . ukládal! poslednímu zaměstnavateli toto břemeno, poněvadž
by ,p~k I zaměstnavatel, jenž kdysí svého. zřízence snad po sebe kratší
~Iuzbe prop~stil pro třeba nejhrubší porušení služebních povínností
I bez. vypovedl, byl přes to povínen, na jeho pensi mu nyní doživotně
doplacetl. Než okolnost, že zaměstnanec byl od některého ze svých zaměs~navatelů propuštěn ze služby, nepřichází pří posuzování nároku
zamestnancova na výslužné vůbec v úvahu, poněvadž není zákoneIl1
uznána za důvod, rljšící jeho nárok na pensi, a zajistě by se příčilo mnohem více požadavkům slušnosti a spravedlností, kdyby zaměstnanec,
kt~rý ,:,~ohá léta věnoval službě na velkém majetku pozemkovém, nemel mltl nároku na slušnou úpravu svých zaopatřovacích požitků jen
pro nahodilou a jím nezaviněnou okolnost, že se stal k výdělku neschopným v době po vystoupení z dosavadní služby, než si našel místo jíné.
~dvola~i ~ud, uzna~, že žalobce nemá nároku na úpravu zaopatřova
clch pozltku podle zakona ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.,
neposoudil tudíž věc správně po stránce právní.
čís. 2604.
Projednal-li pozůstalost kancelářský úředník, jest řízení zmatečné;
aniž je lze dodatečně schváliti.
.
Zrušeno-li vyšším soudem usnesení, jímž byly nařlzeny knihovní
v,?ady, níkoliv však vklady samy, nelze naříditi knihovnímu soudu jich
vymaz.
(Rozh. ze dne 9. května 1923, R I 394/23.)
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pozůstalost po Terezii B-ové byla projednána kancelářským úřed
níkem a na základě odevzdací listiny usnesením ze dne 15. dubna 1922
nařízeny knihovní vklady. Rek u r sn í s o u d ku stížnosti jednoho
z dědíců zrušil odevzdací listinu.i s předchozím řízením jakož· i usnesení ze dne 15. května 1922 a nařídil prvému soudu, by pozůstalost projednal a dle §u 133, odstavec druhý knih. zák. zařídil výmaz vkladů.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu potud, že zrušil pří
kaz rekursního soudu prvému soudu, by dle §u 133, odstavec druhý
' . . '
knih. zák. zařídil výmaz vkladů.

D ů vod y .
Konaným šetřením bylo, jak rekurs ní soud správně uvedl, zjištěno,
že pozůstalost Terezie B-ové byla projednána bez účastenství soudcovského úředníka osobou, zákonem k tomu neoprávněnou. Odevzdací listina vydaná o pozůstalosti, jakož i usnesení ze dne 15. dubna 1922,
vydané z moci úřední na základě této odevzdací listiny, jsou tedy neplatny a nicotny, pročež nikdo nemohl z nich nabýti žádných práv. Nerozhodno jest, že účastníci byli s projednáváním pozůstalosti srozuměni, neboť tím nebyla odstraněna nicotnost úředního jednání, záležející v porušení zákonného předpisu, jejž strany nejsou oprávněny
změniti srovnalou vůlí svou. Předpisy civ. řádu soudního, podle nichž
možno jest uplatňovati zmatečnost rekursem, odvoláním, dovoláním
anebo žalobou o zmatečnost jen v určité lhůtě, jsou předpisy výjimečné,
íichž nelze užiti v pozůstalostním řízení mimosporném, jehož účelem
jest chrániti nejen soukromé zájmy stran, jako v řízení procesním, nýbrž i zájmy veřejné vzhledem na povinnost dědiců, zaplatiti pozůsta
lostní poplatky. Předpis poslední věty §u 477 c. ř. s. o dodatečném
schválení neplatí ani v procesním řízení pro případy odstavce čís. 2 tohoto §u 477, když totiž soud nebyl náležitě obsazen; tím méně tedy
může ho býti užito v řízení mimosporném. Sběhší se vada nebyla ani
tím odstraněna, že soudce podepsal dodatečně protokol o projednání
pozůst~losti, neboť nejen sám výslovně potvrdil v úřední zprávě, že tak
učinil jen nedopatřením, ale i kdyby zjištěno bylo, že svým podpisem
schváIi1 projednání pozůstalosti, toto schválení nemělo by právní moci,
poněvadž není zákonného předpisu o tom, že by soudce mohl nezákonné
soudní jednání schváliti a tím jeho nezákonnost odstraniti. Rekursní
soud právem tedy zrušil celé pozůstalostní řízení, jakož i odevzdací listinu a usnesení ze dne 15. dubna 1922 a právem nařídil soudu prvé
stolice, ,by pozůstalost znova projednal. Dovolací rekurs jest v těchto
·směrech nedůvodný, pročež nebylo mu vyhověno. Další nařízení soudu
rekursního, by soud prvé stolice nařídil výmaz knihovních vkladů dle
druhého odstavce §u 133 knih. zák., bylo však zrušeno av této části
bylo tedy dovolacímu rekursu vyhověno a to proto, poněvadž rekursní
soud sice. zrušil usnesení ze dne 15. dubna 1922, jímž knihovní vklady
dle odevzdací listiny byly nařízeny, ale nezrušil těchto, v pozemkové
knize již vykonaných vkladů ani úplně ani částečně, ani nevyslovil jejich neplatnost, čehož ostatně Marie J-ová ve svém rekursu ani nežádala a což by vzhledem na §§ 61 až 64 knih. zák. o žalobách z důvodu
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neplatnosti kniho)mího vldadu nebylo v nynejSlm mimosporném nzení
"ni přípustno. Následkem toho není třeba zkOl/mati, zdali ~ jal< stě
žovatel tvrdí na koncí dovolacího rekursu -- knihovní stav se změnil
po knihovním výkonu uvedeného usnesení ze dne 1~. dubna 1922,

s~ý ú,čel ~drl1žení zál.ežeti ~lUsí v tom!. aby výdělek a hospodaření ylas.lI1lchčle~l! byly, podpo:ovany, 'I a~y jIm bylo pros pěno spP!eČným proe
voz~v~mm, takze se. z~kladm mfslen~a. družstevnictví »svépomo c spo~e,čmkll« v provozo~~m tOm ml1S1 zraclt!. Podniky, y tomto §u Uvedené,
JSou uvedeny jen pnjdadmo a hlavní, zájdadní podmínkou zřízení spo,
lečenstva dle Onoho zákona jest, aby tu byl onen hospodářský účel a
. s, toho:o ~lectiska nutn~ i na ?á~rh spo~ečenstva »T« pohlížeti. -Bodle
,predlozenych stanov vsak prave spokcens(vo, stěžovateli osnované
nesleduje účelů, zákonem požadovaných. V §u 2 stanov jest jenom do~

čís. ~605,

Sdružení skladatelů, spisovatelů a I)akl_adatelů hUdJ>y nevyhovllje
ustanovení §u 1 zákona o výrobních a hospodářských společenstvech
ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., jsou-li dle stanov jednotliví čle
nové povinni, přenésti na společenstvo veškerá provozovací práva na
všechna svá díla.
(Rozh. ze dne 9.
Rej s

tří

k o v ýs o u d

května

nevyhověl

návrhu na zápis firmy» T« spo-

do vysto!lpení ze společenstva vyrlaným, nejsou vš"k oprávněni,stano"
viti si z<je ně IIrčitQU úplatu, nýbrž představenstvo společenstva dle §u 15
samo má I1jednati a vybírati honoráře za díla svých I'leni\ a rQzděliti je
dle §u 16 stanov. Těmito ustanoveními, jichž dosahu přistupující čle,
nové jako laijwvé zajisté by ani nepochopili, pyli by členové a dle §u 16
čís. 7 stanov i j~jich právní nástupci, místo by se domohli o(:hrany svých
práv autor~kých, naprqsto vydál'1i libovůli společenstva při ujednání
honorářů autorský~h, jakže stanovy, nehledíc k tomll, že obsahují
z velké čásji ustapovenínejasná, odporují v tomto směru i dobrým mrayům. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil, pOllkázav k dů,
vodům jeho,
N e í v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Mimořádnému dovolacímu rekursu stěžovatelů mohlo by býti vyc
hově no jenom tehdy, kdyby byly dány podmínky §1I 16 nesp. pat.; dovolatelé netvrdí, že jsou usnesení předchozích soudů zmatečná, nebo

v,rozporu se spisy.

Pokud

stěžovatel

rčení

1923, R I 401/23.)

lečenstva s kladatelů, spisovatelů a naklad.atelů hudby populární, poně
vadž dle i)čelu n1!značeného v §u 2, pak §ech 15 až 17 předložených
stanov nerlÍ !Íčelem podniku přímá hospodářská podpora členů v jich
výdělku a hospodaření společnou hospodářskou prací, osnované spole,čenstvo nem;íani v podstatě rázu společem;tev, v §u 1 zákona ze dne
9. dubna 187;3 čís. 70 ř. zák. příkladnlO !lvedenych, a nelze je zijřaditi
ani do skJ.lpiny společenstev záložních a úvěrních, ani výrobních, konsumních l)ebo stavebních a pod. Dle §§ 15, 41, 42 stanov jsou členové
povinni postoupiti spplečenstvu autorská práva ku všem dílům, jimi až

soudů

cela všeobecně uvedeno, že společenstvo sleduje účel, hájiti stavovské

hospodářské a umělecké zájmy svých členů, ze kteréhožto všeobecnéh~

tvrdí, že Usnesení

předchozích

nesprávně právně věc posoudila, a že jsou zřejmě nezákonná,
zejména proto, že společenstvo se stejným předmětem činnosti jest již
u obchodního SOUdU v Praze zapsáno, není toto tvrzení odůvodněno.
Ustanovení §u 1 zákona o hospodářských a výrobních společenstvech
ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák. dlužno rozuměti tak, že ho~podář,

i'

\

I

tj

I'

!

nelze ještě usuzovati, že by společným provozováním skladatelské, spisovatelské a nakladatelské činnosti hudební byl výdělečný prospěch členů společenstva podporován. Z této všeobecnosti nevybočuje
ani ustanovení §u 15 písm. a), d), ježto i tato ustanovení jenom docela
všeobecně vytyčují jako podnik společenstva, že společenstvo ochrat)l)je členy před porušováním jejich autorskýCh práva že zastupuje
i ostatní celkoyé zájmy svých členů. V úv"hu m.ohly by proto přijíti POdnikY v §u 15 b), c), e) uv.edel'1é. Vykládá-li se však toto l1stanovení stanov v souvislosti s dalším jejich obsahem, zejména s usl,movením §u 41
a 42 stanov, jest při svědčiti názoru nižších soudů, že 'takovéto i;polečenstvo nevyhovuje ustanovení §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, čis.
70 ř. zák. Podle těchto posléze citovaných ustanovení stanov jsou čle
nové společenstva povinni, přenésti na společenstvo veškerá provozovad práva ze všech svých děl, tiskem vYPqných, pol{Ud tato právil jim
patří; a nesl)lějí ve státech, kam sahá činnost společenstva, ani dovolovati, "'JÍ zakazov'!ti provozování svých děl, nýbrž tento úkol přísluší
představenstvu. PO,dnik společenstva podle§u' 15 z4leží t~qy vlastně
v tom, že společenstvo samo vybírá a vYmáhá honoráře za díla, mu pp_
stoupená, a že rpzděluje vybrané honor~ře vlastně již jenom jako zisk,
kterého docílilo společenstvo samo, a nikoliv jako honorář, kterého po,
cílil člen společenstva svou ylast l1 ičinnpstí. S tímto rázem společenstva
shodují se skutečl1~ také ustanovení o rozdělení honoráře, pbsažená
v §u 16 sta l1 ClY, kpež člen společ~nsjva přijímá jen určitou č~st hpno~
ráře podle tPho, jak te!ltp § 16 ustanovuje, il v §u 17dokol1c, se usta,
novuje, ž~ neslllí dost~ti vice, nežli 'I, z výtěžku jednoho progralll u,
pokud nejde o djlo, pokUd se týče óDa j,dnohp sklqdatele, vyplňující
celý progr~m. Takovýll1to způsob,m se již podle stanov odi:lěluje finnost. spolecenstVfl docela určitě od hospoóářské činnosti jednptlivce,
ktery lest ,leho členem, a nelze tvrditi, že by společným provozováním
byla výdělečná a hospodářská činnost členů společenstva podporována.
Vý~ě~ečná· a hospodářská činnost členů rozplyne se v nivec, jakmile se
stah cleny spCilečenstva, q společenstvo, stěžov!lteli osnované, se stává
účel.em samO sebě, čen:už však zákon nechtěl., přisvědčiti jest 'názor\!
pr;reho soudu, ze lze predpokládati, že si nově vstupující členClvé spolecenstva dosahu ustanovení §§ 31 a 42 stanov neuvědomí. V rekursu
do usnesení prvého soudu přehlížejí stěžovatelé svrchu vylíčenou a ve
st~n?vách jejic~ ?bSaŽe;,o.,: povahu společenstva, tvrdíce, že jde o spolecne provozovam, lehoz lIcelem jest chrániti členy před škodami, které
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jim vznikají z nedovoleného provozování jejich děl. Nejde zde o spoprovozování k prospěchu členů společenstva, nýbrž o novou a
samostatnou výdělečnou činnost společenstva samého. Ani námitka, že
společenstvo podobného druhu jest již zapsáno v rejstříku obchodního
soudu v Praze a že podobná společenstva existují i v jiných státech, nemůže učiniti usnesení předchozích soudů zřejmě nezákonnými. Žádost
stěžovatelů o zapsání společenstva jest posuzovati docela samostatně
a, nevyhovuje-li povaha společenstva, jest ji zamítnouti, bez ohledu na
to, zda nějaké jiné společenstvo snad odchylným postupem bylo zapsáno. Mimo úvahu musí zůstati ovšem ustanovení jiných zákonodár_
,ství a jedině jest se říditi ustanoveními zákona ze dne 9. dubna 1873,
čís. 70 ř. zák., jimž společenstvo, stěžovateli osnované, nevyhovuje.
lečné

čís.

2606.

Nabyvatel obchodu nemůže jej vésti dále pod firmou, obsahující
pouze část dosavadní firmy. Zejména není přípustno, by obchod, pře
vzatý od společnosti s r. o., byl nadále s vypuštěním dodatku společ
nost s r. o. veden pod iirmou společníka, vyskytovavšího se ve firmě
společnosti.

(Rozh. ze dne 9.

května

1923, R I 412/23.)

Opovídatelé koupili od firmy: "Sch. a M., společnost s r. o. ve V.«
podnik a domáhali se se svolením pro datelů zápisu firmy »Sch. a M.«.
Rej st ř í k o v Ý s o u d zápis povolil, rek u r sní s o u d opověď
zamítl. D ů vod y: Dle opovědi koupili opovídatelé od firmy »Sch. a
M., společnost s r. o. ve V.« podnik a svolili zástupci této firmy, by podnik ten dále byl veden pod firmou Sch. a M. Tuto firmu opovídatelé
však dle čl. 22 obch. zák. dále vésti nemohou, poněvadž firma toho
znění v rejstříku obchodním zapsána není a v něm přichází toliko firma
Sch. a M., společnost s r. o. 've V. Opovězená firma byla by za tohoto
stavu věci firmou novou, neodpovídala by však skutečným poměrům,
poněvadž majiteli této firmy nejsou Sch. a M. Poněvadž dle čl. 22 obch.
zák. vésti lze dále firmu jen tehdy, když nabude se podniku pod 0110U
'firmou vedeného a v tomto případě o převod takové staré firmy se nejedná, neboť firmy Sch; a M. v rejstříku není, jest návrh na zápis této
firmy v zákoně neodůvodněn a tudíž nepřípustný.
N e j v y Š š í s o u dnevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Dle čl. 22 obch. zák. jest v případě nabytí obchodu již zavedeného,
tu jsoucího, dovoleno, vésti jej dále pod dosavadní firmou, totiž pod
celou, úplnou firmou touto, nikoliv pod firmou, jež obsahuje toliko část
znéJií firmy dosavadní. Stěžovatelé nechtějí vésti obchod pod firmou
dosavadní »Sch. a M., společnost s r. o. ve V.«, nýbrž pod firmou »Seh.
a M.«, eož jest jen částkou znění dosavadní firmy a tedy musí býti pokládáno za firmu novou, od dosavadní firmy rozdílnou, Mínění stěžo-

vatelů

že slova »společnost s r. 0.« jsou jen do}ožko tt , netvořící SQUčástk~ firmy, jest mylné, neboť podle druhého odstavce §u 5 zákona
o společnostech s ručení", omezeným ze dne 6. března 1906, čís. 58
ř zák. m u s í firma společnosti s r. o. obsahovati dodatkové Jznačení
,;společnosts r., 0.« a ~edy tento dodat:k Jest ,podstat~?" s,~učástko~
znění firmy. Stězovatele JSou Sl tOh,O vedomJ, ze nesm,eJ1 u,zlvali .cele
dosavadní firmy "Sch. a M., spolecnost s r. 0.«, ponevadz by trmto
znrním firmy bylo obecenstvo klamáno v příčině formy obchodní společnQsti· proto vylučují ze znění této dosavadní firmy slova »společ
no~t s ;. 0.« ale tím tvoří, jak již bylo uvedeno, firmu novou a tuto
nesmějí vésti, poněvadž tomu brání jasné a určité zněn}. čl. .. ~7 obch.
zák. Dřívější firma »Sch. a M.« byla v obchod~l1m reJstnku J1Z v p~o~
sinci 1917 vymazána. Usnesení soudu rekUlsmho vyhOVUJe tedy veC1
i zákonu, na čemž ničeho nemění prohlášení správní kO~11ise pro O?chodní a živnostenskou komoru v Praze ze dne 14. pros111ce 1922, ze
nemá námitek proti zamýšlené 7. měn ě, poněvadž jde o sta;'ou, zavedenou firmu.
čís.

2607.

Promlčení nároku na náhradu škody počíná teprve, je-Ii vědomost
poskozeného o nároku a jeho rozsahu úplná.
'
V tom, že nedospělý venkovan, pře~ročuje jízd?! d,!áhu, ~eza,:h?val
se zcela dle uličního řádu hlavního mesta, nelze Jeste spatroyatt Jeho
spoluzavinění na úrazu, jenž vozidlem byl ~u p~i tom ~pů~o~en.", •
Kdo překračuje jízdní dráhu, jest oprávnen, predpo~I~ct.att, ze ndlcl
vozi1el dbají předpisů uličního řádu, a dle toho se zar1d1Í1.
v

vo

(Rozh. ze dne 9. května 1923, Rv I 29/23.)
Žalobce, llletý venkovan, přecházel 9. srpna 1929 živor: tříd?u
hlavního města, při čemž byl zachycen automobrlen; zalovane~o, Jedoucím po nesprávné straně ulice, a těžce poraněn. zajobu o nahradu
,škc'~y uznal pro c e sní s o udp, r v é s lol ic e zcela, o dv o I a c í
s o u d z polovice co do důvodu po právu. Ne j vy Š Š, í s o u d ,obnovil k žalobcovu dovolání rozsudek prvého soudu a nevyhověl dovolání
žalovaného.
Důvody:

Nesprávné právní posouzení spatřuje žalovaný v tom, že odvolací
soud odmítl námitku promlčení dle §u 6 a) zákona ze dne 8., srpna 1908,
čís. 162' ř. zák. Vadnost právniho názorn odvolacího spatřuje dále
v tom, že druhá stolice šestiměsíční lhůtu tohoto předpisu považuje
za promlčecí, ale pak uvádí v závorce »preklusivní«. Sběhlý poklesek
nemůže ničeho měniti na tom, že odvolací soud považuje ,tuto lhůtu
správně za promlčecí, jak to vyplývá zřetelně z jeho důvodů, takže
nebylo potřebí z tohoto nedopatření těžiti. Dle §u 6 shora cit. zák. promlčuie se nárok z náhrady škody v šesti měsících ode dne, k t e r é h o
poškozený nabyl vědomosti o škodě a o osobě, škodou povinné. Vě
domost o škodě a jejím rozsahu musí býti úplná. Jest přirozeno, že
žalobce, ani jeho zákonitý zástupce nemohl miti o pravém rozsahu
Clvilnl rozhodnuti Ý.
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úrazu, a. tí~ vzešl,é škody úplné vě<;!omosti Už v prvých .dnech po úrazu
j~k. spr~vne :oz~.oznal so~d, prvé slolíce, .zvláště když podle spisů ~
v nIch nepopreneho tvrzem zalobcova byl za[obce úraz utrpěvší teprve
dne 28. Sr?na 920 P50puštěn z nemocničn,iho o.šetření, což sluší
~ tomto ~npade. po~a:ovah za one~ .den, kdy mohl míti o rozsahu
urazu a ~Im ta ke sve skody úplnou vědomost. Byla-li žaloba podána
dr e 19· un,?ra. 19~1, .s.talo se,;to. v ?obě, kdy ještě nebyla promlčena
a n,~1 potrebl obrrah se dalslml vyvody dovolacími po této stránce.
Narr~tr !omu jest .opodstatllěn dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. žalobcem
ll.platneqy du~od, dovolací, ne.bof se v otázce spoluviny na úrazu' nedos,ta1o sporne. ;,e.cI u, ?dvolaclh~ soudu správného rozsouzení právního.
By! ~ § 20 ulrcnlho radu platneho v den úrazu, o který jde, pro polllrCl11. o.bvod pr~.žsk~ (;ydaný dne 31. .ledna 1908) nařizoval, aby,
Vkl?'Čl-1r kdo do j;zdnrdrahy, dal sám pozor na přijíždějící vozy a rychle
.se j;m ,vyhnul, prece jenom nesmi, býti přehlíženo,. ,že jízdní řády jsoll
vydun) proto, aby upravovaly uhcm provoz. Nemuze býti požadováno
na. cl,odc}, aby vstoupí-lí třeba í na zvláště ožívené křížóvatce do jízdní
dra~y,. predpokládal, že vozidla, jichž zvláštní nebezpečnost zákon sám
u~nava, nejezd! podle. předpisů ulíčního řádu, že, jak odvolací soud
zjl~tll o autu zalov~neh~, jedou proti předpisům uličního řádu pražs~el:o p o n ~ spr, a v ~.e .str a ,n,ě u I ic e, že řídič nedává výstražneho znamel11: a ac zaJiZ,dl na knzovatku ulic, jede větší rychlostí než
6. k,m z:: ~o,d.rnu! kterouzto rychlost připouští na pražských křižovat
~acl1 ulrcm rad j~~.? nejvyšší Jy.~hlpst, tedy aby chodec předpokládal,
Ze se prov~z n~ knzovatce nendl v~bec uličrím řádem a dle toho před
po~ladu SVOl), !el~U §em 20 shor~ CIt. ulíčního řádu uloženou pozornost
z~r:~ovaI.. ~er:1 vubec nedbalosh, když chodec do jízdní dráhy vstour;IVSI ~?rah z~et.el)enom n.,! pla:n~ předpisy jízdního řádu. To všecko
hm splse pl ah u zalobce, jedenachletého hocha venkovského u něhož
nel.ze dobře,při'dpokládati, že bJ byl obe,;námen s jízdním řádem pražskym: ~a m:~z ~rot? nelze pozadoyatr Vl ce opatrnosti, nežli na osobě
dos~ele, s .J'zdmm radem pra~ským obeinámené. Odvolací soud žalobCI s hledls~a §u 1297 obě. zák. ukládá příliš těžké břímě velkoměstské
Eozo;nos!l, ac t~kový .chlapec má zvýšený nárok na přesné zachování
pzdnrho radu uz ze zakona nebezpečným vozidlem žalovaného. Plyne
~ toho ,všeho, ~váží-Ii se,. že se žalobce podle zjištěni soudu' prvé stohce, lez Sl arCI. odvolací soud osvojil n~správně, rozhlédl sice směrem
ku Praze, ale l11koli ku výstavišti, že žalobce na svém úrazu nemá žádné
viny a že na škodlivé události jest vinno jedině jednání žalovaného.
Bylo-Ir oved~; toho ~,iišténo, ž~. se žalovaný, řídě auto, provinil proti
~redrlsum jlzdmho radu, majlClm zabrániti všem a tedy i nahodilým
ura:um, byl? bJ::i použití §u 1~11 obč. zák odůvodněno, podle kterého
by z~lovany rUC1I I za nahodIle a nezaviněné úrazy, k nimž by určitě
nedoslo, kdyby se byl zachoval přesně dle jízdního řádu.

!

n

čís.
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" Smlouva, jíž se ženich zavázal, vzíti nevěstu po sňatku za peněžitý
p~~os k zaplacení dluhů do spoluvlastnictví nemovitosti, jest před
b,eznou smlouvou svatební.

Fonny, předepsané zákonem pro smlouvu hotovou vyžaáuje se
i pro smlouvu předchozí.
'
(Rozh. ze dne 9. května 1923, Rv I 663/23.)
Dle tvrzení žalující manželky ujednali manželé před sňatkem v listopadu 1913, že žalovaný manžel postoupí žalobkyni polovicí usedlosti
s ž,':ým i mrtvým inventářem v tom stavu, v jakém byla usedlost v.době
sňatkU, a ~e za tím účekm pujde hned po siratku k notáři a dá sepsati
notářský spis, který podepíše, za to, že žalobkyně svolila státi se jeho
ženou a přinésti mu věnem 11.000 K. V roce 1922 bylo manželství stran
z viny manžela rozvedeno. žaloba manželky, by manžel byl uznán povinným dáti sepsati a podepsati notářský spis o onOm postupu a by
svolil ku převodu vlastnického práva k polovici usedlosti na žalobkyni,
byla pro c e sní m s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta. D ů
vod y: Pokud jde o tvrzené výroky žalovaného před sňatkem, tedy
před 25. listopadem 1913, vznikl by" z nich právoplatný závazek jen
tenkráte, kdyby byly smluveny mezi stranami veškeré náležitosti budoucí postupní smlouvy ohledně polovice usedlosti žalova.1ého, tedy
smlouvy svatebni dle §u 1217 obě. zák., kterou právě po sňatku žalovaný žalobkyni postoupiti měl polovici své usedlosti (§ 936 obč. zák.).
V tom) směru žaloh"yně tvrdí, že žalovaný se zavázal, že pujde ihned
po svatbě k notáři, že dá zříditi notářský spis a jej podepíše. Za jakou
cenu však žalovaný se zavázal žalobkyni polovici své usedlosti postoupiti, jaké závazky a jaká břemena žalobkyně měla převzíti, žalobkyně výslovně netvrdí, o tom se ani slovem nezmiňuje, nýbrž uvádí jen
všeobecně, že měla usedlost býtí postoupena v tom kníhovnim stavu,
v jakém byla v době sňatku. Na otázku žalovaného, čím přispěje na
zaplacení dluhů, odpověděla žalobkyně, že přispěje 11.000 K. Toto
jednání žalovaného, žalobkyní takto tvrzené, jež ona na vědomí vzala,
nevyhovuje nikterak předpisům §u 936 obč. zák., dle kterého jednání
ta posuzovati nutno. I kdyby za cenu postupni bylo považováno
11.000 K, jež žalobkyně slíbila věnem přinésti. bylo přece nutno dle
povahy smlouvy postupní, by kníhovní dluhy, na postupované usedlosti váznoucí, byly zevrubně a číselně mez; stranarrl. probírány, poněvadž je žalobkyně měla převzíti. Dále musela by žalobkyně splnění
onoho tvrzeného závazku vymáhati na žalo, aném do jednoho roku ode
dne uzavření sňatku, pončvadž žalovaný, jak tvrdí žalobkyně, se zavázal, že ihned po sňatku půjde k notáři a notářský spis zříditi dá a jej
podepíše. Poněvadž sňatek byl uzavřen 25. listopadu 1913, žaloba pak
podána teprve 26. června 1922, jest zřejmo, že lhuta jednoroční v §u 936
obč. zák. ustanovená nebyla dodržen~ a proto nárok z tohoto tvrzeného
jednání odvozovaný, kdyby byl bý".:rl vubec vznikl, již dávno zanikl.
LhUtu jednoroční dle §u 936 obč. zák. nelze počítati ode dne rozvodu
manželství stran, to jest ode dne 12. dubna 1922, poněvadž stra!lY společné domácnosti do rozvodu nesdílely, nýbrž, jak nesporno, žalobkyně
již na podzim roku 1915 společnou domácnost opustila, a ponf.vadž
žalobkyně tvrdí, že žalovaný se zavázal, Ihned po sňatku jíti h notáři.
Nehledě k tomu všemu, co výše uvedeno o nedostatku zachování před52'
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piSl! §u:936 obč. zák., má soudní -dvůr za -o, že plaŤílOst a závaznost
tvr.zeného jednán! me,zi stranami před sňatkem vyžaduje formy notář
skeho SpISU, ~onevadz Jde o smlouvu posturní, kteráž jakožto i'mlouva
svateb~1 po snatku me,Zl manžely uzavřena býti měla, Tato ku platnosti
vyhledava dle §u I zakona ze dne 25, července 1871, ČÍs, 76 ř. zák.
formy ~~tářského Sp!SU
té,že formy, pr~ SI1l1011V,U 8,a!TIU nařízené vy~
hledava I smlouva predbezna, by z m pravoplatny zavazek vznikl. Ža10,bkyně tv~dí sk;" že žalovaný, sliboval a se zavázal hned po svatbě
d~Í! s~psaÍl n~tarsky ~plS a)eJ, podepsati, avšak tyto výroky žalovaneho :alobk~m t,vrze,;e ",USI byl! dohromady posuzovány jako celek,
a tu zretmo: ze predmetem onoho notářského spisu, jejž žalovaný podepsal! ,mel, Jest postup polovice usedlosti žalovaného žalobkyni a rozhod~ym pr?to, zda podst~tné ,náležitosti budoucí smlouvy postupní
mezI spornyml stranamI pred snatkem byly ,mluveny, Z těchto důvodů
nemůže ž~lobkyně nárok ž~lobní opírati, o výroky žalovaného před sňat
k:m, ponevadz z mch pravoplatny a zalovatelný závazek pro žalovaneho, nev,zn~kl, aby, žalobkyni po, sI1atku polovici své uSédlosti postoupil.
Z, vrroku zalovany_m pronesenych dle tvrzení žalobkyně po uzavření
snatku, tedy po 2~, lIstopadu 1913 nevznikl rovněž právoplatný závazek žal?vanéh? ,žalobkyní tvrzený, poněvadž jde o smlouvu postupní
mezI manzely, Jez lako smlouva svatební dle §u 1 zákona ze dne 25, čer
vence 1871, čís" 76 ř, 7ák. vyhledává formy notářského spisu, ježto
smlo,uvou ,touto ,upravují "e majetkové poměry mezi manžely za trvání
manzelstvl a urcuJe se zaklad budoucího hospodaření mezi nimi. .o dvol a c í s o u d rozsudek potvrdil v podstatě z týchž důvodů,
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

:v

o ů vod y:
, .odvolací s?udv nepochybil po stránce právního posouzen! sporné
vec} v~slovlv: ze slo, meZI stranamI o předběžnou smlouvu dle §u 936
,?bc, za~, a ze h!avm ~mlo~vou n~ěIa býti smlouva, kterou podle slibu
zalovaneho" ?aneho pred I po snatku, mč,]a býti učiněna žalobkyně
s~?luvlastnt~1 nemovItostí žalovaného s tím, že strany hned po sňatku
pUJd?u za t~~l účel~m ~ notáři" a žalov~ný dá sepsati notářský spis,
k~ery p~d:plse, kdezlo zalobkyn~ se zavazala dáti mu postupně v růz
nychvJhutach 11.000 K. Odvolacl soud, maje tuto předběžnou smlouvu
V-ťIOZltl, zcelva správn,ě dle §u 9140bč, zák vycházel od zjištěné smluvní
vule s~ran, ze hlavlll smlouvou měly býti s ohledem ku manželskému
sP?Jen; upraveny ,majetkové poměry manželů za manželství (§ 1265
O?C, zak.va dvorlll dekret ze dne 25. června 1817, čís, 1340 sb, jus!.
z~~,), Neslo o hotovou smlouvu trhovou, jak se snaží dovolatelka uplat~'Íl, o tuto proto ne, poněvadž podle zjištění odvolacího soudu smluvní
~mysl st,ran se k tomu ceodnášel, nemá-Ii býti hleděno také k tomu,
ze trhova cena dle §11 1053 obč, zák. nebyla smluvena určitelně kdyžte
1e tvrz,ení samotné žalobkyně oněch ,II ,DOC K, jež dovolatelka měla
zalovanemu postupně v různých lhůtách dáti, mělo býti pří s P ě vke m n ~ : a p I, a cen í d I II h Ů, Předběžná smlouva jest za všech
okolnosÍl predchudcem hlavní smlouvy, Právě z toho důvodu musí býti

9

o ní použito předpisů o formálnosti smlouvy hlavní, tedy vyžaduje-Ii
se ku platnosti svatební 'mlouvy dle §u 1 zákona ze dne 25, července
1871; čís, 76 ř, zák formy notářského spisu, je této formy- ze zákona potřebí i kn předběžné smlouvě, jak i to odvolací soud správně vysloviL
Poněvadž sporná smlouva předběžná ve formě notářského spisu nebyla
sdělána. dlužno o ní dle§u 883 obč, zák a dle §u I zákona ze dne 25,
,července 1871, čís, 76 ř, zák, považovati, že je neplatna, žalobni nárok
'po pr:ívu nemůže se o ní opírati a proto už z tohoto důvodu právem
bylo odvolacím soudem o žalobnímnároku rozhodnuto zamítavě,
čís.
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Návrh žalobce na odstoupení spisů příslušnému soudu (§ 261 odstavec šestý co řo so) jest neřípustným, vzal-li soud sám od sebe na
přetřes otázku příslušnosti. Vznesl-Ii nicméně žalobce návrh na odstoupeni a soud mu vyhověl, má žalovaný právo stížností.
(Rozh, ze dne 9,

května

1923, R II 123/23,)

Zem s k Ý s o u d v Brn ě prohlásil se sám od sebe věcně nepří
slušným k ří'zení o žalobě, a odmítl žalobu, načež ža~obce, navrhl, by
spisy' byly postoupeny okresní~u soudu v ,I., kterem~zto n~vrhu zemský soud vyhověl. Rek II r s n I s o u d ~rusll usnesem ve ,vyro~u o odstoupení spisů, O ů vod y: Co se týče vyr?k~ o p~stoupem S~ISU okr,esním u soudu v L po právoplatnosl! usneselll, Jest vyrok ten po~.1ybenym,
neboť jen, namítá-li žalovaný_ nepříslušnost,' můž~ žalobce na~r~noutI,
by soud pro případ, že by nám}tce bylo dano mlsto, postoupIl zalobu
soudu žalobcem uvedenému, VyhOVí-II soudce takovemuto navrhu a
spOjí-Íi usnesení o nepříslušno~ti ~ výrokem o PO,stoupení spisů, soudu,
žalobcem pojmenovanem~, nem ovsem pr?h takovemuto usnesem ?pra~
ného prostředku, leč by slo o rozhodnul! o nakladech sporu o pnslusno st (§ 261 c. ř. s.), .o takovýto případ však zde nejde, neboť v tomto
sporu soud z moci úřednÍ. shledal s~ou nepřísl~šn?st a proto byl~ jeho
povinnosti, postupoval! dle §u 43 J, n" dle nehoz ,soud dovolany, pokládá-li se býti nepříslušným pro nepříslušnost, am dohodou stran nezhojitelnou, lí,á žalobu prostě odmítnouti. Návrh žalobcův"na pO,stoupení spisů okresnímu soudu v L byl ,zde tedy naprosto n~pnpustnym a:
když mu bylo prvým soudem vyhoveno, Jest rekurs prah tomu podany
nejen přípustným, ale i odůvodněným,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu žalobce,
Důvody:

Pokud dovolací stěžovatel napadá usnesení rekU! sního ,soudu z té
že usnesení prvé stolice, jímž bylo prohlášeno, že budou spisy
po právní moci usnesení odstoupeny okresnímu soudu v L, bylo zrušeno, nelze jeho názoru sdíleti. Přehlížíf úplně, že z toho, že dle novelisovaného §u 261 c. ř. s, byl rekurs do usnesení, jímž bylo námitce nepříslušnosti žalovaného vyhověno a usneseno, žalobu žalujíCí stranou
jmenovanému soudu odstoupiti, omezen výlučně na náklady tohóto
příčiny,
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sporu, nelze dovozovati že b
t
'
soud bez námitky žalov~ného y ~s anovel1l, t?, platilo i v případě, kde
ve~me ~a přetřes a o ní rozh~d~:m t~~OCI, ure??í o!ázku příslušnosti
vdana zalovanému příčina by
'dl ovem pnpade naopak jest zanesmí býti zkrácen ve sv: ch n,apa t~to usnesení, vždyť nemŮže a
pr'~~~ICht' nbavrhem žalobce na odstoupení
žaloby příslušnému SOUd!
- pncl
-š em' s t ran - a musí mu ted
b '1" o ' y se to i zás a d'e rovne'h o slymusí mu býti přiznáno právo Y (' I pr~vo rekursu přiznáno. Tím spiše
soudu, žalující stranou označe~~m~rs~ I~' us~eshení o odstoupení žaloby
kde se soud otázkou nepřl'sl'
t.' Y ~ I, navr ten učiněn i v případě
t t
"
usnos I zabyva z moci " d ' . I'k '
'
en o pnsluší žalobci dle §u 261
'.
,?re ~I, Je I oz návrh
dUJ~ o, ~ámitce nepříslušnosti a n~k~ii si ez
,) e n v pr~eade; kde se r~~ho
nen~ resen v posledním odstavci §u 261 z ,mOCI ~re?m. T;nto pnpad
vell! §u 43 j, n. a §§ 514 a n' I '
c. r; s., nybrz plal! tu ustanoas . c. r. s. a dle techto není rekurs vyloučen.

v'

čís.

2610.

d'
.
Ten, komu bylo zboží neoprávněn'
a jest povinen vydati to co m'l • 'c e vyk ano, Jest práv z obohacení
že mu bylo zboží neprá~em vY~á~~ e v ru ou v den, kdy se dozvěděl,
(Rozh. ze dne 1L května 1923, Rv I 836/22.)

Úře:~~k:'s~~dei~n~ds J~ret ~-a dle, faktury

ze dne 10., března 1920 pro
turovaných 3834 Kč. J~n K za;ia~y~I~,~ zaE~al!1 za ne Janu K-ovi fak,z OZl pn azu Maxa R-a shora Uvedenému úřednickému s Ik
B-a bylo zboží vydán/~še~b avs,ak ne~opat,řením speditera Antonlna
v S" jež je rozprodalo, Anton~~n~mu o {~SFI~U spotřebnímu družstvu
axu R-ovl fakturovanou
cenu a domáhal se zaplacen' '" ,zal' a I
spolku, Pro c e s II í s o u ~ JeJl na, vseobec~ém okresním spotřebním
z polovice o
'
p rve s t o I I C e uznal žalobní nárok
zák)
d P I pra~u. shledav zavinění na obou stranách (§ 1304 obč
zavině~í. vo a c I s o u d uznal dle žaloby, vyloučiv žalobcovo spolu~
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudk b
""
o
prvému soudu b ..
.
y o ou mzslch soudu a vrátil
, y JI znovu projednal a rozhodl.

věc

Důvody:

Nižší soudy a ze'ména tak'

dl'

d

věci po stránce právAí. žalobc: nOež~~ ~CI s~~ ~ochrbily při pOsouzení

opírá tedy' l b ' , , ,
uJe z uvo u nahrady skody a nevané družsf:o °tí~ ož~a~~~~~I/al?~fnéhO 1ružstva, nýbrž tvrdí, že žalolobce následkem t~ho musel Nlny o omyem bylo m? vydáno a že žafakturovaných 3834 K'
"axu R-o.~1 Jako vlastmku zboží nahraditi
jeh o ú k o rob o
~ez o~ ~b?zl od Jana K-a koupil, j e s t n a
to!o oboh,acení, rovnající
se dle jeho mínění oněm 38;4 ~~agai b~
Bylo pr;)to
:,,,
' y o za ovanym druzstvem vydáno
obč 'k d spor~y pnpad posouditi dle ustanovení §u 1431 až
Plain~apfip~š~~~aZ(I§~c;5n~z~'ě~i)1 žSalotbhní tdŮVO? a ,změna nebyla právo. . "
o o o pravlllho stanovIska má se

hi c':

TU

1437

.
:t

věc takto: Je zjišfěn'o, pokud se ťýče rtellÍ sporno, že zboží k6upilod
Jana K-a Max R. dle faktu'ry ze dne 10. března 1920 sVěcjé;ícípro úl'e!l.nický spotřební spolek v S., že zboží to' faktúrovanými 3834 Kč, jak na
faktuře ostatně potvrzeno, Janu K-ovi zaplatil a že Jan K. toto zboží
k příkazu Maxa R-a drahou zaslal Úřednického spotřebnímu spolku, že
však zboží, dvě bedny mýdla ve váze 180 kg, nedopatřením speditéra
Antonína B-a (žalobce) dne 16. března 1920 zároveň ještě s jiným
zbožím, žalovaným družstvem objednaným, složeno bylo v místnostech
žalovaného družstva v přítomností tehdejšího předsedy Jana S-a: anebo
tehdejšího skladníka Karla W -a. Konečně není mezi s!ranamí spóru
o tom, že ono zboží žalovanému družstvu omylem došlé v době podání
žaloby pokud se týče již v době, kdy se žalované družstvo o omylu žalobcově dozvědělo, v jeho držbě již nebylo a že žalobce fakturovaných
3834 Kč Maxu R-ovi jako náhradu skody za ztracené zbožI (čL 395
obch. zák.) před podáním žaloby zaplatil. Z toho plyne př~devším, že
zboží bylo žalovanému družstvu odevzdáno a že tím nastalo obohacení
žalovaného družstva a to obohacení neoprávriěné, jelikož zboží mu nepatřilo, neboť není nikde v zákoně předepsáno, že by zboží převzíti museI předseda družstva osobně, jak se žalovaná strana' a dovolateIka
mylně domnívá. Ze skutkového děje plyne také, že žalobce jest k žalobě
oprávněn, neboť Ono neoprávněné obohacení stalo se na jeho úkor,
úbytek následkem toho, že sporné zbOží bylo omylem vydáno hlovanému družstvu, nastal ve jmění žalobcově a mezi těmito' dvěma majetky, pokud se týče jejich podměty má nastati ono vyrovnání" které
ustanovení §u 1431 a násl. obč. zák. mají na mysli. Žalované družstvo
je tedy zásadně povinno, neoprávněné obohacení vrátiti, vlastně vydati
žalobci Antonínu R-ovi, avšak jen to, co z onoho obohaceni v den žaloby, pokud se týče onoho dne, kdy se od žalobce o jeho omylu dozvě
dělo, j e š t ě v r u k o umě I o, neboť dle §u 1437 obč. zák. jest žalované . družstvo do této doby pokládati za držitele bezelstného, jenž
dle §u 329 obč. zák. může s věcí nakládati bez zodpovédnosti jako vlastník, jenž ji může zejména i upotřebiti a zničiti a jenž proto neodpovídá,
když věc z jeho držby byla snad odcizena. Jelikož vsak ve shora uvedené době sporné mýdlo v držbě žalovaného družstva již nebylo, jest
rozhodným, zda a zač bylo v obchodě družstva prodáno, při čemž by
se v tomto případě objem zažalovaného nároku ohraničoval jednak výší
skutečně docilené prodejní ceny po srážce nákladů provozovacích, jednak výší škody utrpěné žalobcem, kterouž si čítá obnosem 3840 Kč,
Po té stránce však schází dovolacímu soudÍ! potřebná zjištění, co se se
zbožím ,li žalovaného družstva stalo, by bylo lze pcsotiditi, zda mělo
v době, kuy se o žalobcově omylu dozvědělo a kterýmžto dnem stalo se
tedy držitelem obmyslným, z onoho původního obohacení ještě něco
v rukou a co.

···'1·.;
···
..:.
..

'I

.\

čís.
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Zákon o posloupnosti do statků středni velikostí ze dne 7. srpna:
.'. ..
", ' ...
TřebaS byly splněny podntililqi §ií l.zakOitil, nelzqlrojei!náti pozustalost dle tohoto' zákona tam, kde dle okólhosti připadu' jest Výloti,.
1908,čis; 68z. zák. pro čechy.
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čeno, by dosaženo bylo úče,e zákona ze"
v.
spodaření na usedlosti tako 'ch in e
jm~na • vy~aduje-li řádné hování výnos usedlosti by nes~il. v s IC, k jlcbz zurokování a umořo-

f·

(Rozh. ze dne 15. května 1923, R [ 282/23.)
P o z ů s t a los t n í s o u d rozhodl -.
.
o
Janu B-ovi nelze projednati dle z 'k
. ' ze [nemovItou pozustalost po
velikosti ze dne 7. srpna 1908 č~s o~~ ~ po: oUpnoS!l do statkLI střední
s o u d usnesení to změnil v t~n r'
._ zak. Poro cech~, rek u r sní
dle onoho zákona. D ů vod . Pr~~U~', ze pozust~lost Jest projednati
Y Dud ZJlshl, ze hospodářství čÍs.
133 v H. v pozůstalosti o J Y'
katastrální dle §u I, cit Z~k ~ljU B-OV1_ s ohledem na velikost a výnos
Odepírá však tuto vla~tnosi sraik~o~~z~v~tl zft atek střední velikosti.
ství, ježto opatření inventáře za ov I e 111 ve 1 O~h tomuto hospodář
tohoto dvorce vyžaduje 13 125 K~ce em ra':lO,nelnlho obhospodařování .
sta.u schopném k hospodaření 45c8~Ovy~ta~el11_ hospodářské budovy ve
O
vzetí těchto oprav a opatření ·PřÍsI _ Kc , ~e vsbak hospodářství po přet
vy'tě-ze k s t aCI
--I k umoření
'
usens
'
by
jistiny 79025
K- VlP ne , ude tak vy'no snym,
tosti, plynoucích z ustanovení §u
'k c. rvy soud vychází z náleži52 ř. zák., že dědičný dvorec tak v za ona, z~ dne, I, dubna 1889, čís.
ob~táti, čehož v tom,o případě ne';;b~~en b ll mUSI, by přejímatel mohl
hoz dědičný statek získano '" . e na . ed prveho Soudce, dle ně
může ztratití není v zákoně ~dJ~z 1a~tnott Jako dvorec dědičný opět
zda držebno~t za statek střed ' v~ .~,en.. rvy soud měl tudíž vysloviti
věta §u 1 zákona ze d 7 nI ve I OStl považována býtí má (konečná
podmínek ohledně Př~~zeú s~}n~1908, Č1S. 68 z. zák.). Určení bližších
mohl, jest věcí soudu a bude n~l1T,-aCl ceny, by se přejímatel udržeti
dohody stran (§ 9 po případě 10 :~~'z~k'. )r.ozhOdl, nebude-li lze docíliti
NeJ'vyš"
.
s 1 S o u d obnovil usnesení prvého soudu.
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Důvody:

Český zemský zákon ze dne 7 srpn 1°08 č' e .
.
zavádějí zvláštní před is' o dVl " _.a.;. j. lS. 08 z. zak., jímž se
střední velikosti, byl !yd~n na ez~~la~e_dlc:~l pn r?lnlcký~h usedlostech
covém říšském zákoně ze dne 1 dubn~ ~~;~lO~~n\~~saz~ných v rámský zákon má v §u 1 t
"
_
' C1S, o r, zak, Tento říšstřední velikosti s ObYh~;::n;;;~~'m»~fe Pt~Oh rtOlni~té usedlosti (statky)
zákonů, jež na jeho základě budou v d' . o o za on~ .a dle zemských
předpisy o dělení dědictví' zemsk' I~ny, pl~tnost mlh budou zvláštní
které statky podle tohoto ~ákona ~okf~~otOda~stvlm bude ustanoveno,
kosti, a rovněž zemským zákonodárst a, a lbJeJ za statky střední velimovitosti a která ožíte ~,
,
v~m II e ustanoveno, které nestřední velikosti P~klád~~; gýfiv~ 1.de-h
o r?zhodnutí, zda je tu statek
1
ský zákon ze d~e 7, srpna 1908 /1 ~: sou~ástky statku.« Český zemI

~F~a~~s~yla. takto
se

P?nechána

•

z,~m~~ému z;;:~~!ct~~Si~í,d~t~~~~f~ji~~~

vztahÍlj~i~t~U \ ze »fo:l11Ckyml . usedlostmi střední

velikosti, na Pněž
za onne predplsy, JSou rolnické statky (dvory) s obyt-

ným domem: a) jichž čistý katastrální výnos činí nejméně 100 K o rozloze nejméně 5 ha; b) iichž čistý katastrální výnos činí nejvýš 1500 K
bez ohledu na výměru«;, uvádí v druhém až čtvrtém odstavci téhož §u 1,
co se. pokládá za součastky statku; a v posledním (pátém) odstavci
určuje, že »0 tom, zda má se usedlost pokládati za rolnickou usedlost
střední velikostí ve smyslu tohoto zákona, a které nemovitosti jakož
i která práva požívací pokládati se mají za součástky statku, rozhoduje
pozůstalostní soud, vyslechna obecního starostu a znalce.« Dle §u 2
zemského zákona nevztahuje se zákon ke statkLIm, jež stiženy jsou svě
řenským svazkem, a dle druhého odstavce §u 3 mají ustanovení tohoto
zákona ;Jři zákonné posloupnosti dědické vždy, při posloupnosti ze závěti nebo z dědické smlouvy však toliko tenkrát platnost, když zůsta
vitel ustanovil za přejímatele statku osobu, pojatou ve všeobecném občanském zákonniku mezi zákonné dědice.
V prvním odstavci §u 14
zemského zákona konečně se stanoví, že »na statek jsoucí ve ',Iastnictví několika osob a spadající pod ustanovení tohoto zákona,.·,ztahují
se předpisy zákona jen tehdy, jsou-Ii spoluvlastníky manželé a zemře-Ii
jeden z nich bez potomků,« Dle doslovu zemského zákona bylo by tudíž použiti jeho předpisů ve všech případech, kde se pozůstalost projednává na základě zákonné posloupnosti, nebo sice na základě posloupnosti ze závěti nebo z dědické smlouvy, kde však zůstavitel ustanovil některého zákonného dědice za přejímatele - j e s t I i ž e patří
do pozůstalosti rolnický statek s obytným domem o rozloze alespoň
5 hQ, jehož čistý katastrální výnos není nížší než 100 Kč nebo bez
ohledu na výměru, neni-li čístý katastrální výnos nIžší než 100 Kč a
vyšší než 1500 Kč - statek není stižen svěřenským svazkem - a byl
ve výhradném vlastnictví zůstavitele nebo ve spoluvlastnictví z[!stavitele
a jeho manžela a zůstavitel nezanechal potomků, Ježto v pří!,adě,
o který tu jde, nastává zákonná posloupnost dědická, usedlost č. p. 133
v H. není statkem svéřenským, - byla ve výhradi1ém vlastnictví zůsta
vitele Jana B-a, a je zjištěno, že jde o rolnickou usedlost s obytným domem ve výměře 10 ha 9 a 2 m' a s čistým katastrálním výnosem 360 Kč
64 h, byly by tu dle doslovu zákona veškeré předpoklady pro použití
zákona ze dne 7. srpna 1908, čís, 68 z. zák. a bylo by správným rozhodnutí rekursního soudu, že onu usedlost j e s t pokládati za rolnickou
usedlost strední velikosti ve smyslu tohoto zákona. Než doslov zákona
není tu jedině rozhodujicím, nutno hleděti k z á k o n o d á r c o v U
ú mys I u. V té příčmě jest nařízeuí ministerstva spravedlnosti ze dne
28. února 1909, čís. 3 věstníku z roku 1909, které sice není nadáno mocí
zákona, "le čerpá z maieriálií říšského a zemského zákona, ceunou pomůckou pro Výklad zákona. V §u 2 odstavec čtvrtý tohoto nařízení se
poukazuje se zvláštním důrazem na to, že zákonodárcův úmysl směřoval
k tomu, by z ach o v á n byl r o I nic k Ý s t a v v h o s pod á ř s k é s í I e tak, že při úmrtí majitele statku statek s příslušenstvím nemá býti dělen, nýbrž má jako jeden celek jen jedinému přejímateli (nápadníku) za mírnou cenu přejímací býti přikázán, kdežto ostatní účast
níci jinak mají býti odbyti. Zákon byl tedy vydán v z á jmu r o I n i c k é h O s t a v u, a proto jest vyloučeno jeho použiti, nelze-li majitele
a jeho rodinu dle obyčejného nazírání čítati ke stavu rolnickému, a
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ježto má zákonem býti z ach o v á n a h o s pod á ř k'
,I
nického t
b
'
..
.
S a SI a rol.
,s . a v u, ne. ude zakon mltl místa tam, kde b
atrně
byl~ lze doctlllt tohoto učelu. Právě pro takové pochybné ~ří~ady ;'~~
v~a I us~anovení pcrsledního odstavce §u 1 zemského zákona ž p a I
~ustalo:tnl soud, vyslechna .obecního. starostu a znalce rozhodn~ oe tg~da Ta s,e state~ poklcda!t za rolnickou usedlost střední velikosti v'
smys u za kOlla, ježto by při řešení této otázk
'I h b '
e
~~~~ §au Z?al~,\ byl takřka zbytečným, kdyby rál~~!I~C je~ ~~n~~~~l~=
prvy' po ' o d~ akvec prvy. § 2, § 3, odstavec druhý a § 14, odstavec
ne va z . posouzem toho, zda tu· jsou ty t o odmínk
. '
~I~~':n~eb~?e ~~eba ~yjádřellí obecního starosty a znal~ckého ;,;s~~~~
ního sfa;:~fa ; prvy s,oud, na zá,kladě posudku znalců a vyjádření obec~
133 v H 's y ezva?ne zpsltl, ze h,ospodářské budovy usedlosti č. p.
světnic 'Jd~~t: ktak ,~patnekm ~tavu: ze !oho času lze z nouze použiti jen
rav III a omrna jakoz I komory tepr
d '
,
~l~~~,b4~~~~ ~ se :Pús?bilými k uží~án!; že by ~ tom~e bf?o ~;~~: ~f~
mrtvého Příslu~e~st~~~~/~~oK~ op~~em rdzbytne potře,bn~ho ~ivého a
dlOst vzhledem k '
. c, ce em e y 79.025 Kc; ze vsak usec
pozemků nemůže eby~~eUrc,OI'nzle,onzae taakPo~aze pozemkových parcel a lesnÍCh
'"
vynosnDU by j' ej' í vy' nos t "I k·' .
kOvam
a umořování jistiny 79,025 Kč a k '
,
S ~CI.. :,ro-

~~~~4tř~b,a 7~ ~dbytí spoludědiců, zvláště vk~~~c~nJh~~~;7ce~i )~s~z j~~
pouze

34~35 Kl ~l:~~~~t byla

usedlost pokládána

~a dědičný

statek,

něnému účelu, jejž zákono~á~elze ~tedlost, o kterou jde, zachovati zmí-

hot o d ů vod
. , ' ce me. na mysh, a proto prvý soud z t 0kona kter' b . ~. - , byt I ?e z duvodu §u 7 vlastně 8 zemského zápOdl~ tohlto ~ák~l~hazel v ,uvahu teprv~ při projednávání pozůstalosti
z7a rolnický statek s~ředl:~ri~~st~z~:\~ye sť~e~~ss~e,nhOe Izza'keo POkláddati
. srpna 1908 č' 68
'I'
.
na ze ne
dědiců změněn~s,
z. z~ c, I bylo tudíž k dovolacímu rekursu spoluprvého soudu.
usnesem soudu rekursního a obnoveno usnesení

čís.

2612.

O žalobě na uznání a ochranu řl\dné držb· ráva k
používání tekoucí vody náleží rozhodovati řádným soudům: p
(Rozh. ze dne 15. května 1923, R I 303/23.)
t k O žal?bě, na .zj~štění d;ž~y ptáva k zavlažování luk z veřejného poo a, ,v nemz pry zalov~n:, zalo,bce rušila, rozhodl pro ce sní s o u d
fa~Ve ~ t o c e ve ve~1 same, zamítnuv námitku nepřípustnosti po, U prava ... d vol a c I s o u d zrušil rozsudek i s předchozím říze
mm pro nepnpustnost pořadu práva a odmítl žalobu,

10

N ,e j vy Š š í .s·~ u d zm~?il usnesení rekursního soudu v ten zpdsob, ze co do namltky nepnpustnosti pOřadu práva obnovil usnesení

prvého soudu, pojaté do jeho rozsudKu a uložil odvolacímu soudu, by
k domnělé nepřípustnosti pořadu práva, rozhodl o odvolání.

nehledě

Důvodf

Ustanovení §u 75 zemského vodního zákona pro ČechY ze dne 28.
srpna 1870, čís, 71 z. zák., že »veškeré věci, které se vztahují k užívání
a svádění vody jakož i bránění vodě podle tohoto zákona, příslušejí
k působnosti politických úřadů,« bylo v první době po vydání zákona
ovšem vykládáno tak, že veškeré spory z vodního práva jsou vyloučeny
z příslušnosti ~oudů a výhradně přikázány úřadům správním, Avšak novější judikatu,a a literatura jsou si za jeL-no v tom, že ustanovení §u 75
zákona nevylučuje nadobro soudní příslušnosti ve věcech, které se týkají vod, nýbrž přikazuje správním úřadům právě jen ty věci, které se
vztahují k užívání a svádění vody nebo bránění vodě p od I e z á k o n a
vod n í h o. Správnost tohoto stanoviska plyne nejen z předpisů §§ 22,
38, 40, 52, 83, 87, 88; 89, 94, 102 zem sk. vodn. zák., v nichž se uznává
příslušnost soudů v určitých případech, nýbrž i z vládních motivů
k osnovám zemských vodních zákonů, ve kterých se výslovně zdůraz
ňuje, že, je-li sporným trvání nebo' rozsah práva soukromého, nastává
příslušnost soudů (srovnej Randovo vodní právo lIl. vyd. § 10 pOZll. 4
a Pražákovy »Spory o příslušnost mezi soudy a úřady správními,« ll.,
str. 210, pOZIl, 20). Pokud jest sporným právo, užívati vody,platí tedy
pravidlo, že žádáno-li za uznání a ochranu držby takového práva, odvozovaného z předpisů vodního zákona nebo-li z důvodů veřejnopráv
ních, rozhodují ovšem úřady správní, domáháno-li se však uznání a
ochrany držby práva, užívati vody, spočívajícího na dúvodu soukromoprávním, příslušnými jsou k rozhodování soudy, V tomto případě tvrdí
žalobci, že oni a jejich právní předchůdci již přes 31 roků jezem, zříze
ným v potoku, a přikopem, pojícím se k jezu a taženým na jejich pozemcích, svádějí vodu z onoho veřejného potoka za tím účelem, by pravidelně zavlažovali své sousední louky, a jsou tudíž po více než 31 roků
v ř á cl n é drž b ě tohoto práva zavlažováni luk, - že je žalovaná rušila v tomto právu, - a domáhají Se výroku, že jim přísluší řádná držba
práva, zavlažovati louky tímto příkopem, a že žalovaná jest povinna,
zanechat' jakéhokoliv rušení tohoto práva, Dle toho neuplatňují žalobci voci>lího oprávnění podle zemského zákona vodního, nýbrž vznášejí řád n o u žal o'b'o u z drž by nárok rázu soukromoprávního,
o němž rozhodovati přísluší jedině soudum. Otázku, je-li vznesený nárok opodstatněn a tvrzené právo, užívati vody, odůvodněno dle pravidel' práva soukromého. nelze řešiti při rozhodování o námitce nepřípust
nosti pořadu práva, nýbrž pouze v hlavníil1 sporu, ve kterém lze zejména také jen zkoumati, přísluší~1i žalobcům tvrzené právo' snad z dů
vodu vydržení, po případě, je-li vydržení takového práva pb vydání
zemského zákona vodniho vůbec možným; Pochybil proto soud odvolací, pokud, vyhověv námitce nepřípustnosti pořadu práva, žalovanou
vznesené, prvým· soudem však zamítnuté, odmítl žalobu, a ježto se svého
stanoviska se nezabýval ostatními vývody odvolání žalované strany,
bylo, vyhovujíc dovolaCÍmu rekursu žalobců rozhodnuto, jak uvedeno
ve výroku tohoto usnesení.
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čís.

2613.

yrácení tr~ního pop~atku, prý neprávem vybraného, nelze se na dobytcl a masne pokladne v Praze domáhati pořadem práva.
(Rozh. ze dne 15. května 1923, R I 395/23.)
Ž~lobc,: domáhal se na žalované dobytčí a masné pokladně v Praze
sp?lecnOStl s r. o., vrácení tržního poplatku, jejž si žalovaná prý ne~
pravem z .kupní cenY"srazila. K námitce žalované soud prvé stolice žalobu odlmt} pro ,neprrpustnost pořadu práva, rek u r S n i s o u d námItku zam~tl. O u vod y:. Ja~o žalo~aná vystupuje společnost s r. o.,
te.dy. podmet soukromopravm, a dluzno se tedy obírati při řešení zda
na;nltka n.epřípustno~íi pořadu práva jest opodstatněna, otázkou,' je-Ii
z~:alovany narok narokem veřejnoprávním či soukromoprávním a tu_o
?IZ pravomod soudní ve věcech občanských podrobeným. Podstatou
z~lobcova n~roku jest kupní smlouva ve smyslu §u 1053 a násl. obč.
za~., kterou zalobce .uzav~el s Richar.dem H-oua z níž pro něho vyplývá
pravo. na "rplacem. cele s;nluvene kupní ceny (§ 1062 obč. zák.).
B~I_a-h mu tedy. z teto kupm _ceny bez jeho souhlasu učiněna jakákoli
srazk~, b~lo pravo jeho poruseno a vzešel mu nárok soukromoprávní
na vracem toho, co mu protismluvně bylo zadrženo. Při tom jest nerozhodn.o, zda plat stal se přímo či sprostředkovatelem (zde Dobytčí
a masna p~kla?na), ,ať zvoleným, ať nuceným. Zdali snad sprostřed
kovatel z nepkeho duvodu ku srážce této byl oprávněn, o tom rozhodnoutr jest teprve ve věci samé rozsudkem.

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého souelu.
O

Ů

vod y:

. Dle §u 69 živn. ř. může obec ustanoviti tržní poplatky za přenechané
m.lsto na trhu, použití bud a nářadí a za jiné s držením trhu spojené
vylohy. Zachovávajíc tento předpis má dle §u70 živn. ř. obec se schválením zemského politického úřádu stanoviti řád tržní, jenž též sazebník
poplatků tržních obsahovati t. j. poplatky ty vyměřovati má. Chce-Ii se
stra.na. brániti proti vybírání poplatků tržních, buďsi že je platiti se
zdra.h~,_ nebo zaplativši je, že je žádá zpět, nenáleží věc na pořad práva,
ať SI jlZ obran'! záleží v tom, že je tržní řád neprávem předpisuje, nebo
v tom, že tržní orgán je neprávem - proti předpisu tržního řádu vybral. Věc ta nenáleží na pořad práva proto, že jde o výkon tržního
práva obce, tedy o záležitost veřejnoprávní, kdežto soudy jsou povolány jen k rozhodování ve věcech práva občanského (§ 1 j. n.), t. j.
soukromého, leda že výjimkou jest jim výslovným předpisem zákona
přenechána pravomoc i v té které záležitosti veřejnoprávní, čemuž však
~ge !ak n~ní. Jak bezesporno, má dle vyhlášky spojených politick}'ch
urad II prv_~ stohce v Praze ze dne 1. května 1922 tržní řád pro ústřední
trh dobytcl v Praze-Holešovicích, o nějž právě jde, v nynějším doslovu
§u 13 toto ustanovení: »Na pražském trhu dobytčím zřízená dobytčí a
masná pokladna« jest úředně zmocněný a zřízený orgán ku zprostřed-

kování obchodů tržních, co se týče smluv O koupi a prodeji dobytka
sice jen fakultativně, tak, že není strana nucena, aby prostřednictvi pokladny užila, avšak co se týče vyrovnávacich cen obligatorně, tak, že
»trhové ceny u všech prodejů na trhu dobytčím uzavřených musi býti
spláceny vypláceny a vyrovnány výhradně u dobytčí a masné pokladny,«
k čemuž' doloženo v §u tom, že bližší ustanovení o zřízení a oboru pů
sobnosti dobytčí a n;asné pokladny obsaž~ny jsou_ j pravidlech pro ni
radou městskou hlav. města Prahy vydanych. V techto pravIdlech pak
se praví: V bodu 1. že usnesení městského zastupitels~va hl. města
Prahy ze dne 7. března 1921 a městské rady ze dne 12. Irstopadu 1922
pověřena byla společnost »Dobytčí a masná pokladna v Praze,« aby
obstarávala úkoly pokladny při ústředním trhu dobytčím v Praze; v bodu
2. že pokladna ta podrobena jest, pokud se týče .dodržov~n~ trž~ího
řádu tržní správě a že podrobena jest dozoru vlady a trzm spr,,;vy;
v bo'du 3. že pokladna a jest úředně ~m?cněnjm ori?ánem k. zp:ostredkování obchodů tržních' v bodu 4., ze jedrne ona jest opravnena, by
platy za zboží na trhu p:ažském prodané zpr~s~ředkovala a každý ú~ast
ník trhu že jest vázán na její zprostředk?vanr; v. bodu 5. uprav.uje s=
toto zprostředkování platů; v bodu 14, ze m~s?a pO,kl~dna k ~hr~de
svých výloh a jako odměnu za sprostr':,dkovanr platu j~~t opravnena
vybírati z kupních cen skonto. Z toho vseho jde nade VSI pochybnost,
že žalovaná masná pokladna jest zřízený úře~ní org~n. tdní,o a, je-!~ žalována, že prý neprávem vybra~a př! ~p;·os.tre~kov~nI I'Jatu,. patnclc~
žalobci, skonto v bodu 14 práve zrnmene, .te z~lova~a v_ t. e t.o s ~ e
ve ř e j n o p r á v n í v I a st n o s t I jako urednl organ trznl ~ .lest z,:lována o vrácení trž n Í hop opl a t k u dle § u 70 z I v n. r.
pře dep s a 11 é h 0, při čemž OVŠ~1TI ža~ující str.a~a" ne~znává a zneuznává právo obce zříditi tento organ a predepsah receny-poplatek, nazvaný skonto, domáhajíc se toho, by ustanovem vyhlasky byla dle
§u 102 úst. listiny soudem přezkoumána a za neplatné uznána. V tom
jest však na omylu: soud ovš_~m n:á práv? přezkoumávati e!atnost n,:~
řízení, ale jen v konkretním prrp.ad~; tedy je~ tehdy, .pa_klr prrp~~ I;a ",el
vznesený do jeho pravomocI naleZl. Zd.e vsak n.enale~~ . .Nemuze~ b:ftl
pochyby o tom, že sporné skonto spada pod pOjem »jlnych s drzenrm
trhu spojených výloh« §u 69 živn. ř., neboť když obec jako majitelka
trhu uznala za účelem úpravy tržních obchodů a tím i tržní policie za
vhodno, by všecky tržní platy děly se masnou pokladnou jako úředním
orgánem, a k úhradě výdajů s t~m spoje~ých p~edep;;ala. z~ toto se:?střed kování »odměnu« pro ni vuči strane, ktera sluzeb jejIch pouzlje,
'po pia t ek pak je to jistě poplatek tržni, a děje se vše to v rámci
§u 69 a 70 Živn. ř., takže, kdyby tu vůbec na tom záleželo, zákonitost
(platnost ve smyslu §u 102 úst. listiny) ustanovení toho zkoumati, byla
by tím i ona dolíčena. Zde však jde jen o povahu záležitosti, zdali jest
to záležitost práva soukromého či veřejného, a stačí tedy, že 'bylo dolíčeno, že jde o poplatek tržní a tudíž záležitost veřejnoprávní, kterou
to zůstane, i kdyby se ukázalo, že poplatek ten ustanoven byl protr
předpisu §u 69 živn. ř., n<;boť stačí, že. byl předep.sán jak~ t:~ní, že
chce býti poplatkem dle CIt. §u; stalo-Ir o~e tak p~ave';l, ?alezl !eprv
k pOEouzení věci samé,ne do otazky prrpustnostl pravnlho poradu.

i,

I

ti
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čís.

2614.

U~tatlove~í. §~ 14, odstavec di"Uhý, nesp. řiz. vztahuje se též k po~

jlIatkum notái"U Jako soudních komisařů.

(Rozh, ze dne 15. května 1923, R I 421/23,)

Stížn~st notMe do usnesení rekursnÍho soudu, jimž snížen byl poplatek, prlS?uzeny mu soudem prvé stolice za projednání pozůstalosti
r e k.u r .s n I s o u d. odmítl. N e j vy Š š Í s o II d nevyhověl rekursu d~
odmltaclho usnesenI.
o ů vod y:

Stěžova~el ~á prav~u potU?,. pO,kud se hledí pouze k výrazu zákona, .nebot ovsem odmeny notaru vubec a zejména i odměny jich jako
soudmch kO~llsařů nazývá zákon, jako notářský řád a ze' ména » 0platko;:y tanl<" (§ 30). poplatky, kdežto § 14 odstavec d~uhý n, ~n.
n,;sp. nz. mluvl pou.ze o rekursech do rozhodnutí druhé stolice o ú t r aI ach a o poplatclch znaleu - mkoli' notářů, takže poplatky těchto
bf v to~ neb,yly. z~hrnuty, Ale nemá pravdu, přihlédne-li se k úmyslu
za~onod~rce, jenz je ten, ~by, třetí stolice, Nejvyšší soud nebyl nucen
otazkou ~trat nebo poplatku vubec s~ zabývati, jak to z předpisů §u 528
~. z~, c. r. s, a §u 14 odstavec druhy n, zn, nesp, říz, v jedno shrnutých
jas,ne plyrye. Pak .ale není pochyby, že »poplatky« notářů zahrnuty jsou
v jeho vyraz u »utraty«, což úplně odpovídá obecnému způsobu řeči
ij. smy~IU toho v~:~zu ,,! .něm, ~eboť poplatky notáře vedle hotových
nakla~~ nejs?u n~clm JInym nez odměnou za práce (honorářem), ale
honor~r prilvldelne se zahrnUje pod pOjmem útrat, tak zejména honorář
,za prace advokátní a týmž právem i notářské,
čís.

2615.

Je:1i z~ložen? ~udišt~ .dle §u. 8.8, odstavec di"Uhý, j. n. proti veřejné
spolecnosh, plat) I prah Jednothvym veřejným společníkům.

nepozastavila, .čl. 112 obch, zák. ustanovuje, že společnici rucI za
všechny závazky společnosti solidárně a svým celým jměním a čl. 146
obch, zák. praví, že žaloby na společníka z nároků proti společnosti
promlčují se V pěti létech, Nelze proto O tO,m pochybovati, že sudiště
§u 88 j. n" opodstatněné pro pohledávku proti veřejné společnosti,
platí touž měrou pro tutéž pohledávku i proti společníku.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
O" v O d y:

Dovolací rekurs není odůvodněn. Dle čl. 85 obch. zák, veřejná obchodní společnost není právnickou osobou, rozdílnou od společníků,
naopak tito provozují svou obchodní živnost pod společnou firmou
(čl. 15 obch. zák.). Faktury se sudištní doložkou zaslány firmě, t. j.
jejím společníkům Vilému L-ovi a Maxmiliánu B-ovi. Tyto faktury přijal
a si podržel bez námitek tedy též žalovaný Vilém L., jejž jako společ
níka veřejné obchodní společnosti dlužno považovati za kupce, jak
jest zřejmo z ustanovení čl. 4, 6, 16 a 85 obch. zák. (viz sbírku jud.
Č, 210). Fakturní sudiště dle druhého odstavce §u 88 j, n. bylo tedy
mezi žalobcem a žalovaným Vilémem L-em založeno již tím, že tento
uvedené faktury bez námitek si podržel. Uváží-Ii se dále, že žalovaný
dle přílohy svého dopísu ze dne 26, října 1921 žalobci prohlásil, že
převzal firmu »Solida« a že týž podnik v týchže místnostech pod novou firmou dle dosavadních intencí bude dále provozovati, rielze pochybovati o tom, že žalobce jest oprávněn, uplatniti v této rozepři vůči
žalovanému faktumí sudiště.
čís.

2616.

Dohoda o vypořádání knihovních dluhů nepatři nezbytně k podstatným náležitostem trhové smlouyy. Záleží na okolnostech případq,
zda lze z mlčení stran v tOmto směru souditi na nesrovnalost jiCll vůle
ohledně kupní ceny.
.
(Rozh, ze dne 15,

května

1923, Rv I 634/22,)

(Rozh, ze dne 15, května 1923, R I 434/23,)

žalová~a by~a .fi!ma: »Solida, tov~rna na obuv«, jejímž majitelem
byl v dobe podam zaloby WIlly L., prevzav firmu »Solida společnost
k erodeji.ob~vi'.!3. ~spol.«, jejímž byl veřejným společníkem. Žaloba

opr:la mlst,~I. pnsh:snost o fakturu s doložkou sudiš!llÍ, jež zaslána
byvsI tehdeJsI spolecnOSÍl Sohda, nebyla jí pozastavena, S o udp r v é
s t o J I C e vyhověl námítce místní nepříslušnosti, maje za to, že sudišlě
dl: §u 8~,. odstavec druhý, j. n., nepřechází na singulárního nástupce
a. ze I~emuze ~e vztahovalI na WIlly L-a aní jako na veřejného společ
mka. hnny, )ezto jako takový nebyl ještě kupcem, Rek u r sní s o ud
~amltl namltku ~ístn! nepří,slušnos!i. O ů vod y: Není sporu o tom,
z~ .Wllly L. jest jedmym maJItelem zalované firmy a že byl osobně ručlclm společníkem veřejné společnosti »Solida«, jež fakturu přijala a

Žaloba kupí tele na prodatele o dodržení kupní smlouvy o nemovitostech byla obě 111 a niž š í m i s o u d y zamítnuta, o cl vol ac i m
z těchto d ů vod ů: Jest třeba řešiti otázku, ve sporu rozhodnou, zda
patří úmluva o převzetí hypotekárních dluhů po případě o jejich depu_
raci k podstatným kusům kupní smlouvy číli nic. Soud nalézací zodpověděl tuto 'otázku způsobem kladným a u(óinil tak právem. Na nel110vitostech, které dle žalobcova přednesu byly předmětem kupní smlouvy,
jest zjištěno právo zástavní za pohledávkY spořitelny 16QO K a nezl.
Františka T-a 200 K; ani o převzetí těchto knihovních dluhů, ani o jich
depuraci nebylo mezi stranami jednáno. Pravda je, že knihovní dluhy
přecházejí dle §u 443 obč, zák. na kupujícího, ale tím nestává se kupující ve příčině těchto dluhů osobním dlužníkem věřitelů a má pouze
jako dlužník hypotekární povinnost, v případě exekučního prodeje

833

832
čís.

trpěti, by ~e věřJ!el z
hyp~tek~rl11ho vente~e
mOVI~OSÍl (§ 928 obc.
kupl11 c~ny. vyslovnou

n<;movitosti jeho uspokojil. Osobním dlužníkem
Zllstáva tedy i po prodeji dřívější vlastník ne~ák.), leč by kupující knihovní dluhy na srážku
.umluvou převzal (§ 1404 obč. zák.). Podle toh?to pravnlho stavu ma tedy prodávající cltIležitý zájem na tom, aby se
P;I pI~odejl sprosÍlI z .osobníhoručení za hypotekární dluhy, a, poneva.dz se toh~ cla doclhtr pouze výslovnou úmluvou, je z toho zřejmo,
jak, uzce .tato um1uva s kupní smlouvou je spjata. Totéž platí o odbře
me~ov~cI povl~nosÍl ~~odávající~o pro případ, že by kupující hypoteka1l11ch dluhu na sraz ku kupl11 ceny neprevzal. Povinnost tato nedá
se proti prodávajícímu ,pouze ze zákona (§ 928 obč. zák.) dovoditi a
lze tuto pov1I1nost zalozlÍl opět jen úmluvou stran, pádle níž dá se teprve, r?zhodnouti, zda je prodávající zavázán nés!i náklady s odbře
me~el11m spojené. Náklady tyto mají ovšem zpětný účinek na stan 0ve?1 ceny trhové. Ze všeho toho je zřejmo, že dohoda o převzetí
kl11h~vních dluhů po případě o jích depuraci patří k podstatným kusům
kupnl ~mlou.vy, ~ poněvadž mezi žalobcem a žalovaným o těchto bodech vubec jednano nebylo, nedošlo mezi nimi k hotové smlouvě kupní.
N e j v y Š š í s o u d zruší! rozsudky obou nižších soudů a vrátí!
věc prvému soudu k novému projednání' a rozhodnutí.

Důvod}:

Spornou jest otázka, zda patří dohoda o převzetí knihovních dluh II
po přípa.dě o jejích dep,uraci k podstatným náležitostem kupní smlouvy.
Odvol~cl so~d ve shode se soudem prvé stolíce dospěl k právnímu názoru.' ze mezI s,tranaml nedošlo k hotové kupní smlouvě proto, že nebylo
meZI l11,ml o t~cht? bode,ch vůbec jednáno. S tímto právním názorem
nelze vsak v teto jeho vseobecností souhlasiti; záležíť na okolnostech
případu, zda lze' z mlčení stran v tom' směru usouditi na nesrovnalost
jej~ch ~ůle C? do výš; kupní ceny, která musí býti dle ustanovení §u 1054
obc. zak. urCltou, ma-II Jako podstatný kus kupní smlouvy jako smlouvy
konseusuální míti závaznou platnost (§ 869 obč. zák.). V zásadě nev~dí, že nebylo jednáno o převzetí neb depuraci knihovních dluhů.
V.aznou-II na nemovitosti dluhy bez důvodu, bude se jednati jen o povmnost pro datele k depurací, která jako vedlejší úmluva nebude míti
roz~~dné~o vl!vu na ~upní ;e~u a tím na ,smlouv,! samu. Je-lí však
trvam kmhovmch dluhu prokazano neb aspon tvrzeno a není-lí ohledně
převzetí dluhů ničeho mezi stranami umluveno, platí zákonný předpis
§u 443, pokud se týče poslední věty §u 928 obč. zák.,' jež chrání
knihovní věřit;k Ani v tomto případě není tím platnost kupní smlouvy
r,nezl stra.naml mkterak dotčena. Nebezpečí z nedostatku této vedlejší
umluvy Jest pouze na straně ku pi tele, který s nemovitostí převzal
i knihovní. břemena i dluhy. Nepřísluší však prodatelí, kterému z tohoto
opomenuÍ1 nehrozí nebezpečí, žádná majetková újma, by směl z tohoto
nedostatku namítati neplatnost kupní smlouvy samé, jsou-lí zde jinak
podstatné její náležitosti co do předmětu a co do určitosti kupní ceny.

26l7.

Komisionář nemůže uplatňovati zadržovací právo na zboží, jež

mu

bylo dáno do komise.
(Rozb. ze dne 15. května 1923, Rv I 1208/22.)
žalobce dal žalované zboží do komise. Proti žalobě na vrácení zboží
uplatňovala žalovaná zadržovaCÍ právo pro svou pohledávku za žalobcem. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly; o d vol a c i s o u d
z těchto d ů vod ů: Soud odvolací neshledal, že napadený rozsudek

.

trpí vadou, odvolatelkou mu vytýkanou. Jde j~dině o. to, zda" !alovaná
ohledně zboží, jehož vrácení se žalobce domaha,. pravem mu ze ~yko
návati právo zadržovací ve smyslu čl. 313 obch. zak. Dle tc;hoto zakonného ustanovení přísluší kupci pro splatnou jeho pohledavku, kterou
má za druhým kupcem z obchodu, s ním uzavř~~ého, ,z~drž~vaCÍ p.ráv~
ohledně veškerých movitých věcí i cenných pap!ru dluzn~kov'ych,. ~ Jlchz
držení se nalézá nebo jinak má možnost s m~l naklad.atJ. VYJ:mko~
z této zásady nelze dle čl. 313 odstavec druhy obch:. zak. zad~z~vacI
právo vykonávati, když výkon jeho by odporo~~l. pnka;:u, dluzTI1~em
danému nebo převzaté věřitelem povmnostJ, urcltym zpusobem oneml
věcmi dakládati. O případ tohoto druhu se tu nejedn~; Procesní. ~ou~
zjistí!, že žalobce dal sporné zboží žalované pko zbozl ~omlsJj)nars~e,
že ně kolík dní před dopisem ze dne 23. du~na 1920, ktery,~ tepr~~, .lak
z tohoto dopisu zřejmo, zaslal žalobce dve aVI~a n,,; zbozl, o. nez Jde,
žádat: žalovanou, by vzala zboží do komise,. poneva~z o~ nema v Praze
skladiště. Z' toho plyne, což i potvrzeno jest doplS~ zaJ,ob~e z,e ~ne
23. dubna 1920 a žalované ze dne 26. dubna 1'920, ze jlZ tun, ze zalobce ono zboží dal žalované do komise, jím disponoval, udělil žalované ještě před odevzdáním jeho určitý příkaz, že s ním nakládati má
jako komisionářka, což ona také dle sveho ~Opl~U ze dl~e 26; d~bna
1920 potvrdila, převzavši tak povinnost nakla.datJ se. zboz.!;" t}m Jako
komisionářka. Žalovaná byla tedy povmna onlm konllswnarskym zbožím nakládati dle daného příkazu a převzaté povinnosti a když tomu
tak, pak ovšem dle jasného pIedpisu čl. 313 o?stavce druhÝ,,?bc,h, zák.
zadržovací právo ohledně sve pohledavky za zalobcem v pncI~e spo,~
ného zboží vykonavati nemůže, neboť by to odporovalo danemu pnkazu i převzaté povinností. Když tedy procesní soud žalo,bě, poku~ se
jí domáháno vrácení sporného zboží, vyhověl, posoudIl vee po strance
právní správně.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

v od y:

Dovolání, v němž se uplatňuje tolíko dovolací důvod §u 503 čís. 4
c. ř. s. není opodstatněno. Je zjištěno nižšími soudy a tímto zjištěním
je dov~laCÍ soud vázán, že sporné zboží, jeh?ž vydání ~e .žalující. strana
na žalované firmě vlastnickou žalobou domahá a ktere zalovana flflna
vydati se zdráhá, uplatňujíc zadržovaCÍ právo ve smyslu čl. 313 obch.
Civilní rozhodnuU V.
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zák., bylo ji žalující stranou dáno d o k o m i s e. Dlužno přisvědčití
nižším soudům, že tím jest zadržovací právo na tomto zboží dle čl. 313
odstavec druhý obch. zák. vyloučeno, jeHkož by se výkon zadržovacího
práva přičil příkazu udělenému žalobcem žalované firmě a jí dopisem
ze dne 26. dubna 1920 ostatně také' přijatému, by toto zboží vlastním
jménem na účet žalobcův prodala (čl. 360 odstavec prvý a 351 obch.
zák.). Že tento příkaz byl odvolán, žalovaná strana ani netvrdila. Byla
dle toho napadeným rozsudkem věc posouzena bez. právního omylu,
pročež se dovolatelka odkazuje na jeho v podstatě správné důvody.
K vývodům dovolání se podotýká, že tvrzení, že žalovaná firma ohledně
sporného zboží nepřevzala žádného závazku, odporuje nejen skutkovému zjištění nižších soudů, že zboží převzala do komise, nýbrž i obsahu
vlastního jejího shora již uvedeného dopisu ze dne 26. dubna 1920,
kde to výslovně potvrzuje. Při provedení dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věci dlužno však vycházeti ze skutkového děje
nižšimi soudy platně zjištěného, a nečiní-Ii dovolatelka tak, neprovádí
tohoto dovolacího důvodu podle zákona. Jelikož zadržovací právo na
sporném zboží žalované firmě nepřísluší, není třeba, obírati se otázkou,
zda nepominulo nabídnutím jistoty 10.000 Kč. Avšak dovolat elka nemá
ani v tom pravdu, že by nabídnutím dostatečné jistoty pominulo pouze
právo k prodeji; naopak pomíjí jím také zadržovací právo samo.
čís.

2618.

Bylo-Ii ujednáno, že dohodné má býti splatno teprve při sepsání .
kupni smlouvy, nemá na ně sprostředkovatel nároku, dokud k sepsání'
smlouvy nedošlo, třebas byl kupitele přivedl a smlouva ústně byla dojednána, pal!' ale z jakékoli příčiny zase rozvázána;
(Rozh. ze dne 15.

května

1923, Rv I 1411/22.)

Žalovaný zavázal se žalobci, sprostředkuje-Ii mu prodej nemovitosti,
že mu vyplatí 5.000 Kč při »sepsání kontraktu«. Žalobce kupitele při
vedl, žalovaný se s ním o prodeji dohodl, pak ale z prodeje sešlo, takže
písemná smlouva nebyla vůbec sepsána. Žalobu o zaplacení dohodného
5.000 Kč o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto
d ů vod ů: Nezáleží na tom, proč k sepsání kontraktu nedošlo, zvláště
když žalobce v prvé stolici nenamítal. že žalovaný propustil kupitele
bez dostatečných důvodů. Právem tedy nezabýval se soud prvé stolice
tím, zda žalovaný měl dostatečné důvody k tomu, by smlouvu, již ujednanou, souhlasně s kupitelem zrušil. Když dle zjištění prvého soudu bylo
ujednáno, že dohodné 5.000 Kč bude teprve při sepsání kontraktu zaplaceno, má to ten význam, že žalovaný chtěl míti úplnou jistotu
o splnění trhové smlouvy a že jen v tomto případě bral na se závazek
na 5.000 Kč. Není zde ani neúplnosti ani vad řízení, vytýkaných odvoláním, neboť žalovaný mohl od smlouvy trhové ustoupiti a tím padl
žalobcův nárok na dohodné vázané sepsáním kontraktu. Žalobce, dohodiv kupitele, s nímž smlouva ústně ujednána, splnil ovšem vše, co
jeho sprostředkovatelská činnost vyžadovala, žalovaný mu tedy nikterak

, .
"
itele Z toho však neplyne povinnost žalovaneznemoz ml opatrem ktu Pč' ~st odměnil když vyplacení odměny bylo
'ho by žalobce za t u o mn
, ' I
.
~~e Úmluvy podmíněno sepsáním !rhove Sl? ?uvy.
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolan!.
Důvody:

,
, . ' d ším dovolací důvod nesprávžalobcovo dovolám ~p~atnu(]§e 5~r; ,~v 4 c ř. s.) jež vidí dovolatel
ného právního pO,souzem ve Cl I ' ta~IS~ko prvý s~ud, žalobu zamítl
zejména v tom! z~ sou~ odvo aCI, straJami ujednané vyhověno nebylo.
proto, že podmm~a,m ~m ouvy ~e~~volacího, poukazuje nadllvody r?z~
Dovolací soud, Sdlh ~azor sou~ , nikterak nebyly vyvráceny a podotyk~
sudku odvolaclho, lez v d?VoJa~l 'sou zjištění nižších stolic, dle mchz
k nim ještě jen toto: S~elo ~ ~a I 'i sepsání kontraktu. úmysl stran,
odměna 5000 Kč měla byh sp a nou!t~ b I ten že teprve realisováním
jež používaly slov, »sepsáním ko~tra, <~ů~obilé' ke knihovnímu vtělení
a sepsáním kupm smlouvy ve orme, ~ vaného dohodného. Tato poduskuteční se pod!'1 ínka splat~?st! za~~ o odklad žaloby (§§ 897 a 699'
mínka .však ,splnena ,?eby:la , ~~~eP~ po~zení písemné kupní smlouvy,
obč. zak.). Ze po pnp.ad~ l?e O] s rostředkovatel byl podnikatelem, ktebylo risikem žalobce, ]enz Jako P dce sepsáním kupní smlouvy byl
rému by jak správně uvádl prvy sou
" I 'a'dného namáhání a žád,
I' d hodné i kdyby neme z
.
vznikl nárok na ce e o
,,
.. t dy býti řeči' žalobce am nených výloh. O zaviněni ž,~lov~neh? nemuz,~ eovinnosti. Za tohoto stavu
tvrdí, že žalovaný porusll :lepke ~ml~~lěn p okolnost, že žalobce opatřil
věci nestačila pro vzmk zazalova.ne o, 'al~bcova činnost měla pro ža~o
žalovanému kupltele a lest Ihoste]noc~e ~ní odůvodněna námitka, že zavaného hospodářský význ~m. Rovnez'~hledávku dle §u 1155 obč. zák.,
lob ci při sluš i nárok na z~zalovan?u P, mlouvou o dílo a nelze tudíž toponěvadž smlouva sprost;e?kOVaCl nem s
hoto ustanovení zde pouzlh.
čís.

2619.

,
§ 825 násl obč. zák.) přísluší-Ii jedJde o společens!"t vel smtny.s~, ~bmez:né p~žívacím právem k ideální
nomu účastníku pravo v as ,tC ~,
části věci ve prospěch druheho ucastníka.
(Rozh. ze dne 15. května 1923, Rv I 1492/22.)
,
dne 18. června 1920 postoupila ž~lobky~ě
Dle ppstup11l smlouvy ze
d lastnictví s řadou pozemku 1 s pražalovaným usedlost č. p. 10 v
v ozem ku č P 1010 zapsaného ve
vem vlastnickým k ideální po OVl Cl
ostupní 'cenu 50dO Kč a proti
vložce čís. 115 poz. kmh;kat. o~ce tnih~a ~žívání ideální polovice všech
tomu, že vyhradIla Sl pra~o T~o:t~mlouvtu zřídila žalobkyně žalovaným
postoupených nemovlt~Sh.
,
I čís 119 poz. knihy obce D.
jako vlasJ?i~e, I'0z~m~u ~aps~~~~~h~; pVo~emků až do její smrti. SprávI~
právo pOZ1Va11l ldealm po OVl k0"' k t 119 poz. knihy obce D. vedlt
usedlosti č. p. 10 v D. a pozem u CIS. a.
53'
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d;;sud žal~vanÍ manželé: ~alobou domáhala se žalobkyně, by byl soudem
znzen spravce usedlostI c. p. lOs pozemky zapsanými ve vl. čís. 115 a
pozemku zapsaného ve vl. čís. 11 9. Pr o c e sní s o udp r v é s t olíc e zalobě vyhověl. D ů vod y: Žalobkyně může požadovati zří
zení sp!ávc~, nechce-Ii, by na dále žalovaní vedli správu pozemků, které
byly predmetem smlouvy postupní, neboť mezi žalobkyní a žalovanými
Jde o společenství práva požívacího pozemků a dle zákona neshodnou_Ii
se podílníci, má rozhodnouti a jmenovati soud toho, kdo' má společný
statek, v tomto případě pozemky, k nimž přísluši stranám vzájemné
p~~v,? požívací, spravov~ti, zejména, když, jak výslechem žalobkyně bylo
zJlste~~ a jak soud;r z JIného sporu jest známo, žijí mezi sebou strany
v nevuh 3'- zalobkyne nevěří žalovaným, že by hospodářství správně vedli.
a se spravně o zisk s ni dčIiIi. O d vol a c i s o u d žalobu zamítl. D ů _
v ocl y: Není správným názor odvolatelův, že tu nejde o společenství Ve
smysJ~ 16. hlavy obč .. zák. Jak již z nadpisu této hlavy patrno, poměr
ta~.ovy Je tu. I !ehdy, Jde-Ii o případ, kde jednomu účastníku přísluší
pravo vlastmcke, omezené požÍvacím právem k ideální části oné věci ve
pr~~pěc~ druhého účastníka, přísluší-Ii tomuto druhému účastníku právo
pO~lvacl pouze vzhledem k této ideální části. Úprava výkonu takového
p:ava požívacího ~~Ižívacíh? Lv tom směru, žežalobkyně Iná vlastně jen
nal?k :la.p~lo~ICI clsteho vytezku, neproměňuje práva žalobkyně v právo
ob!lgacl'.L ~e Jde o prá:o věcné, 'patrno i z toho, Že právo toto jakožto
pravo vecne byl? :apsa~o do kmhy pozemkové. Proto řešití jest tento
spor _na pod~lad,:, ze tu Jde.o sp_oleč~nství ve smyslu 16. hlavy obč. zák.
Ve veCI same uvestr Jest toto: Predplsy 16. hlavy obč. zák. jsou jen norI?ami _disPositivními, a mohou býti úmluvou stran změněny. K takové
uml~ve _v. tOmto případě došlo a přísluší tudíž žalovaným sPráva spo_
~ečne ~eGI bez ohledu na to, že představuje pouze jednu polovici spolecen st:!. Ve smlouvě postupní není pražádného podkladu pro názor, že
tat~ uprava s~rávy věci sp~lečl1é byla jen dočasna a že jednostranným
pr?J,;vem kterekohv smlu.vm strany kdykoli, aťsi z pouhé libovůle, ať si
~ J1ne ~ohnutky: I.ze tu~~ upravu s~rávy ~dvolati. Vždyť šlo o úpravu maJetkovych pomeru u pnlezltostr snatku zalovaných tudíž o budoucí zaopatřel~f žalob~yně a o založení životní existence pr~ přítomnou i budoucí
rodmu zalovanych, a taková úprava neděje se jen až do odvolání některou
5tranou. Věcí žal,?bkyně. byl?, by: měla-Ii jinakou, vůli, dala ji způsobem
§u ?14 a 915 obc. zak: psne na Jevo, a nese si dusledky toho sama, nevYJadřrla-h Se srozumItelně. Úmluvou stran byly tudíž v totnto případě
vyloučeny předpisy §u 833 až 835 obč. zák. Dle §u 836 obč. zák. náÍeží
SOU?C!, b~ lm~!lOval správce společné věci jen tehdy, má-Ii takovýto
spravce ~ytr Zflzen. ~usí tu ted~ býti podklad v hmotném právu k tomu" by znzen byl spravce, a povmnost společníka, strpěti, by společný
spravce byl zřízen, musí míti zvláštní důvod právní. Zde však takového
důvodu není, ježto správa společné věci byla trvale svěřena žalovaným.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Právní stanovisko odvolacího soudu, jež zaujal v tomto sporu, jest
správné, dovolací sOl!d je plně sdílí, a poukazuje proto na důvody napa-.

deného rozsudku, jež vývodydovolatelky nebyly otfeseny. Dle zjištění
nižších soudůžalcibkyně postupní smlouvou ze dne 18. :čer~na 1920 po~
stoupila žalovaným svou usedlost s poz.emky ~? vJa.stnrctv:.z~ ~~stu.rn!
cenu 5000 Kč s tím, že si vyhradIla pravo dozl~ot~!h? ]'oz!vam !d;,alm
polovice všech těchto postoupených nemo~ltostl,zrrdlvsl z~ro~en za.lovaným právo požívání ideální polOVIce svych, vlastmcky JI pnpsan>:~h
pozemků. Hledic k ustanovenim odstavce IV. postornÍ sn;lou~~ ~e~uze
býti pochybnosti o tom, že smlouvou bylo_nejen spol~~ne. pozl:al1l pozemků ideální polovice ujednáno, nýbrž i ze .?~h pover~r.:1 ~pravou pozemků žalovaní. Touto smlouvou obě smlouvajlc.r st~any pz preder;' Ujednaly jak způsob hospodarení na pozemcích, tak I .Uf.clly, pky~ zpus,~b~n;
na výtěžku mají míti podíl, a_ dohodly se na .(.rvan.1 spol:čneho~ozlv~n~
do smrti žalující strany, vzavsena sebe nav~a]~m pk prava ta.k .1. p,?vrn
st O bě strany J'selUce 'onou smlouvou vazany, mohou se jed. lne do:
no I. splnění smlouvy,
,
o .pro
.JeJI
. ZruS;11I
_ ...jakonePlatne
máhati
nemají-Ii duvodu
. v
důvodů zákonem uznávaných, anebo nedohodnou-ll Se na smlol!ve
mezi nimi jinak upravující.. Nelze ,:,šak
1la j~dnotnost této smlouvy přípustiti, bl některa zes!ra~ o sve. uJ~;e,
z dúvodů jakýchkolvěk ustanovení o zpusobu h~spoda:el1l. neuznavaJI~,
domáhala se nové úpravy dle zákona (§ 833 a nasl. obc. z.a~.), nedbaJlc
smlouvy, právě tento poměr upravující. Tato smlouva !r~a ja~.o cel<;ka
mohou se strany domáhati, jak už podotknuto, jen pInem z m, vyplyva~
jícího a nikoliv jiné úpravy proti vůli a ~ro.ti souhlasu. druhe smluvm
strany. Také ne právem se žalobkyně dovolava ustanovel1l §§ 837 a 1?20
obč. zák., neboť tato mají na mysli poměr, dohodou stran neupraveny, a
nelze jich tudíž na tento případ použití.

~ové prá~ni poměry

vZ!,I~de~l

Čís.
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Kupitel může je-Ii z několika dodaných a za jednotnou cenu koťtpo:
ných věcí jedna ~adná, netvoříc s ostatnímí nedělitelného c~lku (na pr:
dvě několikaměsíční hřibata), žádati za zrušení smlouvy Jen ohledne
této věci.
(Rozh. ze dne 15. květr1a 1923, Rv I 63/23.)
Žalobce koupil od žalovaného pár hříba! a, když je?~o z ~ic~ zdechl?,
domáhal se zrušení kupní smlouvy ohledne zdechnuvslho hnbete ~ vra:
cení kupní ceny za ně. Procesní soud pr,v_~ stolIce 3'alobe
' soud I
j'i zamítl
S o u.
d zrusll
navyhove-I o d
vol
aC
. Ne J v y s S I .
dl"
padený ~ozsudek a vrátil věc odvolacímu soudu, by o m znovu je na a JI
znovu rozhodl.
Důvody:

Odvolací soud jest v napadeném rozsud~U. na st.anovisku a proto ž~aml'tl že kupitel j'enž koupil více vec! za uhrnnou cenu, nema,
I b
,
,
_
. t·
·t I. - adnou
a
o u- z
.
kd
yz Je d na z koupeny' ch věcí ukáze se by I 'nenapravl
)
ď' e ned v
ť .
k řádnému užívání nezplrsobilou (§ 932 obč._ zak. " P!~va z~_ a I za .zru~
šenÍ kupní smlouvy jen ohledně této vadné vecl, nyb;z ze _muze_ d.omahah
se zrušení celé smlouvy, tedy ohledně všech koupenych predmetu; to pry
__
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z !oho dúvodu: že ?h~edně vadné věci není zde vlastně trhové sml
Jezto za onu vec urclta cena smluvena nebyla (§ lO53 b' 'k ) o~vy,
~~::I~~ prý žádati vrácení kupní ceny za jednotlivou v~c,c~~~oť pao~l~o
cího SOU~~I S~~~~I' bnYellazebaY li~ovoln,ě ~tal nbovena, Toto stanovisko odvola=
pravem Je za o ce dle §u 503 ,. 4 ,.
..
v odpo~, Pro uvedený názor odvolacího soudu není v z~~s~ně c, r. s, bere
~h~k z~~zor te~,?deoruje zásadě" platné dle čL 359 obch, Zák~~o§~ 3~o
můŽe ;;; ~~l~~~i~e ;I~i~r ~u~l~elmm ddě~telným, pIe těchto ustanovení
části, dosud nes lněné
"I e, o s ? u pIt I od smlouvy ohledně
připustiti, že mů~e kUPi~:lbOJ'e~fid~ed~~spl~ehné, a obdobně nutno dle toho
ných víc " . d
:
anyc a za Jednotnou cenu koupedati zaz~~~~líJ~m7a vad?a a netvo!í-I} s o~t~tními nedělitelný celek, žál n o~ledne teto vec! (srovnej Staub-Pisko u čL
359 obch. zák dod
zwei 6 v d'
a e ,a u cL 347 obch. zak. § 13 a 34, Krainz-Ehrenhříba1a i k~yŽ t~23k lL, po sL odst.)., Že nedospělá, asi 3 měsíce stará
j&k odv'olací soud ~a ~~~~\~ c~n~ uhrnkovou, a ~tra~y pn koupi měly,
nejsou nedělitelným párem' neP' oupllI a pro~j~lI obe hnbata pospolu,
neboť u takových hříbat n~lze :,e?a ~r~. samozre!~nost toho ?okazovati,

°t'{!

~ř~~:t~ ~~lj:e~;:n~e~:b~Jinea;n~I~lér~. ~~~i~:.'5'{~I~O~!,d~~ty~: ~~d~~~

~~~~~~r!i~(i~~1~~~a~ii~~J~9nif~~h~r:~~~~~r~~~~~~:}f~s{;:~~

této c
.,
".
.
rano pn cene uhrnkove nebo jaká část
. eny ma na ne pnpadnouti, zjistí se cena ta ve sporu když Ile d t'
kaml na strany nebo sv' dk
"d'
, o azc ř s Důvody
kt ': y po pnpa e znalci, tedy za použití §u 273
, . .
,pro ere odvolací soud žal b
.tl d
"

f:nfa~t;~~i ~~~~l~~~l soo~~a~e~\ 0ld~ťáníilOra
jak~ž ~ ~~~h~l~ o~~~~~o~an~~~~
neučinil a trpí proto odvolacl' r:~ e ,u sd

,uvedeneho sveho stanoviska
nzem va noslI dle §u 503 čís, 2 c, ř, S.
čís.
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Věřitel může na rukojmí
I dl ' ,
dati zaplacilní bez obme ,m a spo u u,zntku vyrovnacího dlužníka žádluh ještě nezanikl a trv~e~~n:r~~~~vnacl kvotu, ovšem jen potud, pokud

(Rozh. ze dne 15. května 1923, Rv I 677/23.)
ch ~al~jící lJ~nk,a měla proti firmě Otto L. pohledávku 23 155 Kč z ob
o m o spojem a když o jmění firmy Otl LbI
I ,,'..
rovnací přihlásiia žalobk '
hl d' k o , Y. o za laJeno nzení vyI'
'
yne po e av u a byla JI vyplacena po sch '
en; ~arovn~ní vyrovnací kvota 45%, Na část (10.000 Kč) oné úhr ,va=
b);'la vystavena
k
""
ez u le -ova. ProlI smenečnému platebnímu řízu , J1.m~ ulo~eno bylo Juhl K-ové zaplatiti žalobkyni 10.000 Kč v!nes a, dlr:zn,lce naml!ky;, Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ;nech
smenecny platebnl pnkaz v platnosti ohledně 4500 K jinak
VOl al
uvedl v podstatě v d ů vod ech: Žalobkyně vyŠla na prázdno 12Z;~~1 K~

~~d~~ii L~:kp;itJ'~~~Yt;;:lUJhlasnKě ud~ly)

t

směnka, n~eIE-~_

ht

25 h a není jí zabráněno (§ 48 vyr. řádu), by se ohledně schodku nehojila na žalované, aniž by byla způsobena újma ostatním věřitelům (§ 47
vyr. řádu). Toho musela si býti žalovaná, přijímajíc směnku, vědoma
(čl. 23, 81 směn. řádu). žalovaná ručí proto nejen za 5,500 Kč, jež po
podání žaloby zaplatila, nýbrž i za dal~ích 4.500 Kč. O d vol a c í s o u d
uušil k odvolání žalované směnečný platební příkaz i ohledně 4.500 Kč,
D ů vod y: Odvolání dlužno přiznati důvodnost. Dle §u 891 obč. zák,
může věřitel, za jehož pohledávku ručí dvě osoby rukou společnou a nerozdílnou, žádat) zaplacení dle libosti od té neb oné neb od obou v celku,
nebo po dilech, které si sám určÍ. Pakliže jeden z dlužníků částečně zaplatí, může na druhém dlužníku žádati pouze zbytek. Dle toho tudíž závisí rozhodnutí otázky, mezi stranami sporné, zda totiž žalobkyně může
žádati na žalované celou směnečnou pohledávku ve výši lO.OOO Kč či
pouze zbytek 5.500 Kč - jedině na tom, zda obdržela žalobkyně od
spoludlužníka Ottona L-a na směnečnou pohledávku 4,500 Kč, čili nic.
Jest nesporno, že žalobkyně poskytla Ottu.L-ovi za vyjednaných podmínek úvěry, že z tohoto právního důvodu měla dne 22, října 1921 proti
němu pohledávku 23.155 Kč, že pohledávku tu přihlásila k vyrovnávacímu řízenÍ. a s touto částkou byla připuštěna k hlasování, že v přihlášené
částce jest obsažena sporná směnečná pohledávka a že žalobkyně oburžela na přihlášených 23.155 Kč 45%, t. j. 10.419 Kč 75 h. Dle toho
žádala tudíž žalobkyně 10,000 Kč nejprve od spoludlužníka Otty L-a,
obdržela od něho splátku 4,500 Kč a může tudíž dle §u 891 obč. zák. na
žalované požadovati pouze zbytek 5.500 Kč, jenž jí byl skutečně zaplacen. Kdyby žalobkyně byla oněch 10,000 Kč žádala nejprve na žalované,
" kdyby tato byla zaplatila, nebo kdyby žalovaná byla použila svého
práva dle §u 17 vyr. ř., mohla žalobkyně přihlásiti pouze 13.155 Kč k vyrovnávacímu řízení a byla by obdržela od dlužníka ve vyrovnání pouze
5919 Kč 75 h, kdežto vyrovnávací kvota 4.500 Kč vypadající na sporných 10.000 Kč bybyla připadla žalované. Kdyby žalovaná byla použila
svého práva dle §u 17 (2) VyL ř. a kdyby byla oněch 10,000 Kč, za které
ručila žalobkyni solidárně s dlužníkem ve vyrovnání, k vyrovnání přihlá
sila, nebylo by bývalo v řízení vyrovnávacím vůbec k její přihlášce přihlí
ženo, poněvadž pohledávka ta byla již přihlášena žalobkynÍ. Z ustanovení §u 48 vyr. řo nelze vyvozovati právní náhled, který hájí žalobkyně
i prvý soud, neboť žalobkyně tím, že pohledávku přihlásila k vyrovnávacímu řízení a pro vyrovnání hlasovala, podle §u 863 obč. zák. vyjádřila nade vši pochybnost, že přijímá jako částečnou úplatu od spoludlužníka Otto L-a 45%ní vyrovnávací kvotu, na pohledávku 10.000 Kč
p1'ipadající, takže může požadovati po skutečném zaplacení této kvoty
od spoludlužnice podle §u 891 obč. zák. pouze zaplacení zbytku pohledávky, žádriá z obou stran se před první stolicí neodvolávala na to, že
smenka byla vystavena teprve po uzavření vyrovnání a po uplynutí při
tom stanovených platebních lhůt a proto také nebylo zkoumáno, zda na
směnečnou pohledávku připadající vyrovnávací kvota 4,500 Kč v době
vystavení směnky již byla zaplacena, či zda trvala ještě pohledávka
ohledně celých 10.000 Kč. žalobkyně nemůže odvozovati pro sebe žádných práv z toho, že prý udánlivě jde o pohledávku z běžného účtu,
nebol' v případě, že by se' skutečně jednalo o pohledávku z .konto-
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korent~ ve sm~sl~ cl. 291 ,~bch. zák., což v první s/Dli ci vúbec nebylo
z~oumano, uznamm pohleaavky ze salda ztral!ly by jednotlivé pohledavky sv?~ san;osta~nost,byl.a by zde novace a následkem toho zanikla

bf v~dle]sl prava: Zalobkyne tedy žádným způsobem není zkrácena.
Oo~rzela P?hledavku 10.000 Kč, k jejímuž krytí měla zažalovanou
smenku p!ne zaplacenu, a zbývající, směnkami nekryté úvěry ve výši
13.155 Kc obdrzela zaplaceny 45%ní vyrovnací kvotu, pro niž sama
hlasovala.
N e j v y š ší s o ud

zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil

věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Sodvolacíl~ soud;n: ?ylo. by jen tehdy lze souhlasiti, kdyby byl
cllu~ I.O.?OO Kc, za]Isteny zazalov~nou směnkou, býval samostatným
smenecnym dluhem Otty L-a, malltele protokolované firmy Josef P.
Nachfol 15 er, k n~muž. ~alovaná Julie K-ová přistoupila jako spo'ludlužmc~, a ]enz byl. zalu]lcl ?ankou ve vyrovnacím řízení Otty L-a přihlášen
v ramCI ce~kove pohledavky 23.155 Kč. V tom případě byla by ovšem
z vyrovnacl kvo!y ;5%, ~terá byla vyplacena na celkovou poh'ledávku,
1.,J' z 10.419 Ke; 78 h, prrpadla částka 4.500 Kč na směnečnou pohled~vku 10.000 Kc. a zbytek 5.919 Kč 75 h na směnečně nekrytou pohledavku 13. I 55 Kc, a nemohla by se žalobkyně dovolávati ustanovení
§u .4~ vyr. ř., .že práva věřitelů proti rukojmím nebo spoludlužníkům
dluz~lk,a pkoz I proh ~osl!hem zavázaným nemohou býti obmezena vyrovna~lm .. b~" vyslovneho souhlasu oprávněných. Máť § 48 vyr. ř. _
odpovlda]I;1 § 151. nynějšího a §u 224 dřívějšího konkursního řádu _
sl~e ,ten vyz,nam,.ze spoludlužník a rukojmí vyrovnacího dlužníka. iů
stava zav~za~ n~]en co do části dluhu, která se vyrovnáním zachová
v platnosh c nybrz co do celého dluhu, 1. j. že věřitel může na rukojmím
a spoludluzmku ~yrovnacího dlužníka žádati zaplacení dluhu bez omeZ~I:' nao ~yr?~na~1 kvotu, --:- avšak dle zásady, vyslovené v §u 891 obč.
za~. muze. zadalI zaplacem dluhu jen potud, pokud ješll' nezanikl a po
pravu, tr~a. To by v tomt~ případě za zmíněného předpokladu znamenalo, ze zalobkyne mohla sIce proti žalované zažalovati celou směnečnou
pohledávku 10.090 Kč, dokud se jí nedostalo žádného placení se strany
vyrovnaclho dl~zm~a, po zaplacení vyrovnací kvoty 4.500 Kč však jen
:~y!ek, 5.500 Kc, ]ezto po splalee 4.500 Kč existoval solidární dluh jen
Jest~ t:~to. zbytl:~m 5.500. Kč. Než souhlasný přednes· stran, že žalobkynr pnslusela pn zavedem vyrovnacího řizení proti Ottu L-ovi, 1. j. dne
22. rl]na 1921 proh vyrovnacímu dlužníkovi z daného úvěru celková
pohledávka 23.155 Kč, v které byla obsažena též částka 10.000 Kč na
kter.ou '~yla d~n~ zažal?vaná s.měnka, nevylučuje svým ne dosti jas~ým
a p.resnym zne3.'m moz~?s.t',. ze jest správným tvrzení dovolatelky, že
smenka n~slouzlla k 3'a]Istelll samostatného dluhu 10.000 Kč, nýbrž že
byla ~Ie u,m~uvy smenk~u kryta celková (kontokorentní) pohledávka
z d,an~h~ uveru do .v Y s e 10.000 Kč, zvláště když ji žalovaná sama
v namltkach proh smenečnému platebnímu příkazu označila jako směnku
g a ran ční a při ústním jednání tvrdila, že šlo o pohledávku konlo-

korentní. Kdyby tomu tak bylo, nebylo by lze tvrditi, že bylo vyrovnací
kvotu poměrně rozvrhnouti na - neexistující zvláštní - směnečný dluh
10.000 Kč a na směnkou nekrytý zbytek 13.155 Kč přihlášené pohledávky 23.155 Kč, nýbrž bylo by ji počítati na celkovou pohledávku
23.155 Kčz daného úvěru a trval by solidární směnečný závazek žalované 10.000 Ke dotud, dokud by tu byl nezapravený dluh z úvěru do
výše 10.000 Kč. Poněvadž by pak po srážce 45%ní kvoty, 1. j. 10.419 Kč
75 h zbývalo .z pohledávky 23.155 Kč ještě 12.735 Kč 25 h, převyšu
jících 10.000 Kča krytých zažalovanou směnkou, byl by směnečný dluh
10.000 Kč ještě celý po právu, a mohla by dle toho, co uvedeno, žalobkyně vzhledem k §u 48 vyr. ř. žádati na solidární spoludlužnici Julii
K-ovézaplacení celého dluhu 10.000 Kč a ne jen částky 5.500 Kč. Ustanovení §u 17 vyr. ř. mohla by se žalovaná dovolávati jen tehdy, kdyby
byla, zaplativšisměnečný dluh, použila práva dle prvého odstavce tohoto paragrafu. V prvním ze zmíněných případů bylo by tudíž správným
rDzhodnutíodvolacího soudu, v druhém případě však bylo by nutno při
datí se k stanovisku soudu procesního. Zda tu jsou předpoklady toho
či onoho případu, nebylo zjištěno, dovolací soud nemá tudíž potřebného
skutkového podkladu, by mohl ve věci samé rozhodnouti.
čís.

2622.

Právoplatné usnesení, jímž byl, byť í nezleti1ý dědic poukázán na
práva dle §u 126 nesp. říz., llE~lze změniti z povinnosti úřední,
pak-li netrpí zmatečností. Rozhoduje o poukázáni dědice na pořad práva,
nemůže se pozůstalostní soud pouštěti do zkoumání vnitřní platnosti

pořad

závětí.

Právní .povaka manželského společenství statků mezi žívými.
Dle §u 785 obč. zák. nelze na základě smlouvy o společenství statků
mezi živými žádatí započtení toho, oč přínos zesnulého manžela převy
šoval přínos pozůstalého manžela.
(Rozh. ze dne 15. května 1923, R II 115/23.)
K pozůstalosti po Maxu L-oví přihlásila se nez!. dce;a Alžbě~aL-ová
ze zákona a vdova Anna L-ová a nezl. Gertruda L-ova ze zavel!. P oz ů s t a los t n í s o u d poukázal na pořad práva Alžbětu L-ovou a nevyhověl jejímu návrhu, by předsevzat byl znovu odhad P?zůstalosti a by
bylo oceněno zůstavitelovo jmění v době zřízeni svat~blllchsmluv (sp~
lečenství sta tkl! ) dne 23. ledna 1920. Rek u r snl s o u d nevyhovel
stížnosti Alžběty L-ové do zamítnutí návrhu n~ no~ý ?dha~, zl11ě~iI vša~
sám od sebe usnesení prvého soudu potud, ze pnkazal ulohu zalobcu
Anně a Gertrudě L-ovým. D ů vod y: Stížnost ,napadá nepráve,m st:,,:ovisko pozůstalostního soudu," že §~ 785 O?Č; zak. tu nelze pouzllI, ]ezto
smlouva o společenství statku nem dar~lVamm. Zustavltel vyhradl~ man~
želce spoluvlastnictví na svých nemovltost~ch smlouvou, o. s~olecens:vl
statků mezi živými. Názor,. že, není-li majetek, v?eseny 1 hm, I o.mm
z manželů, téže hodnoty, dlužno smlouvu
do prebY,tku pokladah za
darování, nemá opory v zákoně. Jmenovlte neobsahUJI §§ 1177, 1178,
o
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1~33 až 1236 obč. zák. předpisu o tom, že dlužno, jsou-Ii tu při uzavÍram smlouvy o společenství statků děti, vzíti na ně zřetel, ani, že jest
JIm vyhrazeno právo odporovati smlouvě, ani z podstaty smlouvy O společenst;rí statků mezi živými nelze dovoditi, že by bylo přípustno započten!. Vždyť může ?nen manžel, .jenž přinesl do manželství méně, vyrovnaÍl schodek .Ílm, ze mu a tím 1 společenství připadne dědictvím další
r:,aJe~ek. .Potud Jest taková smlouva o společenství smlouvou odvážnou.
Um rtm; Jednoho z manželů stává se polovina společného jmění pozů
stalosÍl a odporovalo. by onomu rázu smlouvy o společenství statků,
kdyby teprve po smrÍl Jednoho z manželů bylo třeba formálně shrnouti
~o ka~dý z ma.nž<;lů - třebas během dlouhé řady let - vnesl do man~
zels:vl. Nelz~-h vsak provésti započítání, jest zbytečno, prováděti odhad
P?z~s,talOSÍl:ICh nemovitostí dle ceny z roku 1920. Pokud jde o přiká
zaOl, ulohy zalobní, bylo usnesení prvého soudu změniti v ten smysl, že
se :rloha žalobců přikazuje dědicům ze závěti. Dle §u 565 obč. zák.
dluzno posledni vůli prohlásiti určitě, nikoliv pouhým přisvědčením k návrhu.
případě, o nějž jde, neměl zůstavitel již síly, prohlásiti svou posl.edm v~h, a ?bmezil se na to, že návrh, sdělený mu svědkem poslední
v~le, opetovnym »ano« a kýváním hlavy schválil. Praxi sice postačí že
zustavltel sch;,álí takto p. í s e ol n é poslední pořízení, sepsané ji~ou
os~bou. ,Z?e vsak ne~yl~ vule zůstavItelova sepsána, nýbrž při úst ním
ponzovam teprve treÍl osobou formulována; jde tu proto vzhledem
k ~u 565, .obč. zák. o neplatnou závěť. Nelze mluviti o závěti, jež by neme,la va~y.ve smyslu,§u 126 nesp. pat. a bylo proto poukázati na pořad
prav~ dedlc~ ze z.~vetl. ':. ~o~t~pu .z úřadu skýtá oporu § 2 nesp. říz.,
Jehoz bylo Ílm spIse pOUZIÍl, Jezto Jde o osobu nezletilou.
Ne jv y š š i s o u d vyhověl dovolacímu rekursu dědiců ze závěti
a obn~vIl_usnesení pr~ého soudu ohledně přikázání úlohyžalobní, nevy~ovel, vs~k dovolaclmu rekursu nezletilé Alžběty L-ové ohledně zahmltnuÍl navrhli na odhad nemovitostí ku dni 23. ledna 1920.

y

Důvody:

•. Z us;anovení ~§ ~ až 16 a 18 patentu o mimosporném řízení jest
zrejlno,. ze usn~sem mlmosporného soudce nabývají právomoci, nebylo-li.
p.roy m~ pouzIlo opravných prostředků, V tomto případě nestěžovala
~I zadna strana do usnesení prvého soudce, jímž tento přikázal úlohu
zalobkY,ně ne~letilé Alžbětě L-ové. Toto usnesení není ani zmatečným
am nez~konnym, naopak odpovídá zásadě §u 2 čis. 1 a předpisu §u 126
uvedeneho patentu, že při odporujících si dědických přihláškách má
převzíti úkol žalobce onen dědic, jenž se dovolává slabšího dědického
dú~o~~., Totéž zákonné ustanovení praví v prvém odstavci, že dědic,
oprr~Jlclse o závěť, v náležité formě zřízenou, jehož pravost nebyla
poprena, musí býti žalován dědicem opírajícím svou přihlášku o zákon.
Co znamenají slova »v náležité formě« ve smyslu §u 126 mimosporného
patentu, sluší posouditi dle §u 585 obč. zák., jenž předpisuje, že, kdo
chce prohlásiti ústní poslední vůli, má ji s rozmyslem projeviti před
třemI způsobilými svědky, 'kteří jsou zároveň přítomni a jsou schopni,
dosvědčiti, že v osobě pořizujícího není ani podvodu ani omylu. Do pře-

zkoumání těchto požadavků může milTIosporný soudce pouštěti se po~z~
potud, pokud byla zachována předepsaná vnější forma, kdežto zkoun;an;
vnitřní platnosti ústního pořízení nepřísluší mimospornému SOU~CI, nJ.::brz
jest vyhraženo soudci, rozhodujícímu Sp?r. Z toho v:,..~hode s pr;,?pisem §u 123 nesporného patentu plyne, ze pOjem »vneJsI formy« muze
se vztahovati jen na to, zdali poslední pořízení vyhovuje na venek a dle
hned poznatelné povahy předpisu §u ~85 ob.č. zák. Tomuto .~ožadavku
v tomto případě je vyhoveno, neboť pondIl z~stavltel Maxn2~han,L. ;;vou
závěť za přítomnosti tří svědků. Výrokem, ze v tomt~ pnp,ade :;ustavitelův postup nevyhovuje náležitostem §u 565 obč. zak., prekrocll bl"
mimosporný soudce meze oboru své ~ůsobn~sh a ro~hodl by o platnosh
posledního pořízení, COž vyhraženo Je~t poradu, prav,a (§. 2 ČIS. 1. patentu o mimosporném řízení). ~ou~azu!e na ~o', ze, dve dedlčkY,Jso~ r;ezletilé, přehlíží 1ekursní sO.~d,.ze Ílm, ze chr~n~ zaJmy nezlehle, Alz~ety
L-ové, zasahuje do práv, JIchz nabyla nezlehla Gertruda L-ova pravoplatným usnesením prvého soudce. Rekurs111 so~d nc,?yl tedy 111kterak
oprávněn, by z úřední moci změnil toto usnesem. Sl~selo se proto dovolacímu rekursu vyhověti a obnovih usne~er;I <prveh~ so~dce:, po~ud
tento přikázal úlohu žalobkyně nezletilé Alzbete L-ove. Ml!l:o.radnem~
dovolaCímu rekursu této nezletilé dědičky nebylo lze vyho~eh, jeh~oz
souhlasný výrok nižších soudů, že se návrhu na odhad pozu~talos,t111ch
nemovitostí na základě ceny ku dni 23. ledna 1920 nevyhovl!]e a ze ve
smlouvě manželů Maxmiliána a Anny L-ových ze dne 23. ledna 1920
o společnosti jmění nelze spatřovati darování v~ p;ospěch této, vz~lede~
k předpisu §u 1233 ,obč. zák., že rozsah a pr~vm, formu o spolec~n~tv;
jmění dlužno posuzovati dle §§ 1111 a 1118 obc; zak., neodporuj~ zreJn;e
zákonu. Že tento výrok jest zmatečným anebo. ze ,?dp?ruje spls~m, stežovatelka sama netvrdí. Slušelo se proto mlmoradny dovolacl rekurs
nezletilé Alžběty L-ové pro nedostatek předpokladů §u 16 patentu
o mirnosporném řízení zamítnouti.
čís.

2623.

Tomu, k jehož návrhu byl povolen odklad exekuce, lze uložiti jistotu
okolnostem případu přim ě ř e n o u.
'
(Rozh. ze dne 15. května 1923, R II 116/23.)
Podav žalobu dle §u 31 ex. ř., žádal žalobce za odklad e.xekuce
dražbou nemovllosti. S o udp r v é s t o líc e odklad povohl, r ek li r sní s o u d vyhověl rekursu vymáhajícího..v~řitele poku,~. že povolil odklad jen pod podmínkou, že zalobce s~oz: JIstOtu ve ~ySI 12ohledávkv stěžovatelovy (15.000 Kč). Ne J v y s S 1 S o u d s111zd JIstOtu
na 1Ó.OOO Kč ..
D ů v o cl y: .
Uložení jistoty tomu, k jehož návrhu byl odklad exe,ku~e p,?volen,
jest odilvodněno ustanovením druhého odstavce §u 4~ ex. r., Jeh,oz. ~rvou
větu, jednající o jistotě povin?ého, ~lel~e dle smyslu za~on:,: vyl?z}h JIr;ak;
než v souvislosti s druhou vetou tehoz odstavce, ktera pnpoush uloze111
jistoty zcela všeobecně i tomu, k jehož žádosti byl odklad povolen.
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Pokud se týče výše jistoty, neklade druhý odstavec §u 44 ex. ř. zvláštní
váhy na t0, by byla poskytnut" pln á jistota, jak to předpisuje § 43
odstavec druhý ex. ř., neboť dosavadní exekučni úkony zůstávaji v plat~
nosti a nenise co obávati úplné zkázy věci. Stačí (udíž jistota přiměřená.
Odklacl exekuční dražby až do právoplatného zakol1<:ení sporu jest arciť
způsobilým, ohroziti uspokojení vymáhající věřitelky, neboť vzhledem
na celkové hospodářské poměry není vyloučena m0žnost vzestupuko~
runové měny a s tim souvisejícího poklesu cen realit, nicméně netřeba
se v clozírné době, do které bude spor asi skončen, ·obávati poklesu ta~
ko?ého, by byla pohledávka vymáhající věřitelky ·úplně ohrožena. čá~
stečné ohrožení nastalo ji-ž tím, že pohledávka ta jest knihovně zajištěna
teprve v 'druhé polovici odhadní ·ceny, tedy v pořadí o sobě již nedosti
bezpečném. Přiměřenou se jeví proto jistota, dosahújící 'I, výše pohle~
dávky, nikoUv však jistota rovnající se celé pohledávce vymáhající vě~

Byl·1i rOzsudek pro zmeškání odvolacím soudem zrušen a věc vrá~
cena do prvé stolice k dalšímu jednání a rozhodnutí, jest stížnost pří
pustna pouze, byla-Ii vyhražena pravomoc.

I i c e věcně. O d vol a c i s o u d. zrušil napadený rozsudek a dosavadní řízení jako zmatečné a odmitl žalobu. O ů vod y: žalobce opírá
žalobu o důvod, že mu žalovaná srazila z výdělku 2 směny ve výši
110 Kč a to proto, že při mobi1isaci dala žalobci odškodné za 3 směny
a že při návratu z vojny ~alovaná .své dřívějši rozh?~nutí změ13ila ,,! !~,~
smysl, že žalobci nahradl po",;e jed?u smenu i memc hm sve, dnvejs;
uznání nároku žalobcova· na odskodne za 3 smeny, Sjednala Sl zalovana
vrácení odměny za 2 směny uvedenou Sl;ážkou ze, mZ,d!(. P;vý sO,ud v~
chází z názoru, že zde nejde o mzdovy spor, nybrz ze zalobmm duvodem je, že si žalovaná pr?ti~rávně podržela dfíve, vyplace~ý pen~~.
Leč odvolací soud nepoklada nazor tento za spravny. Pro otazku pnpustnosti pořadu práva je ro}hodnou pouze okoln?st, že žalovaná odměnu za dvě směny si zadrzela a sice ze mzdy zalobcovy a je proto
bezvýznamné, z jakého důvodu k této srážce došlo a zda žalovaná
k srážce byla oprávněna,. neboť nárok žalobc~v sm~řuje k tom,~' ~by
mu žalovaná mzdu zaplahla. Spory ve mzdovych vece ch nepatn vsak
dle zákona ze dne 25. února 1920, čís. 144 a 25. února 1920, čís. 145
sb. z. a n., pak nařízení ze dne 13. července 192,0, čis: 4~4 sb. z. a ~.
před řádné souely, takže je tu odvolatelkou uplatnovany duvod zmatecnosti dle §u 477 čís. 6 c. ř. s.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

(Rozh. ze dne 15. května 1923, R II 131/23.)

Důvody:

řiMky.
čís.

2624.

Od v 01 a c i s·o u d vyhověl odvolání žalovaného do rozsudku pro
zmeškání, zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízen'ím a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
N-e j vy Š š í s o u d odmítl rekurs žalobcův.

o ů vod y:
Podle §u 519 čís, 3 c. ř. s. je stižnost do usnesení odvolacího soudu,
jímž byla včc odkázána prvnímu soudu k jednání a k rozhodnutí, jen
tehdy přípustna, bylo-li v usneseflÍ vysloveno, že má býti u prvního
soudu jednáno, až se usnesení stane pravoplatným. V případě, o nějž
jde, nevyhradil odvolací soud svému usnesení, jímž rozsudek prvého
soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí,
pravomoc, a proto je stížnost do tohoto usnesení nepřípustna, a bylo
ji, což se již dle §u 523 c. ř. s. prvním soudem mělo státi, odmítnouti.
čís.

2625.

Jde o hornický spor mzdový, nenáležející na pořad řádných soudil,
domáhá-Ii se horník na dillním podnikatelstvu doplatku zadržené srážky
se mzdy.
(Rozh. ze dne 15. května 1923, R II 135/23.)

o žalobě
vaný srazil

hornika proti podnikateli na vyplacení 110 Kč, jež si žalomzdy, rozhodl pro c e sní s o udp r v é st 0-

při výplatě

Sama stížnost uznává ony spory za mzdové, které vznikly ze smlouvy
pracovní, pod to však spadá a jest mzdovým sporem po vÝ,tce především
spor dělníka se zaměstnavatelem o vyplacení odpracovane mzdy a o to
se bez odporu v tomto případě jedná, nebof dle bezesporného stavu věci·
žalovaná strana nevyplatila žalobci při výplatě v žalobě zmíněné pli1ého
obnosu m z d.y za. právě uběhlé výplatní období, nýbrž jen zbytek,
který vybýval po srážce částky, vypadající za dvě směny z těch tří směn,
za které mu před nastoupením vojenské služby mz da vyplacena byla
ve smyslu §u 1154 b) obč. zák. ve znění novely ze dne 1·. dubna· 1921,
čís. 155 sb. z. a n. nebo, jak žalobce sám tvrdi, ve smyslu kolektivní
smlouvy, která dle odstavce (A) téhož §u platiti může vedle zákonného
tohoto předpisu jen, pokud je dělníkU příznivější, a spor vzhledem
k obraně žalované strany jele toliko o to,nemá-Ir tu užito býti předpisu
§u 4 vl. nař. ze dne 26. října 1921, čís. 383 sb. z. a n., dle něhož zaměstnanci (dělníku) po dobu vojenské služby žádný »plat« (mzda)
nepřísluší, není-li právním předpisem neb smlouvou stanoveno jinak a
nebyla-li tedy žalovaná strana vskutku oprávněna částku tu, kterou prý
vyplatila jen s výhradou, že povinnost platiti ji, uznána bude ředit~lsk~u
konferencí, si seaziti. Tedy i srážka sama pochází ze m z d y, Jen ze
ovšem sporné, a je tedy i otázka srážky otázkou mzdovou. Netřeba tu
tedy rozbírati, jak by to bylo, kdyby započítávaný obnos spočíval na
titulu jiném, na pře na titulu zápůjčky neb náhrady škody, kdež~o mzda,
z níž by si ji zaměstnavatel srážel, byla by bezesporna. Ooslo tedy
v tomto případě ke srážce z takového důvodu, jenž i spor O ni kvalifikuje jako spor mzdový.
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čís.

2626.

Stala-Jí se dohoda o předmětu pachtu a výši pachtovného a předmět
pachtu předán ihned pachtýři, umluveno však, že pachtýř povinen jest
složiti do určitého dne pachtovní jistotu, načež teprve se smlouva písemně pořídi, jde o hotovou smlouvu pachtovní s rozvazovací výminkou.
Pro spory z předběžné smlouvy o budoucí nájemní smlouvě neplatí
lhůty §u 575 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 15.

května

1923, R II 211/23.)

Žalobce dohodl se se žalovaným, že mu dá do pachtu pozemek za
pachtovné, složi-Ii do 31. prosince 1922 jistotu, a odevzdal mu
pozemek v užívání před tímto dnem. Ježto žalovaný jistoty nesložil, žaloval žalobce na vrácení odevzdaného pozemku. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e žalobě vyhověl a doručil rozsudek zástupci žalovaného dne 26. února 1923. Odvoláni, podané dne 12. března 1922, o dvol a c í s o u d odmítl jako opozděné, maje za to, že osmidenní lhůta
§u 575 c. ř. s. platí i pro žaloby na zrušení smlouvy pachtovní a to bcz·
rozdílu, zda jde o smlouvu hotovou či předběžnou.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
určité

D ů vod y:
Dovolací stížnost žalovanéllo není odůvodněna. Kdyby šlo vskutku
o předběžnou ú,nluvu dle §u 935 obč. zák. na pozdější uzavření smlouvy
pachtovní, (u by zajisté nebylo lze tak zhola při svědčiti k názoru rekursního soudu, že taková předběžná úmluva musí se i v příčině §u 574,
575 c. ř. s. posuzovati tak jako smlouva pachtovní sama, neboť z takové úmluvy vycházel by nárok leda na u z a vře n í pachtovní smlouvy,
nikdy však nárok na zrušení pachtovní smlouvy a vrácení předmětu·
pachtu, protože na základě pouhé předběžné úmluvy nájemní předmět
nemůže ·se dostati v drženi nastávajíciho nájemce, to nesnášÍ se se samou povahou takové pouze předběžné úmluvy. Ale právě proto, že zde
píedmět pachtu byl skutečně uchazeči o pacht ode v zdá n, nešlo již
o pouhou dohodu O příští uzavření pachtu, nýbrž uzavřena skutečná
pachtovní smlouva sama, jenže - pakli, jak žalobce tvrdí, za podmínku
domněle teprv příští smlouvy pachtovní položeno složeni kauce do 31.
prosínce 1922, pak že se sepíše písemná smlouva, byla to pachtovní
smlouva pud r o zv a z o v a c i v Ý min k o ll, že pachtýřovo právo
pomine, když kauce složena nebude. Že žalobce sám pojímal smlouvu
za předběžnou úmluvu, nevadí, neboť jeho právní názor není rozhodující, nýbrž jen skutkový stav jím tvrzený, jeho právní omyl soud neváže.
Ale i pachtovní smlouva pod rozvazovací výminkou zůstává smlouvou
pachtovní a spadá domáháni se jejího pominutí nebo zrušení pod § 574
c. ř. s. a spor o to tedy pod řízení dle §u 575 c. ř. s. Tak, je-Ii pravdivé
tvrzení žalobce, jež ve zjištění svém přijímá prvý soudce .. Rovněž tak
ale, je-Ii pravdivé tvrzení žalovaného, jenž uplatňuje bezpodmínečnou.
smlouvu pachtovní, výminku odpůrcem tvrzenou popíraje.

čís.

2627.

Sporná vzájemná pohledávka žalovaného jest jeho jměním ve smyslu §u 99 j. n.Tím, že žalovaný cizozemec má v tuzemsku v obvodu jiného, než dovolaného soudu svůj závod (§ 87 j. n.), není vyloučeno,
by žaloba nebyla zadána na sudišti §u 99 j. n.
(Rozh. ze dne 15.

května

1923, R II 212/23.)

žalobce (firma moravsko-ostravská) zadala žalobu o 35.681 .Kč
proti vídeiíské iirmě u krajského soudu v Moravské OSÍl avě, odůvod
ňujíc místní příslušnost dle §u 99 j. ll. tím, že žalovaná má proti ní vzájemnou pohledavku. S o udp r v é s t o I i c e k námitce žalované odmitI žalobu pro místní nepřislušnost, rek u r sní s o u d zamítl námitku místní ncpříslušnosti. D ů vod y: Právem brojí stížnost žalobkyně proti usnesení, jimž vyhověno bylo námitce místní nepříslušností
proto, že prý pohledávka žalovaného, kteréž se žalobkyně dovolala na
odůvodnění sudiště dle §u 99 j, n., již před podáním žaloby zanikla započtením. Prvý soud odůvodiíuje to obsahem dopisu žalobkyně na žalovanou ze 7. července 1921. V tomto dopisu žalobkyně ohlašuje žalovanému, že vystavila účet za prodané zboží na 35.681 Kč a sděluje mu
zároveň, že žalovaný má u ní k dobru z dřívějšiho obchodu z r. 1918.
así 40.000 Krak., což rovná prý se asi 4.000 Kč; tento peníz prý od nynější pohledávky odpočítává, takže prý má oproti žalovanému k dobru
31.681 Kč, o jejíchžzaplaccní žádá přiloženou složenkou. Z obsahu tohoto dopisu neprávem vyvodila prvá stolice, že prohlášením, v něm obsaženým, nastal zánik pohledávky žalovaného jejím započtením na POhledávku žalobkyně. Nelze především přehlédnouti, že dopis neuvádí
výše vzájemné pohledávky přesně, mluvě jen o asi 40.000 Krak. aneb
así 4.000 Kč, a že obsahuje na konec žádost, aby žalovaný to, co vybývá po odrážce jeho pohledávky, zapravil přiloženou složenkou. Lze
tudíž v tomto prohlášení žalobkyně shledávati pouze projev ochoty, že
srazí na pohledávku žalované ze svého účtu celkem 4.000 Kč, pakliže
žalovaná uzná pohledávku žalobkyně a zároveň se spokoji s úhradou
své pohledávky, pozůstávající v měně rakouské, měnou českosloven
skou, a to částkou v dopisu navrženou. Prohlášeni toto považovati proto
možno za pouhí' návrh žalobkyně na odpočet vzájemných pohledávek
tímto určitým, mezi stranami dříve neujednaným způsobem, kterýž byl
by přivodil započtení teprve přijetím návrhu, ať již výslovným, ať jíž
mlčky projeveným stranou žalovanou. A právě o takovém přijetí návrhu žalobkynť žalovaným nepodává dopis pražádného důkazu. Že návrh, v dopisu obsažený, přijal, žalovaný ani netvrdil, tím méně prokázal. Dokud však žalovaný návrhu na odpočet výslovně nepřijaL a pohledávky žalobkyně neuznal ani nezaplatil, nýbrž se nyní pustil do
sporu, byla žalobkyně oprávněna od svého návrhu na odpočet obou
pohledávek upustíti a podati žalobu na zaplacení celé své pohledávky,
to tím více, ježto vzájemná pohledávka žalovaného zněla na měnu rakouskou, jejíž odpočet dle určitého kursu předpokládá plnou dohodu
obou stran. žalobkyně domáhá se žalobou celé své pohledávky bez dříve
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navržené srážky a žalovaný v žalobní odpovědi výslovně uznal, že má
skutečně protí žalobkyni pohledávku, dokonce ještě vyšší, než žalobkyně ji v žalobě uvedla, totiž 58.249 Kč 72 h. žalovaný namítá tuto Celou vzájemnou pohledávku. v žalobní odpovědi započtením proti zažalované pohledávce 35.681 Kč tvrdě, že tím celá zažalovaná pohledávka
zanikla. Neuznává tedy žalovaný sám započtení co do 4.000 Kč, jak mu
žalobkyně dopisem ze dne 7. července 1921 nabídla, tak že nějakému
platnému odpočtu z doby před žalobou nemůže býti řeči. K námitce žalovaného bude teprve ve sporu samém rozhodnouti, zdali a do jaké míry
má odpočet mezi zažalovanou pohledávkou a vzájemnou pohledávkou
žalovaného nastati. Do té doby a pro otázku příslušnosti soudu vůbec
jest sporná vzájemná pohledávka žalovaného jeho jměním v tuzemsku
čímž dána příslušnost dle §u 99 j. n. Ostatně nečiní žalovaný o tom, ž~
zanikl také zbytek jeho pohledávky, kterouž sám tvrdí a navzájem uplatňuje obnosem 58.249 Kč 72 h, pokud převyšuje zažalovanou pohledávku, žádné zmínky. Tímto přednesem jest zjištěno, že žalovaný
uznává i nadále, že má proti žalobkyní i po úplném odpočtu zažalované
I?ohledáv.~y da!ší pohle?ávku a to v takovém obnosu, kterým převyšuje
Jeho vza]emna pohledavka 58.249 Kč 72 h zažalovanou pohledávku
35.681 Kč. Skutečnost tato úplně stačí, by založila sudištč dle §u 99j. n.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
O ů v od y:
Napadené rozhodnutí odpovídá zákonu a věci. Stěžovatel odkazuje
se proto na jeho v podstatě správné odůvodnění a podotýká se na vývod~ stížností toto: Bydliště osoby jest tam, kde se usadila s prokázatelnym nebo z okolností na jevo jdoucím úmyslem, trvale se tam zdržovalI ..Nero.zhoduje proto,. že má žalovaný u obchodního soudu v Brně
zapsanu fIrmu se sídlem ve Svitavách, že tuto firmu oznámil dne 10.
června 1919 ve Svitavách iako velkoobchod dřívím a že má ve Svitavách dů,?, Stěžovatel přehlíží, že firma jest pouze jménem, pod kterým
obchodl1Jk v obchodě obchody uzavírá a jímž se podpisuje (čl. 15 obch, .
zák.), a že tyto okolnosti mohly by míti význam pro sudiště závodu
(§ 87 j. n.), že však nejsou s to, založiti všeobecné sudiště dle §u 66·
j. n., které by ovšem sudiště majetku (§u 99 j. n.) vylučovalo. Že žalovaná strana má v tuzemsku majetek, plyne již z vlastního jejího před
nesu, neboť sama tvrdí v žalobní odpovědi a přednesla to také při ústním sporném jednání dne 1. února 1923, že jí žalující strana dluží
58.249 Kč 72 h, tedy daleko více, než žalobou od ní žádá.
čís.

2628.

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís.
320 sb. z. a n.).
Rozlukový důvod písm. g) §u 13 rozl. zák. předpokládá, že duševní.
choroba byla tu ještě v době vyhlášeni rozsudku prvého soudu. Dlouholetá duševní choroba, třebas již netrvala v době vynesení rozsudku,.
může býti důvodem hlubokého rozvratu manželství.
(Rozh. ze dne 15.

května

1923, Rv II 271/22.)

žaloba o rozluku manželství, jíž domáhal se manžel pro duševní chorobu manželky a hluboký rozvrat manželství, byla pro c e sní m s o ud e III p r v é s tol i c e zamítnuta, v podstatě proto, že duševní choroby,
v době vynesení rozsudku již nebylo a že hlubokým rozvratem byl pře
vážně vinen manžel. O d vol a c í s o u d rozloučil manželství, vysloviv že ani ta ani ona strana nemá viny na rozluce. D ů vod y: Jest při
svědčiti názoru prvého soudu, odvolatelem napadenému, že rozlukový
důvod §u 13 lit. g) rozl. zák. předpokládá, by duševní choroba trvala
ještě v čase vyhlášení rozsudku prvé stolice .. Plyne to jasně z doslovu
zákona a z úvahy, že jest spravedlivo, nepoutati nadále manžela k manželi již 3 roky duševně chorému a dosud nevyléčenému, ale že by se
příČilo všem ethickým pocitům a praktickým potřebám, rozloučiti manželství, jež přetrvalo duševní chorobu manžela, trvavší 3 roky nebo ještě
délé, když se chorý manžel uzdravil a není jiných příčin, aby manželství bylo rozloučeno. Nelze proto v tomto směru prvému soudci vytýkati nesprávné právní posouzení věci. Jest také při svědčiti názoru
prvého soudce, že mezí stranami je hluboký rozvrat manželství, pro
který na nich nelze spravedlivě žádati, by setrvali v manželském společenství, a že na tomto rozvratu má vinu též sám žalobce. Ale nesprávně posuzuje napadený rozsudek věc, maje za to, že žalobce je
tímto rozvratem vinen jen sám aneb alespoň převážně. Důkazu v tomto
směru není. Není především důkazu, že žalobce rozvrat zavinil cizoložstvím, jehož se dopustil Annou P-ovou, a zlým nakládáním se svou
ženou, jež na něho dosvědčily Kateřina a Anna H-ovy, matka a sestra
žalované, svědkyně ovšem nikoliv naprosto nepředpojaté. Všechny tyto
události spadají totiž, jak i první soudce zjistil, do prvních let manžel"tví. Avšak žalovaná žila přes to vše se žalobcem ještě do konce roku
1912 ve společné domácnosti, do které se vždy, když ji byla na nějaký
čas opustila, pokaždé zase vrátila. Z tohoto návratu a dalšího spolužití
nutno souditi, že se manželé zase vždy smířili a že žalovaná svému
muži, pokud jí snad ublížil, odpustila. To platí zejménf! i o zmíněném
a jediném dokazovaném cizoložství, ať už spadá, jak by bylo souditi
z udání Anny H-ové, do první doby manželství či jak je usuzovati
z udání Anny P-ové, do doby pozdější. V žádném případě nevyvodila
žalovaná z této události důsledků a není nijak prokázáno, že právě toto
cizoložství nebo ono zlé nakládání bylo příčinou, že žalovaná žalobce
konečně opustila, a již se k němu nevrátila. Nelze proto právem míti
za to, že hluboký rozvrat manželství nastal již v roce 1913 a že ho žalobce zavinil sám. Byl-li však již tehdy - byť i nikoli ještě hluboký .rozvrat mezi manželi, zavinila ho alespoň touž měrou i žalovaná, opusti vši muže, ,byť i bez vlastní neb alespoň jí přičítatelné viny. Přihlížícli
se totiž k posudku soudních lékařů, podle něhož žalovaná, jsouc z otce
- asi alkoholika - dědičně k psychosám disponována, upadla v rozhodné době třetí desítky svého věku v psychosu, jejíž příznaky - zejména i neklid a lpění na jistých nicotných představách - lékaři označují jakožto dementia praecox, t. j. předčasná ochablost· psychická, ne. lze míti důvodných pochyb, že žalovaná již delší dobu před tím, než
tato její choroba v roce 1914 a 1915 vypukla plnou měrou, projevovala
chorobnou dráždivost a neklid a že tyto zjevy, jichž původu žalobce
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přirozeně ani netušil, měly zhoubný vliv na svornost a soulad v rodinném žití, takže rozvrat manželský snad již do jisté míry tehdy zaéaL
Naprostý rozvrat mezi manžely, následkem něhož již nebylo spravedlivG
požadovati na manželích, aby setrvali v manželském společenství, nastal však podle názoru odvolacího soudu teprve, když choroba žalované vypukla plnou měrou, když odevzdána ,byla do ústavu choromyslných a k žalobci se již - skoro po celé desítiletí - vůbec nevrátila.
Na to,nto rozvratu však nemá podle názoru soudu druhé ,tolice žalobce
přev'ížné viny, alespoň nevyšlo nic na jevů, co by ho z toho usyodčo
valo, jak § 13 lit. h) rozL zák. předpokládá. Mohl se žalobce proto práv,'m domáhati se rozluky nlanželství pro tento důvod rozlukový.
N e j v y Š š Í s o u d nevyhověl dovoláním ani žalované ~ni obhájce
manželského svazku.

D ů v o cl y:

Soud odvolací vyslovil v napadeném rozsudku, že rozlukov} důvod
[iu 13 g) rozL zák. předpokládá, že duševní choroba trvá ještě v čase
vyhlášení rozsudku prvé stolice. Názor tento napadá žalobce, r ouka ltije k tomu, že z doslovu zákona, jenž užívá času přítomného »trvťt«~
únen požadavek vyvozovati nelze, kdyžtě zákon i při důvodu ~u 13 f)
uži\'á č~su přítomného: »vede-li«, ač by dojista bylo nesprávné, dovo'Iovah, ze dl1vod ten by mohl býti uplatňován jen tehdy, když manžel
vede zhýralý život ještě v čase vynesení rozsudku prvé stolice. ;,ázoru
žalobcovu nelze přisvědčiti; slovný výklad není na místě, kde byodpbr,~val duchu zákona. Tomu bylo by tak, kdyby v případě rozInkového
?uvodu §u 13 f) se kladla váha na přítomnou formu slovesa do té míry,
pk snora uvedeno. V případě §u 13 g) má se věc jinak: není-li duševní
c;lOrnhy manželovy v době vynesení rozsudku, příčilo by se duchu záKona. a bylo by nespravedlivo, manželství rozlučovati, .iak správné odiívodrlll rozsudek odvolací. Správnosti tohoto názoru svědčÍ ostatně i posl<ední věta §u17 rozl. zák., jež vylučuje povolení rozInky po předcho
zím rc)zvodu, jestliže stav, v §u 13 g) uvedený; pominul. Správné také
uznal ro:sudek odvolací, že dlouholetá duševní choroba, třebas netrvala az do vynesení rozsudku, může býti důvodem hlubokého rozvr~:u manželství. V tomto případě byla žalovaná teprve za sporu prohlasena zdravou, <a bylo opatrovnictví pro duševní nepříčetnost, které
na mbylo uvaleno již usnesením ze dne 4. března 1916, zrušeno teprve
za sporu; nad to vysvítá ze spisů, že žalovaná již před tím pro duševní
chorobu byla v ošetřování v ústavu pro choromyslné, a ze spisů zemského sondu jde na jevo, že již v dubnu 1914 byla stižena touž duševní
nemoci. Vzhledem ku povaze choroby nutno za to míti, že již před zjevným vypuknutím choroba ta se po delší dobu vyvíjela, nejsouc laickému okolí a tedy ani žalobci známa. Právem poukaZllje odvolací soud
k tomu, že různice a výstupy, k nimž v době té meú manžely docházelo,
měly zajisté původ v tom, že manžel, nevěda o vyvíjející se chorobě,
reagoval na chování se žalované jinak, než by byl činil, jsa si vědom
duševního stavu žalované. Neshody, tím povstalé, jež již v roce 1914
vedly ku podání žaloby o rozvod, COž dosvědčuje, <že manželství již

tehdy bylo važně otřeseno, mají tedy svou příčinu v oné chorobě duševní, a nebylo by správné, aby - j~k dovol~ní obháj:e ,;"anželského
svazku minÍ - se c~o.r~ba ta p:oste odmy~hla. Nedo.slot ~ roz~ratu
manželství pro ojedinele zduchnuŤl se strany zalabce aU! pro Jedmy dokázaný fakt cizoložství, je~ž .?s~atně sp,:dá. do p}vní~h let manžels!ví,
nýbrž proto, že vlivem pOČll1aJlcI a pokraCUJ1~1 dusevU! ,c~oroby, m;,nzel:
činy byl porušen soulad a svornos~ rodmr;eho ,SPOIUZIŤ! manzelu, coz
se vyvrcholilo, když nemoc u manzel,ky zr,eyne propukl~ a ?na byla
odevzdána do ústavu pro choromyslne. UvaZl-ir se pak, ze nasledkem
vylíčených poměrů manž,elské společenství, po .~llouh?u dobu, téměř ,celých deset let faktIcky JIZ netrva, nelze nez dOJIÍ1 k usudku, ze manzelství to jest nadobro ro~vrá:eno. Vycházel-li ~oud odv?lací ~ tohoto
správného posuzování veci, Jest po st~ance 'pr~vlll ~ez~~v~d~y,m I vyrok že žalobce nemá na rozvratu manzelstvl Vlny prevazne, Jez by mu
od~ímala právo z důvodu rozvratu domáhati se rozluky manželství, a
možno i v tomto směru poukázati na správné odůvodnění napadeného
rozsudku.
čís.

2629.

Rukojemství nevy~aduje, písemné iormy, .J~;li. s~mo ~, sobě obchodem; písemná iorma Jest vsak nezbytna, zaJtsťuJe-1t se JIm pouze obchodní dluh.
.
Rukojemství, jež nebylo podstoup~no písemně, jes! obligací naturální,· jež napotomním písemným ~ch,:,alemm stan~ se. zalo-:.atelnou.
Tím, že rukojmí původní ÚSh~1 ,zaruku dot,:r~!1 plsemne. tel?rve .za
vyrovnacího řízení hlavního dluzmka, neprohrestl se prah predplsu
§u 47 vyr. ř.
(Rozh. ze dne 15. kvěina 1923, Rv II 510/22.)
žalovaný zaručil se žalobci za. d~u~y tirmy E. W. ,r;ejp;ve ú~tně. a
po zahájení vyrovuacího řízení o Jmelll fIrmy. ~: ';N. tezplsemne. ~a_
lobě o zaplaceni zaručeného dl~hu o bo a n I z ~ I ,s o I; d ~ vyhovely;
o d vol a c í s o u cl z těchto d u vod u: Nespravne pravlll posouzelll
rozepře spatřuje žalovcJ1ý v tom, že první sou~ neuznal: že ,záruk~ žalovaného za firmu E. W. byla dle §u 47 vyf. f. neplatna. Nazoru zalovaného nelze při svědčiti. Podle §u 47 vyf. ř. by záruka žalovaného byla
neplatnou jen tehdy, kdyby ji, žal?~~ný .byl p!e~z~1 za ~yrovnávacího
nzenÍ. Tomu tak není. Vyrovnavacl nzelll o ]lnenl ftrmy E. W. bylo zahájeno tepr-ve 25. září 1920 .. Obě písemná pr~hlášení, kter~ žal.ova~ý
O své záruce žalUjící firmě vydal, byla vydana SIce za, vl!rovnava~~ho .n~
zení (dne 22. listopadu 1920 a 23. prosmce 1920)" te~l1to prohla~en~;n~
nebyl však rukojemský závazek teprve zalo~~n,. nybrz je~o~ ,stavaJ}cI
rukojemský závazek potvrzen. ob?u proohla~el1lc? .se UVa?l, ze s': z~~
lovaný zaručil za dluhfrrmy VUČI zastupcu111 zal~Jlcl spolecnosÍ1 J1~,pr~
jednání o vyrovnání pohledávky 1,299.054 Kc 10 h, a :-:, prohlase.n~
z 23: prosince 1920 se výs!o~ně potvrzuje,. ž.~ s~ ta~ sta}o ,Jlz v p,olov;c~
srpna 1920. Totéž dosvědcI11 svedcI, dle JeJ1chz vypovedl< nemuze byŤ!

y
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pochybností o tom, že žalovaný se zástupci žalující firmy jednal a ku
zaplacení zažalovaného dluhu jako rukojmí se zavázal již v srpnu 1920,
tedy měsíc před vyrovnávacím řízením. Záruka stala se tehdy sice jenom ústně, ale poněvadž se jedná o .dluh obchodní, nepotřebovala dle
čl. 317 a 281 obch. zák. ku své platnosti písemné formy. že na toto rukojemství nemohlo zahájení vyrovnávacího řízení míti vlivu, a že jmenovitě neplatí pro ně předpis §u 47 vyf. řádu, plyne z povahy věci a jest
výslovně stanoveno v §u 48 vyr. řádu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
o

ů

vo d y:

Žalovaný napadá rozsudek odvolacího soudu jen pro nesprávné posouzení právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), a dlužno proto vycházeti ze skutkových zjištění, obsažených v rozsudcích nižších soudtl. Zjištěno, že
se žalovaný již v srpnu 1920 vůči zástupcům žalující společnosti ústně
zaručil za dluh firmy E. W., jejímž prokuristou byl; že teprve dne 25.
září 1920 bylo zavedeno vyrovnávací řízení proti této firmě; a že žalovaný dne 22. listopadu a 23. prosince 1920 písemně opakoval dřívější
zaručení, potvrdiv, že solidárně s firmou E. W. ručí osobně za nedoplatek 1,299.054 Kč 10 h s přísl. Z těchto skutkových zjištění plynou
tyto právní důsledky: Ústní zaručení žalovaného v srpnu 1920 bylo dle
§§ 1346 a 1357 obč. zák. pro nedostatek písemné formy neplatným, neboť nelze souhlasiti' s názorem odvolacího soudu, že dle čl. 317 a 281
obch. zák. nebylo třeba písemné formy k platnosti zaručení, ježto šlo
o obchodní dluh (firmy E. W.). Dle čl. 317 Dbch. zák. nevyžaduje rukojemství jen tehdy ke své platnosti písemné formy, je-Ii samo o sobě obchodem, ať již na straně věřitele nebo rukojmího neb obou, nikoli však
tehdy, není-li samo obchodem a zajišťuje-li pouze obchodní dluh. Pro
předpoklad, že rukojemská úmluva mezi shanamÍ byla sama o sobě obchodem, neposkytují však skutková zjištění nižších soudů dostatečné
opory. Než ústní zaručení žalovaného v srpnu 1920 bylo neplatným jen
pro nedostatek formy a zakládalo tudíž naturální obligaci, jak patrno
z §u 1432 obč. zák., dle něhož nelze požadovati zpět to, co bylo dáno
k zapravení dluhu, neplatného jen pro nedostatek formy. Opakoval-li
tedy žalovaný dne 22. listopadu a 23. prosince 1920 písemně zaručení,
před tím ústně již převzaté, stvrdil tím pouze svůj naturální závazek
tak, že formální vada byla zhojena způsobem, vyhovujícím zákonu, a
že se jeho osobní závazek, trvavší do té doby jako pouhý naturální, nežalovatelný závazek, stal závazkem žalovatelným. Právní jednání ze
dne 22. listopadu a '23. prosince 1920 svědčila tudíŽ žalobkyni jakožto
věřitelce žalovaného, nikoli jako věřitelce firmy E. W., a proto nelze
. v nich spatřovati zvláštní výhody, poskytnuté žalobkyni jako věřitelce
dlužníka vyrovnacího, na úkor ostatních věřitelů téhož dlužníka před
uzavřením vyrovnání nebo v čase mezi uzavřením a právní platností potvrzovacího usnesení, která by dle §u 47 vyf. ř. byla neplatnou. Jeť zákaz, vyslovený v §u 47 vyf. ř. opatřením k ochraně menšiny věřitelů
dlužníka vyrovnacího; věřitelé firmy E. W. nebyli však nikterak dotčeni
tím, že žalovaný stvrdil formou v zákoně předepsanou svůj vlastní zá-

. k • ,. z'alobkyni. Nebyla porušena zásada stejného práva věřitelů
vaze
VUCI
. vente
". I'L Jd e- I'I, vsa
'k o ru k'
linn E.
W. a rovnováha mezi těmIto
o!emsk'y
. y k 'alovaného j' ehož platnosl! nejsou na zavadu am predplsy
zavaze z '
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1346, 1357 obč. zák. ani ustanovem §u.47 ,vyr. r:~ }.o pravem vy§h§'
oveno z'alobě též v druhé stolici, neobstoj! vytky, C111ene v dovolaclm
spise, a nebylo lze vyhovetr dovolam.
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Při výpomocných žele~ničních, zaměst~ancích ~tačí, .bylo-Ii lim i jen
ústně přimým představenym Oznameno, ze a proc bylt ze sluzby propuštěni. Řádným soudům nenáleží zkoumati věcnou oprávněnost, nýbrž
jen fonnelně správný vznik kárného nálezu proti zaměstnancům stát-

ních drah.
(Rozh. ze dne 15. května 1923, Rv II 527/22.)
žalobce (bývalý železniční zřízenec) byl ústním sdělením přednosty
dopravního úřadu dne 26. ledna 1920 k rozkazu ředitelství státních drah
propuštěn ze služby. Žaloba o placení služebních požitků od I. ún?ra
1920 byla obě 01 a niž š í m i s o u d y zamítnuta, o d vol a c 1 01
S o ude 111 z těchto d ů vod ů: Ve věci samé žalobce sám uvádí v odvolání a odvolací soud mu přisvědčuje, že jedině rozhodným jest, zda
propuštění žalobce ze služeb dráhy, ústně mu oznámené, jest platným,
či zda potřebovalo ku své platnosti formy písemní. Odvolací soud souhlasí s první stolicí, že písemné formy ku platnosti .propuštění třeba
nebylo, a že se žalobce na její nedostatek nemůže odvolávati. Služební
poměr žalobcův byl poměrem smluvním, služební řád, vydaný ministerstvem železnic dne 7. dubna 1898 pod čís. 16.366, který tento poměr
upravoval, neobsahuje a, nejsa zákonem, ani nemŮže obsahovati norem
povahy donucovací, které by srovnalou vůlí stran pozměněny býti nemohly. I kdyby se jeho předpisy o prohlašování trestních nálezů měly
tak vykládati, jak je žalobce vykládá, totiž, že se vždy písemně doručiti
mají, nebylo by z nich možno usuzovati, že žalobcovo propuštění jest
neplatné, poněvadž se stalo jenom ústně. Jako při každém jiném smluvním poměru tak i zde rozhoduje níkoliv litera služební smlouvy a služebního řád~ nýbrž jenom srovnalá vůle stran. V tomto směru zjistila
prvá stolice, Že inspektor Richard W. dne 26. ledna 1920 žalobci oznámil podle rozkazu řiditelství státních drah, že jest propuštěn, a že mu
zároveň řekl důvod jeho propuštění, dále že žalobce proti tomu nepodal stížnosti. Na základ~ svědectví Ric~a:d~ Vf-a zjišť~je dále .odvolací soud že obvyklým zpusobem propouste111 vypomocnych sluhu bylo
v uveden~ čas ústní sdělení, a že případů takových propuštění bylo na
sta. Jest jisto, že žalobce měl se zřetdel:' na §§ 93 ~ ,9~, 115 a 121,
služ, řádu právo, žádati, by mu trest111 nalez o propustem byl dor~čen
písemně, strany se však srovnávají v tom, ž~ ,o pí~e'."né. vyhotov~111 neC
žádal. I proti ústnímu propuštění mohl Sl stezaval! ustn~ nebo plsemne
podle §§ 83 a 94 služ. řádu, stížnos!i však nepodal. .zalo?ce nemohl
býti v pochybnosti o tom, že není jenom prozal!mne sluzby zbaven
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anebo suspendován, neboť dnem 1. února 1920 byly mu zastaveny
všechny jeho služební požitky, kdežto při prozatimním zbavení "služby
by je byl dále pobíral a při suspensi by mu bývala jenom polovice jich
byla zastavena (§§ 124 a 125 služ" řádu). Žalobce se také pokládal za
právoplatně propuštěného, neboť dle čtených trestních spisů udal cine
6. října 1920 při hlavním přelíčení u zemského trestního soudu, že jest
ze služeb dráhy propuštěn. žalobce vzal tedy ústní propuštění souhlasně na vědomí a tím pominul jeho služební poměr stejně, jak tomu
bylo v přečetných jiných případech ústního propuštění jiných dělníků
bez zřetele k tomu, byl-li tím, že propuštění mu bylo jen ústně prohlášeno, porušen služební řád či nic. Poněvadž služební poměr platně
pominul, není žaloba na zaplacení služebních požitků od 1. února 1920
odůvodněna.

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

žaiobce vytýká rozsudku druhé stolice, že nesprávně posoudil věc
po stránce právní, dospěv k výsledku, že propuštění žalobce ze služeb
státních drah stalo se platně, ačkoliv předsevzato po případě oznámeno
mu bylo toliko ústně. Dovolatel sám uznal již v odvolacím spisu a
dlužno mu v tom přísvědčiti, že soudům nepřísluší právo, aby mat er i e I n ě přezkoumávaly disciplinární opatření příslušných orgánů státních drah, které podle služebního řádu k takovým opatřením jsou povolány. Také v tom nutno přisvědčiti dovolateli, že naproti tomu jsou
soudy povolány, by přezkoumávaly, zdali dotyčné disciplinární opatření co d o for Jll y správně k místu přišlo, neboť právem mOžno
žádati od státu jako zaměstnavatele, by šetřil formálních norem pro
taková opatření, jím samým stanovených, ježto od šetření těchto formálních předpisu jest odvíslou neodporovatelná existence dotyčného
opatření. Zásady tyto jsou v souhlasu s judikátem čís. 191 (úř. sb.
čís. 1399) bývalého nejvyššího soudu ve Vídni. Služební pomer žalobcův jako výpomocného prtlvodčího vlaků, jenž í podle svého tvrzení
náležel do kategorie výpomocných sluhu, byl poměrem čistě smluvním.
Služební Í"ád pro zaměstnance státních drah, vyhlášený výnosem ministerstva železnic ze dne 7. dubna 1898, čís. 16.366 měl pro služební
poměr žalob cu v jen omezenou platnost, platí totiž ustano·vení služebního řádu pro pomocné zaměstnance jen potud, pokud se o nich výslovně zmiňují (§ 3 odstavec druhý). Co se týče skutkových zjištění,
převzal odvolací soud zjištěni soudu prvé stolice, že inspektor Richard
W. na rozkaz ředitelství čsl. státních drah ze dne 15. ledna 1920 ústně
žalobci dne 26. ledna 1920 oznámil, že jest ze služby státních drah
pro p u š t ě n, a že oznámil mu také duvod propuštění. Jen k vůli
úplnosti se dodává, že podle předložených spisu ředitelství státních
drah oznámil přednosta provozního úřadu v B. dopisem ze dne 27.
ledna 1920 zmíněnému ředitelství, že výpolllocnýpruvodčí Golthard A.
byl dne 26. ledna 1920 o propuštění vyrozuměn. Jest tedy otázkou,
zdali tento postup k rozvázání služebního poměru (v tomto případě
propuštěním z trestu dle §u 91 čís. 4 a §u 136 c) služ. ř.) stačil. K této

otázce jest přisvěctčiti. P,:dle §u 121 sl~ž. ř., .který jest nadepsá;, »Po'iH trestních ustanovem na pomocne zamestnance«, platI predplsy
~~dílu VIJ. služ. ř., pojednávající o služebních přečlllech a ,trestech,
. pro pomocné zaměstnance kategorie žalobcovy, ale s tou uchylkou,
~e disciplinární tresty u~ládají se přednostou n~dřízené~o ,úřad~, be!;
d'sciplinárního řízení a ze protI takovym trestmm opatremm pnslusl
~mocnýnl zaměstnancům odvolání p o z p, Ů s o b u ,(~ach der A;t)
Eu 94 siuž. ř. Tento § 94, který jest nade?,san »Odvolan! protI ~:.estum
ořádkovým« ustanovuje pak, že proti poradkovy~l tr~stum s, vy]Imkou
;, h k'eré uložilo samo ministerstvo železl1lc, muze by tI podano cestou
~~~Ž~bl~í jedině odvolání a to k nadřízenému úřa~u do, ~~41 dnů .po d oI uče 11 í nálezu a že odvolání to nemá ~dkladneho UCI~KU. JIZ ': do~
ve spOj'ení s §em 94 služ. r. jest zjevno, ze tu sluzebm
1 _ §u 1?1
sovu
,
• d k .. I ..
řád řeš i jen otázku, jaká obrana, jaký op;a':,nr, prostre ,e pns USl p~trestanému výpomocnému zaměstnanci a ze reSI tuto, o!azku v te~, zpusob, že přísluší mu odvolání p o z p Ů s o b u odvolam pr~tI poradk?vému trestu, jak ustanovuje § 94 služ. ř. Z toho jest ~ake zj:vno,ze
§ 94 nestanoví formu, v jaké potrestany vypol1locny z~mestna~ec
o trestním opatření má býti vyrozuměn a ,ze zCj'."el;a neplatI pr? neh?
§ 93 odstavec druhý služ. ř. (»že trestm opalrem stan~ se p,'semne
s udáním ctuvodů«), protože tento § 93 v §u 121 cltovan nem. (§.3
odstavec druhý služ. ř.) Jde tedy již jen o ~alš.í otázku, co lest rozum~tI,
»doručením nálezu« ve smyslu §u 94 sluz. r.? Na to dava odpove.d
§ 127 služ. ř., který má nadpis: »Doručování a Ihůty« a ,ustanovuje, ,ze
vyzvání, sdělení a obeslání, předsevzatá podle ustanovem tohoto ;,ddllu
totiž oddílu" VIJ. o služebních přečinech a trestech) JSou platne pro~
~edena stanou-Ii se účastníku o s o b n ě. Nemuže býti pochybnostI
o tom,' že sdělení propuštění se strany před~ta:,ené~o výpo:TIocnému
podřizenému jest »sdělením« podle §u 127 sluz .• r. a, z.e, nahrazuj~. »doručení« podle nadpisu téhož §u, leda že by sluze.bm rad ve ~VlaSt~IC~
případech nařizoval písemné doručení, jako n~ pr; pro t:;stn~ opatren.l
v řízení pořádkovém (§ 93) nebo. pro trestny: n~le~ v n~em dlSClphnárním (§ 115), které však platí jen pro defImtlvm zamestnance, ,111koliv pro zaměstnance výpomocné, jakým byl žalobce. Z u':,edene?o
plyne, že žalobce, propuštěn byv dne 26. ledna. z trestu ze sluzeb ~tat
nich drah svým představeným, inspektorem Richardem W-em (treba
jen ústně s udáním duvodu), prop,uštěn ?yl lor.málně.;;p,rávně, a že týmž
dnem rozvázán byl jeho sluzebl1l pomer se zelezl1lcl1lm erarem, jako
zaměstnavatelem; že, i kdyby byl proti propuštění podal stížnost po
způsobu odvolání oadle §u 94 služ. ř. čehož však neučinil nebyla by měl", odkla'dného účinku a ~e mu te~l:' od.!. úno;a 1920 pr~vem
byly služební požitky zaslaveny a ze na dalsl pozltky narok~ ;,ema. ~,o
stránce věcné, zdali totiž žalobce právem byl z trestu propusten, nepnsluší soudítm rozhodování, jak již shora bylo podotknuto.
čís,

2631.

Zákon o ručení železnic ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.
V tom že zavazadlo spadlo ve vlaku s police pr() zavazadla a zranilo cestujícího, nelze spatřovati příhodu v dopravě, nestalo-Ii se tak
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ve spojení s nějakou zvl;í,štní příčinou, odchylnou od pravidelného
provozu.
(Rozh. ze dne 15. května 1923, Rv II 538/22.)
žaloba proti dráze o náhradu škody, jež byla žalobci způsobena
tím, že za jízdy ve vlaku spadlo na žalobce s polic, zavazadlo, nebyla
uznána co do důvodu po právu žádným ze s o u d ů vše c h tří s t oI i c, N e j v y Š š í s o u d uvedl
v d li vod ee ll:
Dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. není opodstatněn, neboť odvolací soud posoudil věc po právní stránce správně. Pojem »příhody
v dopravě« není ovšem v zákoně blíže určen, ale podle stálé a v duchu
zákona prováděné praxe rozuměti jest tím každou úchylku od normálc
ního provozu vozidel hnaných živelní silou, tedy mimořádný příběh,
související se z v I á š t ním nebezpečím provozu takovýchto vozidel.
Za takovou »příhodu v dopravě« nelze však pokládati pouhou skuteč
nost, že spadlo v jedoucím vlaku s police zavazadlo·. Železniční vozy
a zejména police, určené pro uložení zavazadel, zařízeny jsou tak, že
při normálním pohybu vlaku, při obyčejném, pravidelném a stejnoměrném otřásání vozů nemůže řád TI ě II I o ž e II é z a vaz a d I o
spadnouti. Mělo-li tedy spadnutí zavazadla býti »událostí v dopravě«
ve smyslu shora naznačeném, muselo by býti ve spojení s nějakou
zvláštní příčinou, odchylnou od pravidelného provozu. Taková zvláštní
příčina. však v tomto případě zjištěna nebyla, zejména nebylo zjištěno,
ze polIce, s které kufr spadl, po případě konstrukce dotyčného vozu,
byla snad vadná, nebo že zavazadlo spadlo následkem prudkého, mimo~ádného trhnutí, které při normálním provozu nebývá obvyklým, anebo
ze .m.ohlo býti spadnutí kufříku nějakým opatřením žalované dráhy zabraneno, anebo snad konečně, že umístění kufříku odporovalo někte
rému předpisu dopravního řádu a bylo drahou trpěno. Tvrzení žalobce
že kufřík spadl následkem mimořádného trhnutí vozu, nebylo nižšími
soudy za pravdivé přijato, čímž dovolací soud jest vázán.
čís.
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Postavení dřevěného, přenosného chlívku na společném dvorku
není změnou ve společné věci, nýbrž jen jedním ze způsobů řádného
užívání. Druhá věta §u 835 obč. zák. vztahuje se jak na § 834, tak
i § 833 obč. zák.
.
(Rozh. ze dne 15. května 1923, Rv II 547/22.)
Na společném dvorku žalobkyně a žalovaného počala žalobkyně·
chlívek pro vepříky a, když jí žalovaný ve
na soudě zjištění, že jest oprávněna chlívek
si postaviti a že jest žalovaný povinen to trpěti. Žalobě bylo vyhověno
s o u d Y vše c h" tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m mimo jiné
z těchto
stavěti dřevěný, přenosný
stavbě bránil, domáhala se

důvodů:

Podle skutkového zjištění soudu prvé stolice, převzatého také soudem odvolacím, jest dvorek ve spoluvlastnictvi žalobkyně a žalovaného
rovným dílem a obě strany ho dosud užívaly způsobem, v rozsudku
procesního soudu blíže uv~deným. Jde .~yní o otázku, zdaliJ:ostavením
dřevěného přenosného. chhvk~ pro ve~nky, v. delce 2 m .a slr~.,: 1·18 .n:
na dvorku v tom míste, kde zalobkyne pred zal obou chlIvek JlZ stavel!
začala, předsevzata by byla změna na společné věci, kterouž by- nakládáno bylo také podílem žalovaného a která by tedy jen s jeho svo~
lením byla přípustna (§ 828 obč. zák.), či zda jde jen o úpravu užívání a spravování společné věci, kterou v případě neshody mezi stranami může povoliti soud, aniž by tím do práv druhého podílníka, nakládati volně ideelním pOdílem, bylo zasáhnuto(§§ 833-835 obč.
zák.). Dovolatel snaží se udržeti onen názor, ale oba nižší soudy právem přisvědčily k otázce druhé. Jest samozřejmým, že současné používání téže hmotné částky dvoru oběma podílníky k různým účelům
(a někdy i k témuž účelu) není vždy možným. Tak i v tomto případě
každý z obou podílníků používá svého záchodu a svého dřevníku ve
společném dvorku a mimo· to používá žalovaný sám a výhradně místa,
kde na př. stojí jeho posada na husy, nebo stojí lavice, na které husy
krmÍ. To uznává za správné, ale neuznává již za správné, že by měla
žalobkyně výhradně používati místa, na kterém má býti postaven malý
chlívek pro vepříky její. Tím nenastane ještě lysícké rozdělení dvorku
po částkách mezi jednotlivé podílníky, nýbrž tím upravuje se toliko
účelně způsob užívání společné věci tak, jak to hoví potřebám podílniků, aniž by tím porušeno bylo právo druhého podílníka na stejné
užívání. Že pak i přes postavení chlívku bude moci žalovaný dvorku
ke svým účelům právě tak užívati, jako dříve činil, zjistil již procesní
soud při místním ohledáni a zjištění to odvolací soud pfevzal, takže tím
dovolací soud jest vázán, neboť jde o zjištění skutkové. Podle zjištění
procesního soudu mohl by si dokonce také žalovaný podobný chlívek
pří svém dřevníku postaviti a ještě by zbyl mezi oběma krmníky průchod
1·20 m. Postavení takového dřevěného přenosného chlívku na společ
ném dvorku není tedy změnou ve společné věci, nýbrž jen jedním ze
způsobů užívání a to užívání řád n é h o ve smyslu §u 833 obč. zák.,
které do stejného práva druhého podílníka nezasahuje a které přes jeho
odpor - tedy zde při rovnos,ti hlasů »pro« a »proti« - podle §u 835
obč. zák. může povoliti soud. Tím spíše jest tomu tak v tomto případě,
kde podle zjištění procesního soudu již rodiče žalobkyně v podobném
dřevěném krmníku na dvorku vepře chovali, třeba že tak činili ještě
před tím, než žalovaný spoluvlastníkem se stal. Nesprávným jest názor
dovolatelův, že druhá věta §u 835 obč. zák. vztahuje se jen na § 834
obč. zák. a nikoliv také na § 833 obč. zák., neboť předpis ten zní docela všeobecně a má na mysli všechny neshody podílníků při užívání
a spravování společné věcí, které jinak při rovnosti hlasů nebylo by
možno mezi účastníky samými rozřešiti, ať již jde o užívání mimořádné
(§ 834 obč. zák.) neb o řádné (§ 833 obč. zák.).
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, ,Sr~ž~a koní, s vlakem pouliční dráhy jest příhodou v dopravě. Spla.
sem clzlch kom sykotem a lomozem lokomotivy a tím přivoděný úraz
.
nelze dráze přičísti.
(Rozh, ze dne 15. května 1923, Rv II 597/22.)
žalobce, (vojín) jel po ulici koňmo a vyhýbal se za ním jedoucímu
vlak,u mlstnl, dr~hy. Hukotem vlaku splašily se protijedoucí zapřažené
kO,ne, o~h~dJl~ z~lobce s JeI:,o koněm ke kolejím, kde byl vlakem zpět
~Izen, pn cemz padem s kone utrpěl úraz. Žalobu proti dráze o náhradu
skody pro c e sní s o ~ d P r v é s t o I i c e zamítl. D ů vod y: Pře.
dem Jest zkoumatI, zda Jde zde o příhodu v dopravě dle §u 1 zákona
ze dne 5. bře,zna 1869, čís. 27 ř, zák. Příhoda v dopravě předpokládá
uclalost, ,kte:a odchylně od normálních poměrů sama sebou je. způ
~obI1ou, cio veka usmrtItI nebo poraniti a nemá své příčiny v osobě posk~~eneho, Žalobce !vrdí, že stroj syčel a lomozil, že tím koně jiného
koclho se lekh, splaslh, sebou trhli a žalobce s jeho dvěma koňl"i na
kol~Je odhodili: načež ,žalobce vlakem stranou odhozen byl a zlomeninu
leve nohy utrpe!. Dle zalo?cova tvrzení jest tedy nepřímou příčinou žaIObcDv,a urazu" ze s!roJ ,sy~el a lomozil, čímž se koně jiného kočího lekli
a ~plasIlI~ Ponevadz, sycem a lomoz stroje náleží k pravidelným zjevům
v zel;zmcDl. doprave" bylo by lze splašení koní za příhodu v dopravě
povazov~h Jen tenkrate, kdyby na místě, kde se syčení a lomoz staly,
a v dob~, kdy se staly, byly ~bytečnými bývaly, t. j., dopravní službou
ne nutnyml se byly Jevily. Neco podobného žalobce ani netvrdil. Žalob~e !letvrdí ani,,!,; by syčení a lomoz stroje byl býval snad obzvlášť
znacnr neb obzvlast prudký ,ne,bo náhlý, ani že by syčení a lomoz stroje
:' dobe, kdy, se ,stal, ~ n,a mIste kde se stal, nebyl býval nutným. Proto
Jest ~a to mll!, ze sycenI a lomoz stroje byly v době, kdy se staly, a na
mIste, kde Se staly, dopra~ní ,službou odůvodněhy a tedy nutny a neodvl~tny. Byl~-h tedy syce~l a lomoz stroje příčinou splašení koní a
tI~n z,alobcova urazu, Jak to zal obce tvrdí, nelze splašení koní a žalobcuv uraz, považovati ,za příhodu v dopravě ve smyslu §u 1 zákona ze
dne 5, bfl:,~na 1869, ČIS. 27 ř. zák. Nelze-Ii však žalobcův úraz považovatI za pnhodu v dopravě, není nutno se obírati otázkou) zda úraz se
stal neodvratným činem třetí osoby, za jejíž zavinění žalovaná není zodpovědno~, nebo zaviněním žalobcovým, poněvadž jest pak na žalobci,
aby dokazal VlilU žalované, Poněvadž žalobce mimo syčení a lomoz
s~roje )iných okolností pro vinu žalované neuvádí, syčení a lomoz stroje
v~ak,)ak, sh~ra uvedeno, byly nutnými, je již tvrzením žalobcovým prokazano, ze zalovana na urazu žalobcově viny nenese. O d vol a c í
s o u d rozsudek potvrdil v podstatě z týchž důvod,!.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D ů vod y:
Nelze s?,uhlasiti s názorem nižších soudů, že žalobcův úraz nebyl
zpusoben pnhodou v dopravě železniční dle §u.1 zákona ze dne 5. března
1869, čís, 27 ř. zák. Bezprostřední jeho příčinou nebylo splašení ciZÍch
•

o

koní, nýbrž srážka vlastních koní žalujícího s jedoucím vlakem pouliční
dráhy. Železniční doprava jest pravidelnou jenom tehdy, když se děje
bez jakékoliv srážky s cizím tělesem, a náleží k povinnostem železnič
nillo podniku, by provoz svúj upravil v mezích možnosti tak, by srážkám bylo se vyvarováno. Každá srážka jest události, odchylující se od
normálního a zákonného průběhu železničního provozu, J. proto přího
dou v dopravě, o které platí zákonná domněnka, že byla zaviněna drahou nebo jejími lidmi. Přes to bylo rozhodnutí nižších soudů, které žalobu zamítly, potvrzeno a to bez navrhovaného c:oplnění řízení, neboť
jsou tu důvody, ze kterých jest dráha dle §u 2 cit. zák. povinnosti k náhradě škody sproštěna. Dle srovnalých udání obou stran vedl žalobce
pár koní, při čemž na jednom z nich seděl. Když vlak ho doháněl, uhnul
žalobce s kolejí, ale v tom okamžiku splašili se koně jiného kočího zapřažené ve voze a proti žalobci jedoucí, zatarasili mu cestu a zatlačili
koně žalobcovy zpět k vlaku, takže nastala srážka, při které koně vlakem byli odhozeni stranoLl a žalobce zraněn. Příčinou srážky s vlakem
bylo nesporně splašení cizích koní, tedy okolnost, která s provozem pouliční dráhy může, ale nemusí býti v příčinné souvíslosti. Žalobce uvedl,
že se koně splašili, protože stroj syčel a lomozil. Syčení a lomození
stroje jest nutně spojeno s provozovánim železniční pouliční dopravy
a nemůže býti drahou zamezeno, Že by v projednávaném případě bylo
bývalo normální míru přesahovalo, nebylo tvrzeno, naopak udává žalobce, že se jeho vlastní koně neplašili. Dnešní poměry dopravní a jmenovitě užívání motorových vozidel na veřejných místech ukládají majitelům koní a kočím povinnost, by s normálním hlukem, který motorová
vozidla vydávají, počítali a používání koní na veřejných místech mu při
způsobili. Zanedbáni této povinnosti nelze }řičítati jako zavinění dráze.
Udání stran a provedené řízení nestačí ku zjištění, zda splašení cizích
koní mělo skutečně původ v přejíždění pouliční dráhy, a zda měl na něm
vinu jejich kočí po případě jiná třetí osoba, či neměl, ale tolik jest jisto,
že pro železnici bylo toto. splašení události, nJ.stalou mimo dopravu a
nezávislou na jejích opatřeních, tedy okolnosti nepředvídatelnou a neodvratitelnou. Ať se v něm spatřuje jen .náhoda nebo zavinění třetí
osoby, jest dráha pro jeho neodvratitelnost dle §u 2 zákona ze dne 5.
března 1869, čís. 27 ř, zák. sproštěna ručení za srážku jim vyvolanou
a úraz tím vzniklý. Žalobce uvedl v první stolici, že strojvedoucí měl
zastaviti, když viděl nebezpečnou situaci. Skutkové okolnosti, předne
sené žalobcem a vyšlé na jevo v řízení, neposkytují podkladu, by se
mohlo miti za to, že bylo lze vlak zastaviti včas, a že by pak ke srážce
a úrazu nebylo došlo. Dúkaz výslechem stran, který žalobce v tomto
směru jedině nabídl, by byl zřejmě k vysvětlení situace nestačil, jmenovitě by jím nemohlo býti zjištěno, že strojvedoucí, který byl povinen svou
pozornost soustřediti na koleje před sebou, nebezpečnost situace viděl.
Z vlastního vylíčenI události žalobcem plyne, že vše bylo dilem okamžiku, takže zastavení vlaku by bylo srážky Již neodvrátilo, nehledíc
ani k tomu, že jedoucí vlak nelze zastaviti okamžitě, a že každé zastavení stroje jest spojeno se zvýšeným lomozem, takže by nepokoj koní
byl býval jím jen stupňován. Nelze tedy uznati, že by strojvedoucí býval byl s to, aby srážku a úraz žalobcův odvrátil.
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Byla-Ii za sporu o rozvod manželství právoplatně vyslovena jeho
rozluka, odpadá další jednání ve sporu rozvodovém.
(Rozh. ze dne 15.

května

1923, Rv II 7/23.)

Pro c es n í s o udp r v é s t o I i c e zamítl žalobu manželky na
rozvod manželství od stolu a lože, poněvadž manželství bylo za řízení
rozvodového právoplatně rozloučeno. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil. D ů vod y: Rozvod manželství předpokládá trvání manželského svazku, manželství, pravoplatně rozloučené a tedy již nepozůstá
vající, nelze více od stolu a lože rozvésti. Rozloučením manželství stal
se původní návrh žalobní bezpředmětným a vyhověti tomuto návrhu nemožným. Strana žalující měla tento návrh dle posledního odstavce
§u 235 c. ř. s. přizpůsobiti novému stavu věci. Když tak neučinila, nezbylo než žalobu zamítnouti. Mylným je názor odvolatelky, že se mělo
jednati aspoň o tom, zda má žalovaný vinu na navrhovaném rozvodu a
o útratách. Nebylo-li lze vyříditi žalobu vyslovením rozvodu manželství
od stolu a lože, nebylo lze ani vysloviti, kdo má na rozvodu vinu. výrok o vině jest povahy ryze akcessorní. Kde neni rozvodu, není a nemůže býti ani viny na něm, a nemůže vina býti rozsudkem vyslovena.
Názor odvolatelky, že otázka viny má pro ni právní výZt1am, poněvadž
na ní závisi vyživovací povinnost jejiho manžela, není správným. Pro
dobu až do pravoplqtného rozhodnutí sporu o rozluku byla otázka výživpého již upravena prozatimním opatřením, povoleným dle §u 107
obc. zák. Pro dobu další nemůže býti o otázce výživného rozhodováno
na základě stavu, jehož zjištěryí se žalobkyně domáhá žalobou o rozvod, nýbrž pouze dle pravoplatného rozhodnutí o manželské rozluce
(§§ 1264 a 1266 obč. zák.). Bezvýznamným je také poukazování k tomu, že žalobkyně podala v otázce viny na rozluce žalobu o obnovu. Nehledíc k tomu, že toto tvrzení jest nepřípustnou Bovotou, nemá podání
žaloby o obnovu vlivu na právoplatnost rozsudku a jeho vykonatelnost
(§ 547 c. ř. s.). Na správnost rozsudku nemá vlivu ani otázka útrat rozepře, neboť rozhodnutí o útratách prvé stolice stalo se bezpředmětným
tím, že ani ta, ani ona strana jich neúčtovala. Žalovaný se výslovně vzdal
náhrady útrat, žalobkyně pozbyla nároku na jich náhradu dle §u 55 c.
ř. s., poněvadž jich před skončením řízení neúčtovala. První soud neměl, proč by se otázkou útrat zabýval a o oprávněnosti žaloby rozhodoval. Proto jenom mimochodem se podotýká, že podle výsledků rozepře o rozluku, v níž žalobkyně uplatňovala také všechny okolnosti,
o které opřela žalobu na rozvod, a domáhala se na základě právě těchto
okolností výroku, že na rozluce má vinu její manžel, s tímto návrhem
však neprorazila, zdá se nárok žalobkyně na náhradu útrat i ve věci samé neoprávněným.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání napadá rozsudek odvolacího soudu z důvodů §u,503 čís. 2
a 4 c. ř. S., než nelze mu přiznati úspěch. Dovolání označuje nespráv-

ným právní ná~or odvolacíh? soudu, že spor o :oz':,od m~nžel~tv~, s~
stal právoplatnym rozhodnutIm sporu o rozluku tehoz manzelstvl, Jlmz
rozluka byla vyslovena, bezpředmětným, neboť žalobkyně uplatňovala
v žalobě kromě nároku na rozvod také nárok na uznání viny žalovaného
na rozvodu a nárok na náhradu procesních útrat. V tom, že o těchto
dvou nárocích nebylo jednáno, spatřuje dovolání vadnost řízení dle
§u 503 čís. 2 c;
s: P;ávní sta~oyi~k? soudu o~v?lacího je~t úplně
správné stačí VUCI vyvodum dovolam, Jez v podstate JSou pouhym opakovánín; dotyčných vývodů odvolání, poukázati na odůvodnění rozsudku odvolacího. Tím ovšem padá i výtka neúplnosti řízení, neboť tím,
Le odpadá další projednávání o hlavním nároku, odpadá i řízení o jeho
akcessoriích.

J-

čís.

2635.

Manželka není po zákonu povinna, živiti manžela, aniž nésti (nahraditi) náklady jeho ošetřování.
(Rozh. ze dne 15. května 1923, Rv II 24/23.)
Manžel žalované byl ošetřován v zemském ústavu pro choromyslné.
zemského fondu na manželku o náhradu nákladů, spojených
s pobytem manžela jejího v ústavu, o b a niž ší s o u d Y vyhověly,
o d vol a c í ,s o u d z těchto d ů vod ů: Názor odvolatelky, že z ustanovení §u 44 obč. zák. nelze dovoditi její povinnost, aby zaplatila útraty
ošetřovací jejího manžela, které zemskému fondu vznikly umístněním
jejího manžela v ústavu choromyslných, není správným. Vždyť odvolatelka sama připouští, že z ustanovení §u 44 obč. zák. lze vyvoditi její
povínnost, aby nemocného manžela ošetřovala. Připouštějíc to, musí žalovaná připustiti také správnost názoru soudu prvé stolice, že v této
povinnosti, jí samou uznané, obsažena jest i povinnost, by jako manželka, když nemoc jejího manžela toho vyžadovala, by umístěn byl
v ústavu choromyslných, nahradila zemskému fondu útraty, které mu
tímto ošetřováním jejího manžela vznikly, neboť tyto náklady jeví se
ošetřovacími náklady na nemocného manžela žalované, ku kterému ošetřování žalovaná, jak sama připouští, jest povinna.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Žalobě

Důvody:

Dovolání je v právu, vytýkajíc, že odvolací soud neposoudil věc po
stránce právní správně, odsoudiv žalovanou zaplatiti žalujícímu fondu
náklady ošetřování jejího manžela v ústavu choromyslných. Odvolací
soud opírá odsuzující výrok ,o § 44 obč. zák., prvý soud opřel jej také
o § 92 obč. zák., ale neprávem, neboť z těchto ustanovení zákona povinnost manželky k placení nákladů výživy a ošetřování manžela odvoditi nelze. Dle §u 44 obč. zák. jsou si manželé navzájem povinni pomocí
a dle §u 92 obč. zák. je manželka povinna svému muži mimo jiné býti
dle svých sil v domácnosti a v živnosti nápomocna. Z těchto ustanovení
plyne toliko, že manželka má povinnost svého muže dle potřeby osobně
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ošetřovati,

ale další povinnost, zeJmena povinnost, muže živiti, z uvedených ustanovení pro manželku neplyne. Doslov §u 44 obč. zák., že
manželé jsou si povinni vzájemnou pomocí, je příliš neurčitým, než aby
mohla z něho býti odvozována i povinnost manželky, muže živiti a § 92
obč. zák., který vlastně povinnosti manželky vůči muži stanoví, o její
povinnosti k výživě muže se nezmiňuje. Uváží-Ii se, že v předcházejícím
91 obč. zák. je výživa manželky mužovi v Ý s lov n ě uložena a že
o vzájemné takové povinnosti se strany manželky není v §u 92 obč. zák.
zmínky, nelze z toho .souditi jinak, než že manželka nemá povinnosti,
muže živiti. Že tomu tak, toho dok12dem jsou protokoly o redakci občanského zákona, dle nichž byl návrh, aby manželce byla uložena povinnost, muže v chudobu upadnuvšího živiti, výslovně zamítnut. Ani z jiných míst zákona neplyne povinnost manželky, živiti muže - dle §u 796
obč. zák. l1lá muž nárok na nedostávající se mu výživu teprve proti pozů
stalosti manželky - a, protože dle toho manželka mužovi výživou povinna
není, není také povinna nésti náklady výživy to jest živení a ošetřování,
jehož se mužovi s jiné strany dostalo. Nárok na náhradu ošetřovacích
nákladů v ústavu choromyslných není tedy dle §u 1042 obč. zák. po
právu a bylo jej zamítnouti.

sn

čís, 263D~

Slovní ochrannou známku, zapsanou pro obchodníka, lze pojati do
firmy.
(Rozh. ze dne 16. května 1923, Rl 416/23.)
~ e j s t
společnost

i í k o v Ý s o u d povolil zápis firmy» Traeror, komanditní
pro vyztužené dřevěné trouby M-ský a spol.« Rek u r sní
s o u d nevyhověl rekurs!1 línanční prokuratury. O ů vod y: Slovní
známka» Traeror M-ský« byla dle sdělení obchodní a žívnostenské komory v Praze ze dne 24. února 1923 zapsána do rejstříku známek pro
shora jmenovanou firmu a jest tudíž tato oprávněna tohoto označení používati. Stalo-li se tak ve firmě, o niž tu jde, jde o dodatek sloužící
k bližšímu označení osoby, tudíž dle čl. 16 odstavec druhý ohch. zák.
o dojatek přípustný.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nejvyšší soud prozkoumav srovnalá rozhodnutí obou nižších soudů
neshledal v nich ani zřejmé nezákonnosti, ani odporu se spisy ani zmatečnosti, z kterýchž důvodů by jedině dle §u 16 nesp. patentu ze dne
9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. mohlo býti dovolacímu rekursu vyhověno.
Jmenovitě nelze uznati, že by slovo »Traeror« podnik bliže nepoznačo
valo, a že by proto bylo jako dodatek k názvu firmy dle čI: 16, druhý
ods:avec obch. zák. nepřípustným. Slovo to bylo dne 11. ledna 1923
zapsáno jako obchodní známka pro firmu, o jejíž zápis se jedná, a tím
nabyla tato firma výhradného práva poznačovati jím své výrobky. Slovem »Traeror« !1rčuje se tedy blíže předmět podnikání a tím i podnik
sám. Že zápis ochranné známky pozbývá po desíti letech platnosti, neDyHi obnoven, nemůže býtípřekážkou, by známka ny.ní jako dodatek

do názvu firmy nebyla pojata, zvláště, uváží-li se, že do 10 let se může
v obchodě vžítí a tak i bez nového zápísu předmět výroby bliže oznac
čovati.

čís.

2637.

Za vyrovnacího řízení lze na dlužníkovy věci navrhnouti exelmci
jen s výslovným obmezením, že smí se vykonati teprve a pouze po
právoplatném ukončení vyrovnacího řízení. Přeje si, by hleděno bylo
k odstavci čtvrtému §u 10 vyr. ř., jest věřitel povinen, by v exekUčním
návrhu tvrdil a osvědčil skutkový podklad tohoto zákonného ustanovení.
(Rozh. ze dne 16. května 1923, R 1425/23.)
Ex e k u ční so u d povolil exekuci na jmění dlužníka, ač bylo
jeho jmění zahájeno řízení vyrovnací, jež v době podání a vyřízení
exekučního návrhu ještě skončeno nebylo. Rek u r sní s o u d· zamítI exekuční návrh. O ů vod y: Dle §u 10 cís. nařízení ze dne 10. prosínce 1914, čís. 337 ř. zák. o řízení vyrovnacím nemůže po zavedení
tohoto řízení na jmění dlužníka pro pohledávku proti němu nabyto býti
na věcech jemu náležejícich soudcovského zástavního neb uspokoj 0vacího práva. Že by tu byla výjimka z tohoto pravidla, vytčená v §u 10,
odstavci čivrtém, vyr.ř., že by totiž šlo o pohledávku z uvedených
tam právních' činů dlužníka nebo správce vyrovnávacího, vymáhající
věřitel v návrhu ani netvrdil, soudu exekuci povolujícímu pak dle §u 3
ex. ř. nepřísluší, by před vyřízením návrhu konal o něm šetření.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
O

Dtlvody:
Napadené usnesení vyhovuje věci i zákonu; vývody dovolacího rekursu nejsou způsobilé, aby vyvrátily správné odůvodnění usnesení
loho. Dle, prvého odstavce §u 10 vyr. ř. nelze po zavedení vyrovnacího
řízení nabýti soudcovského pr6va zástavního na věcech dlužníkových.
Stěžovatel ovšem správně tvrdí, že vymáhající věřitel nenabývá zástavního práva již povolením mobilární exekuce, nýbrž podle §u 256
ex. ř. teprve výkonem zabavení; ale nenavrhl, by exekuce mobilární
byla mu povolena s výhradou, že smí býti vykonána pouze a teprve
po právoplatném skončení vyrovnávacího řízení, nýbrž navrhl povolení exekuce bez této výhrady a žádal za nařízení výkonu jejího na při
!tlášku, takž'e podle §§ 16 i 46 ex. ř. a podle §u 161 j. ř. bylo nutno,
P?vo]enou exekuci vykonati hned, jakmile se pří hlásil za účelem jejího
vykonu, a to 1 v době, dokUd vyrovnací řízení nebylo právoplatně
skončeno, což ostatně podle spisů také skutečně se stalo. První soudce
tedy povolil exekuci mobilární v odporu se zákonem a soud rekursni
právem _zrně.nil jeho usneserÍí a zamítl exekuční návrh, příčící se zá-:~onu, neboť vzhledem na hořejší úvahu bránila povolení exekuce, stě
zovatelem navržené, okolnost, že vyrovnací řízení nebylo dosud právoplatně skončeno, právě tak, jako bránila výkonu jejímu. Stěžovatel ne-
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právem poukazuje na čtvrtý odstavec §u 10 vyr. ř., neboť, chtěl-li, by
rozhodováni o jeho exekučním návrhu vzat byl zřetel na toto zákonné ustanovení, měl podle druhého odstavce §u 55 ex. ř. v exekučním
návrhu uvésti, že jde o pohledávku, vzešlou teprve po zavedení řízení
vyrovnacího dle čtvrtého odstavce §u 10 vyr. ř. a nabídnouti o tom
vhodný důkaz. Stěžovatel toho neučinil a soudce, exekuci povolující,
nebyl dle §u 3 ex. ř. ani oprávněn, ani povinen konati o tom šetření
z moci úřední. Mínění stěžovatelovo, že mělo býti užito, ustanovení
čtvrtého odstavce §u 1Ovyr. ř. a že mčlo býti jeho odpůrci ponecháno
na vůli, zdali bude chtíti rekursem nebo žalobou dle §§ 35, 36 anebo
37 ex. ř. uplatniti námitku, že nejde o při pad čtvrtého odstavce §u 10
vyr. ř., jest mylné, poněvadž toto zákonné ustanovení jest výjimk~~
z pravidla prvého odstavce §u 10 vyr. ř., kterou byl on povmen tvrdIlI
a dokázati. Okolnosti, jimiž stěžovatel teprve v dovolacím rekursu snaží
se dokázati, že jde o pohledávku dle čtvrtého odstavce §u 10, a prů
vody, jež o těchto okolnostech vede, jsou novotami, na něž nelze hleděti, poněvadž nebyly uvedeny podle druhého odstavce §u 55 ex. ř.
v první stolici.
při

čís.

2638.

Naložil-Ii odesílatel vagon sám, CUCl za poškození, vzniklé dráze
naloženlm vadoým, t. j. takovým, jež nevyhovovalo předpisům a při
němž nevynaložil péče řádného kupce.
(Rozh. ze dne 16.

května

1923, Rv I 1610/22.)

žalovaný naložil ve stanici H. vagon sena a naložení bylo přezkou
máno dráb ou způsobem ve stanici H. obvyklým. Při příjezdu do stanice Z. byla příliš naloženým vagonem poškozena střecha skladiště.
Žalobě dráhy na náhradu škody bylo obě man i ž š í m i s o u d y
vyhověno, o d vol a c í m s o ude m z těchto d ů vod ů: Nesprávné
právní posouzení věci spatřuje žalovaný v tom, že se prvý soudce v odů
vodnění rozsudečného výroku opřelo odstavec IX. všeobecných prováděcích ustanovení, vydaných ministerstvem železnic výnosem ze dne
1. června 1921 čís. 31.194 k §u 159 dopravního řádu ze dne 13. května
1921, čís. 203' sb. z. a n. Předpisu odstavce IX. cit. prováděcího ustanovení upírá dokonce žalovaný právní platnost, neboť prý nejsou prováděním§u 59 dopravního řádu, nýbrž »tvořením nového práva, k ně
muž ministerstvo železnic není oprávněno<<. Tento názor jest mylný.
Podle §u 2 žel. dopravního řádu může železnice po schválení ministerstvem železnic vydávati k dopravnímu řádu prováděcí ustanovení,
která nabudou platnosti, budou-li. pojata do tarifu.K tomu není třeb~
dodatečného schválení vládou, jako při .změnách jednotlrvých předpISU
dopravního řádu (viz nadpis §u 2 dopravního řádu a odstavec 1, 3 a 4
téhož §u). Ministerstvo tohoto svého práva také použilo, a vydalo shora
citovaným výnosem prováděcí ustanovení v rámci dopravního řád~ a
ustanovení ta byla pojata do nákladního tarifu pro českoslove~sk.é zeIcznice Díl 1., oddělení A, čímž nabyla právní platno str. ObsahUJe-ir toto

I

prováděcí ustanovení v odstavci IX. předpisy, odchylující Se od dispositivnÍch norem všeobecného občanského zákoníka, není to tvořením
nového práva, neboť toto má všeobecnou platnost za všech okolnosti
a pokud jeho předpisy nejsou pozměněny zvláštními úmluvami stran,
nutí stát každého, podle něho se říditi, kdežto v čl. IX. těchto ustanovení jsou stanoveny zvláštní podmínky, za nichž jest ochotna železnice
náklady jí svěřené dopravovati a každý, kdo s ní smlouvu o dopravě
uzavře, mlčky těmto podminkám se podrobuje. Namítá-li žalovaný, že
vS·tisk oněch prováděcích ustanovení je neprodejný a že není mOžno si
jej opatřiti, nutno naproti tomu uvážiti, že právě proto byla ona ustanoveni pojata do tanfu, o jehož předpisech každý, kdo železnici nějaký
náklad k dopravě svěřuje, se může a má poučiti a dostane se mu na'
každé stanici dráhy vysvětlení. Ostatně neobsahuje odstavec IX. žádnvch novot, nýbrž je téměř doslovným překladem odstavce II. prováděcích ustanovení, vydaných k §u 59, dřívějšího dopravního řádu bývalým rakouským ministerstvem železnic výnosem ze dne ll. listopadu
1909, čís. 56.158/16 a platí tedy úplně tytéž předpisy již od I. ledna

1910.
věc

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
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Důvody:

Ani nový železniční dopravní řád ze dne 13. května 1921, čís. 203
Jb. z. a n.ani nový československý ·železniční tarif platný od 1. srpna
1921 nevztahují se na tuto rozepři, neboť dopravní smlouva byla mezi
stranami uzavřena již v únoru 1921 a musí tedy býti posuzována dle
dopravního řádu ze dne ll. listopadu! 909, čís. 172 ř. zák. a podle prováděcích předpisů dle §§ 2 a 6 tohoto dopravního řádu vydaných a
tarifem z I. ledna 1910 uveřejněných, jimž se žalovaný, jak odvolaCí
rozsudek správné dovozuje, uzavřením smlouvy podrobil. Také tento
dřívější tarif ustanovuje v odstavci ll. (1) k §u 59 žeLdopr. ř., že za
škody, které byly způsobeny dráze za dopravy následkem nesprávného
naložení vozu odesílatelem nebo jeho lidmi, ručí odesílatel. S názorem
žalující strany, že toto ručení odesílatelovo nepředpokládá na jeho
straně zavinění, lze souhlasiti potud, že správné naložení jest smluvní
povinností odesílatelovou a porušení smluvní povinnosti jest samo
o sobě zaviněním ve smyslu §u 1295 obč. zák. NaprotUomu nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že otázka správného či nesprávného naložení jest pro tento spor bezvýznamná. Právě naopak jest povinnost odesílatele k náhradě škody dle citovaných ustanovení tarifu
k §u 59 žel. dopr. ř. závislá na tom, že odesílatel zboží nesprávně naložil, a žalobce správně svůj nárok opírá o tvrzení, že zboží bylo na10ženo příliš vysoko, a vede o jeho pravdivosti řadu svědků. Zákonná
domněnka §u 86 (2) žel. dopr.ř., že, když škoda podle okolností mohla
povstati z vadného naložení, se předpokládá, že z něho vzešla, týká se
jen ručení dráhy za dopravované zboží, a nemliže býti pro svou výClvilnl nnhodn'ltl. v.
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jimečnou povahu rozslrována na ručení stran dle §u 59 žel. dopr. ř.
Hozhodnutí sporu závisí tedy na zjištění, zda byl vůz naložen správně,
totiž ne příliš vysoko. Na rozdíl od prvního soudu zjišťuje soud odvolací, ač provedených v prvé stolici důkazů ani neopakoval ani nedoplnil,
že naložení bylo normální. Z odůvodnění tohoto zjištění jde na jevo, že
odvolací soud pokládá za normální naložení ve stanici obvyklé a podle
tamnějších zvyklostí ohledně výšky kontrolované. To není správné. Žalovaný se nemůže dovolávati toho, že vůz tam naložený byl k dopravě
přijat, neboť § 59 žel. dopr. ř. vyhražuje sice dráze právo zkoumati před
přijet;m vozu k dopravě správnost naložení, ale neukládá jí to za povinnost. žalovaný nemůže se dále dovolávati toho, že se ve stanici vždy
de stejné výšky nakládalo a správnost naložení vždy stejným způso
bem kontrolovala, neboť tato obvyklost není důkazem správnosti, a žalovaný neručí za obvyklost svého nakládání, nýbrž za jeho správnost
(přípustnost) (odst. I. (I) b) tarífu ze dne I. ledna 1910 k §u 59 žel.
dopr. ř.). První soud dovozuje nesprávnost naložení z toho, že náklad
poškodil pro svou výšku žlaby u skladištní střechy v Z. To k důkazu
nesprávnosti patrně nestačí, neboť tyto žlaby mohly býti upevněny
příliš vysoko, a pak by se dráha § 59 žel. dopr. ř. dovolávati nemohla.
Správné a přípustné jest naložení, vyhovuje-Ii vydaným předpisům a
be~livosti řádného kupce (čl. 282 obch. zák.). Ani prvním ani odvolaclm s?udem nebylo však vzato na přetřes, zda jsou ohledně výšky,
do ktere vozy se senem nakládati se smějí, zvláštní předpisy, co před
plSy ty obsahují a zda způsob, jakým se seno ve stanici obvykle nakládalo a naložení kontrolovalo, jakož i zda naložení sena v konkretním
případě těmto předpisům (pečlivosti řádného kupce) odpovídá. Protože ~ t~chto okol~ost~ch ne?ylo jednáno, zůstalo řízení kusým, takže
Sporna vec nebyla uplne vysvetlena a nemohla býti důkladně posouzena.
čís.

2639.

Veřejná obchodní společnost má způsobilost ku sporu, třebas ještě
nezapravila daně, předepsané §em 7 uv. zák. k obch. zák. (zákonem
ze dne 30. června 1921, čís; 260 sb. z. a n.) a třebas jí daň nebyla
ještě předepsána, jen když má takovou daň platiti.
'
Vytrhl-Ii odvolací soud ze souboru výsledků průvodního řízení,
o nějž opřeno skutkové zjištění Drvé stolice, jen část a, zhodnotiv pouze
tuto část, odchýlil se od onoho' skutkového zjištění, trpí jeho rozsudek
rozporem se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.).
,
(Rozh. ze dne 16. kv~tna 1923, Rv I 90/23.)

Žalobě veřejné obchodní společnosti o zaplacení kupní ceny za
dodaný stroj pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d v oI a c í s o u d ji zamítl. Ne j vy Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek
a ,vrátil věc Odvolacímu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl, nepnhlížeje k použitému zamítacímu důvodu.

Důvody:

žalující strana uplatňuje proti rozsudku odvolacího soudu dovolací
důvody §u 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s. Dovolá~~ je,st o~ůvodněno: Odvolacísoud se obmezil na řešení otázky, ~da ,muz; zaluJlcl hrma ?ytl.straou ve sporu. Uznal, že není ještě opravnena zalovatJ lako vereJna ob-

lní společnost, protože ji nelze za ni považovati pro nedostatek podc , (k §u 7 uv. zák. k obchodnímu zákoníku. Ale jeho výklad tohoto
,
'
d t o t lZ ma za _t 0, ze
'
llllne
'k nného ustanovení
je nesprávným. Od VD I
aCI sou
~a e~istenci veřejné obchodní sp?leč~ost! jest potřeba" ~y . společnost
' , platila alespoň nejmenšl dan predepsanou zmll1enym ustanoI t C
s {ll ' e nea' kona Opírá názor ten o slova čl . I. za'k ona ze d ne 30'
., cervna
vemm z
.
I '
.. 'h
1921 Cl
"s 260 sb. z. a n. »kteří platí«. A e toto ustanovem nema Jlne o
S'lu n' ež původní doslov §u 7 ),kteří mají platiti (zu entrichten
"
smy
haben) «. Plyne to z úvahy, že ~ní,m zák?nen;, n~me'I o ~b'y t'1 zmeneno
na dosavadním předpísu §u 7 mc Jlneho, nez danova sazba. Za ylatnostr
původního doslovu předpisu §ll 7, před zákonem ~ r. 1921, s!ala I:raxe
na stanovisku, že ke splnění podmínek, tohot? predpIs,u ,nem p.otre?a~
by daň byla skutečně zaplacena nebo predepsana, ~r?rz ze ~~acl, ma-Ir
se taková daň platíti (rozh. nejv. soudu ze dne 26. zafl 1894, C1S. 11.469,
Adler-Clemens čís. 1805, rozh. nejv. soudu ze dne 25. června 1912
R V 741 '12 ]uristische BHitter čís. 13 z r. 1913, rozh. neJv. soudu
ze dne /. Ii~topadll 1922, R I 924/22) ~ Dle názoru n,ejvyššího soudu
odpovídá uázor ten duchu zákona 1 potrebam doby. Zaklade;n pro vyměření daně je provozování živnosti v. určitém rozsahu. Pr:dp2s. daňový povinnost tu jenom zjišťuje a to neJe~ pro ,budoucnost,. nybrz 1 pro
minulost. Kdyby splnění podmínky placem dane dl; §u ~ Cl!. z,a,k. bylo
závislým na skutečném předpisu, da~ě, ~ohla by nahodna prekazka pro
včasný předpis býti příčinou pravl1l neJIstoty, zda I~e toho neb o~lOho
kupce považovat( za kupce plného práva .. Soud prvm sto;~ce povazoval
za dokázáno, že žalující strana provoz~Je .?bchod ~od un,nou, k!er~u
přihlásila u okresní politické spravy, a ze Jl bude ~redepsana d~n vydělková nad 200 Kč ale že ji není dosud předepsana. Odvolacl soud
vyslovil v rozsudku,' že v dopis,u ber~í syrá,:,!, v P. ~e dne 2. b~:zna
1Q20 je vyslovena pouhá domnenka, ze zalullcl strane bude vymerena
výdělková daň takovou sazbou, že je však nejísto, zda bude tomu tak
Odvolací soud tím vytrhl tento průvodní prostředek ze souvlsl~lS!I
s ostatními průvodními prostředky, které oce~oval prvm s?ud spolec,ne.
Odchýlil se tím od průvodního výsledku prveho soudu. Tun le zalozen
odpor se spisy dle §u 503 čís. 3 c. ř. s. (rozh. nelv. soudu ~e dne 20,
března 1907, čís. 2961, Právník str. 644 z r. 19,07). Od~olacl ~oud ~yl
vázán zjištěním prvního soudu, že žalující strane bude prcdep~.~n~ ~s':
obecná dai\ výdělková přes 200 Kč. ,setrv.a-:l se n~ tomto, zJlstem, Je
tím také zjištěno, že žalujíci strana ma z ~ydel~u ~vcho, c:bcho,du .platJt~
státní daň výdělkovou aspoň 200 Kč ročne, a hm Je z!,st~no,. ze Je u m
dána podmínka §u 7 uvoz. zák. k obch. z~k. pr? praVlll eXl~ter;cl, ,",eřejné obchodní společnosti. Tím vstoupIla zalu]IcI stra.na v prav~! UClllnost v poměru k třetím osobám dle čl. 110 obch. za~. Proto ]I nelze
upírati nedostatek aktivní žalobní legitimace. Odvolacl soud se neza-
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~)ýval o~:atníllli vývody odvolání. Proto bylo nutno jeho rozsudek zruSI tl a nanOlb, by rozhodlo nevyřízeném obsahu odvolání (§ 510 c. ř. s.).
čís.

2640.

. Strana! smlouvě věrná, jest oprávněna žádati vrácení závdavku jak":I!e druha strana octne se svou vínou v prodlení, aníž je třeba b~ dop'rala dle. §u .91~. obč. zák. liknavé straně dodatečnou lhůtu k ~Inění a
JI pohrozila, ze Jtnak od smlouvy odstoupí.
Povinnos~ zaplatiti Iitkup, předpokládá, že od smlouvy bylo ustou.
peno z Hbovule. V oddalování plnění nelze ještě spatřovati odstoupenI
od smlouvy.
(Rozh. ze dne 16. května 1923, Rv II ,,"7/22.)
_ Stra~y uzavřely v prosinci 1920 smlouvu, dle níž koupU žalobce od
zalovaneho mlýn, dal žalovanému 10.000 K závdavkem a při odstoupení
od sm,IC:uvy m~l odsto,upivší zaplatiti 15.000 K odstupného. Ježto dle
r"lfz,enI, zaloby zalovany od smlouvy odstoupil, domáhal se ':alobce vrácenI z!,vdavku a zaplacení odstupného, O b a niž š í s o u d y žalobě
~yhovel.y, ,.? d v ~ l,a.c í s o u cl. z těchto d ů vod ů: Jest zjištěno, že
z~l?~any jlZ ,v. me.slclch lednu, unoru, březnu a též ještě 10, dubna 1921
v"z,ne ~rohlasIl, ze .ero odpor své paní nechce (nemůže) žalobci prodaÍ! ml!;:n, ba -, anIZ ostatně pokusným vyjednáváním o tom byla platno~t .P u ~ o n I ~ml?u,:y d?tčena - ani polovici mlýna a tudíž dodrzet! sve.~avazne pnshbenI ze dne 17, prosince 1920, totiž provésti
do vs~.ch )lz pc:drob~~s!í dojed~aný prodej mlýna v'lednu 192 L Tato
pr,:hla~em nepnpousteJl ve svem souhrnu jinakého výkladu (§ 863
obc. zak.), než že žalovaný jimi projevil odstup 0<.. smlouvy kterou
podl~. zcela h~dnověrné výpovědi svědka Rudolfa B-a již předem nepomy-sl,el. ~odrzetl. Toto své odstupné prohlášení žalovaný potvrdil nad
tO ~ez jeste za sporu prohlášením v žalobní odpovědi, že ztratil důvěru
k .z~lob~l, j~Ž samozřejmě nemůže dodatečně odčiniti a bezúčinným
ucmll! tun, ze prý od něho upouští. Podle ústní a písemné úmluvy ze
one 17. prosm~~ 1920 ,měl v,šak býti prodej mlýna proveden již v lednu
1921. J~st tudlz poklad~tl jen za dobrovolné, žalovaným žalobci poc
skyt,nute ,p.r~dlouzel1l lhuty, poskytl-li svými dalšími jednáními žalov~nemu ,leste do ,konce ~ř~zna (počátku dubna). možnost, prodej provestl. NIkterak vsak ~em zalc:bc~ povl~en smlouvu, jíž byl pouze do
k?nce !edna 1921 ,~azan, dodrzetl se sve strany ještě po této lhůtě, po
pnpade. splmÍ! Jejl 'podmínky, to tím méně, že úrrduva o příští kupní
sl!110uve ,byla prave ,zc,ela určitými odmitavými prohlášeními žalova~eho zvra,ce,~a a mezI t!~ se okolnosti tak změnily, že pro žalobce neoylo t~_ jlZ ucelu, pro o~ejz kup ~o!ed.nal. lest !udíž pro tento spor zcela
bez vyznamu a nemuze samozrejme sveho casu učiněná lhůtou vázan~ a mezi tím již bezpředmětná smlouva opět oživnouti tím, že žalovany' v rozp,nru s opětovným ústním odmítnutím a prohlášením v ža:obl1l odpo: cdl za sporu náhle 14. října 1921 dal se žalobcem sděliti,
ze jest nym ochoten úmluvu ze dne 17, prosince 1920 dodržeti. Následke,1ll toho nebyl žalobce a n i p o v i n e n, ba dnes již ani o p r á vn e n (§ 936 obč. zák. posl. věta) žalovati snad na splnění přislíbení
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_
j e 17. prosince 1920, jež se mezitím odstupním prohlášením žaIoze
, ,
N aopa k muze,
o,
•
d"z za I ovany' ne b y I
, (n
'ho stalo bezpředmetnym,
poneva
,ane
I
'
'
t
"
I
o
' I 'b'
s n a cl jen v pro den 1 _~T aI11 rvam Snl OliVy ~ll ec.., b
n:po~re n.y" r:
po poradě se svou švekrusl ~ertou P~ovo~ opetovne jasne a vazn;,
projevil vúli. od smlouvy, ktere htuje, uplne ustOUpIl!, podle §u 143~
obč. zák, žádati za vráceni závdavku, Rovněž jest podle písemné úmluvy
stran, jež vylučuje P?už!tí ust~nove?i §§.909 a 1336 obč .. ~ák. "; bezpředmětným čini Jejl pnpadny, pravo zalobcovo omezuJlcl vyklad:
»V případě o d s tup u p I a t í odstupující strana 15,000 K o d s t u pn é h 0« - - a že tu jde pouze o zaviněné odstoupeni odstupujícího ž alov a n é h o od smlouvy, není pochyby oprávněn toto smluvené
o d s tup n é neztenčeně požadovati, kteréžto právo ostatně žalovaný
jud!e ničím nevyvrácené, zcela hodnověrné svědecké výpovědi Heriníny O-ové vůči žalobci již 28, března 1921 též výslovně uznal. Poněvadž žalobce nežádá zrušení předchozi smlouvy, navráceni v předešlý
stav, neplatí tu zákonná ustanovení o zkrácení nad polovici a jeví se
zbyte~ným provedení důkazů o tomto udánlivém zkrácení, pročež nemůže býti řeči ani o kusosti řízení, kterou by ostatně v tomto bodě jen
žalobce mohl uplatňovati.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání co do vrácení závdavku,
zamítl však žalobu, pokud se domáhala zaplacení odstupného,
J

D ů vo dy:
Dovolání r,ení opodstatněno, pokud dle CIS. 4 §u 503 c, ř, s, brojí
proti odsouzeni žalovaného k zaplaceni závdavku, Byl-li dán závdavek
a nesplní-li se smlouva vinou jedné strany, má dle §u 908 obč, zák,
druhá strana, na které není viny, právo, podržetUo, co dostala závdavkem, nebo, dala-li závdavek, žádati, by se jí dvakrát toIik vrátilo, nechce-Ii trvati na tom, aby smlouva byla splněna, neb aby byla dána
nákada za nesplnění sllllouvy. Strana, na které není viny, jest tedy
oprávněna, odstoupiti beze všeho od smlouvy a žádati vrácení závdavku,
jakmile druhá strana se octne svou vinou v prodlení, aniž třeba jest,
aby dopřála promeškalé straně dle §u 918 obč. zák. dodatečnou lhůtu
k plnění a jí pohrozila, že jinak odstoupi od smlouvy. Prohlásil-li žalobce, který dal závdavek IQ,OOO Kč, dopisem ze dne 17. dubna 1921,
kdy' do této doby smlouva nebyla splněna, že neučini již ani kroku
k vůli mlýnu, aťsi žalovaný dělá s mlýnem co chce, že žádá závdavek
a vše, co má dostati, do 14 dní, nelze v tomto prohlášení spatřovati nic
jiného, než výkon práva dle §u 908 obě, zák" odstoupiti od smlouvy,
a žádati vrácení závdavku. Nižší soudy zjistily, že žalobce naléhal na
to, by smlouva byla splněna, a že to byl ž'alovaný, který oddaloval jeji
provedení, aniž měl zákonný důvod, odepříti splnění smlouvy, V odpo_
vědi na žalobu uvedl sice žalovaný, že nesplnil smlouvy proto, poně
vadž pozbyl důvěry v žalobce, ale pak sám toto tvrzeni odvold. Smlouva
nebyla tedy splněna vinou žalovaného, .žalobce viny nemá a jest tudíž
oprávněn na žalovaném žádati vrácení závdavku. Prohlášení žalovaného
ze dne 14. října 1921, že jest ochoten smlouvu splniti, jest právně bezúčinné, poněvadž smlouva, byvší odstoupením žalobce zrušena, tímto
jednostranným prohlášením žalovaného nemohla oživnouti. Pochybe-
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ným jest též názor žalovaného že žalobce . d
.
.
poo~inen, by mu zaplatil ujedn~ný litkup 15 gO~t~~pIV ;:>d smlo~vy, jest
muze svůj dluh vyrov f
.,'
c a ze tedy zalovaný
předpokládá že bylo ~~ IS~1 touto cas!k;:>u, Povinnost, zaplatiti litkup
propadá, je-li strana odstu~ují~? ~pu.~eno z libov9 1e , litkup však ne~
upustila, Pokud však dovolání b P, dzal o!~u opravnena, by od smlouvy
roJI e CIS.' 4 §u 503
c ·r ,s, pro t'I odS ouzem' .
za Iovaného k za la
'rtk
.'
oprávněnosti. Odvolací stUd c~ni~till ž~P~za /5,00? 1(;' nelze mu upříti
. únoru, březnu a též J'eště 10 dJb '192
~~a~y JIZ v měsících lednu,
,
,
' u na
I vaznt prohl' 'I •
sve pam nechce po případě
, . . lb'
aSI, ze pro odpor
prohlášení v jeji~h souhrnu uS~~:J,~z~d~alo ~1 prodati mlýn, a z těchto
že žalovaný 'imi
"I
aCI soud dle §u 863 obč zák
svědčiti. SV,{dk ~roAee~~íodstup o~ smlouvy; T~muto úsudku nel;e při~
štění odvolacíh~ soudu On~n~;;:va, l~~ .!eJI~ vypovědi se zakládá zjidubna a o níž odvol'
d
p.;o asemch zalovaného z března a
, '
aCI sou pravI že jest věr h l "
vracena, seznala sice že žalova
d 28 b o oe na a 11lcím' nevylobci, že pro oápor s;é manželkyn;;, ne ,: rel~na 1~2,1 p!ohlásil žanano o tom, kolik b žalo
'
u ne;nuze m ynu datl, a ze bylo jedto ještě, že pak žalZbce ž~~'Ya n;usrl daÍlIOdstupného, ale udala mimo
n . k •
nemu pravI by si věc J' e 'I' d b·
mys I ,ze ne mu v příšt'ch dnech ."d .'
s e o re rozz~ovu spolu jednaly, se 'zase nedoh~bl e, ~e. dne 10,. du~na 1921. strany
nemu poslední lhůtu do 12 d b
1 y, ze ~a to zal Obce dal zalovatohoto dne sdělí své koneč~é ~zna 92! a zaIova.ný slíbil, že mu do
se odvolací soud rovněž dovolává hodnutL ~ake.s~edek Josef K, jehož
1921 žalovaný prohlásil že d "pot.vrldrl, ze pn Jednáni dne lO, .dubna
lobce na to odpověděl ž'e oč ~plse ,za ObCl, J,ak se rozhodl, a že žanemůže býti pochybn~sti ~ t~a d~ u~erlka, n~Jdele do neděle, Dle toho
dubna 1921, tím méně dříve m;, ze za ,ovany am 28. března, ani 10,
od smlouvy; vždyť dne 28 b' eprohlasll k o n eč n ě, že odstupuje
~alší jednání a též 1O, dub~a ~~~~a 1921 s; strany výslov~ě vyhradily
zalovaný měl žalobci své ko • , byhla opet stanovena lhuta, ve které
• I
,necne IOZ ,0dnuÍ1 teprv
dTť Z
za ovaný nedodržel lhůty mu ud'l ' I
e s e I L ~ toho, že
zavati, že projevil mlčk' své : en:, ?e ze dle §u, 8~3 obč, zák. ususmlouvy, Jeho mlčení mKhfo mitfl'J~~~ roz~od?uÍl, ze odstupuje od
mlčením zkoncování věci ještě dále
tdh ruzne, mohl zamýšleti jen,
dalováním přiměTi žalobce k t
p;o a noutl, nebo snad stálým od0
pak žalobce dopIsem ze dne 17~I~t~bnr 19; 10~ :~l~uvy. o.dst?ujJil, což
tedy pravda že žalovan' odsto 'I
a e, s utec no UClnlI. Není
zaplacení odstupného sJ;;ho o~fll od sr:'.l~uvy; Ílm jJozbývá nárok na
též odstupné 15,000 Kč pgso daldu't Ndl::,SI s.oudy, pn,sou.dlvše žalobci
, "b I
'
U I Y U IZ vec nespravne .'
t'
pravill, yo proto v příči'lě
' ku dovolam
' , vyhověti.
po s rance
, toh o t o naro

°
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v
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Ustanovení §u 45 i n před kl' d'
.
po je?nání o své přís1uŠn~sti. po a a, že sboro"ý soud r o z hod I
. Vylučná příslušnost okresního soudu (§ 49 c','s 6' ) . t' h .
I na zalobu ".
d 'h' ,
. ) J. n. vz a uJe se
ježto ho n~pJ!~r ./okma a ?.'I?vedoucí na zaměstnavateli náhrady škody
n aSI
pensIJ01mu pojištění.
"
(Rozh, ze dne 23. května 1923, R I 435/23,)

Pilař domáhal se na majiteli pily zaplacení odškodného 15.000 Kč,
ježto ho žalovaný nepřihlásil u pensijního ústavu jako svého zřízence,
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e (krajský soud) žalobu z věc
ných clllvodů zamítl, o d vol a c í s o u d sám od sebe zrušil rozsudek
prvého soudu i s předchozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu,
D ů vod y: žalobce jakožto pilař, za,městnaný v rámcové pile žalovaného uplatňuje oproti svému zaměstnavateli nárok na náhradu škody,
ježto' ho žalovaný jako svého. zřízence nepřihlásil u pensijního ústavu
k pojištční. Jednak v žalobě bylo tvrzeno, jednak ve sporu bylo zjištěno,
že jeho denní plat činil 30 Kč, že tato mzda mu byla placena každých
14 dnů a že mimo to mu byly poskytovány bezplatný byt, otop a osvět
lení a že pila měla svou zvláštní správu a že žalobce byl členem spolku
zemědělských a lesních dělníků, Jest proto žalobce pokládati za pomocného dělníka po rozumu §u 73 živn. řádu a na rozepři, o kterou jde,
hleděti dlužno jakožto na rozepři, která vznikla z ,povinnosÍl, mající
svůj původ ve smlouvě služební a v poměru pracovním,. Rozepře druhu
takového náležejí však dle §u 37 zákona ze dne 27, listopadu 1896,
čís, 218 ř, zák, a §u 49 čís, 6 j, ll, nehledě k hodnotě sporného předmětu
před soud okresní. Dle §u lO4 j, n, nemohou záležitosti, náležející před
soud okresní, vzneseny býti na sborový soud prvé stolice. Tomu nikterak nevadí ustanovení §u 45 i. n" neboť toto má na mysli pouze
případ, že 'sborový soud prvé stolice jednal a výslovně 'rozhodlo otázce
své věcné příslušnosti, kterýchžto předpokladů iu není. Ježto tudíž napadený rozsudek byl vyne~en soudem, který dle §u 104· j, n. ani výslovnou úmluvou stran nemůže pro tento spor se státi příslušným, bylo
dle §u 471 čís, 7 a §u 477 čís, 3 c, ř, s, rozsudek i řízení jemu předchá
zející usnesením v sezení neveřejném zrušiti jako zmatečné a žalobu
odmítnouti.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalobcovu,
Důvody:

Napadeným usnesením byl rozsudek krajského soudu i s předchozím
zrušen pro zmatečnost, poněvadž rozepře měla býti dle §u 49
n, zahájena a provedena před soudem okresním a sborový souď
se dle §u lO4 j, n, ani ujednáním stran nemohl státi pro ni příslušným.
., Ve stížnosti dovolává se žalobce předně §u 45 j, n" dle něhož r o zhod n u t í sborového soudu první stolice o jeho věcné příslušnosti nemohou býti napadena z důvodu příslušnosti okresního soudu, Nepráven', Již odvolací soud odúvodnilsprávně, že dle doslovu tohoto před
pisu, jenž pro svou výjimečnost se musí přesně vykládati, jsou neodporovatelna jenom r o z hod n u t í, vydaná na základě jednání o námitce nepříslušnosti. V projednávaném případě jednal sice procesní
soud odděleně o námitce věcné nepříslušnosti, ale omezil toto jednání
výslovně za souhlasu stran na druhý žalobní nárok, totiž na zaplacení
3600 Kč, Ohledně nároku na náhradu škody 15,000 Kč nebyla otázka
věcné příslušnosti sborového soudu vůbec v první stolici vzata v úvahu,
a neměl první soud' důvodu, by vydal' v tomto. směru nějaké' r o zhod n u t í. Bezpodstatnou jest také další námitka stěžovatelova, že
řízením
čís, 6 j,
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:1ení zažalován nárok z pracovní smlouvy nýbrž nárok na náh d
skody pro, nesplnění zákonné povinnosti, V'§u' 49 čís, 6 j, n, přik~~u~
se okr,:snuTIu s~udu vše c h n y spory ze služebních a námezdnícl,
~mluv ,I,rezl, zamestn<l;v~teh a zaměstnanými dělníky be, ohledu na jejlch,pr,edmet tedy ,t;ake ,spory o ,náhradu škody, Právl11 důvod žaloby
sp~clva v, tomto pnp,ade V tom, ze žalovaný porušil prý povinnost mu
jako, :a,:,estna~ateh zalobcovu náležející, by ho přihlásil k pensijnímu
po)'stel11, Jedn~"se ,te~y o porušení zákonné povinnosti, uložené zames!navateh ,VU:I delmku a závislé na obsahu námezdní smlouvy, Takovy ,sp,or m~ v,se~hny náležitosti sporů, v §u 49 čís. 6 j, n, uvedených,
KO,necne vytyka zal obce napadenému usnesení, že ho prohlašuje nepr~v,en; za por~rocného dělníka ve smyslu §li 73 živn, řádu, a že toto
zjlstem sp;,clva na neúplném řízenÍ. Dle vlastních udání může však ža10,bce, jenz b;al denní ,mzdu, býti pokládán v nejpříznivějším pro něho
!,npad~ za dIlovedoucl~o, a I pak náleží jeho žaloba dle §u 49 čís, 6
j, n, pred soud okresm, neboť dílovedoucí jsou tam jiným dělníkům
postavenI na roveií..
.
čís.

2642.

. , Nepřípust~o~t pořadu práva, domáháno-li se na státu vydání peněz
Jez ~tat zadrz~l': ~a- ~ukr, pro podezření z podloudného vývozu zaba~
veny a pro vere jne zasoibování použitý.
, ~árdok ve~ejn,oprávní nestává se nárokem soukromoprávným proto,
ze ura y spravU! uznaly oprávněnost nároku.
(Rozh. ze dne 23. května 1923, R J 448/23.)

.

~~~F~ ~!r~~~id ~á~]]~~' a~~~~~~ I°zvae;;~~f;h ji h~ a~i~ev~~~~;t~~~rnof~~~~I~~

u:. jenz JI p~oda: a zaslal strzené peníze přeplatkovému úřadu
P;a"e. V men! o ~alobě na československý erár O vydání stržených
penez, vznesl erar namltku nepřípustnosti pořadu práva již s
d
~ r v. c s t o I,i c e zamítl ,a žalobě vyhověl. V onom směru' uvedl v °duů_
o u ech: Namltka není odůvodněna, neboť jedná se o nárok souk,:?m~pr~~m proh /sl. eráru, jehož úřad zadržuje žalobci peníze 'emu
pr~l~se!,~I, jak, m~ soud"z~ .pro,kázáno z přípisu finančního ředitJlstVí '"
Vd~SlCIC .' z nehoz ,se ZjlstUje, ze trestní řízení proti žalobci pro ,zločin .
p~ oudneho vyvozu cukru bylo státním zastupitelstvím zastaveno
j~zto se nejedna? podloudný vývoz. Z důvodu toho z nařízení generál~
mho !mancn,lho redltelstvl v Bratislavě poukazuje finanční ředitelství
v Koslclch, csl. cukernl komisi v Bratislavě, by poukázala výtěžek za
c,u,kr ten, žalobci. K~y~ tudíž důvod zabavení cukru a zadržování výte.z~~ zan odpadl, ma zalobce soukromoprávní nárok proti eráru, by mu
vy~eze.k ,vy~a: ,a byl~ věcí žalované strany, by po odpadnutí důvodu zad;:?vam vxtezku mlmsterstvem financí ve smyslu zákona ze dne 23.
zan 1919 01s.519 sb. z. a n. na státní fond přeplatkový v Praze odvede~ý. vY:l;áhaný pen!~ žalobci, uvolnila a poukázala ků výplatě, neboť
kazda pnčma k dalslmu zadrzování peníze toho odpadla. žalobce nev

má co činíti s čsl. cuke.rrií komisí v Bratislavě, nýbrž jen se žalovaným
erárem a, uložil-Ii tento peníze do svého přeplatkového fondu, jest to
jeho vnitřní věcí a bylo věcí jeho a jeho úřadů, aby po odpadnutí dů
vodú zadržování uvolnění a výplatu sám provedl a když tak ani po žalobě do rozsudku neučinil, jest s povinností svou v prodlení. O d v o I a c í s o u d vyhověl námitce a odmítl žalobu. O ů vod y: Není sporu
o tom že žalobci pozastavena byla finančn'Í1ni státními orgány na hranicích' mad'arsko-slovenských zásilka cukru, který odevzdán byl veřejné aprovisaci, ~ strž~l1 z!-ň, ob~os_J o l1~jž se ,,". ~omto sporu j~dná.
Předloženým přlplsem fmancmho red}telstvl v Koslclch ze dne I~. !~dn~
1921 je zjištěno, že z uvedeneho d~vo?u zavedeno ?ylo ~re~tm nzem
pro zločin podloudného vývozu, ktere vsak r?zhodnutllTI statmho zast~
pitelství v Košicích bylo. zastaven~. Zaba~em cukr~ stalo ~e tedy u vrkonu výsostních práv statu a,pomer" ktery ~ez,1 stat~m a zalobcem ~u
sledkem toho vznikl, byl pomerem verejnopravmm. Nasledkem toho vsak
také každý nárok, odvozovaný z tohoto veřejnoprávního poměru, může
býti jen povahy veřejnoprávní. Jde tedy o nárok, jaký má na mysli zákon ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n. a byl by k rozhodování
o něm povolán zemský soud v Praze, ale jen tehdy, kdyby dle §u 2 (6)
zákona čís. 3 z téhož dne nerozhodovaly úřady správní. Že úřady správní
o nároku tomto rozhodovaly, plyne zřejmě z předložených listin: citovaného přípisu fínančního ředitelstvf v Bratislavi ze dne 29., dubna, 12.
června a 30. srpna 1922. Z přípísu ze dne 12. června 1922 dále plyne,
že jedná se o obnos, který předán byl státnímu fondu přeplatkovému.
Dle nařízení ze dne 23. října 1920, čís. 581 sb, z. a n. spravuje pře platkový fond zvláštní komise, která jej zúčtuje po ukončení výrobního období ministerstvu financí. Jest tedy toto ministerstvo povoláno, by
o sporném obnosu, odvedenémpřeplatkovému fondu, konečně rozhodlo.
Odvolatel také tvrdí, že toto mínisterstvo o nároku rozhodlo, ale důkaz
o tom podán není. Soud prvý je toho názoru, že, když důvod zabavení
cukru pominul a zadržování výtěžku zaií odpadlo, má žalobce soukromoprávní nárok proti eráru, by mu výtěžek vydal a bylo prý věcí žalované strany, by po odpadnutí dúvodu zadržování výtěžku ministerstvem financí na státní fond přeplatkový odvedený vymáhaný peníz žalobci uvolnil a poukázal k výplatě, poněvadž každá příčina k dalšímu
zadržování obnosu toho odpadla. Názor tento je však mylným. Nárok
povahy veřejnoprávní nestává se nárokem soukromoprávním proto, že
úřady správní uznaly snad oprávněnost nároku žalobcova. Povaha nároku toho zústává touže a posouzení otázky, zda a proč peníz sporný
nemůže býti dosud žalobci vydán, spadá do pravomoci úřadů správních, zde ministerstva financí, jemuž musí býti ponecháno, by v mezích
své pravomoci o tom. rozhodlo. Jest proto námitka nepřípustnosti pořadu práva odůvodněna.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu rekursu.

O Ů vo dy:
Stěžovatel
tvrdě, že jde o

opakuje právní názor, vyvrácený již odvolacím soudem,
nárok soukromoprávní, ježto nárok ten byl uznán orgány
žalované strany. Ovšem netvrdí stěžovatel, že nárok ten byl výslovně
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uznán jako soukromoprávl1í, a neuvádí zákonných ustanovení, dle nichž
veřejnoprávní nárok stane se soukromoprávllím· jen dů~ledkem uznání.

Je proto neodůvodněn závěr, že nárok takový lze vymáhati pouze sporem, a ne cestou správnÍ.
čís.

2643.

Opatrovníka svěřenství lze zbaviti úřadu jen z důvodů v zákoně vý_
četmo uvedených (tedy nikoli na př. z pouhých důvodů úsporných).
(Rozh. ze dne 23. května 1923, R I 451/23.)
'ivěřenský čekatel Josef W. v souhlase se svěřenským dědicem Jiřím W-em navrhl, by ustanoven byl nový opatrovník svěřenství a po-

tomstva Jana P_a na místě dosavadního Dra Hugona J-a, by takto svě
řenství byly ušetřeny útraty opatrovníctví, které se dosavadnímu opatrovníku svěřenství a potomstva platily, ježto nově navržený opatrovník
svěřenství a potomstva v podání ze dne 10. ledna 1923 výslovně prohlásil,že jest ochoten úřad ten bezplatně na se vzíti. S věř e n s ký
s o u d žádostí vyhověl, rek u r sní s o u d jeho usnesení potvrdil
D ů vod y: Se stížností lze souhlasiti jen potud, že ustanovený opatrovník může býtí z moci úřední sproštěn z úřadu opatrovníka jen z dů
vodů zákonných (§ 254 a 281 obč. zák.). Zde však nejde o sproštění
opatrovníka z moci úřední, nýbrž k žádosti súčastněných stran z dů
vod" úsporných. Že taková úspora za nynějších hospodářských poměrů
jest odůvodněna, nelze pochybovati. Velkostatkář Jan P. se nabídl, že
úřad opatrovníka bude bezplatně vykonávati. Ježto útraty opatrovnictví za léta I 9j 9-1 922 činily 7906 Kč 39 h, nelze upříti, že bezplatné
vykonávání tohoto úřadu je pro svěřenství výhodou, které nelze pře
hlédnouti.
Ne j v y Š š í s o.u d zamítl žádost.

Důvody:

Napadené usnesení odporujíc §§ 254--260 obč. zák. a§ 281 obč.
zák. je zřejmě nezákonné, a je dovolací rekurs odůvodněn podle §u 16
pat. o nesp. říz. Z oněch předpisů obč. zákona je patrno, že zákon při
pouští změnu v osobě zákonného zástupce, ať jde o poručníka neb
o opatrovníka, jen z důležitých důvodů. Stanoví proto přesně případy,
v nichž může zástupce tenbýtí sproštěn z úřadu nebo propuštěn. Aní
jeden z těchto případů nenastal v osobě stěžovatele jako opatrovníka
svěřenství a potomstva, a to ani podle §§ 259 a 2.22. obč. zák., ježto zákon přesně stanoví, které strany a z jakých důvodů mohou žádati
o sproštění zákonného zástupce. Nerozhoduje tu ani důvod úspory,
když opatrovníkem ustanoven byl advokát, o němž dalo se s určitostí
předpokládati, že bude požadovati odměnu za svou činnost.
Touto
okolností není oh,ožen zájem svěřenství a potomstva, jichž zájmy opatrovník zastává, a to ani tehdy, když někdo jiný je ochoten zastávatí
úřad ten bezplatně.

čís.

2644.

B I-li k rozhodnutí sporů mezi svazem a jeho členy. ztíze? roz~odčí
d y t hUJ'e se působnost jeho
sou,vza
• j na spory .svazu
t l ' proti clenum vyboru
b Ý val é jeho odbočky, kteří cleny svazu zus a I.
(Rozh. ze dne 23.

května

1923, R I 454/23.)

Ústřední svaz stavebních děln!ků v ~es~oslovenské republice žalo~
val členy výboru bývalé své odboc~y (m~stn.l skupll1Y) vB.. o :aplace111
•. 'ku" tvrdě že žalovaní J' ako clenove vyboru byh sohdarne pOVll1111
pnspev,
c....
.
.
ž
h···
k t
zasílati svazu meslčne suctovane pemze, a . e, ne~y' o~evs~ z~vaz II ~U ]'sou povinni svazu ze závazku toho Jako ven.teh. Namltce nepn.m ,
. . •
Ik'l
pustnosti
pořadu práva, poněvadž se Jedna. o ~por z pOl~e.ru spo ove !.o
a tudíž veřejnoprávního nikoli soukromoprav.11lho, pro ne]Z. pry ]:;o~ ~n
slušny toliko úřady politické, s o II d .p r ~ e. s t o ll:. e vyhovd a. zalobu odmítl rek u r sní s o II d zamltl namltkunepnpustnosÍl poradu
práva. D ů ~ o d y: Poněvadž dle. sro~nalého tv.rze?í stra.n m~stní skupina žalujícího svazu v B. na zaklade usnes~m vybor~~zal~J1CI s!rany
ze dne 12. prosince 1922 byla rozpušténa, coz bylo v uredmm hste vyhlášeno a v druhé polovině prosince 1922 odboru v B. sděleno, není zde
onoho odboru od prosince m. L a nemohl také v únoru 1923 jako tákový býtí žalován, nýbrž mohli žalováni býtí, jak se ~aké stalo, Jen jed_
notliví členové správního výboru jako osoby fyslcke: Spo~ek Jako !akový vzhledem k jeho neexistenci nemohl by ostatne nyl1l a111 spravnimí úřady k vymáhání náhrady vzniklé škody býti . 'nucován. Jak
z obsahu zákona spolkového ze dne 15. listopadu 186', čís. 134 ř. zák.
plyne, je dozor úřadů správních nad spolky dohléd~cí č~nností je.n,.pokud jde o veřejný pořádek a zájem státu. NIkde v zakone tom nereSlse
otázky soukromoprávní a zvláště hospodářské záležitosti spolků, nýbrž
jsou jím upraveny toliko otázky zajištění veřejného řádu a pořádku se
týkající. V §u 4 písm. g) cit. zák. je předepsáno, že stanovy spolku
musí obsahovati ustanovení, jak vyřizovati jest spory z poměru .spolkového. V tomto případě obsahují stanovy" svazu v doplňku (§ II) i místní
skupíny v B. (§ 13) jen pravidla, jak řešeny býti mají ~pory m~zí členy,
kdežto na jiné případy sporů ve stanovách pamatovan? ne111..... Nelze
proto ani dle zákona spolkového ani dle stanov a vyda,ny,h. k. nIm pravidel tuto rozepři odkazovati na nějaký smírčí soud nebo JI11Y organ a
nutno naopak, ježto se jedná o vydobytí peněžité náhrady na bývalých
činovnících spolku, zvláště za známky, za něž ručí podle §u .22 do~lňku
stanov představenstvo - podati žalobu u. soudu na ty, kdoz byhcleny
výboru. Vždyť o nároku z náhrady škody, jenž je soukromQprá~níITl'
má všude tam, kde zvláštní předpisy neb úmluva str~n nestan;lVl v{'jimky, rozhodovati řádný soudce a není pří tom .roZdllu, z ]akeho du_
vodu právo se dovozuje, ani proti komu se uplatnu]e. P:edpls ~u 13~8
obč. zák. nečiní výjimky ani ohledně státu a11l ohledne spolku a. tm;
méně činiti je rozdílu v tomto případě, kde nejedná se o spolek po!;trcke
povahy, nýbrž o spolková sdružení; vytknuvší si z~ ú~ol ho~podarskou
a majetko,ou ochranu svých členu. Soukromopravm pomery mohou
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ostatně vzniknouti u veřejných korporací všeho druhu.
p~stno.~tí pořadu práva byla tudíž vzne,sena neprávem

Námítka nepří
a slušelo vyhovel! sl!znosl! tak, ze lest na prvem soude, by po pravomocí tohoto usnesení v jednání o žalobě pokračoval.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesen: prvého soudu.
D II vod y:
Zalující svaz žaluje členy výboru bývalé své odbočky (místní skupíny v B.) o zaplacení příspěvků, tvrdě, že žalovaní jako členové vý?oru bylí solidárně povínni zasílati svazu měsíčně súčtované peníze, a
z':',nevyhověvše závazku tomu, jsou povinni svazu ze závazku toho jako
ventelJ. Zalovaní nejsou již členy výboru, ježto místní odbočka byla rozpuštěna, zůstali však nadále členy svazu, což je patrno ze skutkového
přednesu žalující strany, jež netvrdila opaku. zalobou domáhá se svaz
plnění, uloženého žalovaným stanovami jako spolkovým činovníkum,
t. j. výplaty peněz, jež žalovaní v oné své hodnosti vybrali pro svaz a
měli mu odvésti, nejsouce oprávnění vynaložiti je k jiným účelům spolkovým. Podle stanov byla místní skupina pouze odbočným spolkem
svazu na základě stanov svazových, takže ve skutečnosti jde o jeden a
ryž spolkový útvar. Spornou je tudíž věc spolková mezi svazem a jeho
cleny, a k rozhodnutí~poru je povolán podle §u 20 stanov svazových
rozhodčí (smírčí) souiL'Nezáleží na tom, že není již místní skupiny,
Ježto žalovaní nepřestali býti proto členy svazu, a právní povaha poměru mezi ními a svazem Se nezměnila. V každém případě jde o spor
vzniklý mezí členy svazu, ježto žalováni jsou někteří členové, kdežto na
druhé straně nastupují do sporu ostatní členové zastoupení činovníky
svazu, již podepsali procesní plnou moc právního zástupce. Výhradnou
příslušností rozhodčího soudu je vyloučena příslušnost řádných soudů
pro tento spor.
čís.

2645.

Z předpisů zákona ze dne 17. února 1922, čís. 77 sb. z. a n. vyňaty
jsou jen takové pozemky, jichž nelze přiděliti uchazečům o stavební
místa bez porušení silnějších a starších práv jiných osob.
Okolnost, že pozemek jest ve stavebním obvodu obce, jest pojat do
polohopisného plánu a hodí se k zastavěni, o sobě ještě nestačí.
(Rozh. >.e dne 23.

května

1923, R I 455/23.)

Proti převzetí a přídělu pozemku Státním pozemkovým úřadem namítl vlastník dle §u 16 zákona ze dne 17. února 1922, čís. 77 sb. z. a n.,
že jde o pozemky stavební. Námítka byl> zamítnuta s o u d.y vše c h
tří s t o I i c, Ne j vy Š š í m s o ude m z těchto

sb. z. a n. (zákonu náhradovemu) pokud jde o převzetí a náhradu za
jednotlivé parcely n,ebo část~ p~rc:l .ze ~a?ran~ho.. tnajet~u, p.ozemkového jest, zjednodusllI a zkrabl! pndelove nzel1l pn provac\el1l pozemkové' reformy, zejménar-rovésti co nejrychlejí příděl zabrané půdy
k ú čel ů mst a veb ním. Dokladem toho jsou materia1ie zákona vládní návrh, tisk 3369, a zpráva výboru, tisk 3408, jakož i těsno
piseck'; zpráva o 129. schů~i poslaneck~ sn~mo':.ny Národní~o. shro·
mážděnr v níchž se tento učel vyslovne zduraznuJe. Stanovl-ir tedy
prvý od;tavec §u 16 onoho zákona, že předpisů zákona nelze použiti,
jde-li bud' o pozemky, zapsané v knihách veřejných nebo parcely stavební neb o parcely zastavěné, nebo takové, na nichž jiný stavebník,
než přídělec, se stavbou jíž započa!, - nelze usta.~ovení to, v:ykládati
tak že z akce přídělové jsou vylouceny pozemky liZ proto, ze JSou ve
sta~ebním obvodu obce, pojaty jsou do plánu polohy a hodí se k zastavěni, neboť takový výklad příčí! by se pro;tě zákonodárcovu úmysl?,
opatřití oprávněným uchazečum právě ta kove pozemky. Kdyby b:y1 zakonodárce chtěl vyloučiti všechny takové pozemky, byl by do zakona
pojal ustanovení, poclot::é ustanovení šesté~o odstavce §u 1 .záko~a
ze'dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. an., ze »zakon se netyka zemedělskf;ch pozemků v zastavěné části měst neb obcí (stavebních míst)«.
Toto ustanovení mělo ovšem význam v zákoně o zajištění Pl,cly drobným pachtýřům, poněvadž tímto zák?nem měla ~ýti ,ajištěna půda
zem ě děl s k á není však pro ně mlsta v zakone ze dne '17. unora
1922, čís. 77 sb. z. a n., jehož účelem, jak podotčeno, jest, opatřiti
uchazečům co nejrychleji místa stavební. Vyňaty z předpisů tohoto zákona jsou tedy dle §u 16 jen takov,é p.ozem~x,. jichž nel".,: přidě~iti .~cha
zečům o stavební místa bez porusenr sllne]SICh a stars1ch prav ]1nych
osob. JSou to pozemky, jež, vyznačeny jsouce ve veřejných knihách
výslovně jako parcely stavební, určeny jsou zpusobem, každému znatelným, k stavebním účelům vlastníka, byť i dosud zastaveny nebyly;
nebo pozemky již zastavěné, t. j. pozemky, na níchž jsou jíž, zřízeny
budovy; nebo konečně pozemky, k nimž nabyl již někdo jiný práv tím,
že započal na uich stavětí. Názor, že za z a s t a věn é pokládati jest
též takové pozemky, které jsou obklopeny stavebními par~elami a budovaini na nich se nalézajícími, nelze uvésti v soulad am s doslovem
zákona, ani s vylíčeným úmyslem zákonodárce. Nižší soudy, zamítnuvše
námitky vlastníka, neporušily tedy ustanovení zákona, pročež tu není
předpokladů §u 16 nesp. říz. ze dne 9. srpna 1854, čÍs. 208 ř. zák., za
kterých by bylo lze vyhověti mimořádnému dovolacímu rekursu a změ
niti nebo zrušíti srovnalá rozhodnutí nižších soudů.
čís,

2646.

Přípustnost pořadu práva pm nárok na náhradu škody na polnostech, nebylo-Ii zahájeno trestní řízeni pro polní pych.
(Rozh. ze dne 23. května 1923, R I 456/23.)

důvodů
Účelem zákona ze dne 17. února 1922, čís. 77 sb. z. a
přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna

vydávají

n., kterým se
1920, čís. 329

O žalobě na náhradu škody, již prý způsobila na žalobcových polích kuřata žalované, rozhodl 'l r o c e sn í s o udp r v é s t O I i ce
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věcně. O d vol a c í s o II d zrušil sám od sebe rozsudek i s předcho
zím řízením pro nepřípustnost pořadu práva ,a odmítl žalobu. D ů
vod y: Jde tu o poškození poli a dlužno použiti nařízení ministerstva
vnitra a spravedlnosti ze dne 30. ledna 1866, čís. 28 ř. zák. po případě
zákona o polním pychu pro království České ze dne 12. října 1875,
čís. 76 zem. zák. žalobce také, í když to přímo ze spisů není patrno,
II obecního úřadu oznáme:1Í učinil a byla také obecním úřadem vyslána
komise, jež škodu zjistila. Nemá tudíž prvý soudce rozhodnouti o škodě,

nýb!,ž politický po případě obecní úřad. Žaloba byla dne 30. září 1922
prvemu souJu podána; škoda vzníkla v měsíci červenci 1922. Nenastalo
tudíž dle §u 39 cit. nař. v té době ještě promlčení a nenastal tudíž
případ, jejž má na mysli § 44 zák. o polním pychu. Proto nejsou soudy
povolány, by ihned rozhodly, když jest uplatňována škoda z polního'
pychu, čemuž jest tak i v tomto př}padě, neboť dle §u 1340 obě. zák.
posL odst. a dle čl. J 5 státního základního zákona o moci soudcovské
z 21. prosince 1867, čís. 144 ř. z. mohou se postižení řádného soudu
jedině tehdy dovolávati, nejsou-Ii s výrokem politického úřadu spokojeni, totiž když tento rozhodl otázku odškodnění v souvislosti s administrativním řízením. Ježto nyní jest v běhu řízení u obecního úřadu,
který polit. úřadu podléhá, nastala příslušnost polit. úřadu a nebyl
řádný civilní soud oprávněn ve věci té rozhodovati a nepotřila tato věc
na pořad práva civilního, nýbrž jest ji rozhodnouti politickým úřadem.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvobcímu
soudu, by rozhodl o odvolání ve věci samé.

D ů vo dy:
Rekursu nelze upříti oprávněnosti. Neprávem dovolává se soud
druhé. stolice předpisů zákona ze dne 12. října 1875, čís. 76 zem. zák.
pro Cechy o ochraně polního majetku, neboť příslušnost obecních
úřadů dle §§ 31 :' násl. tohoto zákona k rozhodování o náhradě škody
_ nem bezpodmmecnou, nýbrž má za předpoklad trestní řízení pro polní
pych, jež lze zahájiti k žádosti poškozeného nebo polním pychem ohroženého nebo na oznámení přísežného polního hlídače. lelikož dle obsahu
žaloby a dle přednesu strah v tomto případě takové oznámení nepři
chází v úvahu) dlužno za to míti, že zahájení trestního řízení a tím založení příslušnosti obecního úřadu k rozhodnutí o náhradě škody bylo
na vůh ponecháno žalobci. Tento neučinil trestního oznámení, nýbrž
omezil se, jak jest zřejmo z dopisu obecního úřadu ze dne 1. listopadu
1922 a ze žalobcovatvrzení na žádost, by obecní úřad zjistil výši škody.
Že ani k tomu za přítomnosti starosty nedošlo, plyne z uvedeného dopisu. Dále dlužno podotknouti, že zde jde o náhradu škody 580 Kč,
jejíž určení dle §u 40 uvedeného zákona jest vyloučeno z oboru působ
nosti obecního úřadu, pokud převyšuje částku 30 Kč a nebyla uznána
odpůrcem poškozeného. Pořad práva není tedy vyloučen, naopak tato
rozepře patří k příslušnosti soudu dle ustanovení §u I j. n. a §§ 1321,
1322 a 1338 obč. zák.
čís. 2647.
V dědické smlouvě lze ve prospěch druhého manžela poříditi též
částkou menší než třemi čtvrtinami poo:ůstalosti a ohledně zbytku lze

ve smlouvě poříditi, a to i odkazy, ve prospěch třetích osob. Pozůsta·
lostním jměním rozumí se tu celá pozůstalost, nikoliv pouze tři čtvrtiny
její.
(Rozh. ze dne 23.

května

1923, R 1 469/23.)

Dědickou smlouvou ze dne 4. září 1910 ujednal zústavitel se svou
manželkou, že pro případ, že by jeden z nich zemřel dříve nežli druhý
v kterékoliv době po uzavření sňatku manželského bez zanechání ~dítek
z jejich manželství zrozených, poděditi má na živu zbylý manžel celé
po zemřelém pozůstalé jmění, že však bude povinen zákonným dědicům
zemřelého jménem odkazu vyplatiti jednu třetiuu čisté pozůstalosti.
Když pak manžel bez zanechání potomstva zemřel, přikázal p o z ů
s tal o s t n í s o II cl celé pozústalostní jmění vdově zůstavitelově s tím,
že vyplatí třetinu čisté pozůslalostisourozencům zůstavitelovým. D ů
vod y: Podle dědické smlouvy má se dostati vdově celá pozůstalost,
bude však povinna, zákonitým dědicům manželovým vyplatiti jménem
odkazu jednu třetinu čisté pozůstalosti, tedy vÍCe než ukládal zůstaviteli
předpis §u 1253 obč. zák. Zůstavilel učinil o čtvrtině §u 1253 obě. zák.
sám dědické opatření, poněvadž 25% čisté pozůstalosti zvětšených na
33% odkázal svým zákonitým dědicům. Zástupce sourozenců zůsta
vitele má za to, že vzhledem k ustanovení §u 1253 obč. zák. patří jim
jako zákonným dědicům \4 pozůstalostního jmění in natura a pozůstalé
vdově % zbývajícího pozťJstalostního jmění proti tomu, že je z jí při
padlého dědictví povinna vyplatiti sourozencům zůstavitele 'I čistého
jejího nápadu, avšak náhled tento jest mylným, což jasně' vysvítá
z usnesení rekursního soudu ze dne 18. řijna 1922 a téhož náhledu
jest i Krainz ve svém systemu rakouského všeobecného soukromého
práva, vydání z roku 1917 strana 413, dle něhož i přes ustanovení
§u 1253 obč. zák. obdrží dědic z dědické smlouvy i čtvrtinu dědickou,
jež volnému poslednímu pořízení vyhražena býti mUSl a to v případě,
že dědic ze smlouvy dědické byl k této čtvrtině jako dědic ze závěti
povolán, nebo v případě, že zůstavitel tuto čtvrtinu odkazy vyčerpal,
jak jest tomu zcie, takže pozůstalé vdově, která k celému dědictví na
základě dědické smlouvy výminečně se přihlásila, přísluší nárok na
celé dědictví proti tomu, že odkazovníkům vyplatí' I, čisté pozůstalosti.
Rek u r s n i s o u d usnesení potvrdil. D Ů vod y: Soud rekursní sdílí
plně právní názor prvniho soudce, shledává, že usnesení jeho věci i zákonu úplně odpovidá a jest správně a výstižně odťJvodněno a nemohou
vývody stížnosti na tomto přesvědčení rekursního soudu ničeho změ
niti. K vývodům stížnosti podotýká soud rekursní ještě toto: Pokud
se týče v),tky, že první soudce pokládal se vázaným usnesením tohoto
soudu 'rekursního ze dne 18. října 1922 a jen z tohoto důvodu svůj pů
vodní názor právní změnil, neodpovídá výtka obsahu napadeného usnes~ni, neboť první so~dce vedle onoho usnesení dovolává se výslovně
na~ledu systemu Kramzova pro svLij změněný právní názor a jmenovlte mkde nedovozuje, že cítí se vázán právním názorem soudu rekursního. Pokud stížnost snaží se vyložiti dědickou smlouvu ze dne 4. září
1910 a ustanovení §u 1253 obč. zák. v ten rozum, že sourozencům zů-
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stavitele má se dostati z pozůstalosti odkazu 'j, ze tří čtvrtin pozů
stalosti a dále ještě zbývající jedna čtvrtina pozůstalosti a to bez dluhů,
shledává soud rekursní náhled ten mylným. Zmíněná dědická smlouva
ustanovuje, že v případě bezdětnosti manželství má na živu zbylý manžel poděditi celé po zemřelém pozůstalé jmění, že však bude povínen
zákonným dědicům zemřelého jménem odkazu vyplatiti jednu třetinu
čisté pozůstalosti. I soud rekursní z toho seznává, že podle obsahu dě
dické sní!ollvy má se vdově dostati celé pozůstalosti, proti tomu, že

zákonným dědícům manželovým musí vyplatiti jménem odkazu 'j, čisté
pozůstalosti. Dle ustanovení §u 1253 obč. zák. sluší rozeznávati, zda
manžel při dědické smlouvě učinil dědické opatření o čisté čtvrtině pozůstalostního jmění, či nikoliv. Jen když opatření toho neučinil a celou
pozůstalost manželu slibil, připadne čistá čtvrtina dědicům zákonným,
nikoliv manželu. Když však dědičné opatření učinil a to, jako v tomto
připadě, když odkázal svým zákonným dědicům nejen čistou čtvrtinu,
nýbrž ještě více, totiž jednu třetinu čisté pozůstalosti, není tím předpis
§u 1253 obč. zák. nijak porušen. Nevzdal se tedy zůstavitel dědickou
smlouvou práva učiniti dědické opatření, nýbrž naopak práva toho ve
skutečnosti pOt žil a to ještě ve větší míře, než zákon předpisuje. Z obsahu dědické smlouvy jest tedy jasně a určitě za to mítí, že vdova má
0bdržeti veškeré pozůstalostní jmění in natura a čistou třetinu vyplatíti
úkonným dědicům hotově. Ze zákona nelze dovozovati, jak stížnost
uvádí, že ono dědické opatření státi by se musilo závětí, stačí, když
stane se tak zřízením odkazu v dědické smlouvě a v tomto směru sluší
dle náhledu systemu Krainzova na takové dědické opatření ve prospěch
třetích osob, i v dědické smlouvě obsažené, hleděti jako na odvolatelné
dědické pořízení. Soud rekurs ní nesdílí právního názoru stěžovatelů
že zůstavitel mohl dědickou smlouvu uzavříti pouze a jedině o třech
čtvrtinách svého majetku a že mohly by vdově připadnouti pouze jen
tyto tři čtvrtiny pozůstalosti. Správně dovolává se první soudce systemu
Kralllzova vydání z roku 1917 str. 413, že dědic z dědické smlouvy
obdrží i čtvrtinu dedickou, jež volnému pořizování vyhražena býti má,
v tom případě, když zůstavitel tuto čtvrtinu odkazy vyčerpal, jak stalo
se v tomto případě. Pokud se stěžovatel dovolává komentáře Stubenrauchova, sluší uvésti, že ten právě mluví o případě, kde zůstavitel
o čisté čtvrtině nepořídil a celé pozllstalostní jmění manželu druhému
smlouvoudědiékou pří slíbil (slova »das blosse Versprechen des ganzen
Nachlasses ist nicht hinreichend«). Názor v systemu Krainzově vyslover.ý není nikterak v rozporu s poslední větou §u 1253 obč. zák. »byť
i celá pozůstalost byla přislíbena, nepřipadne (ona čistá čtvrtina)
,ml~nímu dědici, nýbrž dědicům ze zákona«, poněvadž sluší k této po,lední větě připojiti slova, která jim předcházejí »když zústavitel o čisté
čtvrtině nepořítlik Pak vynikne smysl její zcela jasně. Již ze slov »čistá
čtvrtina« plyne jasně, že není tím míněna čtvrtina celého pozůstalost
ního jmění, nýbrž jen část čisté pozústalosti. Neodporuje tedy výklad
zákona, jak první soudce jej v napadeném usnesení uvedl, ustanovení
§u 1253 obč. zák. v žádném směru a není vůle zůstavitelova v rozporu
se zákonem,jak míní stěžovatelé.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

§u 16 pat. o nesp. řízení. Usnesení není v rOlNem. t u I10d1l1ínek
.
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poru se spisy. Pozllstalostní soud dovo ava s~ s~e usn~~~m .re, urSlll o
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sením tím, nýbrž jen na d.oklad spravn?s, I. s;e o v as ?I o ~ra~n~ o
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za)"isté {lečinil, kdyby byl uznal z~va~nos, prav11l ,Ot na" ~ l:, prO)keve -

"ho "iž rekursnÍm soudem. Po pravm strance nem ,~, zre]me neza on-

ne . )'1 t o vy'klad dědické smlouvy ze dne 4. zan 1910 a §u 1253
nostJ. S o n .
k ..
d'
."
o str' nce
obč. zák. V obojím směru posoudil re urSl1l sou ~ec splavne p..
a.
rávní. Dědickou smlouvou ustanovily .se Sn;~UVl1l st~any navzaJe~ de:
~ici celého jmění pozůstaJfho po manzeh dnve ze~1fel~m, a ulozlly. SI
lovinnost vyplatiti zákonrJým dédiclun tl;hot? ll1a~~ela )ako. odkaz trelinu čisté pozůstalosti. Podle §u 125.~ obc. zak. muze Z~St~.",~e1 v.e prospěch manžela na živu zbylého pondltJ P?u,ze ohled~e tn ctvrhn pozůstalosti. Předpis ten nevylučuje oprá~l~el1l.smluvl1l ~trany, by so~
časně s dědickou smlouvou a v téže list111e u;Il1Ila volne pos.ledl1l ponzení (freie letzle Anordnung) i ohledně zbyle čtvrtll1y, na fr. odkaze,O;
ve prospěch třetího. Naopak nemŮže zůstavitel jak? smluvn~ strana ?ytJ
nucen, by dědickou smlouvou pořizoval ve ~pro,spech d~uheho ,:,anzel.~
ohledně všech tří čtvrtin, nýbrž mŮže tak zaj1ste UČll1lh I ohled~~, mensl
části pozůstalosti. Tak se stalo dědicko~ smlouv?u ze dne 4. zan 1~1O,
kterou strany pořídily ve prospěch dru~e strany Jen ~zhle?e?\ ke dvel"!a
třetinám pozůstalosti, zbytek pak odkazaly. zakonnym de~,~um. Pozustalostním jměním ve smyslu této s~110~vy Je proto rozume!} celo.u .po~
zůstalost, nikoli tři čtvrtJny, vyhrazene §en; 1.25.3 obč. za~. dedlcke
smlouvě, ježto omezením pozůstal?sh n~ dve t~etll1Y Jako čast, smlouvou děditelnou vyhověly strany zakonnemu pozadavku uvedeneho §u.
Podle zásady §u 914 obč. zák. platící dle §u 105 třetí dílčí nov:ly ~ ]lro
výklad dědické smlouvy, nesl se úmysl smluv~ích stran. zajls!e Jen
k tomu, by zákonným dědicům dostalo. se z poz~~talostJ predemreleho
manžela třetiny místo čtvrtiny, já by JI111 byla p~lpad~a podle §u 1253
obč. zák., kdyby nebyly smluv11l stranr. pOjaly z:IZe11l ,?dkazu v~ ~ro
spěch jich do dědické smlouvy. K dalsll1:. vyvod.um st,lzno~tr. u;,adl .se
ještě toto: Že by smluvní strany byly zamyslely, zakonnyo: dedl5~m pre~
nechati polovici (I. j. dvě čtvrtrny) člste pozustalostr, Jak stezovatele
tvrdí, nelze podle zásady shora uvedené do.voditi ze smlouvy. Z oko~
nosti, že zůstavitel jako prostý rolník nelllel potuchy O.~u 1253 obc:
zák. a že ani notář na ustanoveni to nemyslil, nelze mceho dov~d~tr
v neprospěch druhé smluvní strany. účele,:, §u 1253 ,bylo zabrar;lh
tomu, by dědickou smlouvou nebyly smluv11l ~trany zkracen~/e ~vem
právu pořizovati volně aspoň .0 . čtvrtině po.zustalosy, po pnp~~e bJ
nebyli zkráceni jich zákonní dedlc!. Toh? vsak ,ne11l ~ tom!o pn~a?e,
ježto smluvní strany pořídily ve prospech svych. zak~nnych dedlcu
o větší části pozClstalosti. Že bJ pořízer;í ve prospe;h tech!o nem~hl~
býti pojato do listiny o smlouve sepsane, nevy~lyva ze. zakona,. jenz
praví všeobecně: »Hat der Erblasser darliber 11Icht verfugt«, anlz naCiviln! roznodnutl, V.

5.
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řizuJ' e J

že se tak muze
" • s t'"
ah Jen mimo smlo
ď:;ct"
. ·.v
ustanovení jest vztahovati jen na d h uvu e lckou, JeJ'z omezujíci
l
osoby třetí. Ani další věta zákona' "fU ou sm uvm stranu, ne však na
versprochen \Vorden isl« nemluví ~ obsc~on d,;" ganze Verlassenschaft
případě nebyla druhé straně slíben~rocs~~ch st:zo~atelů, j,ežto v tomto
Hetiny, Byla tudíž pozůstalost správně e pařik?z~sta ost, o nyb;ž její. dvě
zavazkem b
'k
'
,.
azana pozustale vdove se
stalo sti ja'ko ~dt~z~nnym ded,cum vyplatila pouze třetinu čisté pozů-

soucl u, připO!l1í~á ,se proti vývodům rekursu, že
předpisy v I" .c}ne o b s a ze n, . s o. u cl ~ ve

§ 7 a) j. n. obsahuje

sporech, přikázaných
sborovým soudnm prve stoltce, llIkohv predplsy O soudní při s I u šn o s t i, pročež nelze se důvodně dovolávati ustanovení §u 104 j, n.
o podrobení se soudu nepříslušnému (prorogace).

o

čís.
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Před samosoudcem projed' '"
II
vatí žalobu navzájem ma'etk:avaJlclm 1 avní spor, nelze projednásoudcovy právomoci (§ 7 ~) j. ~~~ hodnotu, přesahující hranice samo-

d

(Rozh, ze dne 23, května 1923, R I 481/23.)
Samosoudce (§ 7 a) j n) o h dl 'k '
R-ové o 6151 Kč; tak o 'VZáj:'11~éožalo~. oEzalfběRban~y Ž, ~roti Emilii
o 27.256 Kč, O d vol a c '
,e mIle -o ve proh bance Ž,
žalo,by Emilie R-ové proti ha~coe
ZfUSII, rozsud~k ~)1led,ně vzájemné
prvym rokem k ústnímu jednání
.
pr:,dchoz,un nzemm, počínajíc
čkaje pravomoci, znovu prO;jedn~t aV~~;h:Jlc vprve'~tu s~u~u, by ji, vy• u 7 a §u 7 a) j. n. v novém znění k t '
,sena u.
u vod y: Dle
hují předpisy rázu donucovacího a' . ere v otazce ob~azení soudu obsazáležitost banky Ž, proti Emilii R-OV~'(~~:'~\ s~,an odnat~, patřila právní
samosoudcem, Ona pak Emilie R-ové
b u proje9,nam a rozsouzení
Ustanovením příslušnosti pro žalob pro I, ance Ž, (CIS, 2) před senát.
řečeno, že obě záležitosti tot" y na ,vz,ajem ,dle §u 96 j. n, není ještě
musí býti ku společnému' ro .~~ ~ prve zalobe a, o hlobě navzájem,
spojení takovému může dOjfti ~o~~~nl a ,~zh?clnUÍl spojeny, naopak ku
nevadí tomu donucovací ')řed is
za po '~Iilek §u 187 c. ř. s, a pokucl
uvedených předpisech n;lze fe/ ,o obsaz~n, soudu (§ 9 j, n.). V posléz
slušnosti soudu (slova»
J ne~~ t~atlOva!t povahu předpisů o oři
obsazení soudu (§ 7 a) . , , ,PIO§ pr1s0U,snost sborového soudu aneb 'pro
t '
' . ,« V U 6 J n) Poněvadž
"
oSÍl ČÍs, 2, ve které předm· t
" ".
v pravlll záleži-

ut ":'1

§

i,

~:~jzeá~~!v:no ř~d~~~o?OVán~, s~~~~,~o~~~~~:~en~~I~~os;~á~~~ ~Čžaf:~~

jakém rozšíř~ní (Změl~~)u~~~~~oyvap':!ct j:.ou 1zceladsa~lOstat?~, takže o uč
c ř s)
bl.'"
CIS, uve ene mluv,lt nelze (§ 235
řád~ě' ~b~:z~n SOpuot,~~' ~~d';~':í abr~zho~ování v právní záležitosti čís,2
toho řízení to 'i roz;udek /ce ' r Y ",ne osta!ečně obsazen, Následkem
býti zrušeny (§ 477" 2 e ,ve~), te vydany JSou zmatečny a musely
clS. c. r s a právní záležitost t
t
k novému jednání a rozhodnuÚ ~řcd
do. v,. v
a pro, o vrácena
c. ř. s,),
' ,
sou ~m radne obsazenym (§ 478
N e j vy

Š

ší so

II

cl nevyhověl rekursu.

Dtlvody:
Napadené usnesení hoví I·
Odkazujíc stěžovatelktl na p ne zákonu a jest správně odůvodněno
důvody, při činěné k usnesení odvolacíh;

čís.
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Vyrovnávací správce není oprávněn ani povinen, by vydržoval podnik dlužníkův vlastním jměním. Rozsah úřední činnosti vyrovnávacího
správce.
Nárok vyrovnávacího správce na odměnu vzniká teprve přiřčením
odměny soudem.
Vyrovnávací správce nesmí si z dlužníkova jmění ponechati zálohy
na nárc.ky ze správy.
(Rozh. ze dne 23, května 1923, Rv I 1023/22.)
žalovaný byl vyrovnávacím správcem firmy Ř., na jejíž jmění byl
po zastavení vyrovnacího řízení vyhlášen úpadek. Ježto žalovaný přijal
pro firmu Ř, platy po zastavení vyrovnacího řizení, žalovala ho úpadková podstata firmy Ř. o vydání přijatých platů. žalovaný namítl navzájem pohledávku ve výši žalobního nároku, jež prý mu vznikla za
řízení vyrovnacího jako vyrovnacímu správci. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e žalobě vyhověl a uvedl ohledně namítané pohledávky
navzájem v d Ů vod ech: žalovaný namítl k započtení vzájemnou pohledávku, která mu vznikla za vyrovnacího řízení jako vyrovnacímu
správci, avšak tato pohledávka, které žalovaný k úpadku nepřihlásil,
nehodí se k započtení, neboť jsoucnost její může býti zjištěna jen výrokem vyrovnávacího komisaře (§ 32 vyr. ř.), což se však dosud 'nestalo
(§ 1439 obč, zák,), Dle spisů o vyrovnávacím řízení firmy Ř. žalovaný
oproti vyrovnávacímu komisaři prohlásil, že žádných nároků nečinÍ1
ježto <'yl vyrovnán dlužníkem, avšak takováto úmluva vyrovnávacíhc
správce s dlužníkem jest dle §u 34 vyrovnávacího řádu neplatná, Ode
vol a c í s o u d rozsudek potvrdiL D ů v o cl y: Jak řád konkursní
v §u 2 (2) výslovně ustanovuje, trvají účinky předchoziho vyrovnacího
řizení i v úpadku, pokud se týče prodlužují se až do dne jeho zahájení,
byl-Ii návrh na vyhlášení úpadku podán nejpozději do 14 dnů po zastavení řízení vyrovnacího, V tomto sporu jde právě o takový případ,
neboť návrh na vyhlášení úpadku prot. firmou E. podaný došel na soud
úpadkový dne 15, dubna 1921 a řízení vyrovnací zastaveno dnem 2,
dubna 1921. Jak motivy k úpadkovému řádu vysvětlují, vyžadl!je toho
stejný zájem věřitelů a zásada stejnoměrnéhu uspokojení, ovládající ří
zení vyrovnací, by účinky vyhlášení úpadku, pokud již zahájením řízení
vyrovnacího nastaly, byly posunuty zpět k době, kdy řízení vyrovnací
bylo zahá~eno. (Manz, konk, řád 1915, str. 40, redigováno Drem FriedlaendremJ. Včasným podáním návrhu na vyhlášení úpadku může vě
řitel příštiho úpadce právě zabrániti, by zaniklá práva zástavní zase neožiia neb odpůrčí nároky, již založené, nepominuly nebo postupy, pro
56*
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právo hl,,:s?vací ?ezúčinné,. účinnýl~li se nestaly a pod. (tamtéž, str.
~9). Zvl~ste pak Jest v mohvech zdurazněno, že uplatňovati lze v říze'
u~adko~em pouze takové vzájemné pohledávky započtením na pohl~
d~vky upadcovy a docíliti tak započtení jich v plné výši a nikoli pOuze

pnznano~ kvotou, vzmkly-h nejpozději 6 měsíců před zahájením řízení
;,yro,:naclho (§ 20 konk. ř.), předpokládajíc, že věřitel, nabývaje vzájemne poh.ledávky, nevěděl již o dlužníkově insolvenci (tamtéž, str. 39).
P!:?to_ nen~ ? tOl;' pochybnosti, že žalovaný vyrovnací správce nemůže
V~CI zalujlc;mu upa~kovému správci započísti celou vzájemnou pohled~vku, kdyz ?ejen _~e v.zmkla teprve za řízení vyrovnacího, nýbrž on
san: J:ko "organ,. v nzel11 vyrovnacím dlužníka kontrolující, o insolvencidl.uzlllkove. velmI dobře věděl. Pokucl ve vzájemné pohledávce vyúčto
va~y jS?~ Ip~ložky tvořící výlohy a odměnu správce vyrovnacího, poukazal jlZ prvy soud správně k tomu, že cesta, jak zjistiti a upraviti jest
?ny pol?žky, př:d.epsána jest v §u 33 vyr. ř., a nelze tyto předpisy nijak ObCjltI. zvlastc pak samostatnou dohodou mezi vyrovnacím správcem a dlužníkem nebo věřiteli s opominutím vyrovnacího komisaře a
vyrovnacího soudu (§ 34 (3) vyr. ř.). Následkem souvislosti, jež v tomto
případě nastala mezi řízením vyrovnacím a úpadkovým ve smyslu §u 2
(2t konk. L, musí žalovaný ~o úpadkové podstaty vydati 77.694 K
s pnsl., jak je prvy soud vypocetl,.a to beze srážky svých k započtení
namítaných vzájemných nároků; i bude pak věcí orgánů řízení úpadko~ého, by o vrlohách a odměně vyrovnacího správce, pokud se týče o za~azení JIch, Jakož i mimo ně dále účtovaných položek správce jakožto
upadkového věřitele do určité třídy věřitelů úpadkových se usnesly.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání není. oprávněným. Vzájemná pohledávka dovolatelova

7~.718 Kč 74 h, ktero~ tento ve sporu ku započtení na žalobní pohledavku 77.694 Kč nam!tl, vznikla dle jeho vlastního vyúčtování jednak

z platů, které žalovaný jako vyrovnací správce ku provozu podniku vy:?v.nacího dl~žníka ze svého majetku jako hotové zálohy poskytoval, a
j1l1ych .hotovych výloh, jednak z nároku žalovaného jako správce vyrov~aclho na .odměnu za vedení správy. Dle zjištění nížších soudů, je~
muz odporovano nebylo, trvalo vyrovnávací řízení firmy Ř. v němž
právě žalovaný byl vyrovnávacím správcem, od 2. ledna do' 2. dubna
1921 a tímto dnem bylo usnesením obchodního soudu v Praze zrušeno.
Žalovaný však přijímal pro firmu .Ř. od jejích dlužníků dále placení i po
zrušení vyrovnávacího řízení, přijav celkem 77.694 Kč v době po 2.
dubnu 1921 do 19. dubna 1921, kdy byl na jmění firmy Ř. vyhlášen
upadek k návrhu věřitelky firmy E. P., učiněnému dne 15. dubna 1921
t.edy ještě před uplynutím 14 dnů od zrušení řízení vyrovnávacího:
Uřední činnost vyrovnávacího správce v hlavní své podstatě záleží v dozoru nad podnikem vyrovnávacího dlužníka a v činnosti zpravodajské
(1I1formační) vyrovnacím věřitelům a soudu o stavu dlužníkova majetku,
neboť zavedením vyrovnávacího řízení nepozbývá dlužník disposičního
práva nad svým majetkem, nýbrž jest jen v určitých právních jednáních

omezen (§ 8 vyrov. řádu). Nelze přisvědčiti dovolatelovu náhledu, že
dle §u 31 vyr. Ť. patři k činnosti vyrovnávacího správce také financo'litní dlužnikova podníku vlastními prostředky správcovými, neboť,
ukládá-Ii toto ustanovení správci, by pečovalo to, by dle možnosti závod v provozu udržel a jmění dlužníka nebylo zmenšeno, nikterak ho
Ilrz111ocňuje, tím méně zavazuje, by vlastním majetkem dlužníkův podník vydržoval. Avšak i kdyby ony platy vyrovnávacího správce považovány byly za hotové. výlohy správy, poskytnuté jako zálohy, potřebné
k udržení provozování dlužníkova podniku, byly účastnými přednost
ního práva clle §u 23 čís. 1 vyrov. ř. a staly by se dle §u 46 čís. 1 kmlk.
ř. poněvadž do 14 dnú po zrušení vyrovnávacího řízení byl učiněn
návrh na vyhlášení úp('.clku - pohledávkami úpadkové podstaty a mohly by dojíti přednostního usp~kotení dle o§u 47 (1) a (~) ~.~~k. L" nebyl by- nicméně dovolatel OpraVl?en, z d~vo~u sveho, dnVe]Slho l~radu
vyrovnávacího správce zadrzovaII ku krytI sve pohledavky z vedem vyrovnávací správy platy, které pro dlužníka po zrušení vyrovnávacího
řízení přijal, poně\-adž vyrovnávací řád, nedov~luj~ ~ni soudu; by ~a
vyrovnávacího řízení povolil vyrovnávaclmu spravcI zalohy ~,a Jeho naroky ze správy ze jmění dlužníkova, což plync z ustan?vem §u _33 vyrov. ř., jenž nemá obdobného předrisu, jako § 125 (3) konk. r. Tyto
přijaté platy jako jmění dlužníkovo patří nesporn~ do 1.Ípadkové p.od~
staty dle §u 1 konk. ř. a odvolac~ ~oud posoudIl vec po st:a~,ce pravm
úplně správně, uznav, že žalovany je povmen, ~by pro dluzl1lk~ vy?raných 77.694 Kč do úpadkové podsta.ty firmy R. zaplatIl. Jak~ o~azka
nepřípustnosti započtení byla odvolaclnI ~oud~"n v p~dstate spra~ne posouzena a postačí k jeho rozsudeč,ným du."odum odkazat~ a do!ozl~1 je?,
že, pokud vzájemná pohledávka, zalovanym ~e započtem namltana, za~
leží v jeho nároku na odměnu, dosud soudne am neurčenou, za vedem
správy· vyrovnávacího řízení, nestala se ještě ani existentní, pokud nebyla mu soudním usnesením přiřčena (§ 33, odstavec druhý vyr. ř.).
čís.
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Pot.:!ačování ve spekulačním obchodu
k ukončení spekulačního obchodu?
Stravný obcho1 může býti obchodem
obchodu.

(Rozll. ze dne 23.

května

či

pouhé poskytnutí zápůjčky
.
díierenčním. Pojem stravného

1923, Rl' I 1350/22.)

S. spekuloval v roce 1916 u bankovní firmy M. ohledně většího pola baisse, akcie však stouply a krytí jeho nestačilo. Nemaje
obrátil se na žalovaného, svého příbuzného. žalovaný ujednal pak koncem září 1916 se žalující filiálkou banky S., že tato dodá
bance M. za žalovaného akcíe, jichž se týkala spekulace S-ova, a zavázal se, že bance vrátí akcie in natura. žalobkyně složila akcie pro banKU
M. u vídeňské firmy J. žalobě, již domáhala se na žalo~aném vydá;'í
stejného počtu akcií, pro c e s II í s o udp r v é s t o I I C e vyhovel,
a uvedl mimo jiné v d Ů v o cl ech: Při úmluvě z konce září 1915 jed-

čtu akcií it
prostředků,

887
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11alo se jen o zapůjčení cenných papírů, lhůta ku vrácení papírú sm1u~en~ nebyla a ani řeči nebylo, o t~m, že by mohla žalobkyně žádati půj
eene paplry teprve tehdy zpet, az by je bylo lze pro S-a koupiti beze
ztráty. Posudkem znalců jest zjištěno, že zapújčení cenných papírL!, jež
om v obchodním smyslu označují za stravný obchod. na určitou nebo
neurčitou dobu jest obvyklým, odměna že byvá nebo 'nebývá smluvena
že takové půjčení třeba většího množstvÍ cenných papírů v bankách s~
vyskytuje ~ že jest banka oprávněna v tom př{padě, když lhůta ku vrácení není stanovena, žádati vrácení kdykoliv, naproti tomu však, že není

obvyklým určovati čas lm vrácení cenných papírů na dobu, až je bude
lze koupiti beze ztráty, jak to tvrdí žalovaný. Posudkem tím zjištěno
že opatření cen.ných papírů, v žalobě uvedených, jest možným, žejmén~
ve V!dm, kde JSou na burse znamenány. Ze zjištěných okolností vyplývá proto tento právní závěr: Tím, že žalující vihledern k úmluvě
z konce září 1916 složila pro firmu M. cenné papíry, o něž v tomto sporu
Jde, došel vyřízení" spekulační obchod, uzavřený S-em u této firmy a la
baisse. Převedením spekulačního konta S-ova na žalovaného a konta
fir;ny M. na žalující filiálku nenastalo nijak pokmčování v tomto speku~acmm ?bchodu, poněvadž úmluva taková se nestala a žalujícl strana
z~lovanemu pouze uvedené papíry zapůjčila na neurčitou dobu; jiného
zavazku nepřevzala, zejména nepřevzala spekulačního konta od firmy
M. Pro posouzení právního poměru mezi stranami jest zcela nerozhodným, jaká smlouva byla mezi firmou M. a S-em, jaká úmluva o převzetí
tohoto konta se stala mezi S-em a žalovaným k vůli záchraně onoho,
nýbrž rozhoduje pouze, k čemu zástupce žalující filiálky s dodatečným
souhlasem centrály se uvolil, a závazek ten byl dle povahy své pouhou
výprosou (§ 974 obč. zák.), takže žalobkyně půjčené papíry dle libosti,
jakmile lhůta, do 31. prosince 1916 daná, uplynula, zpět žádati mohla.
žalovaný byl si toho dobře vědom, že jde pouze o půjčení papírů a nikoliv o další pokračování v původním spekulačním kontě; vždyť v korespondencí své stále zmiňuje se jen o půjčení, ba ještě v dopisu ze dne
2. srpn~. 1921 tvrdí, že se žalobkyní účtování nevyjednal, naopak, že
tato půjčIla mu akcie bezplatně, bez jakéhokoliv účtování a ohražuje se
zde zejména proti poplatkům za půjčení a jiným výlohám. žalovaným
tvrzená úmluva, i kdyby byla prokázána, nemůže býti obchodem diferenčním, tím méně stravným. Pro obchod diferenční chybí zde vedle neurčení lhůty pro počítátcí diference podstatná náležitost, že dle úmyslu
stran dodání (odebrání) cenných papírů nemá býti žádáno; vždyť právě
zde žalující dodala firmě M. akcie, aby kryla závazek S-a u této firmy
a účelem dodání akcií byla finanční sanace S-a a ukončení diferenčního
obchodu; obchod stravný není zde proto, poněvadž tento je' pouhou
prolongací obchodu diferenčního, kteréhožto vzhIedem k uvedenému
~de nebylo. Ostatně těžko lze shledati pro žalobkyni nějaký spekulační
umysl v Jednání, dle něhož měla bezplatně, bez jakéhokoliv účtování
půjčiti akcie, jichž vrácení ovšem zajištěno bylo ruční zástavou
(kontem žalovaného), - na tak dlouho, až bude lze konto to realisovati beze ztráty pro žalovaného, ač obě strany věděly, že možnost ta
při stoupající tendenci kursu akcií po více let nenastane, a ač žalobkyně
z obchodu toho neměla míti práv, vyjma, že mohla počítati úroky

z uveru poněkud nižší sazbou. Posudek znalecký označuje sice obchod
mezi stranami za stravný, leč označení to není zde ve smyslu právním,

nýbrž pouze se stanoviska bankovního, jak vidno z jejich posudku,
v němž na základě korespondence prohlašují, že o spekulační obchod
se nejedná, poněvadž n;vyskytují se. v koresponden<;i odpočty, ~tbrž
jde jen o Obc!l?d str~vny, (v.~a,nkov:lIm smyslu), tolIz. o youhe pu!ce~1
cenných papíru. Ponevadz z]Isteno, ze Jde o pouhou zapujčku akcll vyprosou a tudíž žalobkyně vrácení jich požadovati může, bylo žalobě
vyhověno. O cl vol a c i s o Ll d rozsudek potvrdil v podstatě z týchž
dúvodů.

N cj vyŠší so

II

cl nevyhověl dovolání.
DůvoJy:

lest nesporno, že S. měl u bankovního závodu M. v roce 1916 spe-

kul~ční engagement a la baisse, jehož předměte~'. byly právě spo,rné
akcie, a při němž srovnalá vllle obou stran nesmerovala k efektJvl1lmu
vyřízení obchodu (dodání a odebrání): nýbrž tolik~ k ,place!',i (?ahrazení) diference mezi prodejní a kupl1l cenou, tak ze, slo o ?Iste dl!e~
renční obchody; - že M. hroZIl S-OVl pro nedostatecne krytI exeku.cm

realisací, a S., nemoha dáti další úhrady, obrátil se o pomoc na sveho
příbuzného, žalovaného, který projevil k tomu ochotu a požádalo provedení potřebné transakce žalobkyni. Bylo zjištěno, že žalující banka
za žalovaného skutečně dodala akcie, které byly předmětem spekulač
ního obchodu, složivší je u vídeňské firmy J. pro bankovní závod M.,
čímž, jak nižší soudy správně vyložily, došel v{'ř!zeni speku~ační obchod S-a u firmy M. Význam pro spor rozhodujlCI ma jen otazka, zda
skutečně, jak žalovaný tvrdí, žalující banka zároveň převzala celé spekulační engagement od firmy
neboť. kdyby .~om~ ta~ ~ylo! nelTI?hla
by se žalobkyně domahah doda!',1 spornych akcIl .. V.zdy! pn dlferencmlTI
obchodě efektivní dodání v pomeru mezI spekulujlclml ~tranaml jest dle
srovnalé vůle stran vyloučeno. žalobkyně mohla by tedy v tomto pří
padě toliko přikročiti k exekuční realisaci obchodu a žádati na žalovaném rozdíl, pokud by nebyla kryta složenou úhradou, vydávajíc se při
tom ovšem námitce diferenčního obchodu, ježto se takové obchody dle
ustálené judikatury a fiteratury posuzuji podle p:avide!, platnýc~ pro
hru a sázku, a proto jsou dle §§ 1271, 1272 o,bč. zak., nezal~va5elne, po:
kud cena nebyla napřed zapravena nebo slozena. Dukaz, ze zalobkyne
převzala spekulační engagem.ent od firmy ,M., vsto~pi!a tudíž, d? d~e
renčního obchodu se žalovanym, nastouplvslm na mIste S-a, nalezel zalovanému jemuž se však dle zjištění nižších soudů nezdařil. Lze připu
stiti, že ; pouhé skutečnosti, že žalobkyně dodala sporné akcie Hrmě
M., a tím došel svého vyřízení spekulační obchod mezI S-ou a fIrmou
.'Vl., nelze ještě. usuzovati!, že nebylo ve speku,l~čním obch~.du pokračo
váno mezi žalobkyní a žalovanou; - a rovnez nelze popntJ, ze obsah
předložené korespondence mohl by částečně nasvědčovati tomu, že skutečně k tomu došlo; - ale příslušná domněnka jest vyvrácena skutkovými zjištěními nižších soudů, učiněnými nejen na základě korespondence, nýbrž i na základě výpovědí slyšených svědků a výsledků zna-
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důkazu, a vížícími soud dovolací, že bylo mezi žalobkyní a • _
lo~anym
umluveno pouze zapůjčeni sporny'ch akcií že nebyla uj'ed ~a
Ihuta k v . '
'k'"
,
nana

leckého

, " I ~ cen, I,a ~", a ze nebylo ani řeči o tom, že by mohla žalob_
zadalI zapujcene ~apíry teprye tehdy zpět, až by bylo lze koup.lt! le'p ro S-a be::e ztraty. Tato zJIštění zahrnují přirozeně v sobě též
Zjlsten~ skutk?v,e, ze dl~ llll1lu~ly měl žalovaný vrátiti žalobkyni in na!ura akCIe, )ez, zalobkyne :;a I:eho dod~la firmě M., a tato úmluva vyluc"je proste predpoklad, ze zalobkyne vstoupila do diferenčního obchod~, t. j. z,:. dle srovnalé, v~le stran transakce, která byla smlouvaLI
za LIcelem vylizenr spekulacmho obchodu S-a s firmou M. měla b' ('
provegena tak, ž': se ve spekulačním obchodu mělo pok~ačovati ~
~,eZl zalobkym a z,?lovaným - že tedy žalovaný nebyl povinen dodati
zal~bkYI1l ~kCI:, Jez t~to za něho byla odevzdaJa firmě M. a žalobkyně
nebyl:.opravnena, pozado,::atr tyto akci~ ,od hlovaného, nýbrž že také
v pOhleIU meZI stranamI mel by tJ Jen v-yuctovan a nahrazen rozdíl ceny
za, kteI~~u byly akcie v r?ce 1?16 předprodány, a kupní ceny, které by
s~eho c"su bylo lze za ne dOClhtl. S tUll se shoduje také posudek slyše?ych ~nalců, kteří na, základě veškeré korespondence dospěli k úsudku,
z,e nesl? o spekulačnl obchod. Neodůvodněna jest výtka, že si znalci
tlI1~tovyrokem osobill právo,. vyhražené jedině soudu, ježto prý otázka,
zd~ J~ 0bchod meZI stranamI obchodem diferenčním, jest otázkou ryze
pravilI. ZnalcI vyslovilI pouze názor, jak by se n:l věc pohlíželo se stan?vlska obchodnIckého (bankovnického), soud názorem tím ovšem vázan nebyl, ale, dospěl-Ii se stanoviska právnického k témuž důsledku
ne p ocll;bII, poukáza~také k "mínění. znalců, podporujícímu jako vlastni
:::--- pia, I~I nazor.,Dal~l, Jak pnpushlI lze, ne dosti přesný výrok znalců,
ze jde :: lomto,pnp~de o s t ~ a v n y obchod, zavdal Ovšem příčinu k námItce zaIovaneho: ze stravny obchod nevylučuje obchodu diferenčního,
naopak lest nut:'Yl11)eho doplňkem a potvrzuje spekulační povahu obchodu. Za 10 vany mel by pravdu, kdyby dle zjištění nižších soudú šlo
~ stra~nSr obc!~od v už~ím bursOVl1,ě-technickém smyslu. V tom smyslu
IOZUl111 se tOtI'; stravnym (reportmm) obchodem obchod, jímž někdo,
kdo: burso,vml;0,obch?9U má ~deb,:ati nebo dodati cenné papíry, jež
ve stctnovene Ihute nemuze po pnpade nechce odebrati nebo dodati oddálí konečné ~yřízení .. t?hoto obchodu tím, že dodá cenné papíry za
urČItou cenu nekomu pnemu se úívazkem, že je'1"po určité době za urči
t<:u cenu. z~se převe,zme, - pokud se týče převezme cenné papiry ocl
l1e~oho J1neho za UíCltou cenu se závazkem, že mu je v určité době za
urCltOU cenu zase vrátí. Stravné obchody v užším burso vně-technickém
smyslu jsou tedy Ovšem hospodářskými obchody pomocnými za účelem
prolongac~, bur"sovních engagement.ů, Takový· obchod byl by tu však
v}o;nto p;Ipade Jen tehdy, kdyby Sl byli žalovaný nebo žalobkyně zmín~ny~, zpusobem opatřili akcie za tím účelem, by pouhým předkládá
mm JIch přI každém uspořádání oddálili konocné vyřízení spekulačního
o~cho~u., Z}ištčno ,vš::k, ~e, ak,cie, o které jde, nebyly dány k pouhému
pred~lada~I, jak ~Id~n~ka ustredna v dopisu ze dne 27. září 1916 pllvod".e ~ablzela, nybrz ze byly efekhvně dodány firmě M. k vyřízení spekulacl1Ih? o,b?hodu s S"em .s e z á vaz k e m žalovaného, že je in natura v r a t I zalobkYl1I. Nejde vlastně ani o stravný obchod v širším

k!,~e

t. j. O zápůjčku se zastavením cenných
b LIrS'ovně-technickém ,smyslu,
. Ios t'I s b ursovmrn
' engag emen t el11 ) a
,.0 která se llzaVlra, b ez SOUVIS
papIlU,
'I
"t",
t
t
t 0 astavitelem (Kostgeber), v umys u, opatn I SI pemze, a s rav?va e1 z (Kostnehmer) v·úmyslu, využitkovati dočasnp po ruce jsouclch e7 'ch _ peněžních hotovosti, neboť těchto předpokladů zajisté tu
vo ;~o Hledíc ke zjištěním nižších soudů šlo spíše o obyčejnou zan~
akcií žalované)1lU, a jen v tom smyslu lze mluviti o stravném ob~
~~~dl~ - tedy o smlouvu, jíž byly, spotř;bitelné \z~stltpit,elné) ;,ěc!
podmínkou, že bude sycho casu Vrai2ellO steJne mnozstvl tychz
I'
,any
s 983 obč. zák.). Námlt
. k a za
' I ovane' h
I 'J
'dl"e um
' Iuvy
věcí (§
o, "ze zaooKyne
, C'I)rávněna naléhatJ: na realisaCI obchodu (vracem akcII), dokud
neI1I
" d 'e za
, I ovane'h o, b ya
I vyto možno Jeze ztráty pro S-a, po pnpa
b
ne ' u dea Zj'l"štpním nižších soudu,
" ze se tvrzena"um
1 uva II e s t a I a, a
vracen
' d ' , kd' Ih't k
'
,
proto jest bezvadným též závěr n~ŽŠIC~v sou ll; ze,
yz ,ll a" ~racen1
žalobkyne muze nyl1I po
uplynuti nekohka
a k Cll" nebyla stanovena
, ,
)
. •
d'f
"let
požadovati je zpět od žalovaného. Nejde-Ii me,zl stranamI o I ere~cm
obchod spekulační, padá též námitka, že, tako;e obchody ,byly ,za. valky
zakázany, a netřeba se zabývalI dovolacu11l vyvody, vychazeJIclmI z tohoto předpokladu.
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Liknavý dlužník povinen jest nahraditi věřiteli nejen úroky z prodlení, nýbrž i znehodnocertí jistiny v mezičas! ode dne splatnosti do
dne placení.
(ROLIl. ze dne 23.

května

1923, Rv I 1444/22.)

žalobkyně dodávala žalované firmě stroje z Německa a dle úmluvy
byly kupní ceny splatny při oznámení, že zásilka jest připravena K odeslání pokud se týče dnem vystavení faktur. Faktury byly vystaveny
v době od 16. února 1920 do 23. dubna 1921 a, ježto žalobkyně čítala
splatnost teprve po 30 dnech od vystavení t~ které faktury, nastala
splatnost v době od 16. března 1920 do ~3. kvet,n:: 1921. Uhrnnou fakturovanou cenu 41.844 M 32 pf zaslala zal ovana zalobkym teprve dne
27. října 1921, připojivši 2868 M 78 pf n~ úroky. ž::lobkyně však yeníze nepřijala, nýbrž žalovala na zaplacem 48.538 Kc 34 h, Odpovlclajících fakturovaným markám v dobe splatnostI. Pro c e ~ n I s o ud
p r v é s t o I i c e žalobu oamítl. D ů vod y: Jde jen o otazku, zda Je
žalovaná povinna, nahraditi žalobkyni škodu, která jí vzešl:: poklesem
marky v mezidobí, kdy měly býti účty placeny a kdy skutečne byly pl,,ceny, v celé výši či jen v úrocích, které již d~e
~nora 1922 (ovšetr; po
žalobě) zaplatila, § 1333 obč. zák. stanOVl, ze sk?da, kte~ou dl,uzl1Ik
věřiteli prodlením ve smluveném placení dluhovanych penez zpusobl,
nahražuje se zákonnými úroky, Tímto ustanovením měly býti odstr,,něny všechny spory o výši škody, způsobené opozděným zapl"ceI1~m
dluhu. Toto ustanovení nevztahuje se jen na zákonitou !!!ěnu tuzemSKa
(Kč). § 1333 obč, zák. odvolává se výslovně na ustanovení (mezitím
zrušeného) §u 995 obč, zák. Toto ustanovení jedná o úrocích ze zápújčky. V §u 986 obč.. zák. mluví se o zápůjčce v kovových penězích a

1.

o>u

89!

papírových
díž mezi

penězích a mluví se tam též

měnou

o měně. Obč. zák. rozlišuje tua dluhovanou jistinou. V soudobém finančním patentu

ze dne 20. února 1811 je výslovně uvedeno, že smlouvy dlužno uzavříti
ve .vídeiíské měně a že jenom zápůjčky mohou" býti uzavřeny v jiné
měně, než v měně vídeňské (§ 987 obč. zák.). Z toho vysvítá, že v ustanovení §u 1333 obč. zák. znamená slovo »jistína« vůbec peněžité ob-

nosy a nejen obnosy v zákonné měně tuzemské. Ostatně stanoví § 999
obč. zák., že úroky musí býti placeny v téže měně, jako jistina. Z toho
vyplývá, že marka není II nás sice měnou, ovšem ale penězi ve smyslu

§u 984 obč. zák., čl. 336 obch. zák. a že škoda z prodlení nahražuje se
úroky. Je to též hospodářsky oprávněno, neboť žádný obchodník v tuzemsku nežádá zaplacení v markách, nemá-li

příležitosti,

použiti jich

jako peněz a využiti i v tuzemsku jejich kupní síly. Platí tudíž ustanovení §u 1333 obč. zák. i pro cizí měny. Ustanovení §t, 1333 obč. zák.
platí však i pro případ, že se měna (dluhovaná jistina) poklesem nákupní síly zhoršila. Vyplývá to nejen z ustanovení §u 988 obč. zák.,
nýbrž i z toho, že zrovna čas, kdy prohlášen byl občanský zákon, byl
časem stálého poklesu měny (viz shora naznačený finanční patent) a
že nicméně nebyl v §u 1333 obč. zák. vzat zřetel na vnitřní pokles
měny, naopak v §u 988 obč. zák. ustanoveno, že vnitřní pokles jde na
útraty věřitele. To se nevztahuje jen na dobu smluvní, nýbrž i na dobu,
následující dni, kdy bylo smlouvu plniti, tudíž i na otázku prodlení
dlužníka. Neboť, kdyby nebylo tomu tak, lilusela by býti taková odchylka od ustanovení §u 1333 obč. zák. zvlášť vyslovena, což se však
nestalo. O d vol a c í s o u cl uznal dle žaloby.
N e j v y Š š! s o u cl nevyhověl dovolání.
Dťlvoely:

Žalovaná uplatňuje dovolací důvody §u 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s., leč
neprávem. Jest nesporno, že fakturované markové kupní ceny, úhrnem
41844 M 32 pf, byly dle úmluvy splatny při oznámení, že zásilka jest
připravena k odeslání; - že žalobkyně činila toto oznámení fakturami,
zároveň zasílanými; - a že faktury byly vystaveny a zaslány v době
od 16. února 1920 do dne 23. dubna 1921. Splatnost markových kupních cen nastala tudíž v době od 16. února 1920 do dne 23. dubna 1921,
ale žalobkyně čítá splatnost vždy teprve po 30 dnech od vystavení té
které faktury, připomínajíc, že dopřála žalované lhůtu čekací (respiro) "
jednoho měsíce, poněvadž stroje z Německa zpravidla teprve do jednoho měsíce docházely. Žalovaná v době splatnosti _ od 16. března
1\120 do 23. května 1921 - neplatila, a octla se tudíž v prodlení. Pokud
v odvolacím spisu popírá prodlení, tvrdíc, že žalobkyně, odeslavši zboží
bez předchozího zaplacení, poskytla ji úvěr, splatný po upomínce, že
tedy faktury staly se splatnými teprve upomínkou, a že po upomínce
ihned zaplatila, - stačí připomenouti, že z toho, že žalobkyně vyšla
žalované vstříc nelze nikterak dovoditi, že se vzdala smluvního práva
a že bylo co do splatnosti dlužných částek něco změněno na úmluvě.
Žalovaná nedostála tudíž včas svému smluvnímu platebnímu závazku,
a proto bylo dle §u 1298 obč. zák. na ní, by prokázala, že se tak stalo

" '," :,

o lala však tohoto

důkazu.
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ktera JI vz ~','l.:
t I to nejvyššího soudu p a I us anoven
Dle ustále,,: JI!cllkatury t~,~o Jokud liknavostí dlužníka nevzešlá vě~
§u 1333 ouc. zak. je:~ po. ""11~ než ta že nemohl ode dne splatnostI
řiteli žddná jiná 1~1a}c .. o~a LIJI 'I h~od,,'oty nez:něněné, nelze však vě
dluhu využiti dluzlle jlstrnr c? c~ o náiuadě škody nedomáhal dalšího
řiteli zabraňovatI, by se cl e :a~a . dlením dlužníka zpúsobena škoda
odš~:~dnění, byla-li mu ,zavII:eny~" Ploklesem měny jistina byla znehodv jiných směrech, z:Jme~a tll;;; ~=lt;k ně jako tuzemská firma oprávnocena. V tomto ~npade by , I oSI;venských korun, kterou předsta
ně na, počítati s urCltou sun;ou ces ( f Neb la by utrpěla škodu, kdyby
vovaly dlužné marky v dobe sťla~~s Il~urs ;'Jarky vůči československ;
jí žalovaná v dobe splatnos I, ': y dl ' 'ch 41.844 mk 32 pf.; v dobe
koruně byl" příznivým, byla ::aplatlla tuznYdne 27. října 1921, byl kurs
V'sak kdy žalovana skutečne platrla, . j. 'I
"
'skoda" kdyby byla
'
, I bk . b la by vzes a znacna
,
"
marky již jen 59, a z~ o y11l
k 3? f jež tehdy v korunách českomusila přijati nabízeny~.~ 41.8: o~~dal~ h~dnotě v době splatnosti. Naslovensky' ch z daleka jlZ neo p
) k' f' a
která v době splat'
"ž tuzems a Irm proti tomu žalovana - ~ovne
tření dlužn' ch 41.844 mk 32 pf. vynosti dluhu byla by musrla k °IPa . 27 říj';'a 1921 dlužné marky za
48 538 I(c' 34 h dosta a (,le
l
.
,
nalozltl
.
,
I
k' ch a obohatila by se svym
mnohem menší sumu koru~, česk~~ ove,n:lobkyně Právem odmítla tedy
neospravedlněným prodl,e~lm na u °dr z 27 říj·na·1921. a dala jej k dis,
,
1 ceny zalovanou n e .
"
... t'
žalobkyne pelll~, p ~
.
§u 1415 obč. zák. nebyla povinna, prIja I
posici žalovane, jezto dle
"
na žalované náhrady škody a to
pouhé. splátky, a právem domaha se.,
tuzemské měně dostalo tolik,
dle §u 1323 obč. z~k. ,tak, aby s~ l~ ~alovaná zaplatila dlužné marky
kolik by v téže ~ěne mela, kdyby k1eré faktury, a to jest právě za~~lo~
v čas, t. j. 30 dl1l po vystave~t~: 34 h Neboť souhlasnému prohlase~l
vaný (omeze~ý) peníz 48.53 26 cdubn; 1922, že tento om:,zený pel1lz
" od vystavení faktur cene marek, ?~
obou stran pn ro~u ze d~e
odpovídá dle lmrsu v dobe 30 dnu k t u že se výslovně stalo k vulr
něž faktury zněly, - nelze vzhledem om" s'ta'vá pouze otázka právní,
,
·
že spornou zu
bč 'k rozuměti J'inak, nez" ze zazJ'ednodušení sporu s t lm,
'
§
u
914
o
za.,
.
l
a dle zásady, vys ovent v .
. l " í stanovisko za nespravn é
lovaná pro ten případ, že
soud ~zna ,{:ia o rávněnost a číselnou
a přidal se k stanovisku z~lobk~nek uzNepráv~m vytýká tudíž žalos rávnost omezeného žalob~lho naro u. od or se spisy, a neprávem
v tom
odvol,acl11;U
nebyla
spa t "ruje vadnost
, odvolaclho nze11l v om,
výše náhrady skody.

1

Y"

•

bJ

v~ná

směru

ro.zsU~kU ž~

zvlášť zjišťována
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způsobený zaměstnancí při štípání pařezu zam> t

Ručení za škodu dle §u 1157 o ' ' .
'
es navatelem.
vosti, stanovený všeobecnými před b~. zak. predp,?kládá stupeň bedliv počet též spoluzavinění ošk
p~sy o nahrade škody. Přichází tu
jest spatřovati v tom že S/kdo ozen~~~ Zan.edbání pečlivé bedlivosti
Pouhé zavdání n~dnětu k n pu~ ~ • o p:ace, pro niž nebyl školen.
nost dle §u 1311 obč. zák.
ahodlle skode nemá v zápěti zodpověd_
(Rozll. ze dne 23. kvěÍl'a
1923
R 1155 5/22.)
'
»,.V
Žalobce rozřezával 25. listo adu 192
..
>
by: kočím, společně s Františk~m H-emo k pnkazu ~al~vaného, u něhož
a zalovaný ve vzdálenosti asi čt >
t,. p;lou'p,:razeny topolový kmen
pOuží;raje ~ tomu železného klí:: I~~ ~u, ct~rt!l :palek .z téhož> stromu,
na klIn odletla železná tříska vl 'tl > I ~hoz bus!l.perhkem; pri úderu
O b a niž š i s o u d y uznaly ~at ~a. o ';1 do leveho oka a zraniía je
vice důvodem po právu."
o nI narok na odškodněni z polo~
Nejvyšší soud

nevyhověl dovolání ani té ani oné strany.
Důvody:

. Obě dovolání, provádějí jenon cl
I . •
I:,;ho posOuzení dle §u 503 čís 4
ř ov~ aCI dllvod ~esprávného právtreba především uvésti že ot: k . s. V~hledem k zalobcovu dovolání
po~uzovati také podle §u 115<:;
a. ~'la se "odpovědnost žalovaného
prace, kterou žalobců z rozka
h' za ., nema pro spor významu. AnI'
_c
zu ospodá>
. > k
" .
d nYl,
ani místo kde J·i konatI' >1
re prave onal, totiž řezání
.teprve
'
me nebyly samy o . b> .. k
,uraz vzmkl
'cl"
80 e UlJa nebezpečné
když se i
lového špalku ocel~vým klíne~sP~a ~~' p~~til ~a bl!z~u do štípání topo~
obecných předpisů o náhradě škod
~ Jc nam ru.ČI zalovaný podle všepovinnost, uložená hospodáři v §~ \1~/2~3, a n.asl. obč. zák.). S'mluvní
a zdraví čeledi zahrnuje v sob>
'ť' ooc. zak., by pečovalo život
by tělesnou be'zpečnost čel~dín~ ar~1 Itovlnnost,. zdrž;ti ;,e všeho, co
O
vinnost jest zákonem zaměstnavat Iraz! II mo?lo, J>ehkoz vsak tato pomožnosti, nevyž-adu'e se "í vě'" e I vys,?vne ~IOZel?a Jenom v mezích
pitole o náhradě škody ~klád~lh~
Slupne bedl~vostr, !,eŽ zákon v kaa
posuzování Sporu dle §u 1 157 . bln:(~, Jest zalobcuv>názor, že při
z~lobcovo spoluzavinění. Při pro~' . za . by ~ebylo mOzno uznati na
vYJlmečně předpis §u 1304 obč aZ~lk,em zavll1e;'l,obou stran platí bez. T
za . o spolecne zodpov>d
nec,'b a Iy- I'lobe, strany obvyki
e nos t'I; zanásledky vzniklého tím úrazu o~ ~I ~ a pozorn?~t, I;,usí společně nésti
~olání jakékoliv vlastní zavinění aa °tv~~í~le p'0rťl, sam, pOJ'írá.-li v. doJeho hospodáře. Práce žalov'
I,. ze
urazu closlo Jen VlnOU
anym
obstarávanou pravideh{ě sPI's>e
> kkona~al' J,;st rací čistě manu,dní,
. se pro ni ani zvlášt muzs
> d uJe
vyza
. , t ou
I' ce edl nez
. >has
.. po d"
arem, a neni 111 e Igence aUl vetslho stáří. Bylo-Ii

c' d
06/

e

žalobci v čase úrazu již 22 let, musí se u něho předpokládati ohledně
této práce též stupeň rozhledu a předvídavosti jako u jeho staršího sice,
ale v témž povolání zaměstnaného hospodáře. Že žalovaný jest hospodářem a žalobce jen čeledínem, nedokazuje samo o sobě větší životní
zkušeností žalovaného a neukládá tomuto větší bedlivosti. Uvádí-li tedy
žalobce, že, když žalovaný v bezprostředn; jeho blízkosti rozštěpoval
tvrdý špalek a bušil perlíkem clo klinu, musel každý člověk normálních
smyslů nebezpečí poznati, uznává lím, že i on sám, vida hospodáře
před sebou konati tuto práci, mohl a měl při náležité pozornosti hrozící
mu nebezpečí poznati a před nim se chrání ti. Nelze souhlasiti s odvolacím soudem, že žalovaný byl by v tomto případě zodpovědným, i kdyby
úraz byl čistě ~ahodilým, poněv~dž dal> k němu, p,:dnět vlastní či~no~tí,
totiž 'zatloukál1ll11 IdinU. Dle )3sncho znem druhe vety §u 1311 qbc. zak.
nestačí pouhé zavdání podnětu k nahodilé škodě, by jednající osoba
byla povinna ji nahraditi, podnět musí býti z a v i n ě n, musí i tu býti
podmínky §u 1297 obč. zák. Správné vsak jsou a dovoláním žalovaného zůstaly nevyvráceny vývody nižších soudů, že žalobcův úraz nebyl
čistě nahodilým, nýbrž byl spoluzaviněn žalovaným, jenž zanedbal povinnou bedlivost, v §u 1297 obč. zák. předepsanou, totiž bedlivost, kterou
každý při obyčejných schopnostech zachovávati může. Zanedbání její
spočívá v tom, že se žalovaný pustil do práce, pro niž nebyl školen, ač
mohl její nebezpečnost předvídati. Dle úsudku znalce nepovažuje se ,sice
taková práce za zvlášť nebezpečnou, ale při lesním hospodářstVÍ užívá
se k ní jen dělníků zručných a vyškolených, kteří jsou nad to pojištěni
proti úrazu. Když v letech 1916 a 1917 bylo velkosfatkuk lesním pracím
posláno vojsko, nebylo mu svěřeno ani rozštípání špalků ani pařezů,
poněvadž se jejich způsobilosti k těmto pracím nedůvěřovalo. žalovaný
ujal se tedy práce, která pro svou nebezpečnost vyžaduje jisté vyškolenosti, a nemůže se na svou omluvu dovolávati své nezkušenosti. Nemůže
se dovolávati toho, že mu odletování ocelových třísek, při takové práci
nebylo známo. Dle zjištění prvého soudu byl klín opotřebováním roztřepen kolem úderné plochy, takže při obyčejné pozornosti nemohlo
odletování štěpin z něho zůstati mu utajeno. Nemůže s úspěchem poukazovati ani na to, že š k o len Ý m dělníkům se za paměti znalců odletujícími třískami ocele úraz nepřihodil, a že často dva dělníci současně
zatloukají klín do jednoho špalku, stojice proti sobě. Jest zřejmo, že ocelové třísky neodletují proti směru úhozu, nýbrž stranou, takže neohrožují
dělníků samých, nýbrž okolí. Řídkost úrazů, takto vzniklých, vysvětluje
se dostatečně tím, že dřevaři v lese pracují pravidelně o samotě, neb
aspoň dbají toho, by ve směru odletujících štěpin nikdo nestál. žalovaný
zanedbal náležitou bedlivost právě tím, že se pustil do štípání špalku
v blízkosti čeledi. Již při obyčejném štípání dříví vyžaduje obvyklá opatrnost, by se dělo po straně; při zatloukání klínu těžkým perlíkem jsou
síla a prudkost ,íhO'lu zmnohonásobněny a ohrožený kruh jest přirozeně
mnohem větší. Nejvyšší soud připojuje se proto k názoru nÍžších soudů,
že žalovaný nezachoval při své práci povinné bedlivostí a jest za úraz
spolu zodpověden. že v případě zavinění žalovaného musí i žalobce býti
pokládán za spoluzodpovědného, bylo již nahoře uvedeno.
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Vydržená, avšak v pozemkové knize nezapsaná práva nezanikají exekuční dražbou, věděl-Ii o nich vydražitel nebo mohl-li o nich věděti.
(Rozh, ze dne 23. května 1923, Rv I 61/23,)
, Vlastníci u,sc~losti Č, p. 3,d0"2áhali se na nynější vlastnici usedlosti
c, p, 7 uzna11I, ze Jim pnslusl pres pozemky čk, 49 a 655 služebnost
:hůze a jízdy trakařem a povozem, a že jest žalovaná povinna služebnost tuto trpěti a svoliti k jejímu zaknihování. Usedlost Č, p, 7 přešla
roku 1914 na předchůdc'e žalované exekuční dražbou. Pro c e sní
s ? u d ~ r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o cl vol a c í s o u d ji zamltl. D u vod y: Prvým soudem bylo zjištěno, že v roce 1914 byla
v exekuční dražbě prodána useólost Č, p, 7 se stavební parcelou Č. kat. 49
a cestou Č. kat. 655, ku kterýmžto parcelám se žalující domáhají služebnostI, a že vydražitel Václav B. měl dle dražebních podmínek sluzebnos ti, ~ýměnk~ a věcná břemena jen potud převzíti, pokud podle
kl1lhovnlho poradu naleznou úhradu v rozdělované podstatě, kdežto
? slu,žebnostech, knihovně nezjištěných, v dražebních podmínkách nicehoz ustanoveno nebylo. Dále zjistil první soud, že žalující služebnosti
k dražbě nepřihlásili, Přes tyto zjištěné okolnosti dospěl prvý soud
k tO"1 11 přesvědčení, že služebnost žalujícim patří, poněvadž byla v roce
1890 vy?ržena, a, kdyby v ;en čas byla býv~la knihovně zajištěna, byla
by prvn! v porad I k11Ihov11Im a nalezla by uhrady v rozdělované podstate a ze také vydražitel Václav B, při náležité pozornosti mohl věděti
že ~alujícím služe?nost přísluší. Avšak náhled ten jest nesprávným, DI~
§~ ! 46. a, 150 ex, 1'., není-li k návrhu soudcem s přivolením oprávněného
necD, J1l1~~O vustanove~o, služebnosti, výměnky a jiná břemena věcná,
ktera majl prednost pred zástavním právem vymáhajícího věřitele, musí
od vydrat::cle býti převzaty bez započtení na nejvyšší podání' břemena
pak, která řadí za vymáhajícím věřitelem, musí jen potud býti' převzata
p'0kud po~~e svého pořadí naleznou úhradu v rozdělované podstatě, vý~
Jlmkuv~von pouze ony závady, které po samém zákonu přecházejí na
vydrazltele. Z toho vycházÍ, že ony služebnosti, které knihovně váznou
za v,rm,áhajícím věřitelem a úhrady z nejvyššího podání nedocházejí,
pamlje]1 (§ 227 a 257 ex, ř,) a že důsledkem toho tím spíše zanikají služebnosti, které vůbec knihovního pojištění nemají. Neboť jest nemožno,
bl.'. neknihovní služebnost bez nějakého pořadí knihovního byla na tom
pn ,ex~kuční dražbč lépe, než služebnost knihovní, která knihovní porad! ma a na kterou se nedostalo, Kdyby žalující manželé v poslední době
před dražbou služebnost, ;:teré se nyní domáhají, žalobou si vydobyli
a knihovně zajistit si dali, což ostatně učinit měli, když se dle §u 481
obč, zák. věcného práva služebnosti nabývá zápisem do knih, anebo
kdyby ji při dražbě samé přihlásili, byli by tehdy vyšli se svou služebností na prázdno a byla by dle §u 227 a 237 ex, ř. z knih vymazána,
když ani vymáhající věřitel Václav B. k úplnému zaplacení své zjištěné
pohledávky nepřišel a ostatní věřitelé za ním na prázdno vyšli; že žalující té opatrnosti nedbali a služebnost nedali do knih vtěliti a k dražbě
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dO d
domáhají,~dosud nevydrželi (§ 1465,1470,1478); me a proto z uvo II
toho žaloba býti zamítnuta,
N'e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacíh~ soudu a ~rátil mu
věc, by o ní jednal a, nehledě k důvodu, pro ktery zalobu zamltl, znovu
rozhodlo odvolání.
o ů vod y:
v '

V napadeném rozsudku vychází se z názo/u, že služe.bnos,ti, které
nejsou v pozemkové knize zapsány, a ,které z,ustaly v "dra~ebmch 'pod~
mínkách nepovšimnuty, zanikají exekucm dra=:b?u zatJze~e ,nemovlto,str
a to bez ohledu na to, zda vydražitel o nich vedel nebo ve~etJ "20hl Cll!
nic. Dle tohoto názoru odvolacího soudu zamkla tedy take sluzebnost,
žalobci si na usedlosti žalované osobovaná, neboť usedlost ta bo:la dne
<:. května 1914 exekučně prodána a služebnost v pozemkove kmze zapsána a do dražebnich pOdmíne~,..že má býti vydražitelem převz~ta,
pojata nebyla. Než pravem oznacu]l dovol,atele ,te~l~o, nazor odvolac~ho
soudu za mylný (§ 503 čís. 4 c. I'. s,). Exekucl1l rad mkde ve svych
ustanoveních o dražbě nemovitostí neuvádí práva nebo břemena, na
prodávané nemovitosti po případě vázn0,ucí, avšak v ~ozem~ové knize
nezapsaná, a zejména ustanovení §§ 150, 227 a 237 ex~r., ]Ich; se od':.o~
laCÍ soud pro svůj názor o zániku nezapsa.,nych slu:,ebllO.stJ exek~cm
dražbou dovolává, netýkají se než práva a bremen kmhovne z~psa~Y5h:
Proto nelze otázku zániku práv, v pozemkové knize nezapsanych, rcsIÍl
podle exekučního řádu, nýbrž nutno sáhnouti k občan~kému zákonu,
a to pokud jde o práva, ~ydržením n~bytá" k ustan?ve~lI §u 1500 obč;
zák Dle tohoto místa zakona zamkajl prava vydrzena, z po zem kove
kllÍhy vš ale nezřejmá, když ten, kdo zatíženou nemovitosvt ~a sebe p~e
vedi jpdn<ll v dúvěře v knihy veřejné, to jest o právu nevedel neb o nern
při ~byčejné opatrnosti vědomosti nabýti l1<;mo~1. Nezanikají :e?y v~
držená, avšak v pozemkové knize nezapsana prava am :x:~ucm dra~
bou, ač-Ii vydražitel o nich věděl, ~,ebo jak ,~vedel1o,. veclel! ~l~hl. Z,e
tento názor je správným, tomu svědCI § 170 CIS, 5 ex; r. v n?v,e up~ave.
Dle nového doslovu tohoto místa zákona nepozbyva]l exekucm drazbou
účinnosti ani práva, byť i v knihách nezapsaná, která exekuci nepři
pouštějí, jestliže nebyl vydražitel bezels,tllý~l1. Exekuční~:u prodeji ~sed
losti čís, 7 v roce 1914 nelze tedy pnkladatr onen ucmek, ktery I11U
odvolací soud přikládá, účinek ten by exekuční dražba měla, kdyby vydražitel byl bezelstným, a proto nutno vedle otázky, Lda žalobci tvrze-
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řád připouští (§ 127) dodatečné schválení
přistavkú u obytnéh? staveni, j.ako je kůl~a, ne!~í, i

vebni
služebnost vydrželi (§ 1460 b'
'I
,.
lstnosti vydražitele Václava B-a o ~ zarl zabyvatJ,,~~ ~tázkou bezejedné z jeho singulárních nástupcůa ja~ze, stn~si:, nynejsl zalované jako
spisů, Odvolací soud v důsledk "h oz ~ a slm obs?hem odvolacích
neučinil, věc není proto k rozho~ s~; dO s Ior~ uvedeneho názoru toho
5U3 čís, 2 c L s,) " bylo tud" nu II o~o aClm soudem zralá (§§ 510
<
IZ napal eny rozsudek zrušitL
'
110U

čís.

2654.

Tím, že nebylo vyžádáno úředn' po 1 'k
neplatnou úmluva mezi stavebníke~ a v~ e~~ I u stavbe, nestala se ještě
Z toho, že bylo napotomn' t
b s,avI,~ em o stavbě.
S
stavby, nevzešel pro Objedi1at:le (a:t~v~:,~ra)ddel!1 nařízeno odstranění
smlouvy.
I a
uvod k odstoupení od
(Rozh, ze dne 23,

května

1923, Rv I 71/23,)

žalobce postavil k příkazu žal
'h
'
bylo vyžádáno povolení stavebníh~va?,e o na jeho dvoře kůlnu, aniž
stoavbě nařídil stavební úřad odstraněníu~~fu ~ lsta,vbě" Po provedené
kulny pro c e sní s o u d
ó
u n1' a obe o uplatu za stavbu
s o u d ji zamítl, maje zato p v < Is t o II c e vyho~ěl, o o d vol a c í
~?vo~enou, příčíc se zákonu' (§ 2~n ~gva, o postavem kulny byla neCIS, ~ z zák, pro Čechy),
,zakona ze dne 8. ledna 1889,

Je

S I S o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Nejv y s' "
Důvody:

, Uplatňované dovolací důvod § 503"'
-'
,tatneny, Pokud se t' če v' .
y u
,CIS. 3 a 4 c. L S. JSou opod~árok žalobcův na ú~lat/~~kuo~fpad~ne~o !o~su~ku, jímž zamítnut byJ
zalobce tento výrok a 'emu ~ . a~em dreve:',e ,kulny, právem označuje
soudu za právně mylné j (§ 503a _~aklad S]OUZICI stanovisko odvolacího
sudku přisvědčiti, že smlouva CIS, 4 c, :' ~.). Nelze napadenému rozO
stoala se dodatečně nicotnou a Prost~71~ kulnx, ač původně bezvadná,
kulna postavena b la s o o
p ,o za o ce naroku nezaložila, protože
a bylo stavebním y úřade~ ~e:"uÍlm a ~~'oÍl předpisům stavebního řádu
tvrzeno a také nev šlo
' ar~zeno jeJI odstranění. Nebylo ve sporu
bez ohledu na př[dPiS~a Jt~~O~b~~h~e ~!~any smluvily n~ p~stavení kůlny
ního úřadu, Zákaz kůlnu sta T
d ~a u a snad protI zakazu stavebtečně DO jejím postavení ~ar I vy" an n~byl, nybrž bylo toliko dodavídajíc'i odstraniti Neměla rlZe;lOk Jl I~kozto stavebnímu řádu neodpovolené a ukázalo~li se te ; I vsa sm c:uva, ~a předmět plnění ne doÍl
hovující, není proto smlo!v;edl~o§dat~~~e bbYč ~Inění předpisům nevyneni z tohoto důvod
' u , o ,zak neplatna a žalovaný
v tomto případě ani uří~ro~~ Pkoo~l11nostl" za ~ílo zaplatiti. Ostatně nelze
řádu. Žalobce a té' , ,z ,u na neodpo~l~ala předpisům stavebního
stavbě přikročivše ~ ~flobvany nez aC!lOvah jen náležitého postupu při
, .
ez povo lem stavebním úřaden
- ,
stavbu, Ihned to neoznámili (§ 40 a 52 sta -, d
- lh a, zapocavse
'886 ČÍS 40
'k) I
v. ra u pro cec y z 10 dubna
:
" z . za . , a e stavba sama se zákonu nepříčila, prot~že sta-

stavby a postaveni
když ~pů;ob ostavby
neni týž jakO obytneho staven', absolutne nepnpustne, nybrz muže dle
§u 93 stav, ,řádU, byť i za urči!ých po?m!n~k, př:,ce býti povoleno.
Zi okolnosti, ze bylo stavebllli11 uradem pnkazano, kulnu odstramtl, protože neodpovídá způsob její stavby stavbě obytného stavení, neplyne nepřípustnost, postav~né k?lny, protože dotyčný jJřík,:z co do
správnosti nebyl prezkoun-;an, ]:,zto poda!,y rek~rs proh nemubyl
0pozděným. Dda, to Jest kulnu, zalabcem zalovanemu postavenou, nelze nazvati dílem nedovoleným, smlouva na nedovolené dílo nezněla, a
dúvod. pro Iderý odvolací soud žalobu zamítl, to jest nicotnost smlouvy,
tedy odpadá. Jest proto zkoumati, zdali jest po právu námitka žalovanéhO, že není povinen úplatou za kůlnu, protože kůlna následkem pří
kazu 'stavebního úřadu, ji odstraniti, je neupotřebitelna a žalovaný je
oprávněn od smlouvy ustoupiti (§ 1167 obč, zák,). Nehledě k tomu, že
přišlo by ještě na to, zdali žalovaný zavčas vadnost díla vytýkal (§ 1 í 57
a 933 obč. zák), jest uvedená námitka neopodstatněna, protože zhotovení díla, postavení kůlny, nebylo, jak již uvedeno, absolutně nedovolené, nepovolení stavby mohlo po případě k rekursu, který však bylo na
straně žalovaného opomenuto zavčas podati, býti sanováno a co obzvlášť na váhu padá, bylo věcí žalovaného, by povolení ku stavbě obstaral. neboť ani netvrdil, že obstarati povolení ku stavbě přenechal žalobci a že týž tento úkol na sebe převzal, ale stavební řád ukládá obstarati povolení ku stavbě stavebníku, nikoli staviteli (§ 30 stav. řádu).
Správně proto uznal první soud, že, je-li kůlna následkem příkazu stavebního úřadu neupotřebitelna, není toho vinen žalobce, nýbrž žalovaný, protože zadal stavbu nepovolenou a se řádně proti nepovolení
nebránil. Nemůže proto žalovaný neupotřebitelnost díla a zrušení
smlouvy namítati. Žalovaný sice tvrdí, že neupotřebitelnost kůlny zavinil také žalobce. ježto ho neupozornil na nutnost úředního povolení
ke stavbě, ale toto opomenutí žalobcovo mohlo by snad býti důvo
dem žalovanému k nastoupení na žalobce o náhradu škody (§ 1168 a)
obč, zák), ale důvodem pro zrušení smlouvy opomenutí to nenL Ostatně
žalovaný s touto námitkou a se žalobcovou povinností, nésti spolu škodu,
která vznikne odstraněním kůlny, vystoupil až v odvolání a protože novoty v opravném řízení nejsou pří,pustny (§ 482 a 504, 513 c, L s.),
musí tato námitka proti žalobnímu nároku zůstati bez zřetele, Smlouvu
o postavení kůlny nelze tedy mítí za zrušenou a žalovaný je podle
smlouvy požadovanou úplatou povinen.
čís.

2655.

Přijal-li zboží a nákladní list zřízenec, jenž nebyl oprávněn jménem
dráhy ujednávati smlouvy, ručí sice dráha za jeho zavinění, dopravní
smlouva se svými účinky vznikne však teprve, když výpravna zboží a
nákladní list dodatečně přijme a opatří nákladní list razítkem ..
(Rozh, ze dne 23. května 1923, Rv II 3/23.)
V-ské železárny odevzdaly dne 15, května 1920 po úředních hodinách dráze k dopravě několik vagonů zboží, dráha však opatřila ná57
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kladní listy datem 16. května 1920
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to~oto dne platící. Žaloba o vrácenf po.C}~alab tel z vyss.I dopJavné, od

v sec h tří s t o I i c

,

N'
~ ,. zvys u ya zamltnuta S o u d Y
e] v y s S I m s o ude 111 z těchto
důvodů:

11 r
.' ~ I~topa~u 1909 čís. 172 ř. zák.
nanec byl oprávněn uzdvírati se ne l11 receno, ze by každý její zaměst
t
V §u 61 jest přijímání zboží a nákl!;~í~~mi- f!atné. 90pravní smlouvy.
~. ~,. ISU za ~ ~celem ujednání dopravní smlouvy vyhrazeno v'
tenec, který není oprávněn j~.ravne dp~]me-!J zbozl a nákladní list zří
dráha za jeho zavinění dopraen~m [a y smlouvy ujednávati, ručí sice
jde v platnost te rve kd ~ . Vlll sm ouva však uzavřena není. Ta vePodle §u 5 žel. dopr ř ze d

ručí sice dráha za své Iiďi ~Ie tímne

~~t tr~~e ~o;~ z~a~l1~n~ ~:ij~hP~~~~'ř~ ~~~~d~~~fst:~7! ;~:;ih~ ~:;i:~~

května

1921. z' ~kOI~~~:~' ::Zl~~k~~~n:o.stalo se v t?mto p~ípadě až 16.
I Irs.t by~ oznacen razltkem ze dne
16. května a nikoli 15 k ~t
výpravnou k dopravě~ěl~ev;~~:~;r~e d~17' ťe .dodatečné přijetí zboží
nym schválením toho co se stalo de on~ I u !VI11 ,a nebylo Jen dodateč
S~uj nárok dovolávali mnoholetého nzvyp~ed ~1111. Z~lobce nemůže se pro
' t k'
u, ze draha od V-ských železaren přijímala zboží k do
všech takových případechP:~v~á~1 Cd v. I\OC;, neb~ť bylo zjištěno, že ve
. a 111. IS opatroval razítkem teprve
následujícího dne Datum r""
lla]1mac lho razltka ~má důležitý právní význam.
Není jen důkaze~, kdy
y sm louva uzavrena' počít·
,
dl
.
t k' Ih ~
a c uta dodacÍ. Jestliže dráha " " .
.
'
a se po e něho
ale opatřovala nákladní listy daf:~lln~l~ ~ce. ~agony naložené i v noci, .
železárny proti tomu nikd ni'
nas c ~Jlclho dne a jestliže V-ské
stran vyložiti jinak, než že y rávC~h? ,nenam:talo:, nelze o srovnalou vúli
;Iopravní smlouvy, měly nasfati ~I uCl11ko: llm]e!! ;,agonu, totiž uzavření
Jest námitka že by pak mez' "ePtr~e .nas edu]1Clho dne. Bez významu
d
.'
I SKU ecnym převzetím zbo"
~
..
opravil! smlouvy nastalo mezič . b
"
Zl a uzavremm
správné, že pro tuto dobu neplatť~st ez pr".v§ll!ho P?dkladu . .lest sice
':l~?Vell! u 64 zel; ~dopr. r. a to již
z toho důvodu, že ani v' hradu
'.b pozde]s.1 dop;avy nemuze platně učiniti
kterykoliv zřízenec dráh~
podpůrné předpisy obča~s~\ rz z~se Jen vypravna, platí však dojista
škody.
e o prava o smlouvě schovací a náhradě

6

čís.
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Nárok dráhy na zdržné P k d . t
přichystán. Není po případě tř~b~ e,S b
,

z těchto d ů vod ů: Pokud žalovaná strana namítá, že obj ednané dva
vozy nebyly přistaveny na nakládací koleji, nýbrž postaveny na koleji
vedlejší, jest pO~lkáz~ti na t~, ž~ žalovaný měl přílež~tost i,m.ožno~t,
kdykoli'" vozy .dal!. p[es~n~utJ svyml I:dml .za p.omoc, zelezl11.cl11ch zrízenců na nakladacl kole], Jak se to delo vzdy I s ]1"jml objednanými
vozy, které na vedlejší koleji byly připraveny. Vyplývá i ze svědectví
Karla T -a, Františka K-a a Aloise O-a, že byly objednané vozy pro žalovaného obyčejně postaveny na vedlejší kolej, ježto byly nakládány
postupně a lcpr,ve dle ~otřeby byly l'ře~~nov~ny na kolej nakládací, jak
obvykle, lidmi zalovaneho za pomocI znzencu. Jest sIce podle posudku
obchodní a živnostenské komory zvyklostí u drah, objednané vagony
přístavovati na kolej nakládací. Než ze shora uvedených svědectví patrno, že v t01l1 případě tomu tak nebylo, naopak dělníci žalovaného pravidelně objednané vozy sami s pomocí zřízenců na nakládací kolej pře
sunovali. Pakliže staniční úřad žalovanému nebo jeho zástupci dojití
vozů oznámil a k nakládání odevzdal, byť i byly vozy z dopravních dů
vodů odstaveny na vedlejší kolej, jest za to míti, že bylo vyhověno
předpisům §u 63 (5) žel. dopr. ř. ohledně přichystání (připravení) objednaných vozů. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. O ů vod y:
Nesprávně posouzena ve směru právním byla prý věc proto, že napadené rozhodnuti jest v rozporu s platnými předpisy. Dopravní řád zakazuje každému, kdo není zaměstnán u dráhy, vstup na koleje a před
pisuje, že se vozy mají postaviti ku skládce, a nikoliv někde na stanici,
zatarasené spoustou vagonů. Vyprostě ní a posunutí přikázaných vagonů zákazníky samými měla by v zápětí porušení dopravy a možná
též úrazy a jiné nehody. Nestačí prý tedy oznámení, že vozy objednané
stojí někde na kolejích. Tyto námitky jeví se býti bezpodstatnými.
Svědci vesměs potvrdili, že se posunováni vozů z vedlejší na nákladní
kolej provádělo pokaždé pod dozorem a za účinkování železničních zří
zenců, tedy bezpochyby způsobem, jenž vylučuje každé nebezpečÍ.
Z výpovědí svědků dále vyplývá, že o tom nemůže býti řeči, že objednané vozy byly někde zataraseny. Stály na vedlejší koleji, až by bylo na
nakládací koleji pro ně místo. Že však postavením vozů na vedlejší kolej bylo vyhověno předpisu §u 63 (5) žel. dopr. ř., bylo vzhledem na
místní poměry a na dopravu, obvyklou ve stanici, o niž jde, prvním soudem správně vylíčeno.
N e j v y Š ;, í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

6} 7

z ,?rahou k nakl~dání řádně
y pnsunut na nakladací kolej.
o

(Rozh. ze dne 23. května 1923, Rv II 9/2~.)
Železniční erár domáhal s
~ I
.
k nakládání řepy při raven '~ž na z"..?vanem zd;žného, ježto vozy byly
a odeslal teprve 24. ~ 25. hj~a g2[1]~~11921,. zalov.aný)e vš.ak naložil
stavIla vozů na nakládací kol'
'ť' ovany ?amltl, ze draha nepři
leji. Pro c e sní s o u d
el: ny rz ~echa!a Je státi na vedlejší kop rve s t o I1 c e zal obě vyhověl mimo jiné

Dovolatel béře napadený rozsudek v odpor z důvodu §u 503 CIS. 4
s.; neprávem. Otázka, zda vagony žalovanému dne 17. října 1921
ve stanici řádně k nakládání řepy byly přichystány, byla soudy nižšími
správně a ve .smyslu kladném rozřešena, kdyžtě nižší soudy dospěly
k přesvědčení,. že ve stanici B. objednané vozy postaveny byly obyčejně na vedlejší kolej a že vozy ty dělníci žalovaného za pomoci železničních zřízenctl, když je chtěli nakládati, posunuli si na kolej naklád~~í. Nižší s~udy zjistily dále souhlasně, že vagony na této vedlejší kole]! od ,17. ř!]na 1~21 k nakládání přichystány stály, že žalovaný o tom
byl uvedomen a pres to vagony teprve 24. případně 25. října 1921 nac.ř.

57'
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ložil. Poj~n~ p}ichystání v §u 63 čís. 5 žel. dopr. ř. neznamená, jak žalovany. mml, ze vagony dráhou k nakládání přichystány jsou jen tehdy
a od t~ do~y, od kdy ]S~U na nakládací koleji, nýbrž sluší přichystáním
rozumetr pnpravem vozu tak, aby skutečně ve lhůtě zákonem k nakládání určené mohly býti naloženy. Okolnost, v dopisu obchodní a živnostensk~ k?mory r:veclená, že přichystáním ve smyslu §u 63 čís. 5 žel.
~opr. r. vseobecne se rozumí, že vagon k místu nakládání se přistaví a
ze teprve od té doby dráha zdržné může žádati, nemění v tomto pří
padě ničeho na právním posouzení věci, neboť není žalovaným tvrzeno,
ze vag?ny nemohl ve Ihutě zákonem k naložení stanovené naložiti jen
proto, ze~.agony:byly na vedlejší kolejí. Sluší proto vagony, i když byly
na vedle]"1 koleJI, s ohledem na to, že ve stanici se vagony obyčejně
tímt~ způsobem přichystávaly, v tomto případě za řádně přichystané
pokladatr a pov111nost žaloYaDého, platiti zdržné, když vagony ty nikoli
v zákonné lhůtě, nýbrž později naložil, jest plně odůvodněna. Lichost
tv;zení ža!ovaného, že jeho lidé nebyli oprávněni posunování předse
V:'ltr, ne.m:h-h se dos}atr do rozporu s předpisem dopravního řádu, kterym. ka}demu nezamestnanci je vstup na koleje zakázán, orJůvodl)íl již
spravne ,soud odvolací, pročež se dovolatel s těmito vývody na správné
stavu. ve CI a zákonu odpovídající důvody napadeného rozsudku poukaZUJe.
čís.

2657.

Nedostatečná topnost prodaného a dodaného individuelního
srozumitelně označeného, není jeho vadností, nýbrž

obchodnicky
vlastností.

(Rozh. ze dne 23.

května

uhlí,
jeho

1923, Rv II 16/23.)

Žalovaná opavská firma objednala u žalobkyně trutnovské kotlové
uhlí. Žalobkyně, dodavši uhlí, domáhala se zaplacení kupní ceny na žalované, jež dala uhlí k disposici. Pro c e sní s o udp r v é s t o líc e
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Prvý soud
zamítl žalobní žádost, míně, že žalovaná strana byla na omylu, když či
nila objednávku a objednávala smlouvu, majíc za to že trutnovského
kotlového uhlí lze samostatně použíti k vytápění kotl'; a že omyl musil
býti ž~lobkyni z okolností patrným. Tento názor jest však mylným. Žalovana objednala trutnovské kamenné uhlí a to bylo jí též dodáno. Musí
tudíž jako kupitelka nésti všechny vady, jež má tento druh uhlí, a nemůže se odvolávati na to, že jí vady nebyly známy. Při tom jest zcela
IhosteJI~.o, }~a uhlí by,lo dosud v okolí Opavy užíváno, čili nic. Neboť
bylo JeJI veCI, by se pred objednávkou vyptala na vlastnosti tohoto uhlí.
Ostat~lě musila z nízké ceny a z lehčí možnosti, toto uhlí si opatřiti, soudlÍ!, ze Jest méněcenné. Dále nesmí býti přehlédnuto. že k objednávce
uhlí :J0.šlo prostřednictvím L-a, jemuž, jak výpovědí svědka D-a jest
proka7>ano,. ~ylo tímtopko prokuristou žalobkyně prohlášeno, že trutnovske uhh Jest pouze zbožím druhé jakosti. Že by omyl žalované byl
způsoben žalující stranou, nebylo tvrzeno. Odvolací soud nemůže při
svědčiti k vývodům důvodů rozsudku, že žalující straně musil býti nápadným omyl žalované o vlastnostech trutnovského uhlí; k odůvodnění

I

tohoto názoru uvedené ~ okol:~osti, ~e tot,i~ žalova~á nez~ala vla~tnQstí

tohoto uhlí a žalobk~ne tudlz mus:la mltr .za, to, ze ,kupltelka p~edpo
kládá zpúsobilost uhh k samostatnemu vytapem kotlu, nemohou Jej mkterak ospravedlniti. Procesní soud zamítl žalobu také z toho důvodu,
že dospěl ku přesvědčení, že uhlí, žalobkyní dodané, nebylo ani jako
trutnovské kotlové uhlí zbožím prostředního druhu a prostřední jakosti.
Ani tento názor nemůže odvolací soud sdíleti. Prvý soud dospěl k onon1l1 názoru na základě posudku znalce N-a, jen~ ~rohlásil, že uhlí nelze
použíti k vytápění. Než v tomto sporu Jest Jeste posudek znalce P-a,
vydaný po provedeni ot,:pný~h zkoušek, jen.ž označil uhli za zboží prostředního druhu a prostredm jakostI. Po nazoru odvolaclho soudu Jest
posudek tohoto znalce spolehlivějším, poněvadž znalec před podáním
posudku prohlédl všec~no ~odané uhlí a spotřeboval větší j,:ho mpožství k pokusnému topenI. Pravem poukazal tento znalec na to, ze ukazka,
odevzdaná znalci N-ovi, mohla býti náhodou zvláště špatnou; též naznačil, že úlohu hraje i zvětrání. Co se týče rozboru inž. K-a, právem
uplatňuje odvolání, že k tomuto posudku nelze pIihlížeti, poněvadž ne~í
bezvadně zjištěno, že uhlí, zkoumané tímto chemIkem, bylo vzato z uhh,
žalobkyní dodaného a ostatně platí o této zkoušce totéž, co bylo řečeno
o zkoušce znalce N-a. Podle přesvědčení odvolacího soudu odpovídá
dodané uhlí objednávce a bylo prostředního druhu a prostřední jakosti.
Proto nebyla žalovaná oprávněna, dáti zboží žalobkyni k disposici, a
jest zavázána zaplatiti kupní cenu, proti jejíž výši ničeho nenamítala.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D ů vod y:
Dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný dovolací důvod spatřuje dovolalelka v tom, že odvolací soud vyslovil, že jde o koupi zboží obchodnicky
značeného (koupi druhovou) jako »Trutnovské uhlí kotlové« běžného
a známého, že skutečně tento druh uhlí byl dodán, a že to bylo zboží
ve smyslu čl. 335 obch. zák. »prostředního druhu a prostřední jakosti.«
Dovolatelka, vytrhávajíc ze druhového označení uhlí označení »kotlové« a odvolávajíc se na předpis §u 922 obč. zák., tvrdí, že nešlo o uhlí
kotlové, jehož by se dalo užíti k vytápění kotlů, že naopak dodané jí
uhli nemá ani oněch minimálních· vlastností, u tohoto druhu zboží obyčejně předpokládaných, že bylo koupeno s úmyslem a za účelem, aby
ho bylo užito k vytápění kotlů, k čemuž se nehodí. Tím se arci ocitá dovolatelka na scestí, poněvadž opírá dovolací vývody o svá tvrzení a nikoli o zjištění odvolacího soudu, podle kterých dodáno jí bylo uhlí, jaké
objednala v jakosti čL 335 obch. zák., tedy smluvně dostatečné. šlo
o kup species, koupená species musí býti dodána a čL 347 obch. zák.
mohl by míti pouze ten význam, zdali koupené a dodané věcné individuum má po .případě smluvené zvláštní vlastnosti. Že něco takového
bylo smluveno, nebylo ani tvrzeno, ani dokázáno, naopak podle zjištění
odvolacího plněno bylo individuum v míře a postačitelnosti smluvní.
Nebylo zjištěno, že koupená species byla protismluvně vadnou, jmenovitě, že byla stižena skrytou vadou. Vlastnost druhového zboží není
skrytou vadou. Nedostatečná topnost prodaného a dodaného individuelního uhlí, obchodnicky srozumitelně značeného, není jeho vadností,
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nýbrž jeho vlastností. Na vadnosti budované vývody dovolací rozplývají se tím v nivec, omyl dotýkající se podstaty dodaného zboží není
prokázán; je-li ho vůbec, týká se vlastnosti, kterou však musila dovolatelka jako řádná obchodnice u značkovaného uhlí předpokládati. Neml1že býti tím také řeči o zamlčení udánlivé vadnosti, která je v tomto
připadě vlastností věcného individua, vlastností, kterou kupitel druhové zboži kupující musil anebo alespoň mohl znáti a se kterou musil
počítati.

nýbrž význam ustano~e,ní těch lTI,uz.e býti, shledává~ jedině v. to~, že
přiklep sám sebou Jeste neopravnuJe k prevodu prava vlastlllckeho a
vyžadoval by ještě sepsáni ku vkladu způsobilé kupni smlouvy, kdežto
dražba, dle zákonných předpisů provedená, má za následek, že na základě právoplatného soudního příklepu soud vydá odevzdací hstinu,
po ořípadě potvrzení o právomoci příklepu, kterážto listina opravňllJe

:)řevodu vlastnického práva. V tomto případě však neopírají žalobci
žal~bní důvod o provedenou dražbu, po případě příklep, nýbrž o ujed-

ku
čís.

2658.

Odvolání (dovolání) spolužalovaného, ohledně něhož byla žaloba
zamítnuta, jest nepřípustné.
(Rozl1. ze dne 23. května 1923, Rv II 32/23.)
N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolání žalované Žofie K-ové a vyhověl dovolání žalovaného Josefa K-a. V onom směru uvedl
v důvodech:
Dovolání žalované Žofie K-ové bylo nepřípustno, protože v první
a v druhé stolici byla žaloba proti ní zamítnuta. Neměla tedy důvodu
odporovati rozsudku odvolacího soudu. Pouhý zájem o výsledek sporu
pro spolužalovaného Josefa K-a ji neopravňoval k odvolání a dovolání
proti rozsudkům pro ni příznivým. Proto bylo její odvolání odmítnuto
(§§ 471, čis. 2, 472, 474, 513 c. ř. s.).
čís.

2659.

Podepsané dražební podmínky nezákOll1ně provedené dobrovolné
dražby nemovitosti nelze uznati ani za punktace.
(Rozh. ze dne 23. května 1923, Rv II 36/23.)
Žalobci tvrdili, že tím, že žalovaný při dobrovolné dražbě jich nemovitostí, prováděné obecním úřadem, podepsal dražební podmínky,
dle nichž mu žalobci prodali své nemovitosti, - nzavřena byla kupní
smlouva a domáhali se na žalovaném jejího splněnÍ. žalovaný namítl
zejména, že dražba nemovitosti, předsevzatá bez spolupůsobení soudu,
Jest neplatnou, a že neplatnými jsou i všechna prohlášení při takové
dražbě. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl. D úvod y: Jest sice správné, že dle §u 269 a 272 nesp. říz. a dle dražebního řádu z 15. července 1786, čís. 565 sb. z. s., má býti o dobrovolnou
dražbu nemovitosti zažádáno vždy u soudu, po případě že má pak při
takto povolené dražbě býti intervenováno zvláštním komisařem od soudu
vyslaným. Avšak nedodrženi těchto předpisů, zajisté rázu čís tě formálního, nezakládá ještě neplatnosti příklepu při dražbě, neboť ani patent
o mimosporném řízení ani dražební řád nemluví nikde' o tom, že by
dražba, která byla provedena proti těmto ustanovením, byla neplatnou,

nání uzavřené mezi stranami po dražbě, uskutečněné podpisem tak zv.
draž~bních podmínek, a tu nelze říci, že by takovéto jedná~í bylo. neplatným po rozumu §u 879 obč. zákona, neboť,. k,;Iyby .zakonoda.rc;
byl měl při vydání občanského záko,;a n~ n:~sh, ze pravlll ]ednam,
t. j. dražba, povolená v odporu s dr~zeb?,m rad,e~ zro.ku 1~~6, Jest
neplatuou, zajis;é bY,byl ': §u ~~9 obc. zak., k?:,z. I C JI~y~h pnp~dech
neplatného jednání treba Jen pnkladmo se zm,~ule, take I tako::~hot~
případu se ·dotkl. Nehledíc, však .ani, k tom.u, nejde v t~mto, pnpa,de
o nějakou pravidelnou drazbu, nybrz po ,;azoru soudu. sl? zal~b~um
pouze o to, by vhodným zpúsobem, obdobn~, pk t? ~yva pr~ ?razbach,
rozhlásili, že míní nemovitosti prodatI, by tIm vybld~1 kupuJ;cI, .kdo.,by
se o nemovitosti jako kupitel ucházel, dále kdo z techto 'pnhl~s;vslch
se uchazečú by více na kupní ceně by.l.,ochc;ten zaplatItI, ~acez .pa~
s tímto uchazečem, kterýmž v tomto pnpact,e byl za~ovap;y, zvl~stm
úmluvu kupní uzavřeli, a o této kupní s~nlouve pak .p0.tr~bnepo~r;'tnky
uzavřené smlouvy sepsali. Takovýto zpusob. vl~le?ava~l uchaz~cu, Jak
soudu známo a jak dle známosti soudu provadl I n:ktere okre;;m soudy,
tak zv. pokusné dražby, stává se častěji, nelze t,o vsak za drazbu v. p;avém slova smyslu považovati. Tako:'lmto zpusoben; po.stupovah. zalobci v tomto případě, neboť pod clslem Vlil. draz:blll~h po~mmek
jest výslovně uvedeno, že písemná kup.ní sml~uva,. potrebn~ k~ prevodu
práva vlastnického, bude vyhotovena Ihned, J~km~l~ prodav~JlcI .budo~
pozůstalostně oprávněni, zděděné nemovItostI datI kuplteh ~lllhovne
připsatí, a že také kupní cenabuge teprve ~otově zaplacena pn vyhotovení smlouvy. Kdyby zde bylo slo o praVIdelnou, soudem povolenou
dobrovolnou dražbu, nebylo by zapotřebí, by ke vkladu pr~va, vla~t.
nického byla ještě zřizována nějak~ zvláštní kupní .smlouva, nyb;'zstacII
by již příklep sám, aby na základe Jeho byla vydana odevzdacl hstma,
potřebná k převodu práva vlastnického. jest tudíž na tyto tak z:,. d.ražební podmínkv hleděti jako na punktace ve smyslu §u 885 obc. zak.,
poněvadž smlo'uvající se strany o hlavních článcích předmětu a kupní
ceně se dohodly, je sepsaly, na důkaz toho, že s nimi souhlasí, a se~
psání kupní smlouvy stanovily. Z tohoto ujednání plynou. dle ustanoven;
právě citovaného §u práva a závazky v něm stanovene. O d vol a c I
s o u d žalobu zanlít!. D ú vod y: Nemůže býti pochybnosti o tom, že
zákonná ustanovení §u 269 až 280 nesp. říz. a dražebního řádu ze dne
15. července 1786 Čís. 565 sb. z. s., týkající se dobrovolné veřejné
dražby, jsou předpisy rázu čis.tě formál.nlho,. jsou tudíž Jako ~~ech~~
právo formální právem nutkavym. Bez uredmho povolem nemuze byb
vůbec veřejně draženo (§ 1 cit. dražebního ř~du), ct,?br~v~lná dražba
nemovitostí musí býti povolena soudem, realne pnslusnym (§ 269
nesp. říz.) na základě dražebních podmínek, soudem schválených (§ 277
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n~sp. říz.]) dražl:,} musí býti veřejně vyhlášena ediktem, v němž musí

~ytI ?bsa},eno to, ':0 předpisujf §§ 277, 178 nesp. říz. a § 2 a 3 cit. draze?,mho radu, dr~zba musl bylI provedena dražebním komisařem, jímž
muze ?ylI v zen1lch, v nIchž platí notářský řád, také notář, nikoli však
obecnI starosta (§§ 270, 279 nesp. říz., § 6, 7.draž, ř.), o dražbě nemovItostí musí ~ýti sep~án dražební p!'otokol, , němž musí býti za-

z~:,n.en~no, co predplsuJI §§ 8 a 10 draz, řádu, musí býti dále přitomen
p~lsez~,y vyv?lavaco (§§ ll, 12 draž. řádu) a dražba sanI a provedena

presne, dle predplsu. §§ 7, 10, 13~21 dra~ebniho řádu. Obě strany se
shoduji v tom, ze (lObrovol?a v:reJna d;Jzba nemovitostí, o které jde,
provedena byla s pomll1ullm techto vyslovných předpisů zákonných
dne 10. července 1?22 v hostll1cl starostou obce, jest tedy dražba ta ve
~n:y~lu ~u 879 obc. zák. zmatečná a nejvyšší podání žalovaného, zjis~:ne pn takové neplatné dražbě, právně nezávazné. Na tom nemění
meehe skuteč~ost, ~e býv~ na venk,?vě zvykem, takovou dražbou, před
sevz~tou neza~onnJ::m zpusobem predstaveným obce, vyhledati osoby,
ktere bJ: na predmet do dražby daný případně jako kupci reflektovali
a .~jlstlll, tak volný;t' dražením k~pní ce~u nejvýhodněji dosažitelnou.
~lavm zavaz119,stI v~a~( tako~a dra~ba.,n:ma. První soud dovozuje ovšem,
ze ~ tomto .~npade z,alo.bCI neop"aJI zalobního nároku o proveden,:u
dra:b~ (o pnkle~) '. nybrz o samostatné ujednání, uzavřené stranamI po
dra.zbe a u~kutecnené podpisem tak zvaných dražebních podmínek.
Avsaknep:av~m, I:ebofv žalobě se výslovně praví, že žalobci prodali
~em?Vlto~tl" JIm cledlctvlm po Marii Z-ové připadlé, v dobrovolné vereJn; drazb~. dne 10. července 1921 starostou provedené, při níž žalo;rany, vydrazll tyto nemovitosti za 20.000 Kč. Také podepsáním »drazebmch P?dmínek« nebyla dojednána samostatná kupní smlouva, vždyť
v posledmm odsta~cl,techto dražebních podmínek se uvádí, že kupující
nemovltosÍI ty vyarazd za 20.000 Kč. Nebyla tedy kupní cena stan 0ve:13 ~ohodou strzLn nýbr.ž, l~ezá,konnou d,r~žbou. Jest tudíž zřejmo, že
tVlz,ena dohoda stran, vypdrena poclepsal11m »dražebních podmínek«
n,em samvost~tným právníl:' jednáním, nýbrž pouhým dílčím ,aktem ce~
leho drazem protlzakonneho, zmatečného a tedy právně nezávazného
(VIZ rozh. ze 6. dubna 1909, Rv VI 115/19, čís, 4573 sbírky a ze cine
20~ dubna 1909,. Rv Vl 124/9, čfs. 4590 sbíl;ky), Dražební podmínky,
obema stranamI podepsane, neJsou tedy vubec listinou, z které by
strany mohly vyvozovati účinky právní, nemOžno tedy na ně pohlížeti
Jako na punktace ve smyslu §u 885 obč. zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
J

Důvody:

Prá,vni hledisko dovolatelů, že podpisem dražebních podmínek, jež
byly zakladem dobrovolne drazby, byla mezi stranami dojednána punktac.e podle §u,885 obč. zák., nelze sdíleti. Punktací rozumí se podle
obcanskeho zakona prozatímní sepis listiny o smlouvách jež co do
svcll,o ?bsah~ v závažných bodech byly ujednány, jež vŠak ještě ve
:vlastl11 torm.c dojednány býtí mají. Aby byla punktace závazná, vyzacluJe se mano Ujednání hlavních, tedy závažných základních bodů

I uvy aby byla oběma stranami podepsána. Při tom ovšem nutno,

~~:' ,o tu byly veškeré podmínky a nál,:žitosti ~rnlouvy ,vůb~c (§§ 86 t,
86~. 878 a 879 obč. zák.). To nelze vs::k tvrdlÍ! o drazebmch podn:1I1~

kách. jež nejsou takovou listinou" v nlZ, by. byly. zava"ne body U~Clte
smlouvy (zpravidla trhové) ujednany, ~ybrz. v m:~ se Jen ~tanovl, ~a
kterých pccdpokladů ku platnf' sn:lo,uve .~OJltr m,uze, "VyhOVI:~l se zakonným předpisům, dražbu upravujlclm. JIZ, tedy učel y~h sl11e~ule k jinému cíli než punktace. Názoru tu p~oJevel1e~u n;:a~l) ze v on2ch yodzvlastm smlollv<::' a ze se
I'nkách J"est stanoveno) že se mUSl. sepsatI
11
' pro zk
' " pres po I o~
dražitel
vzdává námitky, odporovali srnI
ouve
racem
'c' pravé ceny. Vždyť z toho vysvítá, že dovolatelům nešlo, jak v do~~I~ní 'tvrdí, o provedení veřejné dražby .podle ,§u 269 a n~sl., cís. p~t;
ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř., zá~.,. ze take n;byl? pravlll Jednam
dobrov.olnou veřejnou dražbou, ny:)f~ Jen v~hledav~nl!" kupce a ~t~
novením kupni ceny, když se ZI1en~ po~m.lI1ek prav; op~k ,vyplyva.
Mluvíť se tam výslovně O dobrovolne drazbe, vyvolaci c:ne, ze nen.lOvitosti budou prodány nejvíc podávajIcímu atd. J.~!lkoz, pa~ drazba
nebyla soudem povolena a provedena, lest - pk. JIZ .spr.avnc dovodIl
odvolací soud - neplatná, nehledíc al1l k tomu, z,e ,:edlckou nemovl~
tostí do dražby daných byla také nezl. Mane Z-ova č treb~s zastoupena
poručnicí Marií Z-ovou. Jelikož smlouva na zaklad,: dr~zby se d~led
nává nejvyšším podáním a nikoliv P?dpisem, drazeb?lch podmlllek,
nelze ani z podpisu dražebních podmlllek, Jez byl)! zakla~lem nepl:,tného právního jednání dovozovati, že tímto podpisem pnstouprl zalovaný k návrhu dovol~telii a že vznikl pro něho závazek. Vždy:ť ,celou
provedenou dražbu nutno pokládali za Jeden cele~, tedy P?d;psam d!~
žebních podmínek za díl proti zákolll~ pro~eden~ho J,e~na~lI a ~emuz~
tudíž považováno býti také z, t?chto duovodu za u!~dna,1lI ~avazne kupili
smlouvy alespoíí co do zavaznych bodu. Jest tudlz pravlll hledisko odvolacího soudu úpluě správné a řádně odůvodněné a poukazUje se prot~
i k jeho důvodům, jež nebyly dovoláním n~kter~k ,,~třese':r .. Dovolate!e
uplatňují Jako dovolací důvod ta~é kuso,st n,zenl č JIZ sp~truJ1 v tom, ze
nebyl připuštěn důkaz, žalovanym nabizeny svedky ':lI1~encem P-~l11
a Joseem Z-em o tom, že podeps~ní podmí~ek a vydraz~11I byl0,lednn,n
aktem, Avšak, nehledíc k tomu, ze tento dukaz nab~dl zalo~any, ~ nIkoliv dovolatelé, teprve v odvolání, nebylo tohoto dukazu vube,c tn;ba:
neboť jest na soudu, by vyřešil otázk~" zda jde ~ ledno a totez prav11l
jednání jako jednotný celek. Podepsal1l drazebmch podmlllek de]e. se
za tím účelem, aby se zjistilo, že se jim vydražitel podrobuje a JImI se
zavazuje, děje se však také za účelem zjištění, že dražbo,u b~lo účele
dosaženo a že jest skončena, Nelz,e }edy' v pod~lsu ,draz,eb~ic~ pC;d~
mínek nějaké samostatné) na drazbe niJak nezavlsle pravm J,e?nan!
spatřovati a byl tudíž zmíněný důkaz i kdyby bylo lze vZlli nan
zřetel ,-- úplně zbytečný,
čís.

2660.

Zaooatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18, března 1921, čís. 130 sb. z, a n.).
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V přijetí nepatrného odbytného~'
T'
~
vzdání ~e ~nároků na zaopatřovací g~~i~k;.S ent sluzby nelze spatřovati
Nent třeba, by (40tiletá) služba byla nepřetržitou.

(Rozh. ze dne 23. května 1923, R'.' II 58/23.)
Manžel žalobkyně byl za n ~ t .
1865-1907 s několikaměsíč~í es ř nan. na panství žalovaného v létech
výstup~ ze služby od zaměstna~a;~~a\k~ou; roce 1882 a obd~ržel při
o vyplacení zaopatřovacích požitk" dl
k odbytného. žalo~e vdovy
ce sní s o u d r v é
.
u
': s. up:?y IX. vyhovel p r 0piny IV. O d v o ~ a c í s t o II c e pot~d,. ,:e JI pnznal požitky dle skuN e J' v y Š ~ .
s ou d k odvolanl zalcvaného rozsudek potvrdil
.
s I s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Dovolatel uplatňuje jako dovola . dO d
'.
zení věci (§ 503 čís 4 ~
~ CI uv.o nespravne právní posounepochybil, když v' Přij~t~' ~Jby~~~~~ n1e8~akem:Od."0Iací soud nikterak
strany Josefa R-a muže žalobkyně
hl d I pn ~y~tupu ze služby se
opatřovací požitky. Ono odb tné '. nes e a vzdam se ~n.ároků na za"
poskytnutí, nemělo býti odb ~n' ~, J:k plyne z. ob;;ahu zadostr o jeho
rádnou odměnou za zdárné Ysll~b .a .pen~~I, ~~ybr~ Jen jakousi mimopoměru a bylo tak' ~. ~
y pn pnlezltosh zrušení služebního
zané sl;lžby. Sám p:nzí~eJ{'b~ kSkJ:,~::to pouze Jako odměna za prokáodpočivného nemůže býti řeči z~j~éCI o to?:,. ~e o c:dbytném na místě
vystoupení ze služby teprve 54 lét
U~ZI- I se, ~e Josef R. byl při
soud, nemohlo se při onom odbytném s a~. lI110 tOe pk. u~edl odvolací
Je ~ah o to, :e ma byh odbytným
za zaopatřovaci požitky dle'k
sb. z. a n., neboť stran na t za ona ze. ne I~. brezna 1921, čís. 130
v roce 1907 a .
lY'
yto teprve trmto zakonem upravené požitky
t nemohly Z ď d' ~
m mys 11
~
zaopatřovacích požitků vzdal
. hl UtV~. "'~ ze se 111a~1~~1 žalobkyně
odepřen. Také byla věc o s;r~~.:no . e,f zalobkyll! JeJI nárok býti
posouzena když byly ~ ~ bk . ce ~'pra."m odvolaclm soudem správně
výši, v jaké je zákon ř~z~~v 'yn~ p:lzn~ny zaopatřovací požitky v té
nimi lety. Okolnost zj~těná a~~?ovam dPo ::aměs!nancích se 40 služeb' ~..
1:IZSI~'1 sou y, ze sluzební poměr byl v roce
1882 od červen
uvedené výši nac~á~~;~Jntr~~~r~~e~, ne~~la přiřknut! požitků ve shora
převzal, že Josef R byl'trvale za u ~ ?~ I a odvolacl soud toto zjištění
než 40 let. Při tom'
.
~~es ~ nan n.a velkostatku po dobu delší
rušení služby nepočíf~t'b~~~~t~ieJ~e dO tet~o sl~žební doby dobu pře1921 čís 130 b '
. ma za t o, ze zakon ze dne 18. března
40til~tou 'n e p ř se i r'ž ~.~ I~l~ž~yť to ~ýs~~vně nes!anovi!, na mysli
na mysli, nehledě k tomu že 1 e ~;/,:eretrzlt~st sluzby~ z~kon neměl
není pravidlem a že nao'
1 pre. rZI ~ setrvam ve sluzbe po 40 let
změna služebního poměr~a~~?vYk7m ~ zJev~m z.a ~ak dlouhou dobu je
110veních ze'mél
.
e pro o, ze am v J1nych zákonných ustaslužby p'o c~lou ladOvb:a~o~e~h. o pen~slJnhn pojištění, se nepřetržitosti
konech tak'
.
~ uze ll! ~evyzaduJe. Stejně jako v těchto zá1921 iís
vb zakone o zaopatrova~ích požitcích ze dne 18. března
,
.
s . z. a n., neklade se vaha na nepřetržitost služby, nýbrž

nt,

tt
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jen na skutečně vykonanou službu, a jen tato se počítá, kdežto mezerl'
ve<,službě !ůst~nou mim? počet: V 51ůsle~ku ~toho nutno u žalobkyně
seclstI sl~zeb!lI dobu JeJlh~ mu;e pred prerusem111 služby a dobu po

ném a Jezto CI111 tento soucet pres 40 let - Josef R. sloužil na velkostatku od roku 1865 do 1907 a interval činil jen 4 měsíce - náleží
žalobkyni zaop.atř~v!,cí požitky, jak je stanovily nižší soudy, a nikoli
požitky, OdpOvlCla]1cl době, strávené ve službě po jejím přerušeni.
čís.

2661.

o právním poměru Ir obecnlmu majetku platí právní domněnka, že
jest poměrem veřejnoprávním. Domněnku tu lze vývrátiti důkazem, že
užívacího (požívaciho) práva bylo nabytosoukromoprávním důvodem
a způsobem nabývacim. Důkaz ten není zjednán důkazem o výkonu
užívacího (požívacího) práva po dobu vydržecí. Soukromoprávní povaha práva užívacího (požlvacího) není o sobě prokázána tím, jak bylo
označeno v nálezu zemské vyvazovací komise. Otázka soukromoprávolho rázu užívání (požíváni) není vyřešena tím, že zemská vyvazovací
komise pravoplatně rozhodla o tom, zda právo jest právem čísla 1 či
čísla 4 §u 1 patentu ze doe 5. července 1853, čís. 130 ř. zák.
Přípustným jest pořad práva, domáháno-li se určení, že práva občanů na braní dříví z obecního lesa tl e j s o u právy na obecním statku
dle §u 70 obec. zřízení pro čechy. Byla-Ii žaloba v tomto směru zamítouta, nelze na soudě jednati o dalších nárocích, z práv těch uplatňo
vaných.
(Rozh. ze dne 24. května 1923, Rv I 1035/22.)
Předměstských 151 občanů domáhalo se na osadě města P. (v Če
chách) uvnitř hradeb žalobou, a) by bylo určeno, že práva žalujících
proti straně žalované na brani dříví z dominikálních lesů věnného
města P. uvnitř hradeb v úhrnném množství 290 sáhů měkkého
dříví palivového v podílech po I Y2 sáhu, 2 sázích a 3 sázích nejsou
podílnickými právy dle zákona ze dne 17. července 1919, čís. 421 sb.
z. a n., b) by důsledkem toho žalovaná strana byla uznána povinnou
dadále odváděti straně žalujíc! každoročně až do roku 1943 za dosavadních podmínek dosavadní množství dříví palivového proti placení
mzdy za rozeklání 84 hal. za I sáh 30" měkkého dříví (načež jednotlivě
uvedeno, kolik jest odváděti jednomu každému žalobci) a c) by žalovaná byla uznána povinnou odvésti žalobcům zadrželé dávky dříví
(opět uvedena množství dle jednotlivcú). O ball i ž š í s o II d Y žalobu zamítly.
1'1 e j vy Š š í s o u d změnil rozsudky nižších soudů potud, že zamítl žalobu a její prosbu pouze v části ad a), kdežto v části ad b) a c)
ji odmítl pro nepřípustnost pořadu práva.

D ů vod y:
Užívací práva k bývalému obecnímu statku dle §u 70 ob. zříz. prameni v právu veřejném, zakládajíce se na členství v obci, tedy na dů
vodu veřejnoprávním, kdežto soukromá práva ku jmění obecnímu nebo
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statku obecnímu, o nichž mluví 12 ob. zříz. a jež též záležeti 1110hou
jak § ten připominá, v právu, užívání (požívání), zakládají se na obec~
ných důvodech soukromoprávních, o nichž mluví občanský zákon
v §u 316, 317, 381, 424, 480 obč. zák., tedy zejména na soukromoprávní
s~llouvě, výroku soudcovském neb při okupaci na příslušném projevu
vule, k nabytí směřujícím. Podle nálezu býval. víd. správního soudu ze
dne 29. ledna 1880, čís. 2469, Budw. čis. 683, jenž se úplně srovnává
s povahou věci, musí, má-li se právní poměr k obecnímu majetku míti
za soukromoprávní, tato jeho soukromoprávnost býti zjevna, t. j. dokázána; nelze-li ji seznati, zeJména nelze-Ii seznati důvod a způsob nabývací, nestačí pouhé tvrzení strany ani sama o sobě skutečnos! držby,
by se poměr mohl uznati ia soukromoprávní, n)rbrž má se považovati
za veřejnoprávní a s majetkem jest nakládati jako s jměním obecním
pokud se týče statkem obecním. Tím vyjádřeno, co se obecně nazývá
právní domněnkou, a to tak, že domněnka mluví pro poměr v e ř e j 11 op r á vn í, a jest jen účastníku vyhrazeno, by oprotí tomu provedl důkaz,
ze práva užívání nabyl podle řádu práva soukromého, musí tedy prokázati soukromoprávní důvod a způsob nabývací. Rozumí se samo sebou, že i veřejnoprávní právo užívací nebo požívaCÍ, tedy užívání nebo
požívání obecního statku dle §u 70 ob. zříz., jenž praví, že ten, kdo
oprávněn jest k užívání obecního statku,. může bráti tolik užitků z něho'
kolik pro dům a statek zapotřebí má, více však jen tehdy, dopouští-Ii
zvláštní právní důvod z toho výjimku, mohou se jeviti v e for m ě a
tuuíž i v objemu služebnosti užívání dle §u 504, 505 obč. zák., dle nichž
užívatel oprávněn jest bráti z věci užitl,y, příměřené jeho potřebám
zejména jeho domácnosti, nebo služebnosti požívání dle §u 509 a 51
obč. zák., dle nichž požívatel mŮže bráti všecky užitky, při lesích pak
dříví poražené dle pravidel lesního hospodářství, ačkoli v tomto pří
padě co do o b j emu tomu tak není, neboť žalobci sami tvrdí právo
braní jen určitého množství dříví (1~, 2, 3 trojmetry). Tato forma
(objem) však nemůže ničeho měniti na veřejnoprávní povaze práva,
neboť vypdřuje právě jen útvar práva a nikoli jeho původ a základ,
na němž povaha jeho se zakládá. Tako není každá povinnost placení
již o sobě soukromoprávním závazkem, nýbrž třeba hleděti k důvodu
jejího vzniku a teprve podle toho se pozná, jakou má povahu, zda je to
na př. daň, poplatek a pod. či nájemné a pod., tak tomu i zde. Shoda
v objemu a formě nesmí tedy mýliti. Dle §u 70 obec. zříz. rozhoduje
o objemu užívaciho práva ob č a n tl m na ob e c ním s t a t k u pří
slušejícího p o s a vad n í ob Y č e j, t. j. obyčej v době vydání obecního zřízení, tedy roku 1864 zachovávanÝ, avšak s tím omezením, že
vyjma zvláštní důvod nikdo nemá bráti více, než čeho potřebuje pro
dll rn a '"s t a t e k, z čehož jde, že oprávněným může býti jen t. zv.
u sed I í k neboli majitel domu neb statku v obci. V tomto případě je
b~zesForno, že žalobci, ob č a n é pře d 111 ě stí mě s t aP., vykonavah o cl p rad á v n Ý c h dob právo užívání k dominikálním lesům
osady města P. uvnitř hradeb jako m aj i tel é u sed los tí pře dm ě s t s k Ý ch tím, že brali určité množství dříví, a bylo toto bře
meno přihlášeno osadou již roku 1858 k regulování (výkupu) dle patentu ze dne 5. července 1853, čís. 130 ř. zák. a v přihlášce výslovně
uvedeno, že tato práva braní dříví spočívají na staré zvyklosti. Poně-

i

, I' žalobci soukromoprávníllO důvodu na př. smlouvy vůbec netvrdí

~a(e~ na dlouholeté nepamětné užívání se odvolávají, je z toho. dle ho" LCh vy'vodů patrno, že pon;ěr musí se p o k I a dat I Z a ve r e ln 0lelsl
't·· t t
.,
"
r á v n í. Jak již shora dolíčeno, nesrul, mas
I, ze va o ~zlvacI p:.a~a

P'I
se ve formě služebnosti a neprávem proto zalobcl o,naču]l . le
jeV! a J , k
'ako právo soukromé. Nevadí proto, že i z~111ská vy~azov.:tcl ~1111se
~ nálezu ze dne ll. března 1878, čís; 5 ~ .536 le tak r~O]lllenOvala, rkouc
v odst2.vci 1., že mohou vyvazena by tI Jel~ pko »sluzeb,nost« n~ doml~
'k'l 'ch lesl'ch obce váznoucí a že i '; duvodech o leslch »sluzebnostl
i1l a III
' . .
d· §.
1 č' 3
zavazených« mlUVÍ, neboť tohoto vf,razu pO~Zll~ ve sho es. em
IS.
atentu ze dne 5. července 1853, CIS. 130 :. zak., t~n p;ollvou kU.,spofečn' 11l podílnickým P r á v ů m d r, ž e b n : m ~ a ~~Ivaclm (§ 1 ~IS . .5
téhJ pat.), jichž se uživatelé domahah, lez ,vsak lnn ~duznala, .pnzna., 'e 'e'l Ilsedlíkům uvnitř hradeb a v duvodech primo protIvou ku
va]lc
"
. . hra de bpnzna
·'
Ia, kd ez'to
, I II ' st n I' c k é m u l'ež l'en osade
uvmtr
pravu v a ,
.
' c l · I tl· e
'
• dm·estsky'm právo spoluvlastnlctvl o eprea, a,z
osa d am pre
'b
k
'ho
• 'mo že to má býti jenom jméno vypulčene z o oru sou rome
z~~va 'ro označení poměru, pro něž právo veřejné ne~á tec.hnic~ého
~ojme:ová;'í, a že jím měl vyjádř.en ,býti t~liko. ro,zdll meZI praven;
občanů uvnitř hradeb a právem ob~a?u na pred111eshc~, ohle~n,e mch~
komise poznačovala lesy ty jako »CIZI«; kdezto ohled~e us~dhku .uvmtr
hradeb platily jí za vlastni, že vŠ.ak Um nIJak nechtela by tl prava l~
kvalifikována jako práva soukroma -- a kdyby, stalo ..~y. se to nepr
ve111, neboť soukromoprávní nabytí nebylo ~ nálezu .~]lsteno, ba. vube?
v úvahu vzato, to tím méně, že nebylo a neDl o neJmensl pochyby" ze ~ak:
Jráva občanů uvnitř hradeb jako podílníku nebyla, soukro:na, nybrz
teřeiná, t. j. užívací dle §u 70 ob. zříz. Na p~vahu pra~a nemelo to tedy
vztahu, nýbrž poznačovalo jen rozdíl v ~tv!,ru ~I:av ?bo]lh.o dl~hLl
občanu, t. j. vnitroměstských, kteří byli podllmky VSlch?l,. a P!edn;est~
ských, kde podílníky byli jen držitelé určitýc~ u~edlo~h, pkoz I ruzny
obsah obojích těchto práv. Neprávem odvola.va]l se zalobcl ?a »v y.'
'
Neboť , třebaže vy' razu toho pouzlla "1 ,-"
vyvazovacI komise
o
cl 1 ze n 1«.
v citovaném nálezu, není to opět ničím jiným, nez pny'm vyraze,? p ,-,
nebo-h ,st are,
s. a v a dnI' h o o b Y čel' e , o němž mluví §,.70 'Iob. znz.,.~,
P
nepamčtné oh'ervance (zvyklosti), jak t? tyz n~ ,:Z rov;,e.z naz{"'a., ?~
něvadž právo §Ll 70 ob. zříz. předpoklada.,pra~e obycel, ustaleny JIZ
roku 1864 což sahá často jako I v tomto pnpade, hluboko do nllnuly~h
století, tu: kdyby to sam~ st~čilo. k ~platňov~ní vydr~ení: bY!, by ~1l1~
býval celý ústav §u 70 obec. znz. upl ne odbouran a § sam ~plne prav
ního řádu vymazán, nebo!" pak by všichni t. zv., starousedhcl meh »vy~
drženo« a práva jich by byla bývala sou~roma. ,To. le ovšem ~hybny
kruh. Vydržení vůbec není »důvodem« pr~va,. nyb,rz pouze zpusobem
nabývacím Zákon při řádném vydržení vyzadUle duvodu vedle dlouhodobého drŽení (§ 1461 obč. zák.), pří mimořád~lém Jrůk.az důvodu a
tím i důvod sám promíjí (§ 1477 obč. zák.). 0usl-h,~sak"pk ~hora :10vozeno a praxí býv. vid. správního soudu doloze?o, ,uc~stmk, ma:h pravo
jeho platiti za soukromé, prokázati soukrol11opravn; d~vod a ZP~So? nabývací, nestačí ovšem průkaz ,uply11l!tÍ pouh! vydrze;:1 doby, nybrz musíl by prokázati i soukro1110pravlll duvod dr.zby ~a pr. smlouvu, I kdyby
se odvolával na vydržení mimořádné, 40lete. Ovsem stačilo by, I kdyby
O'

.z.
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~ůvod byl neplatJ:ýn~, jen kdyby byl, neboť neslouží zde k tomu, aby se
jln; ~kr~tlla vydrze,cl dob~, tak jako v §u 1461, kde se ovšem předpo_
klada duvod platny, nybrz k t0111U, by se prokázala soukromoprávnost
držby a tudíž práva, na ni zakládaného. Zdá se o\Tšel11, že komise vyvazovaci tohoto problému nevystihla a otázku vy~;ržení dle občanského
zákona s otázkou staré observance dle §u 70 ob, zříz, zmátla neboť
nejen zakládá právo předměstských uživatelů na »vydržení«, nýbrž dok?nce ~a vydržení »dle §u 1472 obč, zák«, než její právní omyl není
zavaznym, nemohlať nedorozuměním svým z práv podílníků učiniti
práva jiná'"než jakými byla, a jakými zůstanou, dokud se nedokáže, že
se zakladaJl na soukromoprávním důvodu. což ovšem komise vůbec na
p~etř.'" ne.~zala, Jako netřeba k obyčeji dl~ §u 70 ob, zříz, doby 40leté,
nybrz stact Jen ustalení obyčeje, což se státi může i dříve, tak zase 40letým obyčejem není o sobě ještě zcela ničeho získáno pro otázku souk:omoprávnosti práva. S tím souvisí otázka dalšÍ, Dovolání uplatňuje
vec rozsouzenou, mínÍC, že vyvazovací komise byla povolána rozhodnouti o právní povaze sporných užívacích práva že je uznala za práva
soukromá, čímž prý věc je vyřízena. Kdyby tomu bylo tak, dlužno se tázati, proč o to žalobci žalují v odstavci a) žalobního žádání znovu,
Vsku!ku však,má ,se věC; t2kto: Komise vyvazovací v cit nálezu vyslovll a, ze sporna prava neJsou právy držebními a užívacími dle §u 1 čís, 4'
pat ze dne 5. cervence 1853, čís, 130 ř, zák. a že tedy se nebudou vyva~?vat~ (up;avovatI d!e §u 6 lit. b) na žádost, nýbrž dle §u 6 lit a)
z ured111 povl~nosÍl, lezto JSou to práva na braní dřiví dle §u 1 čís. 1,
Pravda Jest, ze dle §u 7 Irt b) cll, pat bylo vyšetříti a zjistiti právní
poměr: na němž právo užívací spočívá, a že komise o tomto bodu, byl-li
spomym, rozho~ovala dle §u 34 s vyloučením právního pořadu, a že
dle §u 38 kone~né nálezy komise měly účinek nálezů soudních a byly
tl!~len: k s,oudllJ e~rekrucl. Avšak, měl-li se zjistiti právní poměr, na němž
UZIV~Cl pr,avo Sr:.0~l~a) ll;.znamenalo to, že se má rozhodovati, zda je to
pomer prava vereJneho Cl soukromého, a nález také se s touto otázkou
nijak .nez~bývá, ~ýbrf~ že se má zjistiti o b s a h právního poměru a to
patrne prave za tU11 ucelem, aby se posouditi mohlo, o které orávo §u 1
Jde a zda tedy se má předsejíti dle §u 6 z moci úřední či jen' na žádost.
A tu opravdu bylo sporno, zda jsou to práva držební a užívací dle čís. 4
~u I;, za jaká je chtěli míti uznána oprávnění, či práva na braní dříví
ale. C1S, ~ teho~ §u, a 150mlse rozhodla, že jsou to tato práva, což jest
ovsem.,vecl, pr~vo~latne rozhodnutou dle §u 34, ale to nevadí, by se
tato UZlvaCl prava zalobcu, uznaná za práva braní dříví ve smyslu čís. 1
§u 1 neuznala za práva užívací na obecním statku dle §u 70 ob. zříz.
nebo-Ir pr? tento spor lépe řečeno neuznala za práva soukromá, Oocel~
protr ~plSt;m J", tvrze~,l d?volatelky, že odpůrkyně neuplatňovala, že
sp,orna prava JSou UZlvaClml právy k obecnímu statku dle §u 70 ob.
znz.: na?pak na t~m se ~akládal hlavně její odpor proti žalobě, že o. takova prava Jde, pn čemz odvolávala se na jich zrušení zákonem ze dne
17. července 1919, čís. 421 sb. z. a n. Ostatní vývody dovolání jsou následk~m stan;lV1~k~ sho;a z~ujatého bezpředmětny, žaloba v odstavci
a), zm na t;rcem, ze prava zalobců na braní dřívi nejsou podílnickými
pravy dle zakona ze dne 17. července 1919 čís, 421 sb. z, a n., což znamená určení, že nejsou právy na obecním statku dle §u 70 ob, zříz.,

911

nebo-Ii že j s o u, jak se toho domáhá ve svých vývudech dovolání,
právy povahy s o u k r o !TI o p r á v n i (služebnostmi užívání), Tento
nárok patří na pořad práva (§ I j. n,) a proto bylo o něm rozhodnouti,
Když však o něm rozhodnuto bylo záporně, I, j, že ne j s o u top r áva s o II k r o m á, což se právě stalo z a !TI í t II II tím žádání, že neJSOU to práva dle cit. zákona, pak výrok O dovozovaných důsledcích
práv těch, aby žalovaná strana uznána byla povinnou odváděti žalobcům to které množství dřív i a odvésti zadržené dávky, jak to v žalobním
žádáni v odstavcích b) a c) obsaženo, na pořad práva nenálež i, neboť
soud nemůže rozhodovati, zdali strana povinna jest těmi kterými dávkami, jež se zakládají na poměru veřejnoprávním. Bylo tedy tak rozhodnouti, jak se stalo, ježto k nepřipustnosti pořadu práva hleděti jest
z úřední povinnosti.
Čís.
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Zajišťovací

exekuce pro výživné (§ 372 ex. ř.). Průtah v plnění, tvopodklad návrhu na exekuci uhražovaci, a průtah v plnění, tvořící
podklad návrhu na exekuci zajišťovací, musí se časově a skutkově od
sebe rozcházeti.

řicí

(Rozh, ze dne 29.

května

1923, R I 438/23.)

Matka domáhala se jménem dětí proti manželu téhož dne povolení
uhražovací i zajišťovací exekuce ku vydobytí výživného, Ex e k u čni
s o u d zajišťovací exekuce nepovoliL O ů vod y: Vymáhající věřitel
ani netvrdí, ani neosvědčil, že proti dlužníku musela býti již jednou vedena exekuce ku vydobytí splatných dávek vyživovacích, jak to žádá
§ 372 ex. ř. Nelze sice popříti. že jest potřebno zajištění budoucí exekuce, když ten, kdo ze zákona jest zavázán, poskytovati výživu, nechá
dojíti na exekuci, ale musí se tak ve smyslu citovaného zákona státi
opětovně. Toho však v tomto případě není, neboť právě toto ustanovení
§u 372 ex, ř, jest výjimečným ustanovením pouze pro vymáhání výživného a nestačí prosté osvědčení ve smyslu §u 370 ex, ř., že by bez vedení této exekuce dobytí výživného, soudně přiřčeného, bylo zmařeno
neb značně stíženo. Vymáhající věřitel nemůže se dovolávati ani toho,
že podal téhož dne návrh na mobilární exekuci proti dlužníku, který za
tohoto stavu věci mohl podati jedním podáním a tudíž nejde o exekuci,
pro výživné proti dlužníku již vedenou, tím méně, že tato exekuce ještě
ani vykonána nebyla a dlužnik proto ani o ní vědomosti nenabyL R e k u r sní s o u d zajišťovací exekuci povoliL O ů vod y: Stěžovatelé
napadají zamítavé usnesení prvého soudu, uvádějíce 1, že dlužni k, jak
z pozemkové knihy patrno, svůj nemovitý majetek zadlužuje, čímždo~
bývání budoucích dávek výživného bude stíženo; 2, že dlužník chce
svůj nemovitý majetek předlužiti a jmění se vzdáti atím plnění své vyživovací povinnosti uniknouti; 3. že zamítavé usnesení prvního soudu
zakládá se na nesprávném výkladu zákona. Stížnosti této nelze upříti
oprávněnosti. Exekuce zajišťovací slouží k tomu, by si vymáhající vě
řitel mohl zajistiti budoucí uspokojení svého nároku, poněvadž exekuční titul může býti ještě zvrácen anebo nemůže býti ještě vykonán,

pakli by budoucí uspokojení věřitelovy pohledávk b
'
zaJlsh-1i se již nyní. Z pravidla (§ 370 '_) Y 'y1o ohrozeno, ne:,ě!itel os~ědčiti, že bude dobytí jeho p~~ie~áv~lusI p;ot? vymáhající
stem, zmareno nebo značně stíženo V'"
.., Y,.., ne osahne-h zaJInebezpečí není' zapotřebl' Tako
.... Ykllmecne vsak tohoto průkazu
"
.
vou vYllm u obsahuje i § 372
naloky na poskytování výživy Za"'C . t' h
.
•
,ex. L pro
voliti již tehdy, musela-Ii býti' veJ~~~n~x:~u to n.~roku dluzno totiž p~_
kovl za účelem dobytí splatných ", d' k c:'. JIZ Jednou proh dluzll!_
huje pak ještě zvláštní obmezovl~" a(e vyz.lv~vacích: !~nto § obsa_
~Ienf Př~sahhova~i vý~i jednoročního IvÝ~i~~~~~~'\ z~o~~J~s~en§~ t~;20Vé n-:nI mee o, z cehol by mohl
"
ex, r.
dostí o zajišfovací exek~ci ~~:~Izova.no ~~ll: kdy, jak ;!louho před žápro dlužnou dospčlou dávku a d o kbt~ za?~no o eXb<UCI uhražovací
jest podati, tílTI méně ovšem ž~ a az o~ zad~st zvlášť v různé době
vykonána býti nebo že by ďlu' 'kb~ ~t~raz,okvac~ exe~uce musela dříve
že b
'
"
Zll! Jes e ne tere dalsl dávky neplatil a
d
b ;t' y pl.0 tuto druhou dlužnou dávku musela podruhé (opětn')
y 1 exeKuce. V §u 372 ex. ř. klade se
"
. e ve ena
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, ,
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k'
,
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placena a vymáhající věřitelé k ... Ydlvov~cl, dluzmkem nebyla zažovací žádati skutečně tak' "d jejt~uk obyh museh za exekuci uhrapovolena. Tíl~ vyhověno b el~a o~ .a ovou podali a exekuce byla jim
O
usnesení prvního soudu jes!
mm~~l §du 372 ex. ř. Zamítací důvod
Ne j v y Š Š '
d b
.Y po na e u soudu rekursního mylným
1 s o II
o !lovIl usnesení prvého soudu.
.
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1.'

tel

Důvody:

S usnesením soudu rekursního souhlasiti nelze neboť Výklad kt .
t~nto soud dává předpisu §u 372 ex. ř., nelze uvé~ti v soulad ani s (~2

s ~vem an! s:, smyslel;r.)e,ho,.z motivů jasně poznatelným. Stanoví-Ii
§ 72 ex. L, ze ku zajlstem Mroků na poskytování výživy m'a b T k .
vr~~I. p~vl~~n vý~?n ~xek~~ních úkonů, když proti dlUžníku k dlb~tí ~~=
spe yc. ut ~yzl~neho jlZ jednou musila býti vedena exekuce I ne
je~~h~lt"e~ne! ze"f"~dpkokl~de1l1 p,~o příp~stnost této zajišťovací ~xfk~ce
, 111 pru a, tery se dnve udal a vedl k exekuci uhražovac'
J~tnto prr:tah musí tedy časově předcházeti, by při dalším průtahu směl~
y I navrzena exekuce zajišťovací předpis §u 372
' " h' ,

~IK~~in~!t~%~:rť:i vt~~i~á

;~~~~~tO(%';~/ tahset~r 'P6r;lt~~I~ín~:z~h ;~~K

d[Uzh
rlu'
l.,
pravJ' »neď
"f ' .
.
), v 111C z se
dluz'nl:k
a se 'Pt opn I, z,e jest potřeba zjistiti budoucí exekuci když
... , . ope ne necha k tomu d "ť b
d
'
~~~tř~ní~« Ob~ případy platebního P~!:t:;h/n~~~íe s:n:e~t~dd~~~~O:~~!
a:e I ca~,Ov:. I sku:kově a není přípustno, jak je tomu v tomto ří- '
~:~~, by j;Z n pr~mm platebním průtahu, k vůli němuž zavedena tyla
' uce u 1razavacI, bylo soudobnč ovšem
d h'
'.
lem na tuto exekuci, žádáno také o ~ajišťova~í e~~k~~ e~rsa~~s~up~~~~=

r:

sahu §u 372 ex. ř. Výhrada tohoto zákonného předpisu muze věřiteli
přijíti k dobru teprve při průtahu s jinou pozdější lhůtou výživného.
Bylo tudíž rekursu vyhověti a usnesení rekursního soudu, jež jest nesprávné i potud, že povolena byla zajišťovací exekuce přes časovou mez
exekučniho titulu, změniti.
čís.

2663.

Bylo-li v kolektivní smlouvě stanoveno, že »lze« žádati v určitých
věcech rozhodnutí paritní komise, nelze záležitosti ty vznésti na pořad
práva dříve, dokud paritní komise o nich nerozhodla. '
K uzavření kolel,tivní smlouvy se nevyhledává, by strany daly těm
kterým organisacím plnou moc k jejímu uzavření.
(Rozll. ze dne 29.

května

1923, R I 459/23.)

Žalující strana, tvrdíc, že byla v roce 1921 u žalovaného zaměstnána
jako zemědělská dělnice a že smlouva byla uzavřena dle směrnic pro
úpravu pracovních a námezdních poměrů čeledi a zemědělského dělni
ctva v Čechách, vydaných zemským ústředním úřadem v Praze dne 26.
ledna 1921, domáhala se žalobou zaplacení zažalované částky jako
úplaty za brambory, jí žalovaným v roce 1921 neodevzdané. Proce s n i s o u ci p r v é s t o I i c e rozhodlo žalobě věcně, o d vol a c í
s o u ci zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením pro zmatečnost
a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva. D ů vod y: Směrnice,
jichž se žalující strana dovolává, jsou kolektivní smlouvou, mezi stranami uiavřenou, a obě strany zavazující. Je-li ve smlouvě té pro spornou
záležitost zřízen soud rozhodčí, je tím vyhověno předpisu §u 577 odstavec třetí c. ř. s., jenž žádá k platnosti smlouvy O rozhodčího, by byla
písemně zřízena. Již v §u 1 se praví, že směrnicemi upravují se pro celé
obdob i 1921 jednotným způsobem vzájemné poměry mezi zemědělci a
jich dělnictvem, mimo jiné též, pokud se týče otázky rozhodování ve
sporech, což vztahuje se na vyřizování sporných nároků mezi dělníkem
a jeho zaměslllavatelem. V §u 5 obsaženo je ustanovení, že pro rozhodování sporů zásadního rázu a většího významu zřizuje se při zemském
poradním sboru zemská paritní komise pro práci zemědělskou, jejímž
rozhodnutím obě strany musí se podrobiti. Tuto paritní komisi jako rozhodčí soud pokládati sluší za obligatorní, dlužno tudíž nárok na ni
vznésti, chce-Ii býti uplatňován, a nemá strana práva volby mezi soudem rozhodčím a řádným soudem . .leť účelem směrnic, aby obě strany,
zemědělci a dělnictvo, vziijemný poměr samy si upravily podle svých
potřeb, které nejlépe znají, a aby tato úprava týkala se nejen práva
hmotného, nýbrž právě i formálního, otázek soudu a řízení. Rozhodovati
mají příslušníci stran samých, ovšem v paritním zastoupení, protože to
má býti soud odborný, znalecký, sestavený z osob, jimž poměry a potřeby obou stran ísou z vlastní zkušenosti povědomy, takže nepotřebují
znalce. Tento úmysl kolektivní smlouvy byl by však zmařen, kdyby, když
spor skutečně 112slane, ta neb ona strana měla míti dovoleno, nešetřiti
smlouvy a s pominutím rozhodčího soudu obrátiti se na řádný soud,
kterému chybí znalecká kvalifikace, jež tvoří právě důvod úmluvy o rozCh'HlIl rozhodnutI.

V.
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sudího. Dle toho, co bylo uvedeno a co také je obsaženo v rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 13. února 1923, R 1 121/23), uveřejněném pocl
čís. 2267 sb., nehodí se žaloba ku jednání v řádném pořadu práva, pročež je tu zmatek po rozumu §u 477 čís. 6c. ř. s. a slušelo dle §u 478
odstavec prvý c. ř. s. rozsudek í řízení mu předcházející zrušiti a žalobu odmítnoutí. Odvolatel sice nevytýká tohoto zmatku, namítaje pouze
předčasnost žaloby, avšak vzhledem k ustanovení §u 240 c. ř. s. byl
soud odvolací povinen, by sám od sebe k zmatku tomu přihlédl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

.
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Důvody:

Odkazuje se na důvody napadeného usnesení, jež souhlasí se zdejším rozhodnutím, v nich citovaným, a dodává se vzhledem k obsahu
rekursu ještě toto: Praví-Ii se v §u 5, odstavec třeli .Směrnic«, že »lze«
žádati rozhodnutí příslušné paritní komise, neznamená to, že paritní komise je povolána k rozhodnutí toliko fakultativně, lépe řečeno výběrmo,
že totiž strana má na výběr mezi ní a řádným soudem -- něco takového
nemá v právním řádu asi příkladu - ll)fbrž, že lze rozhodnutí žádati
nebo také nežádati, t. j. že strana není k žalobě nucena. V tom smyslu
užívá i zákon slůvka »Ize« nebo »možno« napořád, na př. že »lze«
soudce odmítnouti v těch a těch případech (§ 19 j. n.), t. j ..že strana
toho práva užiti nemusí, podobně, že žalovaný »může« žádati jistotu
(§ 58 c. ř. s.), strana právo chudých (§ 63 tamže) atd., atd. Že není
možno rozumětí tím zřízení rozhodčí komise pouze fakultatívní, plyne
jasně také z odstavce 2 a 4 téhož §u 5 »Směrnic«, kde se užívá pro zří
zení rozsudí nebo rozhodčího soudu kategoríckého imperativu »ustanoví 8i,« »zřizuje se,« který volbu mezi soudem rozhodčím a řádným
naprosto vylučuje. Pravda také, že řečený druhý odstavec §u 5 »Směr
nic« stanovÍ, že lze žádati rozhodnutí příslušné okresní paritní komise~
. jejíž rozhodnutí je pro obě strany z á vaz n é, že však přece lze proti
straně, jež by se rozhodnutí komise nepodrobila, nastoupiti
po řad
p r á v a; ale z toho neplyne, jak stěžovatel by tomu chtěl, že lze okresní
paritní komisi pominouti, nýbrž, že pořad práva lze nastoupiti teprv,
když paritní komise již rozhodla, poněvadž teprv nepodrobení se jejímu
rozhodnutí jest duvodem pro pořad práva, předchozí rozhodnutí komise
nutně se předpokládá. Ba odpor, který jest v tomto předpisu očividně
obsažen -- rozhodnutí přece není pro obě strany »závazné«, když žádná
se mu nemusí »podrobiti« - nedá se ani jinak odkliditi, než že se před
pis vyloží tak, že jest pro každou stranu závazkem, že rozhodnutí to
musí napřed býti vyvoláno, má-li pořad práva býti otevřen. Že by pak
mohla druhá strana před řádným soudem namítati věc rozsouzenou, jak
se stěžovatel obává, jest ovšem naprosto mylné proto, že právě předpis
sálr pořad práva výslovně vyhražuje a věcí rozsouzenou dle něho není,
když se ta neb Qna strana výroku rozhodčí komise n~podrobi1a, jak pro
přípustno,t pořadu práva předpis sám výslovně předpokládá. Stěžo
vatel d,\'e popírá povahu »Směrnic« jako kolektivní smlouvy. Neprávem. Neboť »Směrnice« jsou usneseny a podepsány zástupci jak organisaCÍ zaměstnavatelů tak organisací zaměstnand'l, a to dokonce za patronance a auíorisace tří příslušných ministerstev; takovou mezi obojími
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, (§ 1 ziúwna ze dne 5, března 1869, čís, 27
Jde o příhodu v doprave .. . 1 k()motiva nedavši výstražného znat zák.) srazila-li se posUnUjtel o • , 'k I '
;'ení, s' poštovní károu, dopravovanou pres o eJe.
(Rozll. ze dne 29. kvčtna 1923, Rv I 1509/22.)
. .
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916
důvodů:

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení vecI není 0pod_·
K pojmu příhody v dopravě ve smyslu §u I zák. o ruč. žel. nevyžaduje se vice, nežli událost v železničním provozu. odchylující se od
obyčejného, normálního průběhu věci, která jest o sobě způsobilá, člo
věka zraniti neb usmrtiti, a nenastala výlučně v osobě poškozeného.
Příhoda v dopravě záleží v tomto případě podle zjištěných skutkových
okolností v tom, že byla lokomotíva na kolejí čís. III. posunována přes
můstek (nebo chodník), přes koleje vedoucí, právě v okamžiku, kdy
poštovní zřízenci přes něj vezli káru balíky naloženou, a Že následkem
toho nastala srážka obou vozideL Podle souhlasných zjištění obou nižších stolic jest příhocla b v příčinné souvislosti s usmrcením manžela
žalobkyně Václava K-a. Obě nižší stolice mají za to, žp se žalóvané
dráze nepodařil důkaz vyvinění ve smyslu §u 2 citovanéllO zákona, totiž že tato příhoda byla zaviněna neodvratitelným jednáním osoby třetí
(poštovního zřízence Josefa H-a), anebo vinou poškozeného. Názóru
tomu jest přisvědčiti. Nalézací soud zjisti! - a zjištění tato převzal
soud odvolací, - že poštovní zřízenci manžel žalobkyně Václav K. a
Josef H. dne 25. února 1920 ráno kolem 5. hodiny pod I e s v é pov i n n o s t i přejížděli s vysoka naloženou károu přes přechod k tom U
cíl i u r č e n ý, že rozhled na pravou stranu jim byl úplně zabráněn
vlakem, stojícím na koleji Č. V. blízko u přechodu, vypouštějícím páru
,a dým, kterými byla i elektrická oblouková lampa zastiňována, a že když
přejeli V. kolej a přijeli na první kolejnici JJ1. kolejí, spatřil teprve náhle 1-1., jenž stál vpředu káry mezi vidlicemi spojenými příčkou ve vzdálenosti asi 3 kroků z pravé strany blížící se stroj, který ne d á val nij a k é h o v Ý str a ž n é h o z n a 01 e n í a jehož průvodčí byl na
pravé jeho straně, že v tom okamžiku nemohl H. již káru ani zastaviti,
ani s ní couvnouti, že manžel žalobkyně K. přes vysoký náklad vůbec
ničeho nemohl viděti, že oba dva byli poučováni, jak se mají zachovati
při přecházení kolejí a že se tak H. také zachoval. Správně usoudily obě
nižší stolice, že na úrazu nemá viny ani usmrcený ani H., a že se tudíž
žalované dráze nepodařil důkaz vyvinění. Srážka stala se na přejezdu,
tedy na místě určeném k tomu, by po něm poštovní personál s károu
nalože:lOu balíky přejížděl ku vlakům; oba poštovní zřízenci, jedouce
s károu přes přejezd, t u d Y jet i m u s i I i u v Ý k o n u s I u ž b y.
Že při káře, naložené balíky a provázené dvěma poštovnimi zřízenci,
úloha těchto zřízenců je rozdělena Um způsobem, že jeden (v našem
případě H.) vpředu káru táhne a druhý (usmrcený) jí vzadu tlačí, je
zajisté známo a nepotřebuje ani důkazu. P o v i n n o stí per s o n á I u, lok o mot i v u p o t ř e t í k o I e j i P o s u II ují c í h o,
bylo d á vat i v Ý str a ž n é z n a 111 e n í par n í p í š f a I o u,
což s e, j a k p r v v s o u d z j i š ť u j e, nes t a I o. Š e tře ním
t é to. o p a ~ , II o s t i m o h lob Ý t i s r á ž c e z a b rán ě n o, tak
že není třeba ani řešiti další otázku, zda byl posunovač povinen jíti
před lokomotivou dále k přechodu a poštovní zřízence varovati. Na poštovních zřízencích nelze žádati a nevyplývá to nikterak z příkazu obyčejné pozorností, kterou při obyčejných schopnostech u každého před
pokládati možno (§ 1297 obč. zák.), aby nepřejížděli přes přejezd
statněn.
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'edč'lli že kolej· j'e volná nebo! k tomu neměli
dokud se Ilepresv,
:
d l ' t ' 'ho
lěvadž ersonál, posunující lokomohvll} ne. a vys r.azne ,
pnčrny" pOl. i íšrflou což bylo, jak shora dovodeno, jeho P?VI~nosÍl,
zname!]l ~~I ~udíŽ nem~hli při vynaložení obyčejné pozornostr pr~dpo
a pontev~ zpI"es přej'ezd pkJede lokomotiva, aniž by dala vystrazneho
klada I, ze
"
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t'
emské (terstské) pojišťovací společnosti vrplatiti
..~~vlllnos CIZOZ , třebas o·ištění bylo sjednáno před,,~e~ov~
pOjlstenou ~umtřudv.C~~im generftnko jednatelstvi mimo nynejsl uzeml
rozlukou pl os e m
československé republiky (Lvov).
,
(Rozh. ze dne 29. května 1923. Rv I 1573/22.)
"
,"
Sl k uzavřel 25. října 1900 se žažalobce, bydlrcl ve.:~ydku ve ~~~d~;ctvím 'ejího hlavniho jedna10vanoU terstskou pOjlStOVI;OU IPros
dle nI'z' mj ěla žalovaná vyplatiti
,
'''ťovacl sm ouvou
.
, )
telství ~e L~ove POjl~ d
1 Iistopa~lu 1920 jemu (jeho příbuznJ:'m
v den umrl! Jeho ne o. n~ Ú žalobce do 1. února 191 9 h];)vnrmu.led~
15.000 K rak.-uh: Prem!e p a I, u 'ednatelství v Praze. ježto po pOjlstne
natelství ve Lvove, po te hlav~hlml I 'Iovallá pOJ'išťovna vyplatiti po,
• (1 I d
1920) zdra a a se za
'I
I "
přihode
. o nu
,,, ,
, 15 000 polských marek, za ova JI
jistný peniz v Kč, nablzejlcl P9':z,0 o'u d y uznaly dle žaloby, o d v 0žalobce o 15.000,Kč. O b 3 n IIZo s \ s 'ci samé souhlasí odvolací soucl
I a c í s o u d z techto d u v o (u. e ve, v 'aké měně je pojištěný kas názorem odvolatelky, že pro posouťe~l, jisto· e že to smluveno nepitál splatný, rozhoduje, kde j,O d~P~ nYill~ čl 32~ ~ 324 obch. zák. plabylo. Bylo,pr?to tento ťo~osn~" u b:~líště ž'alobce jako věřitele, neboť
titi v míste za::od~, po, u se .{'c,e neb 10 smluveno, a prvním soudem
odvolatelka pnznava, ze, spl~\ste t
y ěřovaIa jen k tomu by plněno
bylo náležitě Pkrovezd,enaO;e~e Ž:ťO~~l~a~p~~čnosti zní na rak.-~~. kor~ny,
bylo v tuzems u. av
,
' F 'dk nebyly JIZ v obehu,
které v době splatnost; ~.: i~is~e ,f~gje;lp~~nér~ně~ě zemské, kterou je
musí tedy žalovaná p a II b u 1919~' 187 sb z. a n. koruna českoslo
podle §u 6 zákona z 10. du, na k h c~~:é Na t~m ničeho nemění názor
venská, r?vn~jící s.e korunfn~~o'~ ~~stě 'vydání pojistky, kterým prý j<;
odvolatelem, ze ma byh p
~ na žalovanou společností, ktera take
Lvov. Jednak byla,~mlouva uzavre
a je'í lvovská representace byla
v pojistce jako pO]lsťovatel lest uvedenn~n ,,~ s rostředkovatelem a pak
pří uzavření smio~vy tol!kO, Je]l~ zmo~ I Y
~ tuzemsku. Odvolatelko
inkasistou. V dobe uzavrem sm ouvy ! y.
že se tato ře podle §u 36
uznává, že se pak obě stalyd~izoz:ms~~~:I:SkéhO Pak ~le dlužno dbáti
obč. zák. má posuzovatr po ,e pra,~a 'I ze dlle 2'9 říJ'na 1865, čís. 127
, d . o 'I IV CIS naflzen
.
nutkavých pre plSU C.
.
. b 7
1873 čís 42 ř. zák. a § 6 a 8
ř. zák. a § 2 zákona ze ~ dne 29. 1~e"~fs 321' sb. ·z. a n., podle kterých
vl. nařízení '"ť, dne 10. cervna 19 , I' ~ zastupovati cizozemskou spoje toliko tuzemská representace povo a~ l~U mocí ve všech věcech, jež
lečnost v tuzemsoku s neobmezeno~ I I ted pouhým důsledkem tase týkají obchod~l, zde provozovanrc 'r~\áv!zky žalované společnosti
hoto faktického I pr:,~mho stavu:, ~e P ské representace, která i v tom
vúči žalobci je spll1lstcm sldlo JeJl uzem.
0
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ohledu nastoupila lla místo sídla žalované pokud st"
sentace Lvovské, a na kterou I"Oto take' zCalobce
e yce její repree
vším lJrávem s place I11111 prell1ll.. odkázán byl.
Nel vy š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání, opírající se o dovoíací důvod § 503"
fada je
V
byla dojednána (1900) sp I'"
Yt' t dobe, kay pOllstovacI smlouva
1
1
'
o ecnos 1 uzemskou po rozpadnutí se
KousKo-uherského mocnářství však stala se s' I '
t' , r a pov1l1na vyplatT • l b ' .
po ecnos I cIzozemskou
"
,,1,1 za o Cl, lenž měl a má stálé bydliště ve Frýdku t d '
n~b~ite;"1 by.~a1ellO Rakousk~, které je.st nyní částí éeskoslovenské e /..
P.., },yoJ1stenou Sumu v Korunach ceskoslovenských ř t y r

~~~;, 0~1(~s,t~~1~1í~0~í~~~ ~e*~;s~u t~

1,:lo~~ná p~j!,~~:a;í ~p~iek

~It~~O~~C;.:~'~~Uje~ll~iiŠi:k~ ~íSJUo Pl ro~třednilc9ivím, gener};n~~o j~J~afe~=

. unora
19 Jylo placeno po" t '
Ob 'e "
SLfany a oba nižší soudy p' kl' d " , '
" ,
l'S ne,

~~ttu Zj!~lOsV~~~tt~h~;~:~1~~OS~lft20~ ~j~~~z~jí r~~~~g~b1~ť ~:r~~~1~ ~~=

nemá v tomto případě vůbec 1 ~ ~ ~,,!lf'~ nepravem, Otazka splniště.
obch zák dl •
•
.: ~ o UI1Cl10 vyzna1l1u, Dle článku 336
'.
'
uzno menu splmste jen v I) och b'
t'
k '
za menu smluvenou v prvnI' ['ad' • I
Y 11 o S 1 po ladati
, k ' .
,
e vsa, rozhoduj' i vůle a '
I t
la oz I povaha a účel obchod p" tk
'
_
um ys S ran,
ských korun které b I
u; ojls. a, Zl1l na b,OOO rakousko-uher_
jak v Terst~ tak v/ČvoVv~iob~, ~zavr~1J, smlouvy ,zá~onnÝ11l platidlem
kU ; l;ynr vsak vůbec již neexistují. Hledíc k zásadě vy~ ez ~e
obč. zák. (§ 105 třeti dílČí nov~yene ,v Cl;, 78" L79 obch, zák. a § 914
slovném znění, nýbrž sluší v • ~1:ťeplI ,?kJadu smluv nelze lpěti na
tak, jak toho ŽiÍuá obyčej yse ~Il ~I~YS stran a rozumetr. smlouvě
tvrditi, že úmysl a vůle str/ o~. I ve,
o bc. o d u, lze důvodně
se k tomu, by pojištěnec dos~~r~~é~~v!ral1I pOEs~ovací smlouvy nesly
efektivně ve své měně kt
• b
casu pOjlstenou sumu vyplacenu
korunová měna rakoU;ko-~~~~:k' YI~ V ~lobe uzavření smlouvy. ovšem
dané vůle a úm slu stran n' b : _a, o p yne ,~sak nCJen z předpoklá
Počítalť rOjiště~ec, 'ako' v~~~ z povahy ~ uc,:lu pojišťovací smlouvy,
nanou pojištěnou dumou v,.,~. podobnycl~p:1pa:ie5'h, s pevně ujed.
tvrditi, ze dle předpoklád;né ~j~ renou v urclte me,n,e, Lze však dále
pojištěná suma vyjádřená v uke st~an ~ pov~hy } ~celu obchodu měla
se měna ta změnila b 'ti v
fa OUS o-~ ~rske men~, v': případě, že by
~vedené v pojistce: vY pOi-~f;~C~~~ v l~ene, nasto~plVSI na mís,t? měny,
ze by byla pojišťovatelka jako lo~n,;, st;I:ovenel11, Nelze m1Íl za to,
vážný úmysl, vnutiti pojištěnci s ~s~y ? cnod:'ik P, ř e dem chovala
nc;exist?jící v platidlech, vzat' ch Vz ~b ?vemto prrpad;e placení v měně
oe ny111 ovšem se ·pokoušÍ, a ~e b
ch u, .~~e~o v !TI,ene znehodnocené,
~e Po?robiti a spokojiti se s tím Yb byl. pOl1ste~ec oyva! ?choten, tomu
~ezpecené pravidelným place ' '
s.~ mu 1msto pOjlstene sumy, zacenného nebo valně ~'éněcell m~ p~ml1, dostalo plnění pro něho DezjlŠťOVé:cí smlouvu skutečně n~ O. da t~m, zda strany, uzavírajíce poměny, nesejde' st;či ŽP 1 d .1 ~I bur e OHlII?, moznost změny dosavadní
,
, . K yOj
Y Y na nI pomýšlely, byl.a by se jejich
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vúle nesla směrem právě naznačeným. Ostatně nebyla změna měny při
uzavírání smlouvy pojišťovací mimo dosah možnosti a předvídate1.nostL
Vždyfnebylo nikterak vyloučeno, že by bylo Rakousko-Uhersko za
trvání pojišťovací smlouvy přešlo k jiné měně, na příklad k měně franIwvé a to třeba v romeru 1 : 1, v kterémžto případě zajisté žádný
rozumný člověk nebyt by pochybovalo tom, že, až se dostaví pojištěný
prípad, pojištěná ,suma buue vyplacena v této nové měně, tedy penízem
j S,UOO Iranků, Ne jinak má se věc, když v éeskoslovenské republice,
lllvořivší se na jJúuě bývalého Rakousko-Uherska, nahrazena byla do·
savadní .společná rakousko-uherská korunová měna československou
mcnou korunovou, při čemž se počítá jedna koruna československá za
jednu iWrUtlLl r<-li<OU;:iKO-uherskou. Lalovl.1ná "nemůže se důvodn~ za stÍŽenu pokládati tím, že jí bylo uloženo, vyplatiti žalobci pojištěnou sumu
v korunách československých, ježto jí bylo možno, přeměniti úhradu
za rakousko-uherské koruny, l<1eré jí zalobce odváděl, v úhradu v dobré
italské měně, a byla by naopak bezdůvodně obohacena na účet žalobce,
kdyby se smela sprostlti svéM závazku placením ve špatné měně polské,
Pravnimu názoru zde vyloženému, z něhož nejvyšší soud vychází i v jinych podobných přípaaech \srv, rozhodnuti, uveřejněné ve sbírce, pořádané z příkazu presidia nejvyššího soudu pod čís, 1037), nelze snad
čeliti námitkou, že clle §u 6 zákona ze dne 10, dubna 1919, čís, 187 sb,
z. a ll., jen LdKové závazky, znejlCí na koruny rakousko-uherské, které
jsou splatny v oblasti československého státu, platí se v Korunách česko
slovenských v poměru tamže naznačeném, a. že tedy přece záleží na tom,
je-li splniště závazku žalované v tuzemsku. Zákon nepraví, že j e 11 korunové závazky v Ceskoslovenské republice platí se napříště v korunách
československych, Stanoví pouze zasadu pro tyto praviáelné případy,
ale tím není vysloveno, že jiné starší korunové závazky, které nejsúu
splatny v oblasti éeskoslovenského státu, nejsou dotčeny změnou měny,
i když tu jsou .zvláštní okolnosti, jako v tomto případě. Z těchto úvah
plyne již oprávněnost žalobního nároku, a proto nelze spatřovati ne·
úplnu~~ odvolacího řízení po rozumu §u 503 čís. 2 c. ř; s. V tom, že nebyly prováděny další důkazy, a nemaji pro tento spor právního významu
vývody dovolacího spisu, jimiž žalovaná dokazuje, že splniště jejího závazku jest mimo území Ceskoslovenské republiky, aniž vývody, jimiž,
poukazujíc k - ostatně ještě neuveřejněné - smlouvě mezi nástupnickými státy Rakousko-Uherského mocnářství, podepsané v Sévres dne
10, srpna 1920 (příloha k tisku 531 poslanecké sněmovny K S, R. Č.
1920), jaiwž i k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou éeskoslovenskou a královstvím Italským (nařízení ze dne 9, ledna 1920, čís, 4
sb, z, a n,), napadá správnost právních důsledků, jež nižší soudy odvodily z ustanovení čl. I §u 6 nařízení vlády ze dne i O, června 1919,
čís, 321 sb, z. a n,
čís.
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Zcizení dědictví ~i smír dědiců?
V onom případe jest účelem smlouvy postoupiti dědické právo,
v tomto odkliditi pochybností nebo spor o dědické právo.
(Rozh. ze dne 29,

května

1923, Rv I 462/23,)
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K pozůstalosti po Marii S-ové přihlásila se Terezie R-ová jako universální dědička ze závěti a Kateřma O-ová ze zákona. Ve sporu o platnost závěti, v němž po .;mrti Tezerie R-ovévystupovali její dědicové,
bylo mimosoudně ujednáno, že Kateřina O-ová obdrží na vyrovnání všech
svých nároků na dědictví' 30.000 K, že se vzdá veškerých nároků dě
díckých, že vzdání se oznámí pozůstalostnímu soudu a ž" souhlasí s tím,
by zákonný podíl, na ni ~ vypadající, dostal se dědicům Terezie R-ové.
žalobu dědiců po Terezii R-ové na Kateřinu O-ovou o splnění smíru
o ba niž š í s o u d y zamítly, majíce za to, že tu šlo o koupi dědictví,
vyžadujíci formy notářskél1o spisu, jíž nebylo šetřeno.
N e j vy Š š í s o u d zrušiJ rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by po případném dalším jednání znovu rozhodl.
Důvody:

Odvolací soud posoudil věc nesprávně po stránce právní, maje za
to, že k platnosti narovnání ze dne 23. června 1918 bylo třeba ve smyslu
§u 1278 obč. zák. notářského spisu. Narovnání to nelze podříditi pod
pojem smluv, jež má na mysli § 1278 obč. zák., ježto nejde o zcizení
dědictví. Odvolací soud má ovšem za to, že narovnáním ze dne 23.'
června 1918 zcizeno bylo žalovanou stranou ve prospěch žalujíCÍ strany
za určitou peněžitou částku dědické právo, takže prý smlouva ta vyhovuje požadavkům kupní smlouvy podle §u 1053 obč. zák. Teprve
v druhé řadě vykazuje prý též znaky narovnání, jsouc pokusem řešení
sporného a pochybného právního poměru, což však nemění piý ničeho
na povaze smlouvy odvážné, ježto narovnáním tím řešena byla i sporná
otázka, zda žalovaná je dědičkou. Náhled tento je mylným, ježto narovnání nelze stotožniti se smlouvou podle §u 1278 obč, zák. V obou
případech sleduji smluvní strany úmysl zcela jiný, takže jde tu o smlouvy co do. právního důvodu zcela rozdílné. Zcízitel dědictví podle §u 1278
obč. zák. zbavuje se svého dědického práva, ať se tak děje, jak bývá
pravidlem, kupní smlouvou za určitou částku peněz, aneb i bezplatně
darováním, úmysl jeho nese se však vždy pouze k tomu, by své dě
dické právo postoupil jiné osobě, a pouze tento postup jest účelem
smloJ', y, ať děje se za plat nebo bezplatně. Zákon mluví sice pouze
o koupi (Erbschaftskauf), což však nevylučuje, by zcizení dědictví nestalo se i z .jiného soukromoprávního důvodu, na př. směny nebo darování. jinc,k má se věc při narovnání podle §u 1380 obč.zák. Tu má
zákon na mysli sporná anebo pochybná práva. Účelem této smlouvy
jest odklizení pochybností nebo sporu tím, že každá strana vzdá se
ve prospěch druhé strany části svých ať skutečných, ať domnělých nároků, by vyrovnány byly tím rozdíly těchto vzájemných nároků. Tento
účel, a to výhradně, sledovaly strany uvedeným narovnáním, pokud
se dá tak sou"J!í podle jeho doslovu a ostatních nesporných skuteč
ností. Na pozůstalost Marie S-ové vznesli dědické nároky dědic ze závěti (nyní strana žalující), a dědici zákonní, mezi nimi í žalovaná. šlo
tu o sporné dědické nároky. Předpokládajíc ostatní náležitosti platné
smlouvy, o nichž nebylo přes námitky žalovanou stranou vznesené rozhodnuto, došlo mezi stranami k narovnání, jímž žalovaná jako zákonná
dědička vzdala se ve prospěch žalobců svého zákonného dědického
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nutno zaříditi dodatne ,z]lst:m, bou rozsudků nižších stolrc.
, s ., k čemu Je nutne zrusem o
c. r.
čis. 26U7.
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smluvní povinnosti nedostál a postavíl v létě 1921 v obci U, na pozemku Č, kat. 433, k účelu tomu zakoupeném, filiální řepní váhu, ačkoliv
obec U, nenáleží do řepního katastru cukrovaru v c., nýbrž cukrovaru
v H, a R, žaloba tato byla doručena cukrovaru v C. přípisem společenstva československých cukrovarů, z{) psaného společenstva s ruče
ním obll1ezen)~m ze dne 19. prosince 1921 s tím vyzváním, aby po
rozumu stanov tohoto společenstva do 8 dnů ustanovťn a oznámen byl
jeden rozhodčí soucl ce a to pod následky, stanovami vytknutými, Cukrovar v C, ohlásil ve lhůtě jméno rozhodčího soudce, avšak ihned
ohlásil, že rozhodčí soucl tohoto' společenstva není příslušným k rozhodování O žalobě. V písemném přípravném spisu na žalobu byla tato
námitka blíže odůvodněna a selrváno při ní i při ústním líčení o žalobě
před rozhodčim soudem v ;.oraze, Rozhodčí soucl Společenstva česko
slovenských cukrovaru v Praze nálezem ze dne 1. března 1922 zamítl
námitku nepříslušnosti rozhodčího soudu a uznal právem, že žalovaná
CUkroVG.'tI v C., společnost s obmezen.ým ručením, jest pOVl11na odstra.,...
niti svou filiální řepní váhu, postavenou na pozemku Č, kat. 433/3 v U,
a zaplatiti náklady sporu. 2alobě cukro\raru v C. o rozsudek, že nález
rozhodčího soudu společenstva československých cukrovarů, zapsaného
společenstva s obm, ruč, v Praze ze une 1. března 1922 jest bezúčinným,
že žalovaná '3trana cukrovar v H., společnost s r. o., a cukrovar v R.
jsou povinny to uznati, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl,
o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů vod y: Soud odvolací sdílí sice názor soudu prve: stolice, že »Společenstvo československých cukrovarů
v Praze« není nov}'lTI společenstvem, rozdílným od »Společenstva rakouských cukrovarů" se sídlem ve Vidni, nýbrž, že jest totožným právním podmčtem s dřívčjšim společenstvem rakouských cukrovarů, že jest
přímým jeho pokračovateíem, že došlo pouze ku změně názvu dosavadního společenstva, což nemělo vlivu na právní existenci _společen
stva, ll. něhož na valné hromadě dne 4. července 1919 změněna byla
pouze firma a sidlo a některé jiné nezávažné body a společenstvo při
způsobeno státoprávním pomčrům, po převratu změněným a že změnou
stanov dosavadního společenstva rakouských cukrovarů ve Vídni a pře
měnou jeho Pražské odbočky v samostatné společenstvo českosloven
ských cukrovarů v Praze stali se dosavadní členové členy nynějšího
společenstva se sídlem v Praze a že jsou vázáni změnami stanov, mezi~I!n na ,valných hromadách usnesenými, Soucl odvolací nesdilí však dalSl ho nazoru soudu prvé stolice, že přes to rozhodČÍ soud společenstva
československých cukrovarů v Praze, který napadený nález vynesl, nebyl k rozhodování věci příslušným, poněvadž smlouva z r. 1921, jíž stanOVena byla pro spory z této smlou\; Ý příslušnost rozhodčího soudu
společenstva rakouských cukrovarů ve Vídni, jinak posud změněna nebyla a změna dřívějšího společenstva v nynější společenstvo neměia
za následek změnu rozhodčího soudu při společenstvu tomto, Názor
tento spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nesporno jest,
že žalující strana byla členem společenstva rakouských cukrovarů a že
v r. 19 11 uzavřela s několika sousedními cukrovary, mezi nimi také
s oběma žalovanými cukrovary smlouvu o zřizení agencie v C. a že
tato smlouva byla v r. 1917 prodloužena za všech podmínek původní
smlouvy clo 1. listopadu 1923, Dle čl. 9 této smlouvy zavázaly se
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a srovnale s tím zmenen

smírčího soudu, při něm zřízeného. Složení a řád smírsoudu společenstva československých cukrovarů v Praze nedoznaly
však, jak ze srovnání §§ 21 a 22 nových stanov s §§ 26 a 27 starých
stanov plyne, žádných změn a nemůže proto stranám, smlouvu agenčl1.í
z r. 1911 uzavřevším, býti bráněno, aby se nedovolávaly příslušnosti
tohoto smírčího soudu, to tím méně, když agencie v C., třeba byla co
do vnítři1í své působnosti zccIa samostatným právním útvarem, na
smlouvě zr.l 911 spočívajícím, zřízena byla na podnět Pražské odbočky Společenstva rakouských cukrovarů na základě ustanovení §§ 2
a 12 starých stanov, která na valné hromadě dne 4. července 1919 změ
něna nebyla. Smlouva o rozhodčím obsažená v čl. 9 smlouvy agenčni
z r. 1911 má všechny náležitosti v §u 577 vytčené a nenastala ani okolnost, která by činila smlouvu o rozhodčím ve smyslu §u 583 c. ř. s.
bezúčinnou, poněvadž rozhodčí soud ve Smlouvě agenční jmenovaný
neodpadl, nýbrž jen změnil svůj název a sídlo a dohoda stran o rozhodčím nesměřovala k tomu, že má působiti určitý soud rozhodčí, nýbrž
jen rozhodčí soud společenstva, který se sestavuje dle §u 26 stanov
společenstva rak. cukrovarů a který postupuje dle řádu obsaženého
v §u 27 stanov tohoto společenstva. A poněvadž rozhodčí soud společenstva československých cukrovarů je totožným právním podmětem
s dřívějším rozhodčím soudem společenstva rak. cukrovarů, má odvo_
lací soud za to, že příslušnost jeho k rozhodnutí sporů agenčních, smlouvou zr.l 9 11 vyhražených, jest odůvodněna, aniž by musela býti provedena změna smlouvy o rozsudím. Výrok prvého soudu o bezúčinnosti
oálezu rozhodčiho soudu, společenstva českoslov. cukrovarů ze dne
1. března 1922 z důvodu §u 595 čís. 1 c. ř. s. odporuje tedy zákonu.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
i název a sídlo

čího

0ůvody:

Za pravdu sluši dáti soudu prvému oproti soudu odvolacímu, že by

příslušnosti rozhodčího soudu bylo třeba, aby agencie v C., jejímž
členem žalující jest, byla změnila čl. 9 agenční smlouvy z roku 1911
(1917) v ten rozum, že místo rozhodčímu soudu Společenstva r ak

k o u s ký c h cukrovarů Ve Vídni podrobuje Se nyní rozhodčímu soudu
Společenstva čes k o s loven s ký c h cukrovarů v Praze. Nemá sice

prvý soull pravdu, že příslušným jest rozhodčí (smírčí) soud onoho
ve Vídni - to již proto ne, že dle stavu věci společenstvo
takové a tudí? ani leho rozhodčí soud už neexistuje, přeměnivši se právě
v společenstvo pr';zské - a také důvody jeho, proč třeba, aby agencie
se rozhodčímu soudu pražského společenstva POdrobila: ,nejsou př~
svědčující, postrádajíce vytknutí právě toho. co tn Je Jel1111e rozhoduJI~
cím, takže opačné doVozování odvolacího ,,"udu musí ze sporu meZI
nižšími stolicemi vyjíti vítězně, nicméně stanovisko prvého soudu samo
je správné a to z těchto příčin. Smlouva o rozslldího jest věcí o s ob n í
d ů v e r y stran v osobu jeho jako rozsudího, 1. j. jak v jeho mravní tak
intelektualní kvalifikaci, kterou úřad jeho vyžaduje a předpokládá, a
která při řádném soudě je zaručena zákonnými normami,. obsa,hujícími
předpisy o podmínkách dosazení v úřad soudcovský, kdezto'pn souelu

společenstva

rozhodčim

zavlsl h~se~ko na'sIdy že strana nepřistoupi na rozhodčího,
takže dluž~o, vyc aze I ď~ ~~ r u jak v jeho způsobilost, tak v jeho ob:
leda že ma II p I II o II
ň tak že .e přesvědčena, že se rozsud1
jektivnos~ (nestran~ost! d~~,~;P~ŮČi ni neipravedlnosti. To platí plnou
nedopustr
;e ž
nebo
má býti
z. p_
měrou I tehdaz, dy
b ť již stranou samou nebo nekym pnym,
stého okruhu neb sbO~U oS~du atřetí. Přistoupí-Ii stra~a na to, ab);: z tana rr. protrstranoubne bOSO sob jmenovala rozhodčlho sama, predpokového okruhu ne o .~ oru 5' .které z nich takže vždy bude mOCI zvoIdádá to, že jí vyh~vulI ~spon r~\ • ak na t~ by druhá strana nebo něliti osobu své důvery; pnst~upl- I v~ ředpokládá to důsledně. dokonce,
kdo třeli rozhodčího z nIch lmenov~ 'b'lost všech jednotlivců v kruhu
že má důvěru v nestrannost a zp~so I koho volba padne a musí tedy
h · t· h neboť nevI na
•
o
VOt'y,
nebo sboru za lnu ye
h
b bor osob co do clenu
neurCl
počítati s každým. Je-II t~/ru hneu
~o~í členové vstupovati a staří vy0
jako na př. společenstvo,.. e m? 1
'ovšem s těmito možnými. změ.
stupovati, musí stran,~' pnstoupl- I na,:,]' měny v průběhu doby sk~nami již předem p~cltat~,. a nast~nou I~ t~to nebezpečí na se vědome,
tečně, s nimi za. vdek VZltr,. nebo! vz~n které strana předvídati mohla
To však se ovšem ~~tahule let nai~::;f JŠak na' změny nepředvídatelné,
a s nimiž tedy pocltatI" mus~.a, II
UVll "e strana i na smlouvu o razjinými slovy jako na kazdo.u J1I1?U s';ll?
~ávě o výtce _ vázána jen
hod čího - a na tuto lak?zt~ ~ec dU~~7t, PSmlou~a o rozsudího už sama
rebus sic stantibus, ;a. stavapc{c? p.~ ta' y že věc spornou dobrovolně
jest vlastně narov~an}m:
a~up s renv~zme oficium bani viri,_ a sám
vyřídí tak, jak uzna
os~ a, lez n~z~Udího možna jest jen ve věcech,
§ 577 c. ř. s. stanOVl, ze sm ,~~va o r 'n! Ale právě narovnání, i když
o nichž s~rany m?h,?u ~zavnÍl narf;~\I~vného předpisu §u 1389 obč.
je co nejvseobecnelsl, l1lkdy se,po~
y mysliti nemohly. Tento předpIS
zák. nevztahuje na kusy, na nez dSr r~~yvěta obč. zák. nejsilnější oporou
jest vedle §u 936 a .106 2 n. zn. t U,tibus vrcholící v tom, že smlouvy
~ d s t a t n á z měn a, kterou
pro řečenou klausulI re b.us SIC s, al
nevážou tehdy, nastala-II v pomerec~ ~,ce i tehdy měly-Ii se poměry
strany předvídati nemohly (ne!J 0 ~o o, 'ak stra~y mylně myslily).
už v čas ~,:"Ioul:'y p~ds~arpeol~~~~s'tv~e:aklouskýCh cukrovarů dle ~u 4
V tomto pnpac e mo I
, .
krá lov s tví a zem I C h
stanov přistoupiti pouze cukrovarmcl. vh a s tím jakOŽ i sVystoupen a rad ě říš s k é -: a s t ~o II pell Y c".' zavírání smlouvy o rozsudí,
ním těch kterých členu mu~iY ;!~~nYy6r'ln~ obligatorně jen z čl e n ů
kteří dle §u 26. stanov ~"0. I Y I V.. o však b lo-Ii vůbec jaké, na
s pol e č e n s t v a, počltalt. ,TotO r~Sl: k každá itrana musila počítati
jisto bylo téměř bezvýznamne, ne b o. h \ 'Iovství a zemí, a, neměla-Ii
nejvýše se všemI cukrovary u~e~enyc, rasmlouvu
rozsudí nepřistuk tomu kterému důvěru: bylo lell ,V~CI n~ tatně změnily. Jak žalovaní
povati. Nyní však se prevratem, ~;.~I P~e~ohlo po převratu (28. října
v odpovědi na žalobu samI ,uva ep,
o
dále v původním stavu
1918) společenstvo rakousky~h :ukroč~a~~ r:::Ii sídlo v území republiky
k něm u c u kro. _
setrvati jelikož všichni členove az na yn . I
k'
km' toho p řl s t o Upl Y
,
,
'
Českoslovens
e a ros kea, procez
. , s e přeměnilo na spolecenstvo ceskovar
y z e S loven
,

.,

vo~~y

v' běru osoby spornými stranami samými,

v

~~zhOdČí

spolurozhodčí

:,y?rá~.

.

~
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sluvensk)ch cukrovarl!. Ale v tom právě je podstatná změna, že do té
mohly k němu náležeti jen cukrovary v královstvích a zemích na říšské
radě zastoupených, od té však nejen, že ty čtyři, jež měly sídlo jinde,
než na území nově zřízené republiky, vypadly, nýbrž, a to je hlavní, při
stoupily k němu c u k r o var y s loven s k é. A to je to, co strany
nikdy předvídati nemohly, když v roce I ~ll agenční smlouva a v ní
smlouvu o rozsudiho činily, neboť nemohly předvídati státní převrat a
tudíž ani jeho důsledky na členské složení společenstva a tudíž na složení rozhodčího soudu, jež od něho závisí, - neboť lze podle stanov
jmenovati rozhodčim, jak už řečeno, jen člena společenstva (§ 25 starých stanov a § 21 nových), a sice jmenuje jednoho žalobce a jednoho
žalovaný, vrchního rozhodčího pak volí tito stranami jmenovani rozhodčí společně, nebo, nemohou-li se dohodnouti, tedy jej volí předseda
Ústředního spolku pro průmysl řepového cukru Rakouska i Uherska
(§ 27 st. st.), resp. nyní předseda Ústř. spolku čsl. průmyslu cukrovarnického v Praze (§ 22 n, st.) - a proto smlouva o rozsudího pozbyla
přist9upením cukrovarů slovenských ku Společenstvu pro strany závaznosti. Pozbyla jí proto, že přistoupenim tím nastalo nebezpečí v čas
uzavření smlouvy nepředvídatelné, že člen slovenský bude jmenován za
rozhodčího buď protivníkem nebo že bude jmenovanými rozhodčími
stran (jmenovaným předsedou) zvolen za vrchního rozhodčího, a že
strana takto za soudce dostane osobu, s kterou
počítati nemohla a
která třeba nebude osobou
jej í d ů věr y. Ale smlouva pozbyla své závaznosti hned, jak tato
změna poměru a tudíž nebezpečí s ní spojené nastaly, tedy hned při
stoupením členu slovenských, i jest lhostejno, kdy potom k ustavení
rozhodčího soud-u, k nčmuž už vllbec dojíti nemělo) skutečně došlo, a
zela změna poměríl nežádoucí pro stranu účinky na složení jeho skutečnč měla čili nic, neboť příčinou, proč smlouva závaznosti pozbývá,
jest při klausuli rebus sic stantibus právě změna poměrů sama, a ne teprv újma) která z ní nastává, když se při smlouvě setrvá, nemužef se
Hei, že smlouva platí dál, jen pakli újma nenastane, že však neplatí,
pakli újma nastane, taková dvojakost jest neslučitelnou s přímostí
práva a bezpečností a určitostí právních poměru. Ovšem kdyby strana
i za změněn}'ch poměrů dobrovolně a bez protestu přistoupilc k projednání před rozhodčím soudem, mohlo by se z toho dovozovati, že mlčky
setrvání své při smlouvě prohlásila (§ 863 obč. zák.). Tomu ale v tomto
případě tak není, neboť, jak nepopřeno a tudíž bezesporno (§ 267 c. ř.
s.), žalobce ihned, jak byl vyzván jmenovati rozhodčího, protestoval
proti pi:íslušnosti rozhodčího soudu a námitku nepříslušnosti, jak i z rozhodčího nálezu patrno, činil. Doložiti slUŠÍ, že je-li, jak shora uvedeno,
smlouva o rozsudího otázkou osobní dúvěry strany v rozhodčího, dlužno
klásti na otázku tu tim větší důraz, když nález rozsudího je neodvolatelný, t. j. nebyla zřízena druhá stolice (§ 594 c. ř. s.), takže ani nejhrubší .chybu věcnou - oa rozdíl od chyb formálních, kde zákon při
ooušti nápravu řádným soudem (§ 595 c. ř. s.) - nelze více napraviti.
Tak přes to, že Společenstvo československých cukrovarů jest právně
totožným subjektem s dřivějším Společenstvem rakouských cukrovarů
a rozhodčí soud prvéhO právně totožným ústavem s rozhodčím soudem
druhého, na čemž jedině odvolací soud stavěl, nastala nezávaznost

protože přes právní totožnost ústavu nastala
'" d t' b . ~
9,d str~ny z!l
a}, a y 1 l1a~
dále pří smlouvě setrvala, změna, kterou mzsl stoltce P!ehledly. _a ktere
ani dovolatel nepostihl, což ale nevadí, jen když se do:~,aha bezuSil1_~ostl
rozhodčiho nálezu pro nedostatek smlouvy o rozh~dclho (§ .59Q CIS. 1
C. ř. s.), třeba že tento nedostatek zakládal na to, ze rozhod':l soucl v:~
Lleňský, na nějž smlouva zní, je jiným pr~vní~1 ústavem, nez rozh~dc!
soud pražský, který rozhodl, na tento. on v~ak.ze s,: nedo!lOdl, .nebot tak
jde vlastně ještě dále než tře~a a nez s~ravnve :n~zno:. treba usta;r .1~:nI
""iÍvně jiný, je přece skutkove podstat ne zmeneny, :'. I to ,dle horejslch
I, "vodů stačí. Je tu tedy důvod bezúčinnostl rozhodclho nalezu vytčeny'
~y §u 595 čí,;. 1 c. ř. s., t. j. není tu již závaz~é .smlouv~ o rozsudl~? a
lj,lo proto tak rozhodnouti, jak se stalo, a~lz treba oblralt se dalslml
d(lvouy bezúčinnosti v dovolání uplatňovanyml.
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změna poměrů, a to tak podstatná, že nelz:
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čís.

2668.

Nárok na mzdu, připadající na smluvně zajištěnou p!aceno~ dovolenou ořísluší zaměstnanci i tehdy, když vystoupil ze sluzby v c~se, kdy
měl' již právo dovolenou nastoupiti, třebaže jl nenastouptl. Prace, .ko.
nané v čase, 'kdy měl zaměstnanec nárok na placenou dovolenou, JSou
vícepráce a dlužno je zvlášť zaplatiti.
(Rozh. ze dne 29. kvetna 1923, Rv í 784/23.)
Dle kolektívní smlouvy příslušel žalobci I~árok ,;a čtyřd,enní placenou dovolenou. Když žalobce vystouplÍ.ze sluzby. u zal ovane. ltrr:;y, do~
máhal se na ni zaplacení mzdy za dyn dny, jezto , dovolene, ac. na n~
měl nárok, nenastoupil. Pro c e s n I s o udp rve s t o I1 c e zalobe
vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl.
.'
Ne j vy Š š í s o II d obnovtl rozsudek plveho soudu.

D ů vod y:
žalobcovo dovolání, opírající se o důvod dle čís. 4 §u 503 c. ř .. s.,
Jest opodstatněno; sporné věci nedostalo se Ll odvola~lho soudu pra~~
oího posouzení správného. Podle _~mlollvy ze d~,e 4. cervna 192} m,elt
všichni dělníci žalované firmy, kten byh dne 4. cervna 1921 zamestnam
v jejím úvodu nepřetržítě po celý rok, nárok na p I a cen o ll. do _v oI 11 o u na dobu tří dnů a za každý další rok vždy O den dele az do
nejvyšší doby devíti dnci; dle !ěchto zásad ná~ežel žalobci~ nárok na
čtyřdenní placenou dovolenou. Zalobce byl by mohl tU'0.1:14cenou ~o
volenou nastoupiti v době mezi 15. červnem ~921 do. 30. zan 1921, ~ c~1l1UŽ však nedošlo, poněvadž žalobce dne 4. cervna 19 21, kdy Tnu u:; 11arok na čtyřdenní placenou dovolenou příslušel, z~.sluzeb tl zalovan~ ~y
stoupil. jelikož šlo o p I a cen o II dovolenou, JeJlz splatnost podm:nena
byla výslovně, jak soud prvé stolice spr~vn~. :ozpoz?al, uplynuhm 4;
června 1921, a předchozi, dva roky nepretrzlte ,trVa]lCI za~TIestl1anostl
dělníkovou, sluší uznatí, že tato placená dovolena stala se o!e §u 1154
obě. zák. součástí s m I u ven é mzdy, že tedy jest rozhodLHfi~·l)lt,
/-:'v\'~ I .-:..
.,:::\ I'l:j< ;-, '-, í(.)
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zdali dovolená byla skutečně nastoupena a využita, nýbrž zdali n a _
s t a I a s I' I a t n o s t této součástky smluvené mzdy celkové. Plyne to
zřetelně z úvahy, že, kdyby dělník dovolené ať už z jakýchkoliv příčin nenastoupil a po dobu dovolené pracoval, že by práce tato musila býti
považována za vícepráci, za kterou by dělníku příslušela mzda dle
§u 1431 obč. zák. Ale plyne to také z předpisu §u 1154 odstavec třetí
obč. zák., podle kterého musí býti cel á m z d a pokud už byla vydelána, t. j. také pokud její splatnost už nastala, z a p I a cen a s u k o nč e ním s I uže b n í hop o měr u. Když žalobci příslušel nárok na
čtyřdenní placenou dovolenou uplynutím dne 4. června 1921, nastala
tímto dnem splatnost té části mzdy, která vypadá na čtyry dny jeho placené dovolené a tato součást mzdy měla mu býti zaplacena dle §u 1154
odstavec třetí obč. zák. nejdéle při jeho vystoupení ze služeb, kteréžto
vystoupení ze služeb u žalované nemohlo přece zbaviti žalobce m zdl'
už vydělané a nejdéle s jeho vystoupením splatn é. Odvo)ací soucl, uznav přes to, že nárok tento žalobci nepřísluší,
pochybil při právním posuzování sporné věci.
čís. 2669.

Jde-Ii o manžebtví, rozvedené za platnosti rozinkového zákona, jest
souhlasu druhého manžela ku povolení rozluky v řízení nesporném, třebas již od rozvodu uplynula tři léta. Nesouhlas s rozlukou dlužno
spatřovati též v podání opravného prostředku do usnesení povolujícího
rozluku. Manželstvi bylo rozvedeno za působnosti rozlukového zákona,
třebaže v čase rozvodu nenabyly ještě účinnosti § 1 až 12 rozl. zák.
(Rozh. ze dne 29. května 1923, RII 217/23.)
třeba

základě dobrovolného rozvodu manželství od stolu a lože ze dne
června 1919 povolil s o udp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 10.
března 1923 k žádosti manželově rozluku manželství, maje za to, že není
třeba souhlasu druhého manžela, ježto od rozvodu uplynula již 3 léta.
Rek u r sní s o u d zamítl žádost za povolení rozluky. O ů vod y:
Právní názor prvního soudce, že netřeba podle §u 16 zákona ze dne 22.

Na

25.

května 1919, čís. 320 sb. z. a n. souhlasu druhého manžela k rozluce
manželství, a že netřeba zjišťovati -nepřekonatelný odpor, uplynula-li
již od rozvodu 3 léta, je mylný. Toho jen tehdy třeba není, jde-li o manželství, rozvedené před působností zákona ze dne 22. května 1919 čís.
320 sb. z. a n., jde-li však o manželství, rozvedené za působnosti tohoto
zákona, a nesouhlasí-li druhý manžel s rozlukou, jest odkázati žadatele
podle §u 16 lit. c) rozl. zák. na pořad práva. Manželství, o něž jde, bylo
rozvedeno od stolu a lože usnesením ze dne 25. června 1919, tedy podle §u 31 rozl. zák. za působnosti onoho zákona a manželka nesouhlasí
s rozlukou, což sice výslovně nepraví, ale dostatečně na jevo dává stížností proti povolení rozluky.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ze správných
důvodů

napadeného usnesení, které vývody stížnosti vyvráceny nejsou a k nimž
se dodává vzhledem na obsah stižnostitoto: Jde zcela nepochybně

,
.
.'
vedeno 'iž za působnosti zákona ze .dne 22.
Ja hledí-li stěžovatel dovodItI opak
o manzelstvl, ~tele bylo ~oz
května !919, CI s,' 320 S '. z. a o~·~ n~platil ještě celý tento zákon, ježto
z toho, ze v dobe :f~:~1ef' ~~~i zákona později, nelze správnost tohoto.
předpISy ~§ lť;' T t y ~ozději v moc zákona vešedší předpISY nemaj1
výkladu P;IPUS I 1., Y 0 0 činiti ostatní předpisy, které jsou pro.eoSOu~
s pro]ednavanou ve~l ev
v; 1
době ovoleného rozvodu JIZ mOCI
zení věci směrod,atn.e, ~sak poz,l~,a y v v ·ad~ování nemyslí se zákonem
zákona. Ole pravn:~k~h~ nazl~~~u avyllášen; zákonem pro sebe ,iest
celý obsah Jeho, Jd . Y na]e r
d §§ 15-17 nového zákona Jako
každé jeho usta!lOVem. PI~ttlYb \ te y od manželství stěžovatelova, jde zákon již v dobe, kdy ~ovo en d y . r~~vza působnosti tohoto nového záo manželství dobrovolne rozve, en:, J směrodatny jedině předpisy §u 16
kona a jsou pak pro pos?uzem ~e~1 vec II prováděcího nařízení ze dne
odstavec c) zák. rozl. a cl. ll. o s a . h: ozhodnutí rekursního soudu
?7 června 1919, čís. 362 sb. z. a ~". v mc z r
;aiézá plné a bezvadné oclůvodnem.
čís,

2670.

t' dně za účelem obstarávání obV meškání v miste p? nekoh~ dn~ ypobyt delšího trvání ve smyslu
chodních záležitDsti dluznp spa rova
§u 86 j. n . ,
.
I
"ť . proti cizinci jenž nemá v tuzemsku
Ustanovem §u 86 J. 11. ze UZl I t
,
obecného sudiště.
)
(Rozll. ze dne 29. května 1923, R Jl 227/23.
. '

"

o

r mu žalovaný zpúsobH pr~zatii~1ním
žalobu o nahradu skody, JIZ I' 1'.
d' v Bohumíně kdez se zalod l ' lobce na okresmm sou e
,
opatřením, za . a za
'k 'k rk dní v týdnu zdržoval, maje tam navaný, vídeňsky obchodl11 , ne o I d
é s t o I i c e zamítl nánl1tku
jatý pokojík od fIrmy 8:h. ~ oUMís
~řislušnosti dle §§ 65, 66 j. n.
místní nepříslušnosh. O, u ,v ~ Y·.
Bohumíně se neusadil s úmyslem,
. zde sice není, po~ěvadz za ~v~n~s~ že často přebývá v Bohumíně ~~
trvale se zde zdrzovah. ~ o o n , které zastupuje nelze ještě soudlÍ!
účelem uzavírání obchodu 1'.'1'0 ft;mtY't' Příslušnost ~dejšího soudu jest
,
. úmysl zde sta e zus a I.
'do
'dků
na to, ze ma
.
'vědi žalovaného a z výpove 1 sve
však odůvodněna, § ~6 J. n. Z .~{pOřes dva roky přijíždí skoro co týd~n
vychází najevo, ze zalov~ny
pde obchody pro firmy, které zastupuJ~,
na několik dní do Bohumma, . ~ z,
." delší čas v Bohumíně zdržUle
vypořádal. Lze prot? ~a t? mlh, z: ~e á~~ aniž by zde měl bydliště. Poza účelem provoZO Va!" sve?o ~~n~~ ~ v;dení sporu a jde tu o čistě maIlěvadž se netvrdIlo, ze nem s: p kl d § 86 j n Rek u r sní s o u d
jeiko-právní nárok, jsOU zde predp~ ~/ a užalobu ·odmítl. O Ů vod y:
8~ve n (sudiště zaměstnání), přehlíží
námitce místn! .ne~:ísl~šnostt
První soud op11'a pnslus.nost \
. Je ~ soud na výběr, jak zní nadp's,
však že podle tohoto mIs ta za on.a J. r i 'in' soud v území čs. repujenž 'jest na vůli dán po~.ze !enkrate, Je-. Ist \š~k žalovaný cizozemcem,
bliky pro žalovaneho pnslusnyBm · Zd.e)e držuJ'e ktery' má bydliště ve
'd několik dní v o h umme z ,
h
.
ktery se VZ Y .• ' I § 86'
vůbec nemůže přijíti v úva u.
Vídni, takže sudlste d e u
J: n.
,
'ho soudu.
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Důvody:

Soud prvé stolice zjistil, že žalovaný téměř od dvou let dojíždí skoro
každý týden k několikadennímu pobytu do Bohumína k obstarávání
svých obchodních záležitostí a že si tyto záležitosti vyřizuje ve zvláštní
místnosti, kterou mu firma Sch., s ním v obchodním spojení jsoucí, k použití přenechávala, a že si držel i v hotelu L. v Bohumíně k svému pobývání pokoj. Okolnosti tyto poukazují zcela neklamně na pobyt delšího
trvání, jak jej má na mysli § 86 j. n. a soud prvé stolice zcela právem
uznal příslušnost okresniho soudu v Bohumíně pro projednávaný spor
po rOzumu §u 86 j. n. Nelze přisvědčiti rozhodnutí soudu rekursního,
který této příslušnosti neuznává a důsledkem toho usnesení soudu prvé
stolice změnil s odůvodněním, že jde o příslušnost na výběr a že ledy
tento předpis nemůže platíti proti oněm, kdož v tuzemsku nemají jiné
příslušnosti, což prý platí o žalovaném, jenž je cizincem a bydlí ve Vídni.
Výklad rekursního soudu, že příslušnost na výběr může platití jen proti
tomu, kdo má v tuzemsku ještě příslušnost z jiného důvodu, není odů
vodněn ani v pojmu příslušnosti na výběr, ani v zákoně, z jehož nadpisu.
soud rekurs ní patrně tento úsudek činí. § 86 j. n. po této stránce nerozeznává a dle jasných intencí tohoto zákonného předpisu není důvodu,
usuzovatí, proč by právě cizinec, který má v tuzemsku pobyt, odpovídajíCÍ náležitostem §u 86 j. n., neměl býti podroben působnosti tohoto
předpisu o příslušnosti jedině proto, že nemá v tuzemsku obecné přísluš
nosti dle bydliště. Cizinec, který béře v tuzemsku pobyt po delší dobu,
vchází přirozeně v různé právní vztahy k tuzemským státním občanům
a nebylo by lze pochopiti, že by měl požívati výsady exemce z přísluš
nosti, kterou § 86 j. n. stanoví beze všeho obmezení, které rekursní soud
mylně do tohoto předpisu vkládá.
čís.

2671.

V řízení o svolení k výpovědí (zákon ze dne 27. dubna 1922, čís. 130
sb. z. a n.) platí ohledně útrat zásady řízení sporného, jmenovitě jest tu
použiti posledního odstavce §u 409 c. ř. s.
.
Pro otázku, zda byla exekuce právem povolena čili nic, jest rozhodujícím pouze stav v době, kdy exekuční návrh byl podán.
(Rozh. ze dne 29.

května

1923, R II 229/23.)

Usnesením okresního soudu ze dne 7. února 1923 zamítnut byl
návrh pronajímatele, by mu uděleno bylo svolení k výpovědi z bytu
pronajatého manželům N-ovým a strana vypovídající uznána byla povinnou zaplatiti manželům N-ovým na útratách řízení 1437 Kč 75 h do
14 dnů pod exekucí. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením rekursního soudu zc dne 5. března 1923 a stalo se vzhledem k ustanovení
§u 4 zákona ze cine 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., právoplatným.
Na základě tohoto usnesení okresního soudu a usnesení rekursního
soudu, které doručeno bylo oběma stranám dne 13. března 1923, uči
nila vymáhajíCÍ strana návrh, aby jí byla proti straně povinné (pronajímateli) povolena exekuce mobilární pro přisouzené jí útraty 1437 Kč

75 11 kterémuž návrhu bylo vyhověno usnesení~ ?kr;s~ho S?~d~ ~~
'4 března 1923. Rek u r sní s o u d exekucm navr z~ml.
,
dne dl : Do usnesení prvého soudu stěžuje si stran,,; povmna, proto, ď e
~xoekJ~í návrh podán byl předčasně, ježto. usnes~m re~ursn~~o ~~~z:~
'ící usnesení prvého soudu, bylo ]1 doru<;eno, n e .
,
~g~v;z~~kže 14denní lhůta k zapravení přisouzenych utrat, v utsnes~m
,
t'
té době ještě neuplynula. Tomu o pravprvního soudce us ano;:~na, v, ění Ustanovepí §u 12 patentu ze dne
ním u názoru n:l,ze ~Ó~l!l op~av~ipO'uští ~ice, ž~ opatření ~e věcech ne9. srpna 1854, CIS. . ;. za : P.
aniž 'est třeba vyčkati lhůtu re- ~
sporných mohou vykonana bylI Ihned, vor ~ tomto případě třeba že
kurs ní, než ust.anove.ní t?ho nelzeu P40~~k~na ze dne 27. d~bna 1922,
fízení o svolem k vy~?~edl ddlee ~ásad řízení nesporného. To vychá:,!
čís. 130 sb. z. a n., ndl s~
Id' věty §u 4 cit. zákona, dle kterez
na jevo )ednak ~,ust~no~e!1l ~osn~h~~u'e latnou výpověd', jednak, ,že
usnesenI, nabyvsI pra~m n;~CI, 't táC~ j~JU ve své podstatě zásadam
ustanovení §§ ~ a
CI~. z~: o ~~: okud se týče útrat řízení o svořízení nespor~eho ~pl~e CIZI, ~a t" lelze použiti zásad řízení nesporlení k výpovedl naptych mIs ~os I, okud ovšem zákon sám neobsahuje
ného, nýbrž zásad říze?1 s~orneho, P ,vor 'ak s rávně strana povinná
při slušných ustal;ov,em. Da~e le~: Ut~~~ II;e~í je~ povahy deklaratorní,
náhradu útrat jest tu teprve
v rekursu vytyka, ze. vY;o o, II r~
llybrž přímo konstitulIvm, takze l;arO\ ~a'm Za uvážení vsech těchto
tehdy, když usnesení stal,: se pr:,.vop.a nYsvo'lení k vy'povědí pokud se
.,. t
'tl za to ze 1 v nzenl o
~
okolnostI jes ml ,
' .
I r oslední odstavec §u 409 c. r. s.;
týče povmnosh nah~ady u~ra\ ~ a I la povinnost hraditi straně druh,:,
že totiž lhůtr, v n!;h~,strane u ozenr~vtmoci usnesenÍ. V tomto případe
útraty řízenI, pocmajl dnem po P
latn'm dnem 13 března 1923,
stalo se usnesení prvního soudc~ pravoPsen?soudu rekur~ního. Následkdy doručeno bylo oběma ~t:ana~. ~sl~~vrhu exekučního ještě 14denní
kem toho neuplynula v do ~ po .an~ ložených útrat zmíněným usnelhůta, straně povinné k zap acen; j~oU návrh exekuční dle §u 7 ex. ř.
sením poskytnutá, a bylo. proto en , a překážku že povolená exejako předčasný zamítnoutI. .Tomu nenl nodání rekur~u k návrhu vymákuce mobilární byla mezI tll11, tl' J. ~o P, a exekučním soudem, který
.. 'h o vcn
'VOt ce.
I na' sledkem zapdacem
zrusen
I'
d'
hajlcI
ve'd'l 'e proti jejímu povo em po an
teprvé po zrušem exekucke se.
Veé~l zrozhodování musí se říditi sta. byl rekurs ježto soud re ursm pn s
. . em který tu byl v době podání rekursu. ,
, N' .
s o II d nevyhověl dovolaCll11U rekursu.
~ CjVySSI
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I í věci a zákonu a jest správn~ ?dú~
Usnesem reKursmho SOo~k,ll ~10V
v
řičiněným, připOlluna se
vodněno. poukazujíc k duvodu!11, k .n:;~utcFto' Nevadí že, když byl
uproti vývodům dovo!aclho rekursu jes adu 1922 zrušil původní usnerekurs ní soud usnesenIm ze dn;.. 27. :I~~~P a nařídil doplnění řízení, byl~
sní prveho soudu ze dne 25 .. nl~a
zda 'e návrh na svolem
v doplň~vacím o řízen! JednalI jlf j(~) ~ístO~', zákon~ ze dne 27. d~bn~
k výpovedl oduvodnen dle §u,
hl dem k poslední větě §u 5 tehoz
1922, čís. 130 sb. z. a, ll., a ze vz e
w~
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"ákona byl pak pronajímatel vždy povinen, nahraditi nájemníkům útraty
,oudniho řízeni, počítajíc k nim též útraty právního zastoupení, ať bylo
návrhu vyhověno čili nic, tak že výrok o útratách, pojatý do usnesení
okresního soudu ze dne 7. února 1923 nemohl co do zásadní povinnosti
pronajímatele k náhradě útrat doznati změny, i kdyby bylo vyhověno
bývalo pronajímatelovu rekursu ve věci samé. Pronajímatel přes zmÍněné ustanovení §u 5 napadl rekursem celé usnesení prvého soudu,
tedy také výrok o útratách, a soud, povolující exekuci, nebyl oprávněn,
zkoumati, zcia a pokud opravný prostředek jest věc n ě odůvodněn
a může se potkati s úspěchem, nýbrž musel vycházeti z toho, že usne,;ení prvého soudu bylo také co do útrat napadeno a proto for m á I n ě
ani v tom směru nenabylo moci práva. Z toho, že povolená exekuce
byla k návrhu vymáhajících věřitelů pro zaplacení dne 26. března 1923
zrušena, neplyne bezpředmětnost rekursu povinného, neboť správně
uvedl soud rekurs ní, že pro otázku, zda byla exekuce právem povolena čili nic, rozhodujicím jest pouze stav v době, kdy exekuční návrh
byl podán, a kromě toho rozhodnutí rekursního soudu, jímž byl návrh
na povolení exekuce zamítnut, má v)rznam potud, že jest jím také rozhodnuto, že povinný nebyl, po případě není povinen zaplatiti útraty,
přisouzené vymáhajíCÍm věřitelům soudem prvé stolice.
čís.

2672.

Řiditel (správní rada) akciové společnosti, jenž měl smluvní nárok
na tantiemu z čistého zisku (na podíl z tantiemy) a zúčastnil se valné
hromady, na níž s jeho souhlasem schválena rozvaha, dle jejíhož či
s~ého zisku mu pak byla tantiema vyplacena, nemůže se domáhati tantiemy na základě vyššího skutečně prý docíleného zisku. Mohl by po
případě jen domáhati se toho, by zrušenO bylo usnesení valné hromady,
schválivší rozvahu, a by sdělána byla nová správná rozvaha.

(Rozh. ze dne 29.

května

1923, Rv II 554/22.)

žalobce jako vedoucí řiditel žalované akciové společnosti měl
~mluvní .nárok na percentuální tantiemu z čistého zisku a jako bývalý
clen spravní rady nárok na určitý podíl z čistého získu. Na valné hromadě, jíž byl žalobce jako akcionář přítomen, byla všemí hlasy schválena rozvaha i návrh na rozdělení čístého zisku. Ole schválené rozvahy
byla pak žalobci vyplacena tantiema í podíl na čistém zisku. Žalobce,
tvrdě, že čistý zisk byl daleko větší, než bylo v rozvaze udáno, domáhal
se dalších požitků. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly, N e j v y Š š í
s o u d žalobu zamítl z těchto
důvodú:

Nesporno, že žalobce jako vedoucí řiditel žalované společnosti měl
smluvní nárok na tantiemu 2% z čístého získu ze všech podníků odboček a provozů žalované fírmy za rok 1920. Nesporno je dále, že žalobce mel jako bývalý člen správní rady téže společnosti podle §u 19
stanov i zvláštní úmluvy nárok na určítý podíl (pětínu po příp. šestinu)
z 5% tantiemy z čistého zisku vykázaného rozvahou za týž čas. Podle

§u 27 stanov Je vyhr~ž~l1o v~lné hrol11ad~,,, by v~ala na vvěd?mí roční

a usnasela se o rozdelem obchodh u a zpravy revlsl11ho vybafu,
rozva
' .notars
, k'h
'j"cem, sepsane' h
"
'h
. t'z'ku a vy' ši odpisů. Podle
e o osve,
o pn
nI o vy e
.
k'
1921 -- t'l
'lalné hromadě žalované společnostI dne 29. velna
sucas m se
této valné hromady i hlasování na ní žalobce celkem,84 hlasy (16 vl:,st. . a 68 CI'zl'mi) návrh na schválení rozvahy OOplSU a reserv byl prljat
nImi,
'9096 K'C ~4"
,"1 bl
, I " t' 'sk za rok 1920 vykázán 1,26".'
I
Jo. ~ a e
yo
a oy CIS Y Zl
__."
, ' " tk' ~~c 971 K'
e,chváleno rozdělení tohoto clsteho zisku, j~k~z I. cas . y
c
53 h přenesené jako čistý zisk z roku 1919. Veskera tato. usn~sen: st~la
se všemi hlasy (483) přítomných akci?nářů. Nesporno ]e dale, ~e ~a
, Qval1a
,'stralla, \'y'lne"ri1c:1
[. ,lL' n po"J"a'zala zalobcl jak tanhemu spravlllho
Y'
~'ady, lak i služební tantiemll podle .čistého _ zlsk. L1. vykazancho One}~l1
1,269.096 Kč 74 h, po případě ~od~e I: 777.6~7 Ke 33 h ve sporu bl;z,e
nevysvětlených. Žalobce tvrdí, ze clsty zlsk,za rok 1920 byl ve,,,sku~
tečnosti větŠÍ; a že jest v tomto poměru zvyslh,l ,tantlemy, na ne~ 111~
nárok dle smlouvy služební i dle stanov. Domaha se proto odsouzem
"alované společnosti k zaplacení vyšších t2ntleco. Poule rozvahy a
;četní uzávěrky vypočítává žalobce" že óstý zi~k clo,sahuje ve skuteč690 Kč ,
14 h což vysvetluJe tlm, ze , z cIsteho f"Zisku
nos t I· 13 , 535.
U odeb
čteny byly částky 12,000.000 (pol. II: Reser.vierungcn L:r
111 au~
Neubau und Anschaffungea ll. Ges. V0111 13. Marz 1921), da~e (pol. I
Abschreibungcn liir Gebaucie, Zuweisung 1920) 117.109 Ke 10 h ~
(pol. 8 Abschreibungen, mr Maschmen, Z",wels:!11 g 1920) 149.754 Kc
20 h. (ústky tyto nemely pr; by tI odepsany [,oelle ,~~. 37 stanov
čistého zisku, a je z nich dle žalobc~va tvrzel11 vXmenh, ta~hem~, Je~
.zvyšují se tím o zažalovanou. částku. Učas! SVOl..l 1?,f1 sch:~:cn~ uS"nesem,
učiněipích na valné hromade (,1ne 29. kvetno. t 9,:::1 vysvetluJe zal,obce
tím, žě mu k valné hromadě dána byla pO.lize rozvaha B, v~ ktere ve-:škeré odpisy zahrnuty byly rod poi~žkou Blllanz-Ko~to, \~ss}va, 2~ ~re.j·t
44509
oozdejl , oodrzel
,--I oren
.
. 179 Kč 79 h , že vsak teDrve
"v
I Vk IOLv"l1u
1\.1
přil O v níž uvedeny JSOll jednotlivě shora naznacene po oz y. 1.cvy~vÚlel;o zltstalo, proč k valné hromadě ze dne 29. května 1921 vydány
byly dvoji účetní uzávěrky a rozva,hy (<?~wll1n und Verlust-K?nto,. a
Gillanzkonto)) jež se dosti od sebe lISl, amz Je z ::iiCh. r:atrno, ktera z l11ch
pro!)lášena byla za správnou. O této věci pomlcel ~ zalobce .a predne~l
Jedině že rozvahu D. obdržel teprve pozdt-:j1, patrne po valnc hroTnade.
Pro s~ud rozhodna je však jedině skutečnost, že v obou těcht~. rozva~
hách vykázán je čistý zisk za léta 1919 I 19~1 stejlly,,?1 castkaml
i,269.096 Kč 74 h a 779.971 Kč 53 h. Tato skutecn~st,~tacI pro posou:
?ení věci, pokud Jde o :až~lovaný ná;'Qk. Uveden.~ c,:stky, JSo,u I tolIz
směrodatné i pro soud pn uvaze o VySl tantlem pnsluseJ!CICh za.~bc;l.
Postačí tu úplně skutečnost, že čistý zisk při valné hromade byl ~ykazan
a schválen toulo částkou. Nepokládá P!o!o so~d !a nut~o za?yvalI se
otázkou, zda tenlo čistý zisk byl skutecne sprav ne v~ypocten, CI 7;d~ s,:
dá zjistiti vyšší částkou byť i jen podle rozva?J pnI. O. V prvm vl,~de
. de o otázku zda žalobce pro SVOll osobu muze se domahalI vysslch
Lntiem, než' jaké vyplývají pro něho z či~tého zisku" vezme-Ii se za
podklad rozvaha schválená na valné hro,".'ade dne 2?: kvetna. 1921; a vy~
kazlljící jako čistý Zisk shora uvedene castky. UvazlÍ! bylo l edme; zdalI
usnesení valné hromady, stavší se podle §ll 27 stanov, Je zavazne 1 pro

II

~l',
l,

li
,

I'"..

'l

~<l

.

"

li
II

,

O?

I

1

1,

v

\,

Y35
934
so~d

vzhle?en! k žalobci, o jehož nároku se rozhoduje. NelLe totiž pře
hlednoutl, z.e zalobce nebyl pouze ředitelem žalované společnosti a čle
nem spr~vnl rady, nýbrž ~e byl též akcionářem, že jako akcionář účastnil
se: valne hromady, soustredlv ve své osobě nejméně šestinu všech hlasů
a ze vyko.nal p;ávo přísluš.~jíc! akcíonář~m tím, že přispěl svými hlasy
~. ~snesel1J .vaIr~e ~lOmady: Jlmz mimo Jlne byl stanoven i čistý zisk. UváZl~l byl? ~ale, ze zalobce Je od roku 1914 činný ve službě žalované spole,~n~str, ze byl ~d května 1919 členem správní rady, že měl proto dosti
pr:lezlt?st! ~.!110Zno~sti seznámiti se s obchodním 'Jedením žalované spolecn,os,tr, .leJlz pomery byly mu zajisté dobře známy. Dle notářského
oSiedcenl ,byly na valné hromadě předloženy a přečteny zpráva, dále
BI.1~l1z-Be,ja~e a OewIl1n unci Verlust-Konto. V první z těchto příloh
stoJi doslovne: Wlr haben eine den gewaJtigen Anlorderungen an Steuern
und Abgaben entsprechende Reservierung voraenommen, und im Sinne
des Oesetzes vom 3. Marz 1921 a n gem ~ s sen e R li c k I a gen
lur den Bau von Wohngebauden .... Erneuerung der a!ten und Anschaffung ne~er Masdlll:en gemachl«. Nebyl proto žalobce na pochybách
o tom, ze značl1 a častka ?yla odepsána k naznačenému účelu, a že je.
v
zahrnuta ~ polozce »Kredltoren«, když jinde nebyla uvedena. Záleželo
p;oto na,.zalobel; by zJlstrl dotazem anebo jiným způsobem výši této
castky dn~e, nez hlasoval pro přijetí rozvahy. Také další dvě' čáslky
49. 754 Kc 30 h ~ ~ 17.109 Kč 10 h, úhrnem 266.863 Kč 40 h nezůstaly
zalobcl neznamy, Jezto JSou uvedeny i v příloze B, Oewinn- und Verlus!Konto, strana SolI, pol. 3. Abschreibungen fUr Maschinen und Oebaude
a moh~ proto hlobce ~utně předpokládati, že i tato částka zahrnula j~
v polozce Kredlt?re~. ;z:al?bce, J~dnaJe a hlasuje o návrhu na schválení
roz:,~h~ a Odpl~U, v:del, ze se lIm rozhoduje i o výši jeho tantiem, pří
slUSeJlClCh,m~ Jako ,clenu správní rady i jako řediteli. Je proto účasl žalobcov~. pn Je,dna;ll tom posuzovati nejen jako účast některého jiného
~k"clOnare), ]enz mel nejvýše nár,ok na dividendu, nýbrž i po stránce, že
!Ozhod?val ~p~lu o dalslch svych nárocích, uznávaje tím meze jejich
oplavnen,ostr. Zalobce ,netvrdí, že ervní méně přesná rozvaha (pří!. B
a C;l sdelena byla zpusobem ménepřehledným jen proto by on byl
z~:~"c~n na sve t~,nŤleTIlě: ~)řipouští sám, že později dostalo 'se mu přes
nebsl ,Iozvahy, (j~n!. D), Jez mu byla jistě sdělena žalovanou společností,
ne ot netvrdl,?-e ,obdrzel, rozvahu tu proti vůli žalované strany. Patr!,o Je ':. toho, ze, zalovan~ st:ana sledovala vydáním dvojí rozvahy jiný
uc~l, nez ab~ ,poskodlla lIm zalobce, pro spor byl by však rozhodným
po~ze tel;to ~c~l. Mimo, to však žalobce, obdržev druhou rozvahu, s 0kOJIl se tU.ll, Jezto neuvadí, že zažádal jako akcionář, by původní us~e
sem. valne hromady bylo změněno sděláním a schválením přesné a
sprav~e rO,zvahy. Z to~o jest ,dov?diti, že žalobce i dodatně schválil
r~~va u, ,ac mu byly.sdde,ny pres!,e položky odpisové. Schválenim roz\ a, y Je zalo?ce, v~zan tez Jako cI:n správní rady a jako řiditel spoleůc~o~lI" opravneny, k ,tantre.mam, Jezto nelze u něho předpokládati dvojí
v Ir, fl?lCI se zvlastm~ll .zaJmy. Schválením rozvahy uznal ji žalobce
~a spravI;ou a uz~.al JI trm sam za podklad výměry tantiem. Nezáleží
1 a :om, ze tak uClml Jako akcionář, neboť byl zároveň i řiditelem a
s~ravmm radou. N~ll1ůže, proto ,v těchto posledních dvou hodnostech
o porovatI usnesem z duvodu, ze není správné, nSrbrž je usnesení to

!

pro něh" závazné i jako pro řiditele a správního radu. V tomto směru
posoudil odvolaci soud nesprávně věc po stránce právni, což dovolání
právem vytklo. Avšak i kdyby toho nebylo, nemohl by soud bez dalšiho vyhověti žalobní prosbě tím, že by některé výdejové položky prostě
přičetl k čistému zisku. Žalobce by mohl jedině žádati, by zrušeno bylo
usnesení valné hromady schvalující rozvahu s čistým ziskem shora uvedeným, a by sdělána byla nová rozvaha vyhovující zásadám uplatňo
vaným žalobcem v tomto sporu. žalobní prosba, požadující prostě zvýšení tantiem bez ohledu na čistý zisk, rozvahou vykázaný, je pochybena. žalobce může tudíž požadovati pouze tantiemy z čistého zisku,
schváleného na valné hromadě částkou shora vytčenou. Pětiprocentní
tantiema správniho rady činí správně .63.4~4 Kč 84 h, jak ,bll~ vll'°čtena na valné 11romadč" z této připada na zalobce za 10 meSlCU petma
a za zbývající dobu šestina. Tato,částka b}da ,ž,alobci 'poukázán~. Služební tanticmu 2 % bylo by vypocltalI z teze castky. Zalobce sam nečiní v žalobě rozdílu, vypočítávaje služební tantiem~ z téže, čá,stky jako
tantiemu správního rady. Podle žaloby byla za zaklad vymery ::zat~
částka mnohem vyšší, a sice 1,777.657 Kč 33 h, tanhema vypoctena
penlzem 41.865 Kč 15 h odpovídá pak částce ješ,tě vyšší, takže žalobce
nebyl ani v tomto směru zkrácen. Bylo proto z3'!?bu zamltnout~ Jak~
bezdůvodnou, ježto žalobce nemá nároku na VySSl tanttemy, liez pke
byly mu poukázáuy.
čís.

2673.

Dopravní řád železniční.
,
~,
40 01 rum nepatří k vznětlivým tekutinám, uvedenym v pnloze
;0
C III 9 žel. dopr. ř.
.
Tarifní opatření nabývají platnosti .vůči obecenstvu ,p.0l!z~ t~~dy,
byla-Ii uveřejněna ve věstníku pro železmce a plavbu. VvereJnem v uredním listu řiditelství nestačí.
(Rozh. ze dne 29. května 1923, Rv II 620/22. l
Dne 3. března 1921 došla na stanici státních drah B. žalovanou firmu zásilka 40% rumu, žalovaná však si ji vyzvedla teprve dne, 24.
března 1921 načež jí dopravní úřad v B. vyměřil skladné za 19 dn~ po
20 h za 100\a. žaloba eráru na zaplacení dalších 1754 Kč 40 h, Ježto
šlo o zboží hořlavé, při němž činí lhůta, prostá skladištného, jen 24,hodin
a nikoliv 3 dny, a sldadištné samo za každých I?O kg a d~n 1 Kc,. byla
pro c e s nim s o ude m p r v é s t o I I c: zaml!nuta. D u v o y. Jest
zjištěno, že v příloze C !II .pod čís,lem 9 zele~nlcn~ho dopravn!ho radu
z roku 1909 jsou uvedeny Jako horlavmr m~Zl)mym abs~lutn! alkohol
a lih a tekutiny, z nich vyrobené v 111l1?ZStVl pres 40 kg, ze vsak, rumU
a kořalky ani slovem vzpomenuto n<;nr. D!~ po.s~dku z!',,;lce Helmana
N-a nebyl rum až do posledni doby pn pOUZIVal1l zelezl1lcmho ta~l.fu po,~
važován za hořlavinu a nebylo dle tohoto posudku· do~ud POUl:ltO pn
dopravě rumu vyšších sazeb tarifu, ,stanovených pro h?,;I~vll1~~ ze skutečně až do poslední doby bylo ustalenou praxI zele~nIcl1lho u~a~~, za:
řazovati rum mezi zboží nehořlavé, jak to znalec tvrdl, o tom svedcl take

?
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příkaz čís. 330 ředítelství státních drah v Brně, uveřejněný v úředním
listě čís. 84 ze dne 4. prosince 1920,ježto z toho příkazu vychází na
jevo, že celá řada staničních úřadů počítala skladištné za rum tak, jako
by rum nepatřil mezi hořlavé tekutiny. Zmíněným příkazem číslo 330
bylo ovšem ředitelstvím státnich drah nařízeno, by všechny stanice počitaly skladištné za rum dle l/B a 30/3, bodu 10 tarifního předpisu ze
dne 19. července 1920, čís. 131 s odůvodněním, že rum a kořalka patří
jako tekutiny z lihu připravované, v množství přes 40 kg také mezi hoř
lavé tekutiny v příloze C lil čís. 9 k železničnímu dopravnímu řádu blíže
uvedené. O tom, že by byl zažalovaný nárok železničního eráru opo,jstatněn, kdyby rum patřil skutečně mezi hořlavé tekutiny v příloze
C III čís. 9 k žel. dopr. ř. uvedené, neni sporu. Z doslovu odstavce čís. 9
příloha C 111 k dopravnímu řádu nutno však souditi, že nebylo při vydání

dop~avního řadu

s

přílohou

úmyslem, nápoje, z líhu

vyráběné,

za}aditi

m,eZl hořlavé tekutiny, poněvadž jinak by bylo bývalo možno dáti jasný
vyraz takovemu úmyslu několika slovy. Když tedy přikaz číslo 330 za:řídil" že .rum jakož i veškeré ostatní, z líhu připravované nápoje, nutno
pokladah za hořlavé tekutiny ve smyslu čís. 9 přílohy C III k doprav-

nímu řádu, byla tímto příkazem patrně nejen dosavadní správná oraxc
staničnY,ch úřadů změněna, nýbrž byl tím změněn t~ké tarifní předpis' sám.

Dle nanzeni mInisterstva železnic ze dne 30. prosince 1918, čís. 4 z roku
1919 sb. z. a n.) musí však veškerá tarifní opatření v oblasti státu Česko

známo a proto nepotřebuje důkazu,' že tuzemský 40~. ní rU.i11 se, nev'y'r~bí
z a b s o I ut n í h o, t. j. vody prostého alkoholu anI z v !n n e h o hhu
(vinná silice ~- Weingeist») a je~ tek~tiny z tě c 1-: to p::pl?Vene ~~~
dají pod hořlavé tekutiny, y~:~ene v pnloze C III 9 zelezmc,'l,ho dOpla,ního řádu - a to lny ne] s I h o, platneho od I, srpna 1921, t. j. te-

kutiny snadno zápalné a proto zvláš!ě nebez~eč~é. Prvý soud dál~ podrobně vyložil, že příkazem čís. 330 redlte:stvI statnI~h drah v Brne: dl~
·h • rum a koř"lka patří ]'ako tekutIny, pnpravovane z lihu, v mnozstvI
ne
oz
u
. . ,
.'1
ClIl 9 k ~ I
.•
přes 40 kg mezi hořlavé tekut111y)~veClene. v pn oze
,
.' z; ezmcnímu dopravnímu řádu) byl~ zi11~~e,na" ne J.en ?osa~adn! spravna p,rax~_
staničních úřadú, n)'brž take tan1m predpls sal~1: ze vsak d1e nan~el1l
ministerstva železnic ze dne 30. prosince 1918, CIS. 4 sb. z. Cl n. z ,oku

1919 musí veškerá tarilní opatření, by nabyla platnos,tI protI ob.ecenstvu,
.býti ve věstníku p:o ž.eleznice a plav~u, ze,?na zmena !anlu
nebyla v tomto věstníku uverejnena, a proto pnkaz CIS. 330 nem ~rc:
obecenstvo závazným. Tento právní názor byl s:ce napaden v c:dvolan!
žalujícího eráru, když se však odvo,lací ,soucl k. nemu. pn dal, ~em }~1U ]~Z
odporováno v dovolacím řízení, z cehoz lze duvodnť .~ysuzovatJ) z~ erar
uznává jeho správnost. Tím jest žalobnímu nároku ]Iz z toho duvoclu
odňat veškerý podklad.
uveřejněna

slovenského býti uveřejněna ve věstníku pro železnice a plavbu, aby na-

byla plat!10stl proti obecenstvu. Jak vychází na jevů z posudku znalce,
:lc,b):la vsa,k tato změna tarifu.ve věstníku pro železnice a pi<lvbu uvereJ!lena. N,asledkem toho příkaz ČÍs. 330 není závélzn)rm pro obecenstvo

a zal~v~na st:'ana není povinna, zapraviti domnělý nedoplatek 1754 Kč
40 h, ]ezto zazalovaný nárok se opírá výlučně o tuto řádně nevyhlášenou
a pro obecenstvo nezávaznou změnu tarifního předpisu, O d vol a c í
s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Řízení v prvé stolici není kusým
~lcboť.:nalcc I-Ieřl11~.n N. ~cela určitě se vyjádřilo tom, o čem byl slyšen:
ze tOÍlz rUm I](:ť~tn meZI hoř~aviny, podléhající dle dodatku íV. k dílu
I. A), st1. ,13 VYSSll}lU sJ~ladlštnelTIu. Více zjišťovati nebylo třeba, zejména

~eby~o tre~a vy~llCh2tl
v

znalce z oboru chemie o tom, zda rUm jest zarad.ltl meZi ZbOZI) z alkoholu vyrobené, a označené slovy »und derg~eIc,hen,«. NeboL' k tomu není třeba znalce chemika, poněvadž stačí lo-

gIcky vykl ad onoho ustanoveni.. Dle toho jsou jako hořlaviny uvedeny
»a~solut11l ,.aJ~oh~1 a lIh a tekutu;y z nich vyrobené atd.«, čímž zajisté

d!uz~o ,10zl<:JletJ lekuhny, vyrobene z absolutního líhu nikoliv snad z lihu
~~·,ed;~l:C:l~;.1"k t~mu, jest při 4?% rumu. v: ostatním' dlužno _ aby ne-

I,,~!SJ?

.0).1 yop~kovany OUr;:azatJ na dmrody napadeného rozsudku.
Ne] v y s S I S o u II nevyhověl dovolání.

DŮvody:

Žalující erár napadá týmiž vývody, jako v odvobcím spisu názor
Odvolacím, že 40%ní rum 'nepatří
\hor:~vym tekytll1a.l11, .uve?enym v příloze C IIi 9 železničního dopravm 1~ ;radu. P?};~vadz vs~k I dovolací soud sdílí tento názor, lze okázati
na uvody nlzsICh soudu, k nimž se jen ještě dodává, že jest všeobecně

prve~.o ~oudce, sc~válený so~dem

čís.
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Nárok na náhradu interese (§ 368.ex. t.) ne~í pouze ~~ro~em na ná:
hradu obvyklého občanského zisku, nýb~z ?a náhra?u, JIZ pn obchodní
,
koupi dlužno určiti dle čl. 357 odstavec třettobch., zak..
Ustanovení čl. 283, 355 a 356 obch. zák. neJsou dotcena zakonem
o trestání válečné lichvy.
(Rozh. ze dne 29.

května

1923, Rv II 218/23.)

Žalovaná 'firma zavázala se vykonatelným soudním s"mírem doc!:'~y

žalobci
včas

počátkem

srpna 1920350 q

star~h~

železa po

~4

Kc za 1 q,

J~ZLl;

nedodala, vedl žalobce exekUCI, Jez zusta.Ja bezvysledno u. Domahya.

se proto na žalované zaplacení rozdílu mezi ,::enou smluve:l~~ (64 Kc)
ba? 1 Z S I S o u d y
a kupní cenou počátkem srpna 1920 (190. Ke).
žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d z tecI:to cl u vo d u: Podle §u 368
ex. ř. může vymáhající ~čřitel uplatň,ov~h zaI,0bou l11te~ese nejenom ,p~
bezvýsledném proveclem exekuce, nybrz kdYKOlIv, v~.aa-h s,: p~kra~o,

y

vání v zahájeném exekučním řízení. žalující strana pn ySpb:n~m ]ednan~
ze cIne 18. října 1921 výslovně ~r?h~ásj!a) ~,e ,se pokracoval1l v ,e~ekLlcl
vzdává, a žalov8ná strana nenamlta) ze zaluJlcl strana v pov~~ene F.ex~

ku ci po bezvýsledném pokusu nějak pokračovala. L~e pflpuSt~tr,. ze
soudní smír podle svého obsahu jest kupeckou uzaverkou, takze :a:
lujicí strana mŮže místo plnění žádati náhra;tu š_~ody pro nesplnen~
jen tenkráte, jsou-li tll zákonné předpok!ady (c~. 3"", 356 ?bch. zak.),
tyto podmínky však jsou vesměs zde. Zalovana jest s plnet11m. v p:odlení neboť do dnes ani nedodala ani neprojeVIla ochoty k pinem; zalu]íd sirana vykonala právo volby touto ~alo?o~; posk~tnout! př!měře110U dodatečnou lhůtu nebylo třeba, ponevadz zalovany, ]enz mel pod

II
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dúhonem práva dodati, tím, že nedo.držel IMty, mu k tomu poskytnuté
jasně projevil, že vůbec nechce dodati. Za těchto okolností mohl ža~
lobce, jenž setrval na smlouvě, podle čl. 357. odstavec třetí, obch. zák.
žádati jako náhradu škody aspoň rozdíl mezi kupní a trhovou cenou
v době a na mistě dlužné dodávky, jenž byl prvním soudem na základě
údajů znalců bezvadně ustanoven na 28 Kč 50 h za 100 kg, takže v celku
činí 9975 Kč. K dotyčným vývodům odvolacím jest jen podotknouti, že
ten, kdo používá svého práva (§ 1305 obč. zák.), neprohřešuje se tím
ani proti zákonu ani proti dobrým mravům.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
o

ů

vod y:

Dovolání, uplatňující dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř.·s., není opodDovolaci soud sdílí právní názor odvolacího soudu a poukazuje dovolatele na správné důvody soudu druhé stolice s dodatkem, že
žalovaný dle smíru ze dne 7. května 1920 byl povinen, dodati žalobci
do 7. srpna 1920 350 q starého železa po 64 Kč proti zaplacení při pře
vzetí z vagonu v Těšíně. Obě strany jsou obchodníky a proto podléhá
uveelený obchod ustanovením čl. 283, 355 a 356 obch. zák., jež zákonem o trestání válečné lichvy nikterak nebyla změněna. Tím, že žalobce,
strana smlouvě věrná, podal žádost za povolení exekuce, nepozbyl
práv, plynoucích z ustanoveni obchodniho zákona, neboť, j"k jest zřej
mo z ustanovení prvého odstavce §u 368 ex. ř., předpisy třetího oddílu
prvé části exekučního řádu nejsou dotčeny nároky vymáhajícího vě
řitele na náhradu interese pro nesplnění dlužnikova závazku nebo na náhradu škody tím způsobené. Prvý odstavec §u 368 ex. ř. předpokládá,
že věřitelův nárok jest odůvodněn hmotným právem, t. j. ve smyslu čl.
XXI. uvoz. zák. k ex. ř. nejen předpisy obecného občanského zákonníka, nýbrž i obchodního zákona. V tomto případě byl žalobce oprávněn, ihned po uplynutí lhůty, stanovené smírem ze dne 7. května 1920,
podati žalobu na náhradu interese, jelikož žalovaný' tím, že nedodal
sporného zboží, ačkoliv mu hrozila exekuce, dal na jevo, že splníti nechce. V tom, že žalobce použil exekučního práva ve smyslu smíru a podal žádost za povolení exekuce, jejíž výsledek byl nejistým, nelze spatřovati vzdání se nároku na náhradu interese, nýbrž jen pokus, by žalobce docílil uspokojení, slíbeného mu smírem. Postavení věřitele, jenž
si vymohl exekuční titul, nemůže býti horším, než jest postavení jíného
věřitele. Správnosti tohoto názoru nasvědčuje uvedené ustanovení
prvého odstavce §u 368 ex. ř., že předpisy třetího oddílu prvé části exekučního řádu nejsou dotčeny nároky vymáhajícího věřitele na náhradu
interese nebo na náhradu škody. žalobce nepozbyl tedy nároku ve smyslu třetího odstavce čl. 357 obch. zák. Že žalobce v tomto případě dostál též předpisu čl. 356 obch. zák., odvolací soud správně odůvodnil
a proto nelze pochybovati o tom, že žalobcův nárok jest ospravedlněn.
žalovaný mohl plniti kdykoliv po celou dobu prodlení a mohl tedy plniti
i v čase, kdy ceny byly ještě nízké, a žalobce byl povinen, přijati plnění
i v této době. Žalobce nemá dle čl. 283, 355 a 357 odstavec třetí obch.
Lák. pouze nároku na normální občanský výdělek, nýbrž na náhradu,
jejíž výši dlužno určiti dle čl.' 357 odstavec třetí obch. zák. žalovaný
statněno.

o ~
výhod.
práva ,.,
je,
nemuze
z e .svého prodlení dovoditi pro sebe ~k
. ~k Zásadou
dOb
by věrné smluvní straně byla nahražena ves era Sd?l a, zpuso ena ]!
rodlenín1 druhé smluvní strany. PoukaZUje na roz 1 meZI cev~ou dl e
rmíru ze dne 7. května 1920 64 Kč za 1 q a ceno~ 9~2 ~\ 50 h pnz;:~~ou
žalobci nižšími soudy, neprávem vyt)rká žal~vany, ze a o ce~a pnel" se
zákonům o potírání lichvy a dobrým mravu~. V tomto .sm~r~ dluzno
'''tO ~e zde neJ'de o poměr prodatele k obcanstvu, strada]!clmu drauvaZl 1, z
k ,,, .
, ,.
louvou
hotou, nýbrž o poměr kupce proti kupci, .. ten, JSC:u ~vaza11l ~ s~
.'
řádně učiněnou, a zásadou poctivosti a vzalemne duv;ry. Kazdy z n,lch,
~ '.' obchod má zachovati péči řádného kupce (cl. 282 obch. zak.)
UZaVllaje
,
,
b h d'
'azkům'
a zavázati se jen potud, by mohl dostáti s~ym. o c o ~Im zav. .
.
Kdyby žalovaný byl splnil včas, nebyl by zvysem ceny vubec poclhl.

čís.
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Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, Čís •. 329
z. a n..
~
Na nájemníka na zabraném majetku nevztahUJe, se ~ako.n o oc~rat~e
nájemníků. Nájemcem ve smyslu §u 18 aj náhr. ~ak. Jes~ 1 tako~ najemce, který je zároveň co do menší části pře~'!l,etu take, p~~htyre?t a
jen se pouze nájemcem nazývá pro povahu. vetš1 (hl~vnt) cast~,~red
mčtu. Výpověd' jest mu dáti jen jednu a to jako osobe hospodanc1.
(Rozh. ze dne 3D. května 1923, R I 496/23.)

I,

}< e I, u r sní s o u d vyhověl stížností a zrušil v~pověď ze, zabraného majetku. N e j v y Š š í s o u d ,změn}1 napadene usnesel1l v ten
smysl, že zamítl stížnost do usnesel1l prveho soudu a ponechal výpověd' v platnosti, mimo jiné z těchto

d ů vod ů:

Námitky ve stížnosti vypovězené strany uplatííova~é byly vesm~s
bezdůvodny. Docela mylné je, že nájemníkům na :abranem majetku pn:
sluší ochrana nájemníků a tudíž právo na výpoveď vedle zakon,: o 111.
To by naprosto odporovalo tendencím agrární reformy, protoze, by
účele její mařilo. § 21 (1) náhr. zák. dává Státnímu pozemk?v,emu
úřadu právo, vypověděti nájemníky zrovna tak ,lako . sl,uzebnosÍl oytu
oprávněné _ a tito přece nepožívají ochl~any »najeml1lkt~« - P?d podmínkami tam jmenovanými, meZI mmlZ nejSOU p~dn~111ky za~ona o
ochraně nájemníků, a ustanovuje jen odstavec ~ruhy :ehoz §~u, ze pr~
výpověd' tu platí v Ýp o v ě d.n í I h.Ů t Y obe~neh:, ,rrava, C?Z reku;sl1l
soud přehlíží pojímaje předpIS tak, jakoby vypoved ta podlehala vsem
ustanovením 'obecného práva (~ádu) výpověď!lÍho. AI; nepř:j~e fl!" to,
aby se tato lhůta, která by, nem-1I pro B. zvlastmho vypoved I1Ih,o r~~u,
musila býti převzata z §u 560 čís. 3 c. ř. s. - zk~oum~la, nebot. s5ezo~
vatelka nespadá pod předpis §u 21, nýbrž pod pre?~IS. §u 12,.jezto j;
dána byla výpověd' jako osobě hospodařící, ~ tumz jako naj;,:,~yne
pod předpis §u 18 a). Tento jedná o n á j e 01 CIC:; .a pac h ty r.' c h,
jimž přísluší dáti výpověď jako osobám hospo~~r~clm, § ~1 pak jed~~~
o II á j e m c í c h, jež nejsou osobami hospodanclml, a pnpad, o nejz
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tu jde, právě poskytuje názorný příklad, jaký je rozdíl mezi nájemcem
§u 18 a), jenž spadá pod § 12, a nájemcem §u 21. § 1091 obč. zák. stanoví, že když smlouva co do části předmětu JevÍ se náJmem a co do čá
sti pachtem, posuzuje se dle povahy věci hlavní celá bud' jako nájem
neho celá jako pacht, a rekursní soud míní, že bylo třeba sáhnouti k tomuto předpisu, a poněvadž hlavní součást předmětu jest dle povahy
své pouze věcí nájemnou, má celou smlouvu, ač je z menší části, totiž
co do zahrad, pachtem, za smlouvu nájemnou a podřadil ji pod § 21.
Avšak zákon náhradový tohoto rozdílu činiti nechce a nemůže, protože
pak by došel k důsledku, že by se takovému nájemci-pachtýři musila
dáti výpověd' dvojí, jednak jako pachtýři a tedy osobě hospódařící dle
§u 12 a jednak jako pouhému nájemci nehospodařícímu dle §u 21, každá
~ )in ou lhůtou. Avšak posuzovati to podle povahy převážné (hlavni)
. casl! předmětu, jak čini rekursní soud s §em 1091 obč. zák.~ také nemohl, protože kdyby výsledek dle toho vypadl na nájem, tedy by osoba,
ač, pokud tu Je vskutku pacht, je osoboLl hospodaříci, výpověd' z ho'podaření vůbec neobdržela, kdežto ji přece každým způsobem obdržeti
musl, neboť předpis §u 12 je kategorický a nezná žádných fikcí, jakou
Je § 1091 obč. zák. Nájemcem ve smyslu §u 18 a) je tedy takový nájemce, který je zároveň co do menší části předmětu také pac h t Ý ř e m
a jen se pouze nájemcem nazývá pro povahu větší či hlavní části před
~netu) a ten tedy musí dostati výpovědi jako osoba hospodařící, tedy
jako pachtýř, a aby nebyla výpověd' dvojí, musí ji dostati jako takový
z .celeh~ předmětu, jednotnou, tak že pak výpověd' dle §u 21 jako osobě
I!~jenm~ odr;adne. Ale dle vlastních svých udání jest stěžovatelka co do
castr preClmetu (zahrad) pachtýřkou, a spadá tedy pod § 18 a) a ne
pod § 21, takže všecky námitky z tohoto vyvozované jsou nemÍstny.
ČÍS.
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Spol~půs~beni obce při opatřování palivového dříví pro obyvatel-

s!~o. (nan~e?1 ze .dne 11. dubna 1918, čís. 137 ř. zák.). činnost, jíž obec
dnvt opatruje a Je pak dá!e rozděluje, jest povahy soukromoprávní.

.. ~Uptli smlouva. obce v cechách jest pouze tehdy platnou, podepsal-Ii
JI mimo starostu clen obecního výboru po případě dva údové obecního
zastupitelstva.
(Rozll. ze cine 30. května 1923, Rv [ 1437/22.)
Žalovaná obec v čechách žádala prostřednictvím okresní lesní inspekce o příděl palivového dříví, načež jí panství C přidělilo dříví a
odev!,dalo starostovi žalované obce paletu, na níž bylo poznamenáno,
ze ~rrJetím palety zavazuje se kupitel, že koupené dříví do 6 neděl zapl~tl a z lesa ,vyveze. zalovaná obec asi za měsíc po doručení palety ji
vratlla s hm, ze na dříví nereflektuje. Majitel panství C trval na clodržení
smlouvy a domáhal se na žalované obci zaplacení kupní ccny. Proc ~ s n I s ,o udp r v é sto I i c e žalobě vyhověL D ů v o cl y: Soucl
ma za to, ze nabldka, obsažená v odevzdací paletě, an pro odpověd' nebyla lhuta stanovena, byla žalovanou stranou, na niž zněla a pro niž byb
Vacla~u N-ovl od~vzdána, přijata bez námitek, ježto žalovaná strana
v dobe §u 862 obc. zák. odpovědi odmítavé nedala, naopak paletu po-

držela a i< prohlídce dříví zájemniky vyzvala. Tímto, jednáním žalujíc!
strany i žalované ?ke došlo k, plat;ré k~pl1l sn;louve ~bsahr:, v p~~ete
naznačeného, Žalu]Icl strana predlozll: z~lovane. s!rane.,. nabld~u, zdlovaná strana ji mlčky přijala (§ 863, obc;.zak.). N,amltk,a za~o~ane strany,
že o smlouvě kupní, pokud se ty ce pr!]etl nabldky :alujlcl strany .nestalo se usnesení obecního zastupitelstva, což dle prednesu stran jest
nesporno, zůstává bez významu, ,když dle §u 5?, zřízení ,obecního star.ostovi náleži obec zastupovatI vne, Irstll1y, kteraz by vyzadovala nalezltostÍ dle §u 55 odstavec třetí obec. zříz. tu vůbec nebylo; starosta o~ce
jménem obce žalované dodávku dříví vyjed~~val, dop~:y '! t?l11 s111er~
odesílané výslovně s označením obccmho uradu s pnpojemm .,obecl1!
pečetě podpisu svého s udáním starosta vypravoval, a paletu,. JIm vy~
žádan~u, od Václava N-a na obecním úřadě přijal. O d v ~ 1 a C I s o u a
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nesprávné posouzel1l vecl po str,an<;e
právní spočívá dle názoru odvolatelky v tom, že prvý soudce nesetni
ustanoveni §u 867 obč. zák., dle něhož při ~osuzování p.i~tn?str s:"louvy,
uzavřené s obcí neb jejími zástupCI, pOUZltr .lest zvlastn}d1 pn;ctpl.sU,
v té příčině platných, totiž zákona ze dne 5. brez~la 1882, CIS. 18 r. zak.,
dále zákona ze dne 16. dubna 1864 čís. 7 z. zak. a zakona ze o dne 7.
února 1919, čÍs. 76 sb. z. a n. Dle názoru odvolatelkYl1;ohlo v dusledku
iiu 31 zákona ze dne 16. dubna 1864 čís. 7 z. zak. jedme a ~?~ze z~stu
pitelstvo žalované obce rozhodovati o tom, zda nakup dnvl j.menem
obce státi se má a za jakých podmínek. a starosta dle us!anovem. §u 57
cit. zák. mohl jen v mezích usnesení vyboru ]ed~atr a za~.alovany pemz
k výplatě poukázati. Poněvadž pak sporná polozk~ n~ dnvl nebyl~ob~
sažena v rozpočtu na rok 1921, nebyl starosta opravn;,n za ?bec neJaky
závazek podstoupiti. Názoru toho však soud 0ct.volacln~sdllr, maje za
to že bylo věcí starosty by si příslušné zmocnem obecmho zastupltelst~a včas opatřil a nebylo věcí strany žalující, zkoumatr, zdal~ staro,sta,
'enž právě dle zákonných ustanovení, stranou žalovano~ cltov,an~ch,
hbec na venek zastupuje, zmocnčnÍ zast~pi!elst~a, k spo~nel~lu 'pr~vl1lrr~u
jednání má, čili nic. Tvrdí-li odvolatel, ze zaluj1cl str.ano zakonna ~sta; novenÍ, vymezující oprávnění starostovo) musela byt! a J8?U :nal~la)
dlužno poukázati k tomu, ~e zase obe~ní\11u st~roStOVI a o~ca~~r:' za=
lované obce bylo zajisté znamo, za jakych podmlnek st:a~a zaluj1cl pro.
dává dříví ze svých lesů a jaký postup ph tom zacho!ava. Soudce prvy
zjistil bezvadně, že nabídka, obsažená v ~aletě, byla zal?vanou stra?o~,
na niž zněla, a pro niž byla Václavu N-OVl oq~vzdana, ~n)ata b~;z n.amltek ježto žalovaná strana v době 862 obě. zak. odpovedl odmltave nedal~ naopak paletu podržela a k prohlídce dříví zájemníky vyzvala; Soud
odv~lací nemá příčiny, od tohoto zjištění ~r~ého sou~u ~e u~hyhtrč a
sdílí též právní názor soudce prvého, že prave ~vedenYn: ]ednamm zalující strany a žalované obce došlo k platné k.~p~1 ~mlouve obsahu v. p~~
letě naznačeného. I učinil soudce prvý ze zjlstem toh? spra.vny, ~a~el.'
vyhověv žalobě a odsoudiv žalovanou obec ve smyslu zalobl1lho zad anI.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

o

Dovolatelka shledává důvod nesprávného právního posouzení věci,
dovolání opírá, v tom, že odvolací soud neprávem má za to, že

nějž
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mezi stranami byla dojednána kupní smlouva, žalující stranou tvrzená.
Dovolání jest odůvodněno. Nelze přehlédnouti, že obcím byla předpi
sem §u 17 min. nařízení ze dne 11. dubna 1918 čís. 137 ř. zák. uložena
povinnost ~polupůsobiti při opatřování palivového dříví pro obyvatelstvo. Na predplsu §u 12 tohoto ministerského nařízení vydaného na
základě záko?a ze dne 24. července 1917 čís. 307 ř. zák.' (§ 1 posl. odst~v!,c)" kt;r~m byla vláda, zmocněna, by za příč~nou ,mímořádných pome:u, v~!ec~y111 sta~el." zI:~so~enJ:ch, UČl mla potrebna opatření na poli
hospodarskem, SpOČlva llanze111 mInIsterstva pro zásobování lidu ze dne
3~,p,rosince 1918, čís. 69 sb. z. a n., týkající se opatřování palivového
dnvI pro obyvatelstvo, které dle vládního nařízení ze dne 9. září 1921
Čí~. 352 sb. z. a n. zůstalo v platnosti, a dle jehož §u 2 povinnost k do~
?~vce p~hvového dříví vyslovuje k žádosti obce příslušný polítícký
urad pn-:e .s!ohc_e, slyšeyokresní lesní inspekci, Tato požadovací čin
I;OSt. ?bCI, !~Z, mela statn~ správě P?skytnouti záruku, že rozdělování paLV,oveho dnvI bude se dlh dle potreby obyvatelstva, jest ovšem povahy
ver~!no~rávn.í, , ale e?l~ěvadž činnost tato dle své povahy vyžadovala
dalslho ]ednam slouzlclho k tomu, by obec dříví opatřila (kromě kácení
a dovozu dříví z lesa, jež uloženo obci dle §u 3 cit. min. nařízení čís.
69/ i 9 18 sb, z. a n), tedy ho nakoupila (§ 4 cit. min. nařízení) a rozdě
hla ]e meZI ]ednothve spotřebitele (další zcizení), nemůže býti pochybnosh o tom, že tato další činnost obce spadá ryze v obor práva soukromé~o. Tak tomu jest i v případě, o nějž tuto jde, Dle zjištění soudu
pryeh~, o?volací~l soudem převzatého, ucházela se žalovaná obec prostrednlctvlm lesm I11spekce v P. o příděl palivového dříví, a byla žalo.aná strana uvědoměna žalující stranou zasláním tak zvané odevzdací
pal~ty, že může vydání dříví v této »paletě« bliže označeného po zapl acem kupl11 ceny požadovati. Leč ani k nákupu ani k odebrání dříví následkem odporu zájen1l1íků nedošlo, a žalovaná obec, aniž by byl staro~ta svol~1 o?ecní zast~pitelstvo, paletu žalující straně asi za I měsíc
yr!'tda .s, t;m, z~ se na dnví nereflektuje a mŮŽe býti prodáno. Jest dále
lest~, z)lsteno, ze obecní zastupitelstvo žalované obce o kup!)í nabídce
zalu]1cl strany v »odevzdací paletě« vůbec nejednalo, a usnesení neuči
mlo. ~ehl~díc k tomu, že v tomto případě, v němž jde o kupní smlouvu
s ObCI, mUže Ve smyslu §u 31 zákona ze dne 16. dubna 1864 čís 7 z
zák. pro Čechy jedině obecní zastupitelstvo usnášeti se o ;áleÚtosti'
která nenáleží k obyčejné správě jmění, a že tedy k uzavření platné
kupm sml~uvy m?hl? ~ojíti jen, za souhlasu obecního zastupítelstva,
lest nespr~vr:Y prav,11l naz?r prveho soudu, sdílený soudem odvolacím,
ze k uzavrem platne kupm smlouvy obsahu v o(levzdací paletě naznač~ného p,rý došlo pro!o, pon,ěvadž žalovaná strana v době §u 862 obč,
zak. nabldky v palek obsazené neodmítla, naopak paletu podržela a
k prohlídce dříví zájemníky vyzvala. Odvolací soud, vykládaje takto
tento ,předpis zákonný, přehlíží jeho právní dosah. Jestiť v něm souhlasilc s článkem 319 obch. zák. pouze vysloveno, po kterou dobu jest
s~rana, nabídku činící, vázána nabídkou oproti tomu, jemuž nabídku
u~!~;lla, ..t~kže, nedošla-Ii V době, tam blíže uvedené, odpověd', nabídku
pnpma]ICI, není nabízející strana dále vázána, Že by obec byla mohla
micky nabídku jí žalující stranou učiněnou přijati, nelze uvésti v soulad
ani s ustanovením §u 863 obč, zák., tím méně s ustanovením §u 31 a

násl. citovaného obec. zřízení pro Čechy. Tř<;baže starosta, zastupuje
dk §u 55 cit. obec. zřízení obec na ven~k (vne), nelze vyk!adatl, ustanovení to tak, že oprávněn jest obec sa~n zastupovaÍ! v tech vecech,
k nimž je třeba platného usnesení obecmho zast~pltelstva. Byly-h dopisy, zasílané v této věci žalující straně p~depsany sta~osto,u ~bce a
opatřeny razítkem o?ecnín;, nemohl ]lml byh zaloz,;n, n~]a~y zavaz;k
pro žalovanou obec, ]ehkoz dle §u 55 od~tavec, druhy ,a treÍ! obec. z;;~
zení musí na listinách, na kterých se ma]l ~akla9~Íl zavazky obce VU,~1
jiným osobám, býti kromě starosty podepsan Jeste Jeden ?be,cm,.starsl;
a v tom případě, jde-Ii o jednání: k ně,muž m,á ,:bec zapotre?l pnVOle!l1
svého zastupitelstva, podepsah ]1 mUSI krome pnpomenu~, ze, t?to pnvolení neb schválení se stalo, dva údové zastupitelstva. zalu]lcl strana
nemohla dle toho míti nejmenší pochybnosti o tom, že dopisy starostou
žalované obce jí zaslané nejsou pro ni závazn~: Nespr~~no.:t ,názoru ,:d~
volacího soudu že bylo věcí starosty, opatnÍ! SI pnslusne zmocnem
obecního zastupitelstva, a že ač tak neučin!I"přec, moh,l ,obec platně zavázati proto, poněvadž ji na venek v ]ednam se zaluJ1c~ strano~ zastupoval, vyplývá sama sebou z toho, co bylo uvedeno. z,alov~l:a str:na
má proto pravdu, že. k dojednání platné k~p,m smlo,uvy za,lu]lcl straLOu
tvrzené nedošlo, a bylo proto jejímu dovola11l vybaveno zpusobem shol a
uvedeným.
čís.
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Fixní obchod předpoklápá dodání (nikoliv odebrání) zboží pře sně
v době pevně stanovené.
, ,
,
..
'
Prodav zboží proti ustanovem cl. 354 a 343 obch. zak. z volne ruky,
dal prodatel na jevo, že od smlouvy ustupuje.
(Rozh. ze dne 30.

!

května

1923, Rv I 33/23.)

Žalovaný koupil od žalující firmy dne 23. listopadu 19,21 k dalšímu
živnostenskému zpracování a zcizení pevně dva vagony,ps,"11!ce,k 00ebrání v prosinci 1921 proti hotovému zaplacení po obdrzem zboz:; pse• nice však ani v prosinci 1921 am pozde]! neodebral a byv vyzvan do~
pisem žalující firmy ze dne 28, ledn~ 1922, by ~? 6 d~l1 o.ny k?up~?~
dva vagony pšenice odebral a zaplatIl, pod poh:u~kou, ~e JInak z~I,upcI
firma je při nejbližší příležitosti na burse exekucne proda _a bude zaaaÍ1
náhradu škody, tak neučíniL žalující firma pr~dala pak pse111cl soukromě a domáhala se na žalovaném náhrady rozddu mezI cenou smluvenou
a bursovní cenou dne 7. února 1922 (dni to nejbližší pražské plodinové
bursy po vypršení dodatečné lhůty k odebrání) jak~ž i náhrady z~
uschování opatrování a pojištění zboží. Pro c e s n I s O udp rve
s t O I i c žalobu zamítl. D ů vod y: žalobkyně dovolává se k odůvod
nění žalobní prosby ustanovení čL 357 obcll. zák. Leč tohoto článku uelze tu použiti, neboť jedná jen o trhové smlouvě, při níž bylo umluveno:
že zboží má býti dodáno přesně v pevně stanoveném ča~e ne~~ v pevne
stanovené lhůtě. Je nesporno, že žalovaný měl odebratI zbozl »v prosinci 1921« kteréžto časové ustanovení neodpovídá právě uvedené podmínce čl. 357 obcll. zák, a jest tu tudíž užití onoho článku obch. zák.

e'
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vr!ou~eno. Na sporn~ případ vztahuje se ustanovení čl. 354 pokud se
ty;oe cl. 3~3, obell: z~~. Je nesporno, že žalovaný odmítl přijetí zboží,

jez bylo J~,.ste v dr~el;1 za,lo,bkyně a nebylo předáno ani v době smluvené,
am v dalsl dodatecne Ihute, jemu žalobkyní poskytnuté dopisem ze dne
28. }edna ~ 922, kterýl;,žto jednáním dostal se do prodlení s přijetím
zbo~~ Jakoz I ~ placemm smluvené trhové ceny. V tomto. případě udílí
č}. ,:"4 obch. za~. prodateh (I. j. žalobkyni) právo, prodatí zboží za še!1.el1l podm1l1ek ~1. 343 obch. zák. na účet kupitele (I. j. žalovaného) a
z":lali nahrad~1 sko?J::' Podmínek čl. 343 obch. zák. však žalující nedodrzela, n;oboť Je .zJlsteno vypovědí žalující firmy samé, že zboží prodala
souklOl11e ze sveho skladu, nikoli tedy veřejně, neb aspoň prostředni
~!Vl1n .obchodn;ho dohodce nebo v nedostatku jeho prostřednictvím
ureClnlka k draZ?al~ op.:á:něného, jak toho vyžaduje čl. 343 obch. zák.
Z te okolnosÍ1, ze zalujlCI, nešetříc ustanovení čl. 343 obch. zák. zboží
prod~la, soukr?mě,. dlužno. ;ní!i za to, že zvolila třetí jí čl. 354 obch. zák.
na vy.bel da~e praVD, tOt,12.1 ze.. od smlouvy se žalovaným uzavřené odstoupll~, takze posuzovali Je vec tak, jakoby sporná smlouva mezi 'strana":l v~bec ~cbyla uzavřena. Vzhledem k tomuto zjíštění není žalující
opr~~I~en, poza?ovatJ od žalovaného náhradu škody vzniklé prodejem
zboZl JIne osobe za cenu nižší než jaká se žalovaným byla smluvena ani
nahradu výloh, opatrování zboží ve skladu a pod. () d vol a c í s ~ u d
rozsudek PO!V!:~il v podstatě z týchž důvodů.
N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
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Po stránce pravmho posouzení věci shledává soud dovolací' názor
soudu .od~.o~acíh?, že nejde zde o obchod fixní, bezvadný, věci a zákonu
OdPOVld~jI~1. V ,cl. 357 obch. zák. mluví se výslovně o dodání a nikoli
o,odebram. zbozl a nalOr dovolatelčin, že dodáním ve smyslu onoho
pr~dplSU zakona miněl;o jest plnění, t. j. i dodání i odebrání zboží, nen;a opory,! d.oslo,vu za~ona. Kromě toho vyžaduje se při obchodu fix111m d o ~ a n.I p r e ~.n ~ v době pevně stanovené nebo ve lhůtě pevně
stano~ene. Vaha spoSlva zde na slovu přesně a nikoli na pevném sta'1O,:,el1! doby nebo !huty dod~cí, neboť i pří jiných než fixních obcho-.
dech dob~ nebo Ihuta dodacl mohou býti pevně stanoveny. Tato přes
nos~ dod";vky lest pO,dst,:tno~ náležitostí obchodu fixního, neboť právě
z l1!, vyply:a, ze zbozl pr,es.ne nedodané není splněním smlouvy, poně
v";dz druha. strana na pInem nepřesném nemá zájmu (§ 919 obč. zák.).
Teto podmmky hXl1Iho obchodu tu není, neboť nic podobného z tvrzení
stran. a z povahy obchodu ~~vyplývá. Ž,alobkyně provozuje zajísté, jak
z j~jl pova~y pko. hospodarskeho druzstva plyne, obchod obilím po
cely, ro~ ": zalo~any Jako mlynář kupuje obílí k mletí rovněž v každé
?obe roCI11: Neda se proto souditi, že strany, když toho výslovně nedojednaly! mely dle pova~y v~ci zájem na tom, by dodání přesně, jak zákon ~n, hXl11m obchode ~y~aduJe, se stalo a by jiné nepřesné dodání
nej)O\ alO~alo se za spInem smlouvy. Poněvadž, jak svrchu vyvozeno
zde. o hXI11 obchod nejde, není potřebí zabývati se otázkou zda při pro~
d;J1 ~b?ží na účet kup/!elův I:~odatel vázán jest předpisy 'čl. 343 obch.
zak. Cll! I11C a zdal! muze ZbOZI i z volné ruky za bursovní cenu v době

prodeje platnou prodati. Nemůže býti sporu o tom, že žalobkyně, prodavši dva vagony pšenice, o které zde jde, z volné ruky, nevyhověla
předpisům čl. 343 ob ch. zák. Závěr, soudy nižšími z této skutečnosti
vyvozený, že žalobkyně tímto prod~jem z volné ruky p:ojevila, .že ?d
smlbuvy ve smyslu cl. 354 obch. zak. ustupuJe, Jest lOgICky spravnym
a nemůže býti vyvrácen vývody dovolání, že ani při takovémto prodeji
nemůže ztratiti pro datel nároku na náhradu škody' protí omeškalému
kupíteli, nýbrž že nejvýše jest odpověden kupitelí za škodu, že prodal
mimo bursu nevýhodněji.
čís.

2678.

Zákon ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n., o služebních poměrech Obecních zřízenců.
Lhůta §u 25 čís •. 2 zákona jest lhůtou propadnou a její zmeškání nemůže býti dodatečně jednostranným počinem zhojeno.
V domáhání se služebnich požitků obecního zřízence dle zákolEl ze
dne 17. prosince 1919, čís. 16 -Sb. z. a n., není zahrnuto vymáhání služebních požitků z dřívější služební smlouvy.
.
(Rozll. ze dne 30. května 1923, Rv 1 37/23.)
Žaloba obecního strážníka, by bylo určeno, že žalovaná obec jest
povínna uclěliti žalobci definitivu, že výpověď, .daná žalobci bez provedení disciplinárního řízení, jest neplatnou a že žalovaná obec jest povínna, platíti žalobci služební požitky, byla obě man i ž š í m i
s o u d y zamítnuta, v podstatě proto, že žalobce neučiní! do tří měsíců
od účinnosti zákona ze dne 17. prosínce 1919, čís. 16 sb. z. a n. na
rok 1920 vyjádření, že má jeho slu~ební poměr býti posuzován dle
tohoto zákona.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D

ů

vod y:

Soud odvolací, poněvadž jde v tomto uřípadě o služební nároky
obecního zřízence protí obci, tedy z poměru veřejnoprávního, zabýval
se především sám od sebe otázkou, zda v tomto případě příslušnost
soudu jest dána, a zodpověděl otázku tuto kladně, poněvadž ohledně
nároku, v žalobě uplatňovaného, § 24 zákona ze dne 17. prosince 1919,
čís. 16 sb. z. a n. z roku 1920 pro nároky tyto příslušnost soudu stanoví. Ve věci samé nejsou dovolací důvody §u 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s.,
žalobcem uplatňované, v žádném směru opodstatněny. Jádrem sporu
v tomto případě jest otázka, zdali lhůta v §u 25 čís. 2 nad uvedeného
zákona ku prohlášení obecního zřízence o tom, má-li pro budoucnost
jeho služební poměr posuzován býti dle ustanovení tohoto zákona čilí
níc, jest lhůtou propadnou, pokud se. týče, zda nebyla v tomto případě
tato propadná lhůta dodatečně sanována. Soud odvolací po stránce
právního posouzení věci zodpověděl otázku tu v ten smysl, že ona lhůta
jest lhůtou propadnou a že jako taková nebyla·a nemohla aní býti dodatečně sanována. Soud dovolací shledává tento názor soudu odvoCiviln! rozhodnuti. V,

60

946
947

lacího správným, neboť, i když zákon o služebních poměrech trvale
ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
především sledoval cíl, zajistiti a chrániti osoby hospodářsky slabšÍ,
přece nechtěl omeziti a neomezil vůli osob těch tak, aby nemohly žádati, by pro posuzování jejich služebního poměru k obci platila nadále
dosavadní smlouva služební. Poněvadž pak obec jako z<1městnavatelka
samozřejmě měla zájem na tom, aby věděla, který z jejích, trvale ustanovených zřízenců chce býti posuzován dle tohoto zákona a kter5' na
dosavadní smlouvě trvá, byla těmto zřizencům k dotyčnému prohlášení
stanovena lhůta 3 mčsícú. Za tohoto stavu věcí nemůže b~'ti pochybnosti, že trvale ustanovený obecní zřízenec, který v zákonné lhMě prohlášení neučiní! a tím dal na jevo, že chce, by pro něho platila dosavadní smlouva, nemůže dodatečně své rozhodnutí změniti a jednostranně žádati, by na něho použito bylo předpisů onoho uvedeného zákona, neboť tím by vnesena byla do služebních poměrů mezi obcemi
a jejich trvale ustanovenými zřízenci nejistota, které zákonodárce na
mysli neměl a míti nemohl. Sluší proto tuto zákonem k příslušnému
prohlášení zaměstnance stano'venou tříměsíční lhůtu pokládati za lhůtu
propadnou, která bez zvláštního jednání stran přímo k tomu směřují:
dho, jednostrannými počiny sanována b}lti nemůže. Rozřešením otázky
této jest již o celém nároku rozhodnuto, nebof, kclyž na žalobce před
pisy zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. j 6 sb. z. a n. na rok j 920
se nevztahují, nemůže žádati, by ve smyslu §u 25 odstavec pátý tohoto
zákona jeho prozatimní L1stanovenÍ netrvalo déle než rok od ÚČiTI110Sti
zákona, by výpověd' na základě dřívější smlouvy právoplatně mu daná
posuZQv1Ína byla dle předpisu §u ID tohoto zákona a by konečně obec
uznána byla povinnou, platiti mu od 1. září 19 19 služební požitky,
v §u II téhož .zákona určené, jejichž zaplacení se touto žalobou domáhá. Názor žalobcův, teprve v dovolání vyslovený, že, domáhaje se
proti žalované obci požitků, jemu dle zákona ze dne 17. prosince 1919,
čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920 příslušejicích, tím samým domáhá se
i požitků, jemu z dřívější služební smlouvy patřících, a že proto aspoň
tyto mu měly býti nižšími soudy přisouzeny, není správným, neboť
nároky žalobcovy na služební požitky z onoho zákona, jak již v úvodu
tohoto rozhodnutí bylo uvedeno, s ohledem na výslovný předpis §ú 24
tohoto zákona patří na pořad práva civilního, kdežto nároky z původní
smlouvy, zakládajíce se na veřejnoprávním služebním poměru žalobce
k žalované obci, na pořad práva civilního nepatří.
čís.

2679.

Neplatné jest jednání, jímž vmísila se osoba, hospodařící na zabraném statku, svémocně do prá"ních jednání úředního správce.
Ten, kdo věděl, že prodatel neprávem žádal za plodiny vyšší ceny
nežli směrné, nemůže se domáhati vrácení přeplatku.
(Rozh. ze dne 30. května 1923, Rv 169/23.)
Opatrovník žalované majitelky panství uzavřel se žalující majitelkou pily smlouvu o dodání dříví. Na velkostatek žalované byla uva-
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obava, že na nich řádně hospodařeno nebude. Zl11ocn~l11, ?y pres o za- '
kOlCem ze dne 24. října 1919, čís. 570 sb. z. a ,:. na Statlll urad pozem~
kový· Je nesporno že na velkostatek žalovane uvalena byla vnucena
sprá~a v červenci' 1919, která potrvala do října 1921, a.že dodávka
dříví, o niž jde, spadá do této doby. Vzhledem k ustanove.l1l. §§
a 19
zákona ze dne 12. února 1920, čís. 118 sb. z. a n., kte:y jed;la o hospodaření na llwJ·etku státem zabra~~~n., v~.a~ dosud n~prevzate~~, n~lze
o tom pochybovati, že právo, zpenezllI dnvI na velkostatku, p:lsluselo
výhradně vnucenému správci a že osoba na majetku, pod:obene~~ vnucené správě, hospodařící (opatrovník Theodor,.B. nebo Jeh? zastupce
Dr. Vilém B.) mtla dle §u 17 pouze prá,:o, suca,stmlI se pn tom ,poradním ,hlasem. Když již zástupce stranY,zalovan; se. Z-e!;t. o dodavc~
dřiví jednal, bylo nutno, by vnucený spr~vce, melo-Ir dOJIlI ku pla~n:
smlouvč dodací, ji ve všech bodech scl~vahl, a n~~:oh~ proto Vl1Uce:ly
správce dáti souhlas k tomu, by žalo vana str~~.a (1':11 za,stupce) uzavre!
své ujl11t smlouvu vůbec, nad to pak za VYSSl: l1 ez smen~~,cel1y. Tak~
nemohl vnucený správce při voliti ku stanovelll !ecl:to. vY:"s,ch . cen alll
mlčky, neboť by pak překroči~ meze svého opraV?elll, ,"Z,dyť 1 os?by~
hospodařící na zabraném leSlllm majetku, vn~cene sprave n;podleha
jicím, jsou dle §u 4 cit. zák. 'povinny,. ohlasov?lI. jednotlrve prodoe]e
dříví Státnímu úřadu pozemkove~u, ktery ~koul1!,a 1'_ch platnost a muz~
ie prohlásiti neplatnými, tím splse podleha tUdlZ ,ur~du tomu vnuc.enl
správce, který jest dle §u 15 povinen skladatJ Statmmu ,pozen;kovcm~
úřadu ze svého hospodaření účet. ! kdyby ,onoh~. za~o,nn.eho, uSlanov,e.lll
nebylo, jest samozřejmo, že vnucená sprav~ pnpust,ena ~a~onern :1~.
341/1919 sb. z. a n., jest postavena na roven..vnucene sp:a~e exek~cm:
kde § lOg odstavec třetí ex. ř. obsahule rovnez ustanovem" ze nakl,adatr
s výtěžky věcí správě podléhajících přísluší vnucen~mu, s~rav,:l. ~ tec~t~
důvodů, a ježto soud prvé stolice vzhledem k uplne lasne, vYP?,vecll
svědka M-a musil předpokládati, že má od Státního poz~mkoveho urad~
přesné instrukce, a jest si jich vě~om, bylo zcel~ ~byte~n?, by se prvlll
soud obrátil s dotazem na onen úrad, lak odvolam vytyka. Odvolatelka
namítá dále že učinila-li žalobkyně vědomě neplatnou smlouvu, neshodovalo by ;e s dobrými mravy a slušností" by. nyn~ ~ožadovala
domnělé přeplatky zpět, neboť nem1rže se dovolavatr zrusem smlouvy.
Nesmí se přehlížeti, že, jak bylo zjištěno, Z. sice vyšší než ~měrné ~eny
Dru B-ovi nabízel, že však věc byla dříve ohlášena Vllucenemu spravCl,
o
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který pak se Z-em sepsalo nabídce protokol, a prohlásil, že předloží
ho ku schválení a že jen, budou-Ii vyšší ceny schváleny, bude dle nich
účtováno, a že pak stranám sdělil, že schválení bylo odepřeno a prohlásil, že muže účtovati jedině dle směrných cen, při čemž stanovil
obvyklou přirážku ku směrným cenám ve výši 25% pokud se týče
22%; Smlouva o dodání dříví za vyšší než směrné ceny nebyla tedy
schvalena, a Jest proto neplatna, to tím .spíše, an nikoliv zástupce žalované, nýbrž vnucený správce byl oprávněn, ji uzavříti, a rozhoduje
prot? jedině, v jakém rozsahu ji schválil. Když pak žalobkyni dříví bylo
dodano, stala se smlouva dodací, uzavřená před tím toliko na základě
směrných cen, skutkem a, jelikož zaplaceno postupně na zálohách nejen
vnucenému správci, nýbrž i zástupcum žalované strany 99.934 K 50 h,
a prodané dříví má dle vyúčtování vnuceného správce cenu pouze
66.633 K 20 h, jeví se přebytek záloh po odečtení položek v rozsudku
blíže uvedených obnosem, který žalovaná strana bez právního dtlvodu
přijala, a musí ho proto vrátiti, by nebyla bezdůvodně obohacena.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Dtlvody:
. Nižším soudům jest přisvědčiti v tom, že ujednání mezi zástupcem
žalované Drem Vilémem B-em a zástupcem žalobkyně Františkem Z-em
o vyšších cenách kulatiny, než byly ceny účtované úředním správcem
~c1a~em M~em, to jest. ceny směrné, je neplatné a to proto, že nebylo
uredmm spravcem schvaleno; neboť dle §u 14 zákona ze dne 12. února
1920, čís. 118 sb. z. a n., přechází ustanovením úřední správy správa
·a vše, co se správou majetku souvisÍ, zejména zpeněžení plodin, surovin, výrobků a pod. v mezíCh platných zákonů na úředního správce.
Osoba hospodařící na majetku, podrobeném úřední správě, nesmí se
.dle ~u 17 tohoto zákona mísiti do služebních výkonů úředního správce,
am JInak do správy, jí přísluší jen hlas poradní při zpeněžení plodin
a pod. Jedině úřední správce jest tedy oprávněn, předsevziti právní jednání, která jsou potřebná ku provádění správy; mění-Ii osoba hospodařící svémocně úmluvy, o zpeněžení plodin úředním správcem ujedna~é, vměšuje se do správy, její jednání příčí se zákonnému zákazu
a Jest tudíž neplatné (§ 879 obč. zák.). Z toho však neplyne, že žalobní žádání jest oprávněno. Není sporu o tom, že zástupce žalobkyně
František Z. zvěděl, že na zabraný majetek žalované jest uvalena úřední
správa. Prvým soudem bylo zjištěno - a zjištění to nebylo změněno
soudem odvolacím - že úřední správce sepsal 'S Františkem Z-em pro,tokol o jeho nabídce, koupiti dříví za vyšší cenu, než za ceny směrné,
že při tom prohlásil, že předloží nabídku ku schválení, a budou-Ii ceny
schváleny, že bude podle nich účtováno, že však tyto vyšší ceny schváleny nebyly a že úřední správce sdělil to s Františkem Z-em dodav, že
můžé prodávati jen dle směrných cen. Z toho plyne, že zástupce žalobkyně věděl, že dříví bylo mu úředním správcem prodáno za směrné
ceny, a že jest povinen jen tyto zaplatiti. Když se přes to na žádost
zástupce žalované podvolil tomu, že bude platiti příplatek k cenám
úředním správcem stanoveným, když tyto vyšší ceny pak skutečně zá,stupci žalované zaplatil,súčtovav s ním na základě vyšších cen a do-

y

plativ mu částku podle vyšších cen vycházející, platil něco, o čemž
věděl, že není povinen to platiti a nemůže proto dle §u 1432 obč. zák.
přeplatek směrné ceny přesahujíCÍ zpět požadovati. žalobkyně uplatúovala že smlouva, o vyšší než úředním správcem účtované ceny, ji
neváže' a je vúči ní neplatna, protože František Z. nebyl k úmluvě zmocněn a ona úmluvy té neschválila. První soud, který se otázkou zmOCnění Františka Z. zevrubně zabýval, došel však na základě provedených listinných a svědeckých, p.růvodů kl.' přes~~dčení a p~ípadně,do
vodil, že ·František Z. zmocnem k uJednam vysslch cen mel. StacI n"
tyto důvody poukázati.
čís.

2680.

1% poplatek z vyplacené požární náhrady podle §u 1 čís. 2 cís. nař.
ze dne 15. září 1915, čís. 280 ř. zák., nenáleží k útratám kvitance a

postihuje

pojišťovnu.

(Rozh. ze dne 30. května 1923, Rv I 129/23.)
Státní cukrov"r v Z., jehož majitelem jest žalovaný československý
erár, byl u žalujíciho asekuračního spolku pojištěn proti škodám z požáru. Cukrovar počátkem roku 1921 vyhořel. a bylo proto žalujícím
spolkem vyplaceno požární náhrady 14,223.591 K k rukám řiditelství
státních statků v Praze. žalující spolek dle předpisu cís. nařízení ze
dne 15. září 1915, čís. 280 ř. zák., zaplatil u důc!1odkovéro úřadu v Praze
poplatek z této požární náhrady 142.235 Kč 91 h. Žalobě na erár o zaplacení těchto 142.235 Kč pro C e sní s o II d P r v é s t o I i c e vyhověl. D ů vod y: Dle pamětního spisu k cis. nařízení ze dne 15. září
1915, čís. 280 ř. zák., odpovídá percentuální poplatek z náhrady škody,
pojišťovnou placený, dřívějšímu kvitančnímu poplatku. V úvodu pamětního spisu praví se výslovně, že tento nový percentuální poplatek
Iná nahraditi mezi jiným i poplatek z potvrzeni vyplacené. pojistné sumy;
na str. 4 uvedeno ještě, že pojišťovny poplatky ty převalují na pojištěnce; na str. 5, že poplatky z náhrad škod živelních nebyly zmírněny,
ježto pravidelně obdrží poškozený plnou náhradu hotově a že tudíž
požadování mírného poplatku nepocítí. Dle pamětního. spisu bylo cílem
zákona sociálně politicky spravedlivější rozdělení poplatkové dávky, pročež nahražcny dřívější škálové poplatky poplatky percentuálními. Z dů
vodu hospodářsky slabší situace pojištěnců byl při krupobití a dobytčím
pojištění poplatek percentuální zmírněn na polovinu. Při vzájemných pojíšt'ovnách nepokládal zákon nutným, aby zmírnil percentuální sazbu,
ježto dávka následkem přesunu nestihá pojišt'ovnu, nýbrž pojištěnce.
Na str. 7 pamětního spisu uvedeno konečně, že zavedením percent~ál
nich poplatků získává pojištěnec oproti době před platností shor~ CItovaného cís. nař. Z toho plyne, že předpokladem zákona bylo, ze poplatky ty a zvláště poplatek z vyplacené pojistné náhrady. nese v!d~
pojištěnec, neboť by jinak zákon nepotřeboval se staralt o z]ednodusen!
a zlevnění poplatků hospodářsky slabších pojištěnců. To vytčeno Jasne
' j §u 7 cit. cis. nař., dle něhož stvrzení o vyplacení pojistné náhrady
vedle percentuálních poplatků poplatku kolkovému nepodléhá. Rovněž
i .dle §u 10 cit. cis. nař. pouze vzhledem ku hospodářsky slabým po-
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jištěncům nejsou v určitých případech stanoveny poplatky z pojistných
sum. Nejjasněji toto právo k přesunu poplatku patrno je z §u 12 čís. 4
cís. naL ze dne 15. září 1915, ČÍS. 280 ř. zák.) dle něhož může pojišťovna, když převzala placení poplatku škálového před platností citovaného cís. nař., přesunouti nový poplatek na pojištěnce, pokud pře
sahuje výši poplatku starého. Tím má zajisté býti naznačeno, že povinnost platiti nový poplatek ani důsledkem starého závazku pojišťovnu
nestihá a že jest oprávněna i v takovém připadě poplatek na pojištěnce
přesunouti. Z toho všeho je patrno, že zákon na té doby běžném výkladu §u 1426 obč. zák., který plného výrazu došel v ustanovení §u 174
HI. dílčí novelv k zákonu občanskému, ničeho měniti nemÍlii1. Dle

§u 1426 obč. zák. v novelisovaném znění nese tento poplatek, jenž nahražuje náklady kolku kvitančního, pojištěnec, tedy věřitel, pokud nebylo výslovně umluveno, že jej nese ten, kdo platí. Že by bylo bývalo
v tomto případě umluveno, že sporný poplatek nese pojišťovna, nevyplývá nijak z pojišťovací smlouvy. Tvrzení žalujícího pojišťovacího
spolku, že si poplatek, o který se jedná, nestrhnul pouze omylem, ža~
lovaná strana popírá a tvrdí, že vyplacení celé sumy stalo se právem,
a odvolává se žalovaná strana na shora citované ds. nař., čehož nesprávnost byla již však shora dovozena. Žalovaná strana také netvrdí,
ni nedokazuje, že žalující pojišťovací spolek vyplatil celou pojistnou
náhradu přes to, že věděl, že není povinen ji celou platiti. Sama žalovaná strana tvrdí, že vyplacení to se stalo jen důsledkem zákonné povinnosti. Není zde dle přesvědčení soudu případu §u 1432 obč. zák.,
nýbrž případ §u 1431 obč. zák., žalovaný erár byl by ponecháním si
poplatku bezdůvodně obohacen. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vodl' Ve sporu bylo řešiti otázku, kdo néstí má poplatek
z vyplacené pozární náhrady, zda pojišťovna (strana žalující) či pojištěn)"T (žalovaný). Žalující tvrdi, že poplatek ten nésti má pojištčn)r,
poněvadž jde o poplatek kvitanční, kdežto žalovaná strana namítá, že
nésti jej má žalobce, ježto jde o percentuální poplatek, jejž platíti povinny jsou ústavy, uzavírající po živnostensku smlouvy pojišťovací.
Není sporu o tom, že jde v tomto případě o poplatek po rozumu ustanovení odstavce druhého §u 1 cís. nař. ze dne 15. září 1915, čís. 280
ř. zák. a jedná se o to, jakou povahu tento poplatek má, Odvolatel
správně v odvoladm spisu uvádí, že z citovaného zákonného ustanovení
a prováděcího nařízení k němu dá se dovoditi, že percentuální poplatek
má nahraditi kolek z potvrzení příjmu, že tedy následkem toho, že zákon, předpisuje placení kolku, připustil, že jsou potvrzení o náhradě
škody kolku prosta. Odvolatel dále správně uvádí, že na tento úmysl
zákonodárců-v dá se souditi z několika míst vládních motivů v pamětním
spisu k cit. cís. nařízenÍ. Vyplývá to zejména hned z úvodu tohoto spisu
strana 1 a 2 odstavec ad 5) a strana 3, kde výslovnč jest uvedeno, že
na místě dosavadního poplatku kvitančního dle škály ll. zavádí se poplatek percentuálnÍ. Je tedy jisto, že onen poplatek percentuální zaveden byl na místč poplatku z potvrzení náhrad škody. Zbývá tedy
řešiti otázku, kdo je povinen poplatek tento nésti. Cís. nařízení čís. 280
ř. zák. z roku 1915 ukládá platiti poplatek pojišťovacím ústavlIm,
smlouvu uzavírajícím (§ I). Z toho dovozuje odvolatel, že by ústavy
tyto sic·: mohly tuto povinnost přesunouti na pojištěnce, ale jen tehdy,
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Důvody:

Dovolání žalovaného eráru, opírající se O ctúvod dle čís. 4,§u 503
jest opodstatněno sporné věci nedostalo se v napadenem roz·~~ll;k:'~právného posouze;IÍ právI1,ího. ~rávníni zál~lad~r:: ~alobl1!l.n j~st,
že žalující spolek zaplatil podle CIS; nar. ze, dn~ b. zafl J 915, oclS. _8~
ř. zák., za žalovan)' crár z vyplaeene mu poozarm nah,radYr~4,22J.591 Ke.
1'7ó poplatek 142.235 Kč 91 h přímo u, ducho;Ikoveho uradu v})ra~e.
žalobce tvrdí, že jde o poplatek kVltancDl, leJZ.. dle §u .1426 obc."zak.
po sl. věta povinen jest platiti, když ne,bylo l1lC 11l1~ho ,uJ,ednano, ve;l!el,
opírá tedy žalobu, z toho vycházeje, ze jde o kVltancm utraty ': ze.J e
zaplatii s úmyslem) že tím zaváže druhou s,tr~l1~, o § l04v2 vobc. za~.
Sejde proto v nejprvnější řadě na tom, zaal! jde skutecne o k v 1ta 11 Č 11 í ú tra t y, a lze-Ii k nim počítati one~ 1% poplatek .z"vyplacené požární náhrady podle §u 1 čís. 2 cís,. ~ar. ~e dn~ 15. zan 1~15,
čís. 280 ř. zák. Otázku tuto dlužno zoc1povedell zapome., Dle Cit; 'pred~
pisu jsou povinny úst a v y, uzavírajíce po ŽlvllostensKu. POjlstovaCl
smlouvy jako pojišťovatelé (pojišťovny) z a ~ ~ a v o v,a t ~ pop I a tk Y z platú pojištěných sum _(náhrad skod), jez k~naJI LlS,aVY
z~
kladě pojišťovací smlouvy. Zalobce vytrvale mluvl o »popla!Kll kVItančním«, ale tím onen poplatek není. NaopaK plyne z ,p~metmho ,h"tu
k onomu zákonu, že poplatek je samostatným, na miste kvllancmho
poplatku znvcden)rm poplatkem percentuálním (srovn. slova »d o s 0.~
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vad n i 111 U kvitančnímu poplatku ze škody při 111 I' ř e n ý« na str. 4)
a zdůrazněni, že na přiště jsou potvrzenky o přijaté náhradě z pojištěné
škody něj a k é h o o b z v I á š t n í hop o P I a t k u k o I k o V n i h o
pro s,t y, (Srov, dále slova na stL 5 »za úp I n é h o u vol n ě n i
jakýchkoliv poplatků ze stvrzenek o příjmu z daných náhrad škody«),
Mluví-li pamětní list na str. 5 o zkušenostech, podle kterých pojišťovny
veškeré poplatky zpravidla svalují na pojištěnce, předpokládá, že nejde
o kvitančni útraty dle §u 1426 obč, zák, nýbrž o takové poplatky, jež
by musily býti vzhledem k určitě znějicímu předpisu (§ 1 shora cit.
naL: »ústavy jsou povinny zapravovati«) zvláště smluveny, Žalobce
ani netvrdil, ani nedokázal, že taková obzvláštní úmluva vzešla mezi
stranami, a ostatně, i kdyby vzešla, nebylo z ní žalováno, Tomuto právnímu pojetí zřetelně a srozumitelně svědčí také § 4 min. nařízenI ze cine
10, prosince 1915, čis, 363 ř, zák, ve slovech "Povinnost zaplatiti poplatky v §u 1 a v §u 4 L cís, nař, stanovené přisluši ústavům a zaří
zením tam uvedeným'<, Jde tedy o výslovnou povinnost zákonitou, a.
tim je samotným zákonem řečený percentuálni poplatek přesně rozlišen od kvitančniho poplatku, zminěným zákonem výslovně zrušeného,
Zaplacením řečeného poplatku splnil žalobce svou vlastní zákonitou
povinnost, nemá tedy o § 1042 obč, zák, opírajicí se nárok žalobní
v tomto předpisu opory, žaloba je bezdůvodna,
čís.

2681.

Nejde o závazek z obohacení, nýbrž o závazek z náhrady škody,
osvojil-li si kdo bezprávně (na černo) vládu nad cizí věcí a ušel-li tím
majiteli zisk. Podstata nároku z bezdůvodného obohacení a pojem
obohacení.
(Rozh, ze dne 30,

května

1923, Rv I 150/23,)

žalovaný· zjednal si Antonína V-a, Josefa N-a a Karla ž-a kteří vozili s povozy a přípřeží žalobcovou drn na Olšany, k tomu, by na zpáteční cestě z Olšan vozili mu náklad z Vinohrad do Uhříněvse a za tyto
povozy platil žalovaný pouze oněm osobám, nikoliv však žalobcL
Antonín V., Josef N. a Karel Ž" z nichž tito dva byli u žalobce kočími,
peněz od žalovaného za tyto povozy obdržených žalobci neodvedlL Žalobu o zaplacení 1400 Kč pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e zamítL D ů vod y: Dle znění žaloby, jež žalobcem při jednáni nebylo
změněno, sluší považovati za žalobní základ bezdůvodné obohacení
žalovaného na úkor žalobcův, neboť žalobce netvrdí ani jiného právního poměru smluvního, ani výslovně neuvádi nějaké škody, nýbrž
prostě tvrdi, kolik se platí za takový povoz všeobecně vzhledem ku
vzdálenosti a nákladu; tato žaloba podle §u 1431 obč, zák směřuje tedy
k vydání toho, oč se žalovaný obohatiL Obohacení žalovaného ~záleži
v tomto připadě v tom, co by žalovaný za povozy byl zaplatil žalobci
jako přiměřenou odměnu, které nezaplatíL Znalcem za přiměřenou odměnu uznáno 384 Kč za osm for, a žalovaný zaplatil 420 Kč, tak že na
straně žalovaného bezdůvodného obonacení není, když platil více, než
pří měřeno ; mímo to žalovaný původně aní nepozval kočí žalobcových
k vezeni, pozval je V" kterého objednala manželka žalovaného; V, dvaj

kráte přijel nakládati s oběma kočími ž3'lobco~/,m~ po tř~ti jen,s i,edZ' _ 111 kočí v nepřitomností V-ove nalozll! zalovanemutn fUly,
,
mm,
e,
žalobci
neušel žádný zisk, ježto vozil na hr'b't
I?V Ol'
, sans k'
y d my a kOČl'
__ ,
'eho ouze při zpáteční jízdě, kdy, povo~y ~~el~)eÍl prazdny, nalozll!
I 'kl ~ pro žalovaného za úplatu vice nez pnmerenou a bylo na I1Ich,
nba ! I b e o tom vyrozuměli a přil'aty' peníz po případě mu odvedl!,
c byl žádal. O d vol a c ,I s o U d
"
l 'za lb'
kdY za
b otoho
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o CI 336 • K'C,
Y
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D uvo y,
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.. I '
t bulkou se jménem vlastníka povozu, Z t a kt o zlls
Pd:" uSIln~u aodvoditi že žalovany' při náležité opatrnosti musel býti si
'I
'
1'1
ele c uzno
,
vědoni toho, že V" N, a Ž. nejsou pány povozu a 'kme , nez vYbrda~el
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za použití žalobcových povozů bez ohledu na to, ze lIZ plahl V-OVl neb
kočím N-ovi až-ovL
,.
, , , soucI 11eV),110Ve'l do·volání žalovaného,
N elvyssl
[)ťivody:

Prováděje dovolání jedině ve směru dovolacího důvodu §u ~03 ČíS',4
c L s" vytýká žalovaný, že odvolací soud ve své;n ro::hodnuÍllodlozl!
žalobnimu nároku jiný důvod, než který byl v, zalobe uplatnen, tohz
právni důvod náhrady škody, ač prý žalobce zalo?llI narok z tohoto
právního základu nevznesL Leč s touto výtkou I;em dovola~el ~ pravu;
žalobce žaluje o zaplacení 1400 Kč z té skutkove podstaty, ze zalovany
bez ieho vědomi, tedy bezprávně použil víc~k5áte jeho po~oz,ů a potahu
k oďvezení stavebních potřeb a nábytku ze zlzkova do U,hn~evse, :rl'?t~
skutkovým dějem, z něhož žalobce svůj, n~:ok odvozule, Jest na;czlte
určen i právní důvod nároku toho a nale~1 so~du, a?y t~nto dej P?
právní stránce posoudil dle oněch zákonnych ~redpl~u, jez, se na n'.'1
hodí a určil kterou právni povahu dle toho zalobnllTIU naroku slusl
přiz\;ati. V t~mto směru nelze souhlasiti s prá~nín: posouze,?ím SOll~U
první stolice, nýbrž schvá1íti jest hlediska, s ,nl~h~ ?dvolac~ s~udo vec
pojal a rozhodL Procesní soud prvé stohce pn]lma pko pravlll duv~d
žaloby bezdůvodné obohacení, přehlížeje, že ~Ie zákona ,Iz,e mlu~rtl
o bezdůvodném obohacení jen tehdy, když se nekomu ,z urclt~ho pr.av,ního důvodu dostane majetkoprávního prospěchu, pozde]l se vsak Z]lstl,
že pro poskytnutí tohoto prospěchu předpokládaného právnih?, c1ůvo~u
nebylo vůbec anebo dříve tu byvší prá;ní, důvod ?dpadL Pr! bezcluvodném obohacení nelde tedy o bezpravne nabyh maletkoveho prospěchu; bezprávnost naopak tkví v tom, kdyby obohacený tento pr?spěch chtěl podržeti, ač k tomu právního důvodu n~ní bUď"proto, ze
toho právního důvodu již od původu nebylo anebo ze pozd~ll c;dpa~l.
Soud prvé stolice mimo to mylně vystihuje P?jem obohaceni" !11111e'"Ze
neni na straně žalovaného obohacení proto, ze zapla!!1 V-OVl a koclm
žalobcovým tolik anebo snad i více než platit! bylo; obohaceni n:z~leží
v tom, jaký zisk obohacenému zůstal, v pomeru k tomu, na lehoz ukor
se obohatil, zůstává bezdůvodně obohacen po tak dlouho, pokud onomu
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nevrátil majetkový prospěch, jejž na jeho úkor přijal, anebo 11OlinolU
jeho. O bezdůvodném obohacení nemůže však býti řeči tam, kde si
někdo na úkor druhého opatří určitý majetkový prospěch způsobem
vědomě a zamýšleně protiprávným; v těchto případech jde zcela nepochybně o poškození ve smyslu §§ 1293 a násl. obč. zák. a odvolací
sauer zcela správně i"eší projednávaný případ s tohoto právního hlediska. Dle zjištění předchozích stolic zjednal si žalovaný kočí žalobcovy ~ zda se tak stalo zprvu prostřednictvím Antonína V-a, jest lhostejno ~ bez .vědomí žalobce a za jeho zády k t0111U, by mu potahem
a povozy svého zaměstnavatele, v jehož službách dováželi na Olšany
drn, na zpáteční cestě do Uhřiněvsi dovezli nábytek a různé stavební
potřeby, a na toto zjednání obstarali tito kočové pro žalovaného dohromady 8 povozů s tímto nákladem. Dle zjištění předchozích souelů
zjednal žalovaný kočí žalobcovy k těmto úkonům bez vědomí a souhlasu žalobce jako pána povozů a potahů; dovozy ty, jak se v rozsudcích
nižších stolic výslovně zjišťuje, obstarány byly »na černo«, totiž aby si ,
kočové něco přivydělali. žalovaný zjednal si tedy vědomě a zamýšleně
cizí věci pro vlastní potřebu s obejitím pána těchto věcí, který jedině
byl oprávněn tyto věci mu do užívání (§ 1090 a násl. obč. zák.) pře
nechati s využitím služební zpronevěřilosti jeho služebníků a jednal
tedy vědo,"ě i z úmyslu protiprávně (§ 1294 obč. zák.). Jest při nejmenším nemístné a odporuje přímo skutkovým zjištěním předchozích
stolic, hledí-li žalovaný v dovolání ostatně ve zřejmém odporu s pří
slušnými předpisy zákona věc nyní vyložiti v ten způsob, že žalovaný
tuto smlouvu ujednal ovšem s kočími žalobcovými, avšak jako jakýmisi
zástupci jeho, kteří prý jako »obchodní zmocněnci" jsou oprávněni
ujednati jménem svého pána převzetí služeb za přiměřený plat. Tato
zřejmá protiprávnost činí zajisté žalovaného povinným, aby žalobci
nahradil škodu z toho vzešlou a to bez vpočtení toho, co kočím za jeho
zády za to zaplatil a jest samozřejmo, že žalobce z důvodu této náhrady škody při nejmenším požadovati I11Llže onu úplatu za použití pov?ZÚ a jJotahu, kterou by byl při poctivém ajednání smlouvy s pánem
vecI platIti musil, neboť nepoctivý užívatel nemúže býti na tom výhodněji než. ten, kdo věc způsobem právně náležitým v užívání převzal.
Právem tedy odsoudil soud odvolací žalovaného k zaplacení oné náhrady, která znaleckým důkazem byla jako přiměřená zjištěna.
čís.
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Žalováno-Ii na uznání účtu ze správy jmění a na zaplacení pohledanosti z účtu toho, jest pro věcnou příslušnost rozhodna výše pohledanosti.
(Rozh. ze dne 30.

května

í 923, R II 110/23.)

Proti žalobě na uznání účtu ze sprá1ly a zaplacení 4095 Kč 75 h,
zadané na okresním soudě, namítl žalovaný věcnou nepříslušnost dovolaného soudu. S o udp r v é s t o li c e námitce vyhověl a žalobu
odmítl. Rek u r sní s o u d zrušil usnesení prvéllo soudu a vrátil mu
ml! věc, by, nehledě k použitému důvodu, o žalobě jednal. O ů vod y:

Z děje žalobního vysvítá, že se ,žaluje v prv~ řa~l~ na uznání ú,čtu.,z~
správy jmění a pak na zaplaceTII pohledanostI z uctu toho vyplyvaj1cl.
Z povahy správy jmění pak plyne, že na jedné straně jsou vydání a na
druhé straně příjmy a že výsledek jeví se jako pohledanost bud' k tíŽI
správce jmění nebo }( jeho do.~ru. ~yt() příjl~lY d vydán~ nelze P?suzovati jako pohledavky a vzaJemne pohledavky, stranam navza]em
příslušející, a nelze za to mí~i) ž~ pro Hpla~ňová~í nár?ku,!1a pv~~bJ.:tek,
jenž ze srovnání jejich vychazl, Jest rozhoanv~u u~rm2~ vys~ pnJmu v~,_
smyslu §u 55 j. n. a že jest. tedy v t~1l1to pr~pade pnslusny,m sb,:r~)Vy
soud. žalobce v žalobě uvádl jen, co pn sprave vydal a co pnjal a za,da,
by žalovaný tento účet ze ~právy nZl~al a pohle::Ian?st ve pr?spec,h
žalobce zaplatil. Oceml-II pn tomto zalobmn; dejl zalobce predmet
sporu na 5000 K a činí-Ii poh}ed~nost 4059 Kc 7,5 ho jest pro r~zhod
nutí tohoto sporu ve smyslu SU ~6 a 49 nov. znenl J. n. okleSTIl soud
r

příslušným.

Ne j v y Š š í s o

II

ci nevyhověl dovolacímu rekursu.

DCtvody:
žalobkyně slučuje předurčující ž,:lobu na uz!,~~í ÚČ,tu se, žalobou
o plnění. Stěžovatel má za to, že dluzno tyto ?ve casÍ1 zalobm ~rosby
přesně rozlišovati a rozhodnoutI spor I) pnsl~s~o~t ~o_dle tOh,o, ze p?hledávka žalobkyně, jež plyne ze souhrnu vr(~aTIl, ClTII ~088K~ 75 h, ze
tedy převyšuje hranici §u 49 odstavce pIVy j. ~.; k vzaj,emnym pohle~
dávkám žalovaného, to jest příjmLIm žalobkyne ze spravy, nelz; Fry
dle §u 56 odstavec třetí j. n. vzíti zřetele. Náhled dovolatelky nen;, vsa~
správným. Předmět žaloby ve smyslu Sll 54 J. n. Jest v tomto pnpade
jen jeden a týž neboť tvoří jej tvrzený majetkový nárok žalobkyně z jediného právníh~ poměru, totiž ze správy společného majetku. Obě části
žalobní prosby jsou v úzké spojitosti, tedna podmiňuj~ druhou, nel~:
je proto posuzovati odděleně. V podstate jde Jen o pemze, a Jest tudlz
žalovaných 4059 Kč 79 h pro příslušnost jedině rezhodno, nehledíc
k tomu že ani vlastní ocenění žalobkyně (5000 Kč) nejde nad hramcI,
stanov~nou pro příslušnost soudu okresního. K ustanov~~í o~stav~ce,vtře.
tího §u 56 j. n. (třetí věty §u 55 j. n.) nelze v tomto pnpade pn?!Jzeh,
neboť příjmy a vydání dotýkají se jako aktIva ,neb pasIva stejne ~bou
stran iako oprávněných, pokud se týče zavázanych. Nejde o pohledavky
a vzájemné pohledaOvky té neb oné strany, nýbrž o jediný celkový účet
příjmů a vydání.
čís.
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jde-li o relativní nucené zastupování advokátem (§ 29, odstavec
prvý druhá věta) a dostaví-Ii se za stranu jiný plnomocník než advokát,
nell~ vydati rozsudek pro zmeškání, nýbrž dlužno postupovati dle

§u 185 c.

ř.

s.
(Rozh. ze dne 30. května 1923, R II 221/23.)

Ve sporu o 3258 Kč, projednávaném u okresního soudu v místě,
kde sídlí několik advokátů, dosbvi1 se za žalovanou zmocněnec ne-

!'
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advokát. K návrhu žalobce vynesl pro c e sní s o udp r v é s t oII c e rozsudek pro zmeškání. O d vol a c í s o u d zrušil tento rozsudek. a uložil prvél;1U soudu, by vyčkaje pravomoci, znovu ve věci jednal
a JI. r?z~odl..D u ~ o d y: Zákon neustanovuje určitých následků pro·
z~lesk~nr ~ pnpade, kdyz .strana se dá zastupovati ve sporu, jehož
pre.dmet pre~ysuJe 2000 Kc, zmocněncem, který není advokátem (§ 27
c. r. s.). ,o!azka, pk s?udu Jest v takovém případě postupovati, musí
s~ prot~: resllI podle zasad, ze kterých zákonodárce vychází v obdobnych pnpadech. Tu nelze seznati, že zákon snaží se sice zabrániti
jednání stran, pněřujicímu ku protahování sporného řízení (§ 179, 181
275,. 27~, 512, 528 c. L s.), že však jinak poskytuje straně, která v ta~
kovem ':1l;1y:slu n~]edna, mozn~~t, uvaorovati se následků, které jí vznikly
nedopatren.m\Jez :ze bez dalslho prutahu opraviti (§6, 37, 38, 84, 85,
185,477 ČIS. :J c. r. s.). Vzhledem k tomuto právnímu stanovisku nelze
uznati za správné vynesení rozsudku pro zmeškání proti straně která
poslal~ k jednání zmocně~ce, řádnou plnou moci vykázaného, b'yť nebyl aav?kate.m. So~d prvnr sto:lce měl straně žalované, upozorniv ji na
pnpadne prav~l. nasledky, udelením krátké lhůty umožniti, aby tuto
vaQ~ zastupova;" .odstranda, C?Ž se bez obtíže mohlo státi v nejkratší
dobe, ponevadz zalovane druzstvo má své sidlo v místě okresního
soudu. Straně žalované byla proto nezákonným postupem odňata možnost na soud.ě .p.rojednávati (§ 477 čís. 4 c. ř. s.).
Ne] v y s S I S o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Napadené rozh~dnutí je správně odůvodněno. Soudní praxe sdílí
stanovlsk.o odvolaclho soudu. To vyslovIl bývalý c. k. nejvyšší soud
v rozhodnutí. ze dne 19. kvě,tna 1903, čís. 17402 úř. sb. čís. 698 a ze
dne ~. ?u~na 1918 R [ 76/18, Gerichtshalle str. 272, Časopis pro právní
a st~tl1l vedu, str. 147. V případě relativního nuceného zastupování advok~tem (§ 29 c. ř. s) ,nemá býti vydán rozsudek pro zmeškání, dostavl-Ir, se za stranu ]my plnomocník než advokát, nýbrž má býti postup~va~o dle §u 185 c'. ř., s; Pro přísnější názor, že v takovém případě
nastava]I nasledky zmeskam (Pollak: System des oster. Zivilprozessrecht,:s str. .168, Neumann, Komentář k c. ř. s., 3. vyd., str. 531) není
am zakonltych anr praktických důvodú.
čís.
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Společ~o~t ~!e ~~čanského zákoníka nemá jako taková způsobilosti
ku ~~oru: Jez. pnsl?sl pouz~ ~druživšún se jednotlivcům.
, RIZl;nl ~ zaJobe,. zadane Jménem takovéto společnosti, jest zmateč
nym, trebaze spolecnost byla zastupována soudně zřízeným opatrovmkem.
(Rozh. ze dne 30. května 1923, Rv II 610/22.)
Zalobě Dra Bedřicha T -a, soudné ustanoveného opatrovníka tak
zvane Genossenschaft der Pferdebesitzer des Gablonz-Tannwalder Bezirkes, proti Antonínu V-ovi, pro c e sní s o udp r v é s tol i c e

vyhověl,

o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů vod y: Odvolatel namítá,
že žalující společenstvo se žalovaným smlouvy neuzavřelo a ani plachet
ani peněz mu neodevzdalo, a že z téhož důvodu též Dr. T. jeho zástupcem (opatrovníkem) býti nemůže. V tomto směru jest odvolání odůvod
něno. Dle §u 8 zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák. o výdělko
vých a hospodářských společenstvech neexistuje společenstvo před zápisem do rejstříku společenstev a ručí ti, kdo před zápisem společen
stva jednají, osobně. Nelze tudíž o tom mluviti, že společenstvo se žalovaným jednalo a práv vůči němu nabylo. Kdyby se však snad namítlo,'
že osoby, které zamýšlely utvořiti společenstvo, přece tvoří aspoň společnost. dle §u 1175 obč. zák., dlužno připomenouti, že při takové společnosti věřiteli a dlužníky vůči třetím osobám jsou jen jednotliví společnici že taková společnost nemůže žalovati ani žalována býti, nýbrž že žalobci a žalovanými mohou býti jen jednotliví společníci, kteří
však v tomto případě nežalují. Nedostává se tudíž žalující straně oprávněnosti ku podání žaloby a měla žaloba již z toho důvodu býti zamítnuta.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů i s před
chozím řízením jako zmatečné a odmítl žalobu.
Důvody:

Dle souhlasného přednesu .obou stran, jakož i podle spisů okresního
soudu v Jablonci n. N. majitelé koní v okresu jabloneckém a tannwaldském hodlali zříditi společenstvo s r. o. pod lirmou »Genossenschaft der
Plerdebesitzer des Gablonz-Tannwalder Bezirkes«, ale k zápisu toho.to
společenstva do rejstříku společenstev nedošlo.
To předpokládáno je
zřejmě také v rozsudku soudu odvolacího, ač to v něm není výslovně
uvedeno. Podle §u 8 zákona o společenstvech ze dne 9. dubna 1873,
čís. 70 ř. zák., tudíž uvedené spolčení osob nemá právní jsoucnosti a
musí býti posuzováno dle §§ 1175 a násl. obč. zák. Procesní způsobilost
podle §u 1 c. ř. s. nelze tedy přiznati onomu sdružení osob, nýbrž toliko lysickým osobám, jež se podle §u 1175 obč. zák. spolčily k účelu
tam uvedenému; ponze tyto osoby mohou dle §u 1 c. ř. s. žalovati a žalovány býti, nikoli společenstvo, právně neexistující. Okolnost, že
okresní soud v Jablonci n. N. zřídil pro společenstvo »Genossenschaft
der Plerdebesitzer des Gablonz-Tannwalder Bezirkes« opatrovníka a
že mu vydal i zmoCnění k podání žaloby na Antonína V., pokud se týče,
že podanou žalobu a vedení sporu dodatečně schválil usnesením ze dne
23. dubna 1922, jest nerozhodna, neboť podle toho, co bylo výše uvedeno, dotyčná usnesení okresního soudu netýkají se opatrovnické věci
osoby lysické, ani osoby právnické, zákonem uznané, odporují tedy
podstatnému zákonnému předpisu, že opatrovník může býti zřízen
pouze osobám existujícím a způsobilým k právům, a jsou neplatna i nicotna, takže nemají právního účinku. Pakliže, jak v dovolacím spise
jest tvrzeno, lysické osoby jednaly jménem uvedeného společenstva a
tímto jednáním jejich bylo nabyto jakési jmění, nelze toto jmění pokládati za neosobní majetkovou podstatu, za právnickou osobu, nýbrž náleží toto jmění lysickým osobám, jejichž jednáním anebo v jejichž za-
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označením tak, aby bylo zřejmo, ke které položce nákladního tarifu zá-

stoupení bylo ho nabyto. Z toho plyne, že Dr. Bedřich T. nepodal žalobu na Antonína V-a jménem osoby právnické, zákonem uznané a způ
sobilé státi k soudu podle §u I c. ř. s., ze spisů však nelze také nikterak
seznati, zdali žaloba podána byla jménem určitých a kterých lysických
osob. Tuto vadu nelze napraviti, pročež řízení obou nižších soudů o· žalobě Dra T-a a o odvolání žalovaného Antonína V-a, jakož i rozsudky
těchto soudů jsou zmatečny podle §§ 6, 7 a 477 čís. 5 c. ř. s. Dle §§ 7,
471 čís. 7,,478 odstavec prvý, 494 a 513 c. ř. s. bylo tedy v hlavní véci
rozhodnuto, jak se stalo.
čís.
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Pouhé označení v náldadním listu »kovový popel«
použití nižší dopravní sazby.

neopravňuje

ku

(Rozh. ze dne 30. května 1923, Rv II 25/23.)
Za vagonové zásilky kovového popele vybral erár od příjemce dovozné dle oddílu B tarifu tř. A sazba 23 a domáhal se napotom nedoplatku, tvrdě, že dovozné bylo omylem vypočteno dle nesprávné sazbové
položky a že mělo býti vypočteno dle vyšší sazby tř. I. výjimečného tanfu 3 A. Pro c e s II í s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů _
vod y: Na nákladních listech obsahuje sice označení sporného zboží
vedle slov »kovový popel« též ještě značku M 14 b, čímž jest poukázáno
n~ položku 14 na str. 106 nákladního taJifu. Tento poukaz jest zbyteč
nym a nesprávným, poněvadž tato položka vztahuje se na mosaz a mos~zné .odpadky, o které zde nejde. Ostatně i pro mosazné odpadky při
z.asIlkach, 5.000 kg převyšujících, platí sazba podle tř. II., takže také
Ť1mto poukazem M 14 bspráva dráhy při počítání dovozného nemohla
býti v omyl uvedena ohledně toho, jaké sazby má býti použito. V druhé
řadě přijdou v úvahu ještě ustanovení nákladního tarifu odd. B, který
obsahuje jména, jakými mají býti zásilky označeny, jakož i jednotlivé
tarifní třídy, kterých má býti použito. Ve sporném případě jsou směro
datnými tato ustanovení nákladního tarifu: Na stránce 53 nákladního
tarifu ze dne 1. ledna 19] 8 pod položkou 38 pod souborným označením
(popel) jsou tato ustanovení: Pod pÍsmenoua) pro popel, obsahující
drahé kovy, jest předepsán vyšší tarif dle tř. 1., pod položkou ve vz. b)
jest uveden dřevěný popel, pod položktlu ve vz. c) mosazný popel. Pro
tyto oba druhy platí nižší sazba tř. II. Konečně pod písmenou d) stojí,
že jde-li o popel, který není uveden v nákladním tarifu, že také pro takovýto popel platí nižší sazba tř. II. Souborné označení popel a opatřeno
jest značkou (O). Na str. II nákladního tarifu stojí, že jsou-li v nákladním tarifu určité druhy zboží uvedeny pod souborným označením,
že takovéto souborné označení nepostačuje při označení zásilky na nákladním listě. Nemá-li se počítati nižší sazba tř. 1., musí býti zásilka
opatřena kromě souborného označení nebo místo souborného označení
ještě zvláštním označením podle nákladního tarifu. Pakliže nákladní tarif zvláštního označení neobsahuje, musí býti zásilka opatřena označe
ním, jak" jest v obchodním styku obvyklým, a kromě toho souborným
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silka patří. Konečně obsahuje ná!d~d~í tarif na ,str. .102. a 103 ~znač~"í
pod položkou 35. (písn~ena b) medeny poreI s .hm, ze pn za~llkach pres
5.000 kg platí sazba !r. . II. Znalec prohlaSlI, ze spornou za~,lku nelze
označiti ani jako m(~deny popel, am Jako mos2zny popel, nybrz pouze
jako kovový popel. Nf' základě znaleckýc}1 výpo,:ědí a svědecké výpovědi bylo zjištěno, žc. zá:,!lka by:la .oznaccna, zpusobem, ~ obchooníi1l
styku obvyklým. Poncvaaz oznacel1l »kovovy popei« v nakladmm tarifu vůbec nepřichází a slova »kovový popel« obsahují také souborné
označení, z kteréhož jest zřejmo, že jde o zbOŽÍ, patřící pod druh, uvedený na str. 53 _l1~k!adn~~o tarifu polož. 38: vy~?v:lje toto ozn,ače!1Í taképředpisu nákl:Clmho ta~11U na ,str: l1v', Nev';1 tudlZ zalob~~v?pravnen, poŽu.L:ovati VyŠŠl sazby tr. 1., nybrz pnslusl mu pouze nlZSI sazba podle
tI'. II. Odesílatel neměl možnosti" ozn"ačiti zboží jiným způsobem anebo
přesněji, než jak to uč!nil. Jest zřcj:,:o, .že pro popel,. obs~hující ~~v~:
pokud není v nákladn}1TI tan~u zvl~st11lh~ ustano~en;, ma se, pocltall
tariíní sazba tř. II. lczto v nakladlllm tanfu oznacelll »kovovy popel«
nepfichází, přísluší žalobci nelrok pouze na sazbu podle tř. II. Jak z výpovědi svědka a ze znaleckého posudku vychází l1a jevo, jde zde o zbOŽÍ,
obsahující přes 50% věcí bezcenných (plsek, koksový popel atd.), a
odpovídá dUchu nákladních předpisů, že za takovéto zboží musÍ se počítati nižší sazba, než sazba tř. 1., která jest ustanovena pro popel, obsahující drahé kovy, ceny značně vyšší. O d vol a c.í s o u cl rozsudek
potvrdil. D ů vod y: Odvolací důvod nesprávného právního posouzení
věci spatřuje žalující strana v tom, že první soudce je toho názoru, že
označením zboží slovy »kovový popei« bylo zcela zřejmě udáno, že jde
o zboží, patřící pod druh uvedený na straně 53 náklad. tarifu položka
38, že toto oZliačení vyhovuje také předpisu nákladního tarifu na straně
II a že tedy žalující strana je pouze oprávněna, požadovati nižší sazbu
dle třo II. Tento názor prvního soudce je prý naprosto nesprávným, jelikož v žel. tarifu o zboží díl 1., odsL B není označení »kovový popel«
M 14 b) a jelikož dle téhož tarifu díl l. odst. A § 56 nutno vedle hromadného Označení neb místo tohoto ,označiti zboží tak, jak jest speci2lně označeno v klasifikaci zboží i s případnou značkou, tam uvedenou,
nemá-li býti započítáno dovozné L třídy; pro případ, že v této klasifikaci není onen druh zboži označen, nutno vedle označení, obvyklého
v obchodním styku, uvésti hromadné označení tak, aby bylo zcela přesně
prokázáno, že zboží patří pod onu příslušnou položku. Ustanovení tarifu j sou správně citována až na tvrzení, že zboží dlužno označiti i s pří
padnou značkou, v klasifikaci uvedenou, neboť v dotyčných dílech nákladního tarifu není ničeho o tomto závazku odesílatelovu. Na str., II
nákladního tarifu je pouze uvedeno, že souborné označení nepostačuje
při označení zásilky na nákladním listě, že kromě souborného označení
nebo místo něho zásilka ještě musí býti opatřena zvláštním označením
podle nákladního tarifn, n, že, neobsahuje-Ii riákladní tarif zvláštního
označení, zásilka musí býti opatřena označením, jaké jest v obchodním
styku obvyklým, a kromě toho souborným označením tak, aby bylo
zřejmo, ke které položce nákladního tarifu zásilka patří. Těmto předpi
sům však bylo v tomto případě vyhověno, COž již první soudce docela
správně odůvodníl. V nákladním tarifu jest pod položkou 38 souborné
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označení

»popel« a potom jako druhy tohoto zboží popel obsahující
drahé kovy, dřevěný popel, mosazný popel. Z posudku znalce plyne, že
zásilku lze označiti jen jako kovový popel. Tento druh popela není sice
uveden v nákladním tarifu; zásilka však byla opatřena označením, jaké
jest v obchodním styku obvyklým. Dále není pochybnosti, že označení
to opakuje souborné označení tarifu (popel), z kterého bylo zřejmo, ke
které položce nákladního tarifu (38) zboží patří. Poukazuje-li odvolatel k tomu, že označení »kovový popel M 14 b« není v tarifu, nemohl
zbytečný a nesprávný dodatek »M 14 b« dráhu uvésti v omyl, jelikož
; pro mosazné odpadky při zásilkách, 5.000 kg převyšujících, platí nižšÍ
sazba.
N e j výš š Í s o u cl uznal dle žaloby.
Důvody:

Dlužno

přisvědčiti

dovolání, že nižší soudy posoudily

rozepři

ne-

'právně (§ 5Ó3 čís. 4 c. ř. s.), zamítnuvšežalobu o doplatek dovozného.'

Zeleznice jest hromadným dopravním prostředkem, a není možno, by
Její orgány v každém jednotlivém případě samy kontrolovaly správnost označení nákladu na náklad nim listu a zkoumaly při výpočtu dovozného skutečnou povahu dopravovaného zboží. Konečným zjištěním
dopravného musí býti pověřeni úředníci kontrolující, kterým ani fysicky
není možno, by ospbně povahu zboží určili. Proto obsahují jednak železniční dopravní řád, jednak příslušné tarify, jejichž předpisum se dle
doložky, na nákladním listu otištěné, každý' odesílatel podrobuje jako
podmínkám uzavřené dopravní smlouvy, ustanovení, z nichž plyne, že
pro výpočet dovozného není rozhodnou jen skutečná povaha zboží, nýbrž také jeho označení na nákladním listu. Všeobecné předpisy o počí
tání dovozného při nákladech, otištěné v železničním nákladním tarifu
ze dne L ledna 1918 díl I. odd. B pod hlavou III., stanoví jako normální
sazbu pro všechno dopravované zboží sazbu nejvyšší třídy I. a to nejen
. pro zboží, pro které tato sazba jest předepsána, nýbrž jmenovitě také
pro všechno zboží, které není v klasifikaci zboží jménem uvedeno, nebo
pro které není jiné tarifová ní výslovně nařízeno. Nižší sazby platí jen
pro zboží, uvedené výslovně v tarifu, a další podmínkou jich užití jest,
ž: zboží bylo v nákladnim listu poznačeno přesně názvem, v tarifu pou~í~an~m. To předpisuje jednak odst. g citovaných »Všeobecných před
PISU«" Jednak odst. V. prováděcích us:anovenÍ k §u 56 zel. dopr. ř. tanfu dll I. odd. A. a § 57 žel. dopr. f. ze dne ll. listopadu 1909 čís. 172
ř. zák. ustanovuje, že odesílatel nese všechny následky, které vzejdou
z nesprávného, nepřesného a nedostačujícího vyplnění nákladního listu.
Rozhodnutí rozepře závisí tedy na tom, zda bylo zaslané zboží poznač~no ~a nákladním listu tak, jak tarif pro použití nižší sazby I. třídy
predplsuJe. Odesílatel označíl je jako »kovový popel M 14 b«. »Kovový
popel« (0etallasche) není ani v klasifikaci zboží, ani jinde v tarifu Uveden. Znacka »M 14 b« vztahuje se patrně na stejnou položku v klasifi~aci zboží, tam však není uveden »kovový popel«, nýbrž »mosazné
s~r~bky« . (Messmgskratze), tedy zboží, o němž slyšený znalec se vyJaclnl, ze Jest zbožím Jiným. Poznačení zboží v nákladním listu bylo následkem toho zpusobilé, vzbuditi pochybnosti O skutečné j'eho povaze

a sazbě, podle které se mělo tarifovati, bylo nepřesné a nejasné a nebylo
takové, by podle klasifikace zboží nebo jiných ustanovení tarifu se mohlo užiti nižší normální sazby 1. třidy. již proto jest žaloba na doplatek
této sazby podle citovaných všeobecných předpisu o čítání dovozného
a § 70 žel. dopr. ř. odůvodněna. Žalovaný tvrdí a oba nižší soudy mu
při svědčily, že pro dopravovaný kovový popel mělo býti užito sazby A
38 lit. c) nebo dl, pod kterou náleží popele, obsahující mosaz a pocházející ze sléváren nebo tavíren, a popele, v klasifikaci výslovně nejmenované. Při tom bylo přehlédnuto, že pro tyto popele při nákladě vÍCe
než 10.000 kg, o jaký v tomto případě jde, platí vozová ložní sazba B,
která jest nižší než sazba A, předepsaná pod položkou »M 14 b«,. již
odesílatel uvedl v nákladním listu. Proto jsou nesprávné veškeré závěry,
činěné žalovaným a nižšími soudy v tom směru, že dráha nemohla býti
označením zboží v nákladním listu uvedena v omyl ohledně sazby, které
by měla užiti. Mylné jsou také vývody obou rozsudku v tom směru, že
by poznačení »kovový popel« vyhovovalo předpisu citovaných »Všeobecných předpisů o počítání dovozného« strana 11 lit. g). Slovo »popel« jest sice v klasifikaci uvedeno německým n.ázvem »Asche« pod položkou A 38 jako označení hromadné, ale mimo to vyskytuje se i na jiných místech jako část slova složeného, na příklad pod pol B 18 c)
jako olověný popel (Bleiasche) a poct pol. K 36 jako měděný popel
(Kupferasche), a jsou pro tyto popely stanoveny sazby vyšší než je
sazba, které podle žalovaného v tomto případě užiti náleželo. Pouhým
použitím slov »kovový popel« nebylo nijak dáno na jevo, že odesílatel
má na mysli právě položku A 38. Dále nebylo přívlastkem »kovový« nikterak jasně vytknuto, ke kterému ze čtyř druhů popelů, pod pol. A 38
uvedených, a ruzně tarifovaných, má býti dopravova.ný popel počítán;
dle cItovaných předpisů nestačí prosté připojení názvu, v obchodě obvyklého, z poznačení mělo býti zřejmo, že jde o tu kterou položku, tedy
pol. A 38 lit. c) neb dl. Poznačíl-li odesílatel na nákladním listu sice
nesprávně ale přesně položku M 14 b, mohl dojista připojiti i správnou
položku klasifikačního seznamu a nelze souhlasiti se soudem prvé stolice, že přesnější označení sazby bylo vůbec nemožné.
čís.

2686.

Jde o vadu odvolacího řízení ve smyslu §u 503 čís. 2 c. ř. s., před
sevzal-li odvolací soud soudem prvé stolice (soudcem dožádaným) vý_
slech svědka, k němuž nebyly strany obeslány. Lhostejno, že se strany
vzdaly ústního líčeni odvolacího.
(Rozh. ze dne 5.

června

1923, R I 374/23.)

Žalobě, opřené co do místní příslušnosti o § 88 odstavec
p f. o ~ e s 11 í s o II d P r v é s tol i c e vyhověl, zamítnuv
pOJatym do rozsudku, námitku místní nepříslušnosti. O
s o u d zrušil napadený rozsudek pro místní nepříslušnost a
lobu.
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a
by vydal nové rozhodnutL
Civilnl rozhodnuti. V.

druhý j. n.
usnesením,
d vol a c í
odmítl žauložil mu,
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D

ů

vod y:

Obě nižši stolice vycházeji z právního hlediska, že podminkou sudiště dle §u 88 odstavec druhý j. n. jest, aby faktura byla dodána zároveň se z?ožím nebo již před jeho dojitím. Soud prvé stolice zjistil, že
faktura zalovaného musela dojíti zároveň se· zbožím, kdežto odvolací
soud dospěl ku zjištění opačnému, že totiž faktura nedošla současně se

zb?ží~l ani před ním. Avšak toto zjištění odvolacího soudu není proces~a!ne ..bezvadným. Právem pokládá se stěžovatelka ve svých právech,
?yh pnto,:,nu výslechu svědků a klásti na ně otázky (§§ 289, 341, c.

r. s.), dotcenou tím, že odvolací soud vyžádal si od soudu prvé stolice
P0UZ~ zp:~vu o :o?" v jakém smyslu byla výpověd' svědkyně Anny
R-ov:,: jej~z seznam shledal odvolací soud nejasným, přednesena, a to
po ,~npade po Informativním výslechu této svědkyně. Soud prvé stolice
P?zad~1 o tento výslech soud, který byl již dříve činným jako soud dozad,~ny, a, tento provedl výslech, nevyrozuměv o něm zástupce strau,
kten se puvodně ~evzdali práva, býti přítomni výslechu této svědkyně.
Postup, tento por~suje shora uvedené zásady civilního řádu soudního a,
znemozmv rekurentce účast na jednání, způsobil vadu odvolacího řízen'j
po ~oz~':Iu §u 503 čís. 2 c. ř. s., jež brání důkladnému probrání a posouzeHl ,vec!. Okolnost, že se obě strany vzdaly ústního odvolacího líčení,
nemel a o~v?lacímu soudu brániti, by nevydal řádné průvodní usnesení
o opakovam důkazu (připuštění důkazli nových), neboť neúplnost ří
zem byla v odvolání vytýkána a nebylo lze o tomto odvolacím důvodu
:ozhod~ou,ti již v sezení neveřejném podle ustanovéní §§ 471 čís. 7 c.
r. s.,. nybrz toliko na základě ústního odvolacího líčení an se nejednalo
o ,pouhé vys~~t~e~í, nýbrž ? opětný výslech svědka, ~a který se klade
d~raz, a o z]lstem skutkoveho podkladu pro správné rozhodnutí o ná"
mIlce. nepříslušnosti (Neumannův komentář k §u 473 vz!. 492 c. ř. s.
a Klein: Vorlesungenstr. 244).
čls.

2687,

Odklad exekuce vyklizením (nařizeni ze dne 25. června 1920, čís.
409 s~. z. a n.) ":.el~e povoliti ~~nželi, jenž se smirem zavázal vystě
hovati se ze spolecneho bytu za ucelem provedení rozvodu.
(Rozll. ze dne 5. června 1923, Rl 429/23.)
Manž.e! zavázal se manželce smírem, že se vystěhuje ze společného
Proti exekuci manželky na vyklizení
zad~l manzel za odklad exekuce. S o udp r v é s t o j i c e žádostí vyh?vel, rek u r s n ~ s o u.d jí zamítl. D ů vod y: Povinná strana opřela
?avrh na povolem odkladu exekuce nuceným vyklizením používaného
jí bytu o vládní nařízení ze-dne 25. června 1920 čís. 409 sb. z. a n., které,
jS?UC vla;t?ě doplňkem zákona o ochraně nájemníkli, má povahu na
vysost vy]lmečnou, pročež dlužno jeho ustanovení vykládati přesně.
Z jeho nadpISU a z §u 1, zvláště pak z použitých v něm zkratek »a pod.«,
»atd;" nutno usuzovatí, že v nařízení tom míněno jest vyklizení místnosh najatých a jim podobných a právní poměr nájemníka, domovníka,

?ftu za ue~lem provedení rozvodu.

zaměstnance k majiteli domu, k zaměstnavateli a poměry těmto podobné. Poměr manžela, žijícího v domácnosti s manželkou a používajícího s ni společného bytu, jest však poměrem naprosto odlišným a nelze jej proto zařaditi mezi připady vládního nařízení. Používání společ
ného bytu jest tu nerozlučně spojeno s manželským spolužitím. Toto
spolužití bylo však dobrovolným rozvodem obou stran zrušeno a podle
dohody měl se manžel již dne 15. srpna· ze společného bytu vystěhovati.
Z toho, že v soudním smíru ze dne 12. května 1922 zavázal se manžel
své manželce do té doby, než se ze společného bytu vystěhuje, platiti
vyšší částku jako výživné, než později, nelze zajisté dovozovati, že mezi
nimi bylo došlo k uzavření smlouvy nájemní nebo podnájemní. K tomu
se úmysl jejich nenesl. Výklad takový přičil by se účelu smíru a dobrovolného rozvodu od stolu a lože, jehož podstatou a cílem jest, aby manželské soužití a společné bydlení bylo zrušeno. Po názoru rekursního
soudu není tu tedy mezi stranami takového poměru, jaký mělo na mysli
vládní nařízení, a ustanovení jeho na tento případ proto vůbec vztahovati nelze.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:
Ať
vodně

právním důvodem uživáni společného bytu s manželkou byla pů
nájemní smlouva nebo manželské spolužití, jisto je, že smírem
ze dne 12. května 1922 zavázal se stěžovatel vystěhovati se ze společ
ného bytu do 15. srpna 1922 a to za účelem provedení rozvodu, na kterém se strany usnesly a o jehož povolení zároveň žádaly. Tento smír
tvoří právo mezi stranami. Na základě' tohoto smíru jest tudíž posuzovati otázku důvodnosti žádaného odkladu exekuce vyklizenim. Dle onoho
smíru není stěžovatel již nájemníkem, byť snad dřív jim i býval, neboť
vzdal se jím dobrovolně práva nájemního (pakli mu příslušelo), by tím
umožnil provedení rozvodu. Nejde tu tudíž o poměr domácího pána nebo
vůbec pronajímatele bytu k nájemci (podnájemci), nýbrž o poměr rozvedeného manželského spolužití, a tedy o právo manželčino na oddě
lené bydlení plynoucí z rozvodu, jež by odkladem exekuce zmařeno
bylo, což dopustiti nelze, ježto není účelem vl. nař. čís. 409/20, zasahovati v poměry manželské, nýbrž dotčena mohou jím býti jen věcná a
obligační práva k bytu, pročež právem soud rekursní odklad exekuce
nepovolil.
čís.

26&8.

Ku založení příslušnosti bursovního soudu rozhodčího se nevyhledává, by přijetí závěrného listu zmocněncem stalo se plsemně.
(Rozh. ze dne 5.

června

1923, Rl 510/23.)

O b c hod n í s o u d zamítl zmateční stížnost do nálezu rozhodčího
soudu Pražské bursy pro zboži a cenné papíry. Rek u r sní s o u d
nález bursovního soudu zrušil. D ů vod y: Jde především o to, zda byla
mezi stranami uzavřena platná smlouva o podrobení se rozhodčímu
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soudu. čl. XIV. čis. 3 uv. zák. c. ř. s. a § 51 čis. 3 burs. stanov souhlasně
s § 577 c. ř. s. vyžaduji pisemnou formu této smlouvy, kterou po při
padě nahražuje výměna závěrných listů, opatřených doložkou prorogační. Nedodržení této formy má podle čl. XXIII. uv. zák. k c. ř. s. a
§ 595 c. ř. s. za následek neplatnost smlouvy i rozhodčího nálezu. Podle §u 72 čís. 3 burs. stanov a výše zmíněných zákonných předpisů
musi býti rozhodčimu soudu smlouva o rozhodčím soudu předložena,by
mohl posouditi svou příslušnost a tak sporům o ní zabrániti. Nejednají-Ii
~tra~y osobně, nýbrž zmo<;něnci, je plná moc, zmocněnci udělená, soucaslt smlouvy o rozhodčím soudě, tou měrou ji doplňujíc, že bez ní
smlouva ta za hotovou pokládána býti nemůže. Nezbytným důsledkem
toho je, že í tato plná moc musí býti rozhodčímu soudu vykázána písemně. ()~~Iu ?něch předpisů by nebylo dosaženo, kdyby muselo býti
te.~rve •zjlstovano, zda smlouva o rozhodčím soudě byla uzavřena, po
pnpade, zda byla zmocněnci udělena plná moc k uzavření smlouvy takové. V tomto případu je jisto, že závěrný list s prorogační doložkou za
žalo.vano~ přijal Josef M., který za ni také závěrný list podepsal, žalovana poplfa, ze ho k tomu zmocnila, a listinný doklad o zmocnění rozh09čímu soudu nebyl předložen. Není tedy vyhověno kategorickému
poz~~avku předpisůczákonných i statutárních a konkludentní činy, rozhodclm sou~e.m v tom ?hledu dovolané, nemají významu. Neprávem se
proto prohlasIl rozhodčl soud bursovní v této při příslušným a jeho nález Je tudíž zmatečným podle čl. XXllI. čís. 2 uv. zák. k c. ř. s.
N e j v y Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

čl· XIV. čís. 3 uvoz. zák. k c. ř. s., stanovící příslušnost rozhodčích
soudu bu~sovníc\. vy~aduje."pí~em?o:, smlouvu, u protokolovaných
obchodmku yostacl vsak pnJelI zaverného listu, opatřeného přede
psanou dol?zko.u. Byl~-Ii písemná smlouva sjednána zmocněnci, musí
t~to. z';l0.cnem Jako čast smlouvy vykázáno býti písemně, pro přijetí
z~verecI:eho lIstu. zmocněncem není však odůvodněn požadavek písemne.h? pru,kazu, Jezto není předepsáno, že přijetí závěrného listu musí se
statI bud obch~dníkem samým anebo zmocněncem, vykázaným písemn?u plnou .mocl. Napadené usnesení pochybilo, kladouc přijetí závěr
n~ho h~tu I c~ do formy na roveň písemné smlouvě a požadujíc pro ně
p~semneho prukazu zmocnění osoby, jež převzala list ten za obchodmka. V tomto sporu byla příslušnost rozhodčího soudu bursovního odů
vodněna tvrzením, že žalovaná strana přijala bez námitek závěrný list
ze dne 13. ledna 1921, obsahující doložku, vytčenou v čl. XIV. čls. 3
a tímto závěrným listem, jenž je podepsán žalovanou stranou tím způ~
~obem, že ke jménu žalované. firmy, vytištěnému razítkem, připsána
JSou slova »za« a »M«. Rozhodčí soud bursovní vzal za prokázáno že
Josef M.,. jen~ úvěrný list přijal a opatřil jak razítkem žalované fi;my,
ta~ ! svy~ tme~em s. doložkou »za«, vyjadřující zmocnění, byl skutecn~ oprav~en, Jednalt za žalovanou stranu, a že jednal jejím jménem
a.,: Jep pine mocI. Z toho vyvodil rozhodčí soud, že závěrný list byl
prIJat zalovanou stranou, a že je tím odůvodněna jeho příslušnost podle
cl. XIV. uvoz. zák. Ve zmateční stížnosti popírá žalovaná strana znova,

že přijala závěrn.ý lIst, a dovozuje z toho, že rozhodčí soud uznal se
ne právem za příslušna k projednání této věci (č. XXIII. čís. 2 uvoz.
zák.). Možno ponechati nerozřešenu otázku, zda soud, rozhodující
o zmateční stížnosti, vázán je skutkovým zjištěním rozhodčího soudu,
že žalovaná strana list ten přijala. Skutečnost tuto mŮže soud posouditi
samostatně. Nesporno je totiž, že list ten byl dodán v obchodní místnosti žalované firmy u přítomnosti společníka télO firmy a manžela druhého společníka téže firmy osobě, jež druhý list opatřila razítkem žalované firmy a svým podpisem výslovně za žalovanou firmu, a list vrátila doručiteli. Osobu tu nutno považovati za obchodního zmocněnce,
jenž podle čl. 47 ?r~hého odst~v~e obch. z~k. ne'po~řebuje k ~řijétí zá~
věrného listu zvlastmho zmocnelll. Je vylouceno, ze zalovana fIrma (JeJI
přítomný společník) nevěděli o tom, jakým způsobem počíná si Josef
M. v její obchodní místnosti, byť i byl skutečně jen jejím spolunájemcem. V tom, že toto jednání trpěli, spočívá udělení plné moci podle
čl. 47 obch. zák. K založení příslušnosti rozhodčího soudu postačilo za
těchto okolností přijetí závěrného listu Josefem M-em, aniž je potřebí
písemného průkazu jeho plné moci. Veškeré pochybnosti byly vyvráceny jednáním o námitce nepříslušnosti.
čís.
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Přiměřenou odměnu za sprostředkování bytu lze požadovati. V tom,
že sprostředkovatel domáhal se v žalobě u r čit é s I í b e n é odměny,
a změnil za řízení požadavek na odměnu při měř e n o u, nelze spatřovati změnu žaloby. Není třeba, by objednateli bylo známo j m é n o
sprostředkovatele, nemá-li pochyby o totožnosti jeho osoby.

(Rozh. ze dne 5. Června 1923, Rv I 1 136/22.)

Žalobkyně domáhala se na žalovaném· za sprostředkování bytu
v Karlových Varech původně 2000 Kč, tvrdíc, že jí žalovaný odměl1!l
tu slíbil, za řízení v prvé stolici změnila však žalobu potud, že se domáhala odměny přiměřené. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d přiznal 'žalobkyni 1200 Kč.
N e j v y šš í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Nebylo třeba, by žalovanému udáváno bylo jméno žalobkyně, neboť
smlouva se nečiní s jménem, nýbrž s osobou, i stačÍ, není-li omylu
v osobě, třeba její jméno zůstalo zatím utajeno. Příklady, kde zákon
sám o prozatimním opatření jména zastoupeného smluvníka mluví (čL
69 a) obch. zák., § 180 ex. ř.) jsou jen užitím této zásady, po případě
jejím omezením, nikoli však výjimkami, za jaké má je dovolateI. Ostatně
ze zjištění nižších sondů plyne, že svědkyně O-ová žalovanému žalobkyni ihned jmenovala. Aby se mohla posouditi přiměřenost 1200 Kč,
k tomu nebylo potřebí teprv znalců, neboť dohodění bytu není nic odborného, .přiměře~ost jakožto. věc ObeC!,é zkušenosti mohl tu soud posoudlÍ! sam, I dluzno uZllatl, ze 1200 Kc za sprostředkování bytu v Kar-
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lových Varech roku 1921 není upřílišněno. Odpadají tedy všecky vývody čelící proti dobrozdání znaleckému. Pravda sice, že v prvé stolici žalobkyně stavěla na slib určité odměny (2000 Kč) dle obdoby
§u1152 obč. zák. Avšak to není změnou žaloby, za jakou to odvolatel
má, neboť důvodem žaloby je vždy smlouva o sprostředkování bytu za
odměnu, i nemění to na důvodu ničeho, byla-Ii či nebyla odměna čí
selně určena, a tudíž také ničeho, domáhá-Ii se žalobkyně této číselně
určené odměny či odměny přiměřené. Ostatně to vyjde na jedno, neboť
dle §u 12, 2 zák. o OChL náj. čís. 275 sb. z. a n. 1920 (§ 20,2 zákona
o OChL náj. čís. 130 sb. z. a n. 1922) byla zapovězena pouze úmluva,
o ne při měř e n o u odměnu za sprostředkování bytu, takže platnou
zůstala pouze co do při měř e n é h O obnosu, jímž uznán shora obnos
1200 Kč. Že by celá úmluva byla neplatna, odporuje přirozenosti věci
i úmyslu zákonodárce. Mohla tedy žalobkyně klidně setrvatí při svém
původním založení žaloby na úmluvu, a věc by zůstala táž, i nevadí
tedy, že odvolací soud při tom setrval přes to, že žalobkyně se opřela'
o § 1152 obč. zák. Jeť to jen jiné právní posouzení, jež k témuž výsledku vede.
čís.
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, I', manžel byl by měl nárok. Z toho ustanovení je zřejmo, že přízemre )
,
.. h'
, I' 'd
t
.
I ' "' požitky zaopatřovací vdovam, JIC z manze e pre vs oupemm
s ,uksejl v platnost (před 1. lednem 1920) zemřeli. ,Sluší podotknouti,
za ona
.. . k
"tk
t"
dO
že žalobkyně nemohla by čimtr, naro y n~ p.o,Zl, y zaop,~ rovac1, z u~
dO 351eté služby svého manzela, nebo! zjlsteno Je pnp1sem panstYI
r~ z~ dne 14. července 1922,. ~e ~á:~k n~ pln.? li - pens~. mě,li na vp~l1stvíc~
tohoto zaměstnavatele defin1trv~1 ured111cI az p? 40~rlete v:luzbe,,"Kdy~
t kt
'ištěno že žalobkyni narok na zaopatrovac1 poz1tky pnslus1,
a t 00 z1koumdti zdali nárok ten patří jí právě proti žalovanému. Dle
§~ nI I zákona je povinen ~Initi zaopat!ov~cí 'požitky zaměstna,vatel,
u něhož počala výplata, a ole. §u 12 pr~vn} nast~pcI osob, k vypla~e
dle §u 11 povinných, ručí s 111,ml. neroz~llne. za, z~vazky, z tohoto z~
kona piynoucí. Zákon -nerozeznava, o .Ja~e pr~vn} n~stupce Jde, ::d~ UnIversální či singulární, a proto nutno 1 s1l1gular~1 na,stupce ,v drze111 v.:'lkého majetku pozemkového považov~tr za z~vaz~ne k plne~, ~aop~tro
vacích požitků. To plyne jednak z uv~hy" ze narok .povsyava sluzbou
na velkém majetku pozemkovém, ktery vysle~ky prace. te vykazute a
který také poskytuje bezpečný podk!ad ,pro n~ro~y t~, j.ednak ,z p.red:
pisu druhého odstavce §u 12, dle ~ehoz z rucen~ Vyjlma se stat" Je112,
prováděje pozemkovou reformu, prevz~l nebo prevez~,; :a~:a~y ~a~
jetek pozemkový; z toho předp1su nutne opakem ~yC?aZ1" ze J1111 pravm
nástupci, třeba i singulární, v držení statk~ z !,ucem vynatI neJsou. J~
sice zjištěno, že žalovaný nenabyl. pal1stv1 pnmo po zamestnava~eh,
u něhož výplata počala, nýbrž že je teprv: třetím drž1t:lem po, ne111,
avšak to ho dle zákona nikterak nezbaVUje rucem za zaopatrovac1 naroky,
poněvadž je právním nástupcem, t~e.bas až ~ tř;tí ř~d~, v drže~lí ~anstv!
a nahodilá okolnost, že se vlastmc1 panslv1 nekohkrate v kratke dobe
změnili, nemůže zaměstnance připraviti o zajištění nároků, které právě
velký majetek pozemkový jím poskytuje. Z těchto úvah dospěl soud
k usudku že žalovaný ručí za nároky *alobkyně; hledíc k předpisu
§u 1357 ~bč. zák., poněvadž jde o ručení nerozdílné, žalobkyně jest
oprávněna žalovati ho na plnění požitků zaopatřovacích. Pokud jde
o výši požitků, přicházejí v úvahu požitky dle skupiny 6 a 7 tabulky
.aopatřovacíeh požitků, k zákonu připojené. Do skupiny šesté náleží
podřízený lesní menšího objektu (pod 300 ha), do skupiny sedmé náleží revírní lesnÍ. Pro zařadění do té které skupiny rozhodna je poslední
skutečně vykonaná služba. Jest zjištěno, že manžel žalobkyně při vstupu
do neaktivního poměru byl lesním, spravujícím revír H., podřízeným revírnímu lesní111u Alfredu H-ovi, který byl zodpovědným za správný výkon a výsledek a podřízen byl vrchní správě podniku. Označuje-li svě
dek T. Alfreda H-a jako nadlesního, jde tu patrně o název, dávaný mu
lidem jako představenému manžela žalobkyně. V protokolech uvádí se
jen jako revírní lesní a celý lesní objekt, k panství náležející, jako jediný revír, takže manželu žalobkyně přidělený revír H. byl vlastně jen
částí jediného celkového revíru. Nelze· tedy manžela žalobkyně považovati za revírního lesního. Protokoly o dohledu na správu panství a svě
dectvím Františka T -a je zjištěno, že na lesním objektu panství byli před
vstupem manžela žalobkyně do výslužby pouze dva úředníci, totiž H.
a manžel žalobkyně a vedle nich čekatel lesního; který však vykonával
službu v revíru S., přiděleném H-ovi. Svědectvím Karla L-a a Františka
v

Zaopatřovací

požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon
dne 21. března 1921, čis. 130 sb. z. a n.).
Vdova má nároll na odpočivné, ať již zaopatřovacích požitků požívala či nikoli, pak-Ii by jen byl muži, kdyby se byl dočkal účinnosti
zákona, nárok na zaopatřovací požitky náležel.
I podřízený lesní náleží do skupiny sedmé tabely, spravuje-Ii revír
většího rozsahu.
Pro povinnosti nástupců osoby, k výplatě požitků povinné, jest ne-,
rozhodno, z.cia byli bližšími či vzdálenějšími nástupci a zda byli nástupci singulárními či universálními. Nástupci ručí solidárně, třebas se
jim dostalo pouze části statku.

ze

(Rozh. ze dne 5. června 1923, Rv I 82/23.)
Manžel žalobkyně byl od roku 1871 lesním na panství L-a. Roku
1904 L. panství prodal a poskytoval pak manželi žalobkyně, jenž pro
vysoký věk nebyl převzat kupitelem panství, výslužné až do jeho smrti
roku 1909. Od L-a koupili panství dva říšští Němci, od nich Arnošt S.
a od tohoto žalovaný, na .němž se po vydání zákona čís. sb. 130/2921
žalobkyně domáhala výplaty vdovských zaopatřovacích požitků dle skupiny sedmé tabely. Před podáním žaloby byla polovice panství převe
dena ze žalovaného na Milenu B-ovou. Pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e žalobě vyhověl. O ů vod y: Že žalobkyně sama nebrala
zaopatřovacích požitků a neměla na ně dříve nároku, není jejímu nároku
na cávadu, neboť rozhoduje okolnost, že manžel její požitky takové
. bral. Nemůže také býti zbavena nároku svého tím, že manžel její zemřel
před vstoupením zákona v platnost. Od takové nahodilé okolnosti jistě
zák,~nodárce nechtěl zaopatřovací nároky činiti závislými a ostatně pří
SlUS1 dle §u 6 zákona vdovám polovice zaopatřovacích požitků, na něž
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T -a je zjištěno, že manžel žalobkyně spravoval revír v rozsahu asi
600 ha, tedy daleko (asi 2krát) přes 300 ha. Poněvadž podřízený lesní
menšího objektu (pod 300 ha) náleží do 6. skupiny zaopatřovacích požitků, nutno vřaditi takového. lesního většího objektu do' 7. skupiny, ač
tam se uvádí jen revírní lesn\, n.eboť při správném výkladu jednotlivých
skupin jiné možnosti tu není. Proto je soud toho přesvědčeni, že manželu žalobkyně přes to, že byl podřízeným lesním, náležely by požitky
dle 7. skupiny, a že tedy žalobkyni náleží polovice těchto požitků. O dvol a c í s o u d přiznal žalobkyni pouze polovíci vdovských požitků
dle sedmé skupiny. D ů vod y: Účelem zákona ze dne 18. března 1921,
čís. 130 sb.z. a n. jest, aby sociální nesrovnalost v zaopatřovacíc~, požitcích zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jich' pozůstalých.
upravIl a aby se osobám těm dostalo přiměřených zaopatřovacích požitkl! .• Manže.1 žalobkyně počal požívati již před vydánim zákona a i před
6. kvdnem 1921 pense z milosti z důvodu trvalého zaměstnaneckého
pOlllěru na velkém majetku pozemkovém a byla mu pense ta pravidelně
až do smrti poskytována (čl. l. k §u 1 zákona ze dne 13. května 1921,
čis. ! 89 sb. z. a n.). Soud prvé stolice správně dovodil, že žalobkvni
jako vdově dle §u 6 zákona čis. 130/1921 náleží polovina zaopatřova
Cl ch pOlílků, na něž zemřelý manžel byl by měl nárok. Ustanoveni §u 6
jest rázu všeobecného a nemění na použití jeho ničeho okolnost že
hl~sení se žalobkyně o pensi po úmrti jejího manžela bylo odzam'čst
navate~e zan;Ítnuto a že tedy žalobkyni až dosud vůbec žádných požitků
. zaopatrovaclch se nedostávalo. Tím, že její manžel zemřel již v roce
1909, nemůže býti .rovněji· hůře na tom, než kdyby se byl její manžel
do~kal ~ydán! zá~ona čís. 130/1921. Námitka dovolatelon v příčině
zarazem manzela zalobkyně prvým soudem do skupiny 7. tabely k záko:;u: ne~í odů~odněn~a stačí poukázati na výstižné a zákonu odpovi?a]lc! oduvodnen~ prveho soudu. Ze zněni tabelky jde zřejmě na jevo,
ze z~kon chce mlŤl do skupiny 6. zařazeny jen podřízené lesni objekty
pod 300 ha; nelze tedy lesní větších objetků (300 ha a výše) pokládaŤl za osoby, na roveň postavené právě zmíněným podřízeným lesním
~. nezbý~á, než zařaditi manžela žalobkyně do nejblíže vyšší stupnice;
JOk prvy soud učmll. Tomu nasvědčuji i vysvětlivky k vlád. nař. čis.
189/1.921 o skupině 6 a 7. Z ustanovení §§ 11 a 12 zákona ze dne
18. brezna 1921, čís. 130 sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. čer
vence 1922, čÍs. 215 sb. z. a n., jest patrno, že zákon rozeznává mezi
povinností, plniti zaopatřovací požitky, kterou ukládá zaměstnavateli,
vo§u 11 (!) ~vedenému a jeho dědicům, pokud se týče právním nástupcum v drzem nlOjetku svěřenského neb fideikomisární substitucí stíženého, a povinnost ručební za závazky ty, kterou oproti osobám právě
zmíněným ukládá nerozdílně jiným právním nástupcům osob, k výplatě
P?v,l1:nych: ž,:lova;lý v prvé stolici popřel vůbec nárok žalob ní a bylo
ve CI zalobkyne, rueebui povinnost žalovaného prokázati; Soud prvé stolice při rozhod?vání nevzal v úvahu, že žalovaný knihovním výtahem,
tedy hstmou vereJnou, ze dne 26. dubna 1922 prokázal že právo vlastnické ,k~ polovici panství I. a S. bylo 22. dubna 1920, tedy také' již
~ d?be zaloby, dne 22. listopadu 1921, převedeno na Milenu B-ovou a
ze zalovanému zbyla pouze druhá polovice statku. Napadá-Ii odvolatel
rozsudek soudu prvé stolice z toho důvodu, nelze v tom spatřovati ne~

.
leno u novotu (§ 482 c. ř. s.), vždyť knihovní výpis založením do
GOVO
. h o o b sah u pn
"hl"
,
. o stal se jejich součástí a bylo tedy k Je
lze ť1. P one~~~~ § 12 zákona nařizuje nero;,dílné ru~ení ~§.J.357 ob~~ zák) .I.'0~ze
oproti osobám, ku plnění p~ž!tku pO~1l1nym, mkoh vs~k tez ;:rez.' pnyml
jich nástupci navzaJem, ruČl :alovadn y l~o~ze hza ~010v1l1u pozltku zalobkyně Bylo proto v tomto smeru o vo am vy oveno.
e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, k dovolání žalobkyně pak obnovil rozsudek prvého soudu.

N

Dů

vody:

Z napadeného rozsudku do~oláv.ají se. obě strany, žalova.ný proto:
že byl odsouzen, zaopatřovacl pozltky }alob~ym plalJtl, }~!obkyne
proto, že odvolaci soud s~ížil Odpočlv~e:y PEvmm soudem ~nr~ené" n~
polovici. Jako dovolací duvody uplatnujl obe strany nespravne pravm
posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), ~alobkyně k~o,:,~ toho ?ovolac~
důvod rozporu se spisy (§ 503 čís. 3 c. r. s.). Dovolam zalovaneho nem
důvodným. žalovaný spatřuje ne~právné pr~vni I:0souzení v~ci ~řede
vším v tom, že zaopatřovací požltky byly vubec zalobkynr .pnznany, a
stojí na stanovisku, že odpočivn~ žalobkyni nepatří .~rot~, ze dle. §u 1
zákona ze dne 18. března 1921 Č1S. 130 sb. z. ano pnslusl zaopatrovacl
požitky bývalým zaměstnancům na velkém majetku pozemkovém a jejich pozůstalým, když již zaopatřovacích požitků, jako pensí, provisí,
darů z milosti a pod. požívají (§ 1 a), nebo již nároku na vyplacení
pense nebo provise před působností zákona, tedy před 6. květnem 1921
nabyli (§ 1 b), žalobkyně však vzhledem k tomu, že její muž sloužil na
statku jen 37 a nikoli 50 let; nároku na vyplácení pense nenabyla a také,
jak nesporno, ani pense ani provise ani daru z milosti nepožívá. Než
právem nižší soudy na toto stanovisko žalovaného nepřistoupily. Žalovaný zbudoval totiž své stanovisko na §u 1 zákona, pominul však ustanovení §u 6 téhož zákona a dle tohoto ustanoveni přisluší vdovám po
bývalých zaměstnancích, trvale na velkém pozemkovém majetku slouživšich (§ 1), polovina zaopatřovacích požitků, na něž zemřelý manžel
byl by měl nárok. Z tohoto ustanoveni následuje, že vdova má nárok
na odpočivné, ať již zaopatřovacích požitků požívala či nikoli, pakli jen
byl by muži, kdyby se účinnosti zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130
sb. Z. a n. dožil, nárok na zaopatřovací požitky náležel. Ježto, jak bylo
zjištěno, manžel žalobkyně byl na velkém pozemkovém majetku po 37
let zaměstnán a pensi, byť i z milosti, bral, byl by nepochybně nárok dle
§u 1 a) zákona na zaopatřovací požitky měl a tudíž přísluší odpočivné
i jeho vdově. Dle toho byly žalobkyni zaopatřovací požitky v nižšich
stolicích právem přiznány. Pokud v dalším spatřuje žalovaný nesprávné
právní posouzení věci v tom, že byly zaopatřovací požitky přisouzeny
žalobkyni proti němu, ačkoli není beiprostředním, nýbrž až třetím nástupcem toho, kdo dle §u 11 zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130
sb. z. a n. je k výplatě požitků povinen, jest uvésti, že zákOn v §u 12
nerozeznává mezi bližšími nebo vzdálenějšími nástupci osoby, k výplatě
požitků povinnéinýbrž stanoví prostě, že ručí za požitky nástupci toho,
kdo k výplatě jich byl povinen, vůbec. Proto ručí za požitky žalobkyně
í žalovaný, byť byl v řadě nástupců až na místě třetím. Opačné stano-
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visko žalovaného vyvrátil případně již první soud poukazem na to, ž"
nemůže připraviti zaměstnance nebo jeho pozůstalé o zaopatřovací. požitky nahodilá okolnost, že se vlastníci statku změnili. Konečně, co se
týče výtky žalovaného, že byly žalobkyni přisouzeny zaopatřovací požitkydle skupiny sedmé, ani v tomto bodě nižší soudy nepochybily.
Ježto dle zákona ze dne 13. července 1922, čís. 215 sb. z. a n., patří revírní lesní do skupiny osmé a podřízení lesní na menších objektech (pocl
JOO ha) jsou zařaděni do skupiny šesté, patřil muž žalobkyně, jsa lesní
na objektu asi 600 ha, clo skupiny sedmé. Dle toho náleží žalobkyni zaopatřovací požitky této skupiny. Dovolání žillovaného opodstatněno
tudíž není. Naproti tomu bylo přiznati oprávnění dovolání žalobkyně,
pokud uplatňujíc nesprávné právní posouzení věci, brojí proti tomu, že
jí odvolací soud přiznal pouze polovici odpočivného proto, že žalovaný
je vlastníkem statku jen ideální polovinou. Že k této námitce odvolací
soud hleděl, aČ byla vznesena až v odvolání a byla po rozumu §u 482
c. ř. s. ncpřípustnou novotou, nezakládá dovolaéího důvodu dle §u 503
čís. 3 c. ř. s., jak je v dovolání uplatňováno, ale odvolací soud z toho
důvodu neprávem snížil zaopatřovací požitky žalobkyně na polovinu,
prolože § 12 zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb, z. a n. ve znění
zákona ze dne 13. července 1922 čís. 215 sb. z. a n. vyslovuje solidární
závazek pro nástupce osob výplatou požitků povinných bez ohledu, zdali
jde o nástupce co do celku či jen do části statku. I když je žalovaný jen
spoluvlastníkem statku, je povinen žalobkyni celými zaopatřovacími požitky.
čís.

!obkyni pouze nut;,é ,a užitečl~é ~~daje spoje.né s obstaráním in~asa poukázky. žalobkyne v.~ak nem~ VU.CI bankovn}, společnostr
JIne .pOVll1nosti, nežli zaplatrtr JI 6 franku vyloh a nemuze se proto mceho vice dolnáhati na žalovaném.
Ne j v y Š š í s, o u d I. odmítl dovolání žalovaného a 2. nevyhověl
dovolání žalobkyne.

lvi.

DŮVOUj:

2691.

Dovolací soud může sám dle kursovních záznamů určiti, jakou hodnot!! .v ~a~e rozhodnutí Odvolacího soudu měla pohledávka, vyjádřená
v cal mene.
Převod kupecké poukázky rubopisem k inkasu jest posuzovati jakt
smlouvu zmocňovací.
(Rozh. ze dne 5. června 1923, Rv I 94/23.)
Žalovaný odevzdal dne 24. července 1914 žalující spořitelně k inkasu kupeckou poukázku (směnku - rimesu na viděnou v Nancy) na
322'57 francouzských franků, za niž mu spořitelna připsala k dobru
309 Kč 59 h. ŽalUjící odeslala směnku k inkasu bankovní a směnárenské
společnosti M. ve Vídni, jež vyúčtovala žalobkyni 322,27 fr. Dne 18. prosince 1920 vrátila společnost M. rimesu žalující spořitelně, ježto zůstala
nezaplacenou a sdělila jí vyúčtování 453·82 franků, jimiž žalující spořitelnu obtížila. Zprávu tuto zaslala spořitelna dne 23. 'prosince 1920
žalovanému se sdělením, že ho obtižila 453·82 franky. žalovaný ničeho
proti tomu nenamítal, aniž se ohradil proti výpisu z účtu ze dne 23.
února 1921.. Žalobě o zaplacení 491 franků, obmezených na 416.74
franků pro C e s 11 í s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í
s o Ll d přiznal žalobkyni pouze 6 franků v podstatě z těchto d ů vod ů:
Právní poměr, o nějž tu jde, jest posuzovati dle předpisů o smlouvě
zmocl0vací a žalovaný jest povinen nahraditi dle §u 1014 obč. zák. ža-
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žalovaný napadá Í'ozsudek odvolacího soudu co do částky 6 franků,
k jejímuž zaplacení byl v první a druhé st.oliSí od~ouzen. Původně jed~
notný žalobní nárok rozštěpil se v dovolaclm nzem na dva naroky, totrz
na přiznaný nárok 6 franků a za';1ítn}~~ý nárok .410'7.4 franků. Ohledné
onoho jsou tu srovnalá rozhodnutr .mzs~ch ,soudu. o, n,aroku, ktery vZhl<:dem ke kursu francouzských franku am pn podam zaloby, am v dobe,
kdy rozsudek v prvé Ll druhé stolici byl vynesen, nepřevyšoval 1.000 Kč,
ba nedosahoval ani 100 Kč. Dovolání žalovaného jest tudíž dle druhého
a třetího odstavce §u 502 c. ř. s. nepřípustné a bylo proto odmítnuto,
což se mělo státi již v nižších stolicích (§ 507 c. ř. s.). žalobkyně v dovolací odpovědi nevytýkala nepřípustnosti dovolání žalovaného, nýbrž
vyvracela je věcně; dovolací odpovědi nebylo tedy třeba k účelnému
hájení práv žalobkyně (§ 41 Ce ř. s., § 507 c. ř. s.) a proto nebylo lze,
přisouditi žalobkyni útraty, účtované v dovolací odpovědi. Žalobkyne
uplatňuje dovolací důvody §u 503 Č. 4 a 2 c. f. s., než neprávem. Dovolací soud sdílí názor soudu odvolacího, že právní poměr mezi stranami jest posuzovati dle předpisů o zmocnění. Lze připustiti, že při
eskomptu směnky, kupecké poukázky, šeku atd. mMe jíti o kup pohledávky (cesi), ale v tomto případě má se věc vzhledem k zjištěním nižších soudů jinak. žalovaný odevzdal žalobkyni spornou poukázku k inkasu, t. j. přikázal jí a zmocnil ji, by za něho a pro něho vybrala poukázanou sumu od poukázaného (mandát k inkasu). Na tom nemění ničeho okolnost, že převedl poukázku rubopisem na žalobkyni. Tím byla
pohledávka z poukázky způsobem, obvyklým při takovémto mandátu,
sice formálně k vůli legitimaci žalobkyně na ni převedena, ale ve vnitř
ním poměru byla žalobkyně pouhým zástupcem, zmocněncem žalovaného,jemuž zůstala zachována práva z papíru, podobně jako při prokum-indosamentu na směnce (čl. 17 sm. ř.). Rovněž nevadí, že žalobkyně připsala žalovanému k dobru poukázanou sumu, neboť tím ho
pouze založila penízem, jejž měla teprve vybrati. Platí tu tedy předpisy
§§ 1002 a násl. obč. zák. O zmocnění. Otázkou, zda byla žalobkyně dle
§u 10 10 obč. zák. oprávněna, pověřiti provedením úkonu jí přikázaného
někoho jiného (bankovní a směnárenskou akciovou společnost M. ve Vídni) netřeba se zabývati, poněvadž v té příčině nebylo ve sporu nic namítáno. Ale tolik jest jisto, že M. byl také zase jen zmocněncem k vybrání poukázané sumy (submandatářem). Dle §u 1014 obč. zák. jest
zmocněnec ovšem oprávněn žádati, by mu zmocnitel nahradil vše, co
nutně neb užitečně vynaloží!, obstarávaje úkon vznesený. Dle zjištění
nižších soudů vzešly však M-ovi - submandatáři - jen hotové výlohy
6 franků; jen tyto mohl žádati od svého zmocnitele - žalující spoři
telny - a kromě toho zrušiti dobropis 309 K 59 h z roku 1914 tím způ-
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sobem, že zatížil žalobkyni stejným korunovým . penízem po případě
s příslušnými úroky. Více, zejména francouzské franky - kromě oněch
6 fr.,~ nemohl M. požadovati na žalobkYÍ1i a nebyla tato povinna dáti
M-ovi. Zaplatila-Ii tedy více, pokud se týče dala-Ii se zatížiti vyšší
částkou frankovou, učinila tak na svůj vrub, nebyl to náklad nutný a
užitečný, a nemůže žádatí jeho náhrady od svého zmocnitele žalovaného. V tom, že žalovaný ihned pisemně se neohradil proti dopisu ze
dne 23. prosince 1920 a proti výpisu z účtu ze dIÍe 23. února 1921, nelze spatřovati uznání zažalovaného nároku.
čís.

2692.

Efektivnost plnění vylučuje diferenční obchod.
(Rozh. ze dne 5.

června

1923, Rv I 111/23.)

Žalovaný koupil dne 3. listopadu 1922 od žalující banky 2,000.000
Krak. v kursu ke dni 5. listopadu 1921 po Kč 1·80 za 36000 Kč a s poplatkem. manipulačním (courtage) 36 Kč úhrnem 36036 Kč. žalujícf
banka, jelikož žalovaný nesložil trhové ceny na tyto koupené peníze,
ponechala koupené peníze ve svém depositu ve prospěch' žalovaného a
zatížila ho na běžném účtu tržní cenou oněch peněz. žalovaný obdržel
od žalující banky dne 23. února 1922 kontokorentní výtah, dle něhož
dlužné saldo žalovaného ke dni 31. prosince 1921 činilo 36695 Kč a nic
proti němu nenamítal. Žalobě banky o zaplacení 36.695 Kč o b a níž š í
s o u d Y vyhověly, o d v ol a c í s o u d uvedl k námitce žalovaného, že
jde o nežalovatelný nárok z diferenčního obchodu, v d ů vod ech: Pokud jde o námitku, že šlo o obchod diferenční,' dlužno poukázati na
správné zjištění soudu prvého, že rakouské koruny v obnosu 2,000.000
byly pro žalovaného a jsou uloženy v depotu žalobkyně, z čehož plyne,
že šlo o koupi efektivní a nikoli o obchod diferenční.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D li vod y:

Hlavní námitkou. žalovaného proti odvolacímu rozsudku, na které založil oba dle čis. 2 a 4 § 503 c. ř. s. uplatněné důvody dovolací, je námitkadiferenčního obchodu. O ten běží, byla-Ii smlouva o dodání zboží
nebo cenných papírů učiněna (alespoň) jedním smluvníkem v úmyslu,
druhému smluvníku poznatelném, že dodacího dne nemá býti dodáno
(odebráno), nýbrž žc má býti zaplacen (dosažen) rozdíl mezi smluvenOllkupnícenou a kursem dodacího dne. V tom spočívá, byť i ne podle
obsahu, tož přece účelu obchodu herní obchod v širším smyslu slova.
Dle §u 266 c. ř. s. musí, kdo některé skutečnosti tvrdí, ale odpůrce jich
nedozná, skutečnosti ony dokázat. Bylo na žalovaném, když tvrdil, že
sporný obchod je zakázaným obchodem' diferenčním, aby toho dokázal,
~ před tím arci, aby uvedlskutečposti, se kterých by se dalo odvozovati,
ze Ide o diferenční obchod, Toho, jak správně uvádí odvolací soud, žalovaný neučinil, nýbrž obmezil se pouze na tvrzení, že obchod byl uči
něn za účelem spekulace, a o tom nabídl důkaz svědkem Jindřichem

. slechem stran. Proto byl právem tento důkaz zamítnut, poně-de;n a oVYposouzení rozepře je vzhledem k námitce diferenčního obchodu
va oz pr
. vy• tk a, z• e žalo hodno je-Ii sporný obchod speku Ia č··
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ner.z
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čis.

2693.

Byl-li ujednán mezi kupitelem a p~odatele~ pev~ý přepočítací.kurs
faktur, znějících na Kč, v ten způsob, ze kupnt oc:ena Jest splatna při. ob:
držení zboží v Krak. dle umluveného kursu, muze se prodatel domahat~
zaplacení v Kč, byl-li kupitelpři stále klesajícím kursu Krak. v prodlent
s placením.
(Rozh. ze dne 5. června 1923, Rv I 159/23.)
žalovaný (vídeňský obchodník) objed~al u žalující sey.e~očeské firmy zboží, jež mělo býti dodáno v lednu a unoru 1921, plaÍlstem byl s.tanoven bankovní spolek ve Vídni, kupní cena určena v česko.slov.enskyc~
korunách, avšak v přepočítacím kursu 1 Kč za. 6'5 Kr~k s trOl, ze kupm
cena jest splatnou při dodání zboží v rakouskyc~ pen;,zlch. ž,:l;:>bce zaslal žalovanému zboží počátkem března 1921, zaroven se zbozlm I faktury, žalovaný však teprve dne 21. července 19~1 sl~ži1 u ví~eňs~é,ho
bankovního spolku 21.700 K, ale ježto nevyhovel danovym predplsum
rakouským, nemohla částka ta býti připsána k ?obru pro žalobce a ::.apsala se proto na účet žalovaného. Teprve 3; lIstopadu .1921. byla p~e
psána pro žalobce a 14. listopadu bylo pro zalobce slozeno zalovanym
dalších 25.872 K rakouských, které částky však žalobce nepřijal. Vzhledem k nastavšímu mezitím poklesu rakouských korun (za 100 Krak.
platilo se v červenci 1921 8·80 Kč, zilčátkem_listopadu .P3'~ 1·80 Ke),
domáhal se žalobce zaplacení kupní ceny ~ Kc. O? a nl,z s I S o ~~'y
žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d z techto d u. vod,:: Pro~~.d:j~
odvolací důvody v souvislosti, namítá o~volatel, ze ,~dy::. ~Ie zjlst;m
prvního soudu měl zboží zaplatiti ve Vídm a v rakouske mene v pornem
tom, že za 1 Kč bylo zaplatiti 6·5 Krak., nemůže býtí. odsouze~, aby ;~
platil v měně československé, poněvadž am t.vrzene p.rodle~1 nemu~~
míti v zápětí změnu měny a nemůže žalovanemu od_~IÍI pravo, p!at~tl
v měně rakouské, jak bylo původně ujednáno. Snazl se dovodlÍl, ze
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z jeho prodlení s placením mohl by žalobkyni vzejiti neJvyse nárok na
náhradu škody, ten však že by musil býti uplatňován jinou žalobou,
v níž by žalobkyně musila prokázati, že opozděné placení mělo pro ni
cenu menši, než kdyby se bylo stalo včas, a že by tvrzený rozdíl musila
dokázati. K vývodům těm nelze však přisÝědčiti. Bylo ovšem smluveno,
že platiti jest u bankovního spolku ve Vídni v korunách rakouských dle
uvedeného přepočítacího kursu; bylo však také umluveno, že platiti je
hne d p o ob drž e n í zboží. Také tato úmluva byla podstatnou částí
smlouvy a byl to žalovaný, jenž úmluvě té nedostál. Podle čl. 278 obch.
zák. (§ 914 obč. zák.) náleží soudu, by, pOsuzuje a vykládaje smlouvy
o obchodech, hleděl vyšetřiti pravou vůli stran, nelpěje na. slovném
znění. Je notorické, že od odloučení měny, provedeného okolkováním
bankovek, hodnota rakouské koruny v poměru ke koruně českosloven
ské neustále klesala, a vychází z přípisu bankovního úřadu ze dne 22.
února 1922, že pokles ten byl v roce 1921 velice prudký. A tu dlužno
usuzovati, že dle úmyslu stran m"lo ujednání, Že žalovaný platiti má
v korunách rakouských podle umluveného kursu přepočítacího, míti platnost jen tehda, kdy ž i o s ta t n í pod m í n k y p I a t e b n í b u _
d o u do drž e n y, zejména úmluva, že zboží bude zaplaceno hned po
dodání. Nebylo jistě a nemohlo býti úmyslem stran svalovati risiko dalšího znehodnocení rakouské koruny na žalobkyni, když si tato vymínila,
že žalovaný zaplatí hned, jakmile obdrží zboží. Vzhledem ku stále klesajícímu kursu rakouské koruny musil si žalovaný uvědomiti, že žalobkyni nemůže býti lhostejno, kdy jí bude zaplaceno, zejména když pokles kursu byl tak rapidní a neudržitelný. Za tohoto stavu nelze ujednané podmínky platební děliti, jak činí žalovaný. Žalovaný nemůže se
důvodně odvolávati na to, Že je podle ujednání oprávněn platiti v korunách rakouských dle smluveného kursu přepočítacího, když nedodržel
platební lhůty, nýbrž byl v prodlení tou měrou, že žalobkyni dostati se
mělo zaplacení místo v březnu (v dubnu) 1921, teprve v listopadu 1921,
do které doby poklesla hodnota rakouské koruny tak, že 100 Krak. rovnalo se jen 1·80 Kč. Tímto opozděným placením číselně stejného obnosu
rak. korun bylo by se dostalo žalobkyni zaplacení jen zlomku její pohledávky a nebyla proto žalobkyně povinna, toto částečné placení při
jati (§ 1415 obč. zák.). Nejsou proto správná tvrzení odvolatelova, že
žalovaný placením v listopadu 1921 svůj dluh vyrovnal, a Že první soud
neprávem placení toho nedbá. Je prokázáno, že žalobkyně odmítla při
jati ony částky žalovaným složené, a jelikož odmítnutí to stalo se dů
vodně, nepokládá je první soud právem ani za částečné placení. Při tom
nezáleží na tom, ·zda jsou ony částky v bankovních účtech dosud při
psány k dobru žalující strany, když je prokázáno, že děje se tak proti
její vůli. O nějakém obohacení strany žalující nemůže býti řeči, poně
vadž žalovaný má možnost částkami těmi disponovati. Ze skutkových
zjištění prvního soudu vychází, Že je žalovaný od 15. března (15. dubna)
1921 v prodlení s placením trhové ceny a to v prodlení zaviněném. Nedodržev podmínky,· za které platiti mohl v korunách rakouských podle
vymíněného přepočítacího kursu, je povinen zaplatiti v korunách česko
slovenských, na které účty zněly. Zavíněným prodlením žalovaného odpadla jen výhoda, poskytnutá mu pro pří pad, že z a p I a tí
v čas. Předpoklad ten se nesplnil. Stranu, jež nedostála včas smluv-

. ,. e v zaviněném prodleni, stihají škodlívé následk~
nimu závazku, nybrlz2~5 1323 a 1324 obč. zák.). Musí proto žalo~?ny.
I'rodle11l toho (§§ h d'
. rakouské koruny, mezitím nastavslho.
. .. 'sledky zne o nocem
I ' ·k t".1
ne".
sÍl I bna o všem praVOII11
. . za·sada·ln , oby obmeškaly· d uznl 1
eZI. ze
Pnčllo
y
s~
dl·
aby
1110hl
škodlivé
jeho
úč1llky
sva
ovah
na
svého vlast11lho pro er;I" ~,
.
·ka
J.
enž
smlouve
radne
dostal.
sm Iuvm . , , ,. s o u d nevyh ove'I dov ola·nl' .
NeJvyssl
D ů vod y:
,
'ní osoudil odvolací soud věc správně, a postačí
Po, s!rar;ce p~;z nf důvody napadeného rozsudku, jež nebyly vyv prv11l rad." ~ou.
y dovolatelovými. Tento omezil se na opakovráceny pravn!11;1 vtyVkOd
eseny' ch v odvolacím spisu proti rozsudku
..
'ních naml e
vzn
.. ,
I.
d
va11l pr~v
b 'I námitky tyto vyvráceny JIZ odvo aClm so~ e111.
proces11lho soudu: a ydOVO
y I t 1 'e přepočitací kurs nebyl sJednan na
~ ~ uv,.' m výslovně avšak odvolací soud
Nesprávným Je nazor I
určitou, dobu.. Nesta o ~e . a sf~~~an nenesl s~ k jinému (čl. 278 obch.
. d 'n byl pouze pro případ bezodsprávne poukazal na to, ~e u.m:
zák.) a že určitý. přepO,čltacl u~s sJ~ n~om te netto Kassa). Žalovaný
kladného pla~em ,k~p11l ~:ny, (be~e ku~ní s~louvě směřuje úmysl stran
jako obchodmk vedel do re, ze pll
.ho vzájemného plnění. Žalobce
k tomu, by každé .d,os~alo ,se rov~~fe2en~alovan.m přepočítací kurs pro
,
žádati by po něko
vzal na se rISIko JIZ Ílm, ze sJed
ho
případ ,b~z.odkla~néhOIP!a~ení" nelz~e~Sean~ ~d p~~lesu
kur~ovní hodnoty
k ní cen ve měně česko
Iika meslclch pnpl p nem, Jez VZ,
stalo se takřka bezce7ným: Fak:ur~~I~~I~u~a
>~mrech~ungskurs 610: 1,
O
slovenské. Obsahova y mlmttO K a Od·volací soud právem pokládá
hlb
n prompte ne o ass «.
, . . .
jednotnou úmluvu, v,níž j,:dno
·1 ' I
,
y. nevyhovel pozadav u promp ll!
druhém. )~kml e. hzatovan 'hod), urc'l·tého přepočítacího kursu i zvláštnůže JIZ doma a I se v Y .
I .1 ,.
n~~ I"fště důsledkem. čehož byl právem odsouzen, ~Y p aÍl pnmo
~'~I~b~i '~~ měně československé. Nezáleží proto na tom, ze bude ve skuplatiti více, než, kdy:by.?yl platYlve,
nJ.
I . d
. . h dy Ílm ze JI nepouzl vcas.
,
se
náhrady škody zvláštní žalobou., Kupní
založen byl nárok na zaplacení kupní cen Y
skutečně
ožaduje mimo to byl žalovaný odsouzen ,n~ u~ e UfO,
z rodlen; k čem~ž nebylo třeba zvláštní žaloby. Konec;,a n~mltka, .ze
2alobce
vrácení
u vídeňského bankovního spolku a ze to.ho ~,11l r;ena I ,?e y
,
111
I
e
k
·
proto
přihlédnouÍl
v
nze11l
dovolaclm.
Ostatne
vznesena, a ne z
.
k t čf'
k' I odvolací soud správně na bezvyznamnost s u.e, nos I, ze
byly žalovaným na jméno žalobcovo, Jezto se tak
stalo proti vůli tohoto.
Q
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čís.

2694.

Kdo předal bance cizí valuty, pro něž mu ba?~a zří~l~ zvl~Š~í
nemá nároku na zisk, jehož snad banka docílila obc o Y s Je o
cizí valutou.
účet,

976

977

~ylo věcí toho, ~d? svěřil bance cizí valutu za vyvezené zboží, by
. ~rtkazal bance, odvestt valutu bankovnímu úřadu. (Nařízení ze dne 28
h~t~'padu 19191 , čís. 644 sb. z. a n. o obchodu cizúni platidly). Neuči:
1It1-1t tak, nemuze na banku nastupovatí o náhradu škody proto že valut neodvedla.
'
vo

(Rozh. ze dne 5. června 1923, Rv I 744/23.)
. Žalovaný byl v obchod nim spojeni se žalujíci bankou a vybíral si
zalohy ~a peni~e, jež pro něho na žalujicí banku docházely za zboži,
vyvezene do Nemecka, v markách. Když marka začala klesati zřídila
ban~~ pro žalovaného v dubnu 1921 zvláštní účet marek, jejž ro;lišoval~
od, uetu ~ Kč, kam zapisovala pouze zálohy, poskytované žalovanému.
Jezto se učet marek stále znehodnocoval žádala v únoru 1922 žalovaného, by jí dal ku krytí těchto poklesem' marky a znehodnocenim marko~é~o ~č~u P5'vstalých rozdílů 12 směnek po 1500 Kč, z nichž mu
ka::dy. meslc. vzdy. dne prvního jednu předloží k zaplacení a spokojí se
s .temlto splatkaml jen v tom případě, budou-li splátky přesně dodržovany.
opačném phpa~_ě vyhradila si pr~vo všechny zbývající směnky
?Čll1ltI :hned splatnyml. Zalovany tyto smenky in bianco svým podpisem
jako pn.l~tel podepsal. )e~to žalo;,anj splátek přesně nedodržel, vymohla ~I za,lobkyne protI nemu smenecný platební přikaz na 18.000 Kč
pr~tI nemuz žalovaný namitl vzájemnou pohledávku, ježto. prý mu byl~
zpusobena škoda. tin;, že banka, ač k tornu byla dle zákona ze dne 28.
h~to'padu 1919 ČIS. lJ44 sb. z. a n. povinna, marky, jí odevzdávané, odvade,tI bankovnimu. úřa~u ministerstva financí, neodvedla. Kdyby byla
jl~j§ 6, .11 a 20 CIt. zakona jednala, byla by marky zpeněžila dle tehde]Slch vyhodných. kursů, a žalovaný nebyl by ničeho dlužen, naopak
m,el by u banky aSI 25.000 Kč, neboť dobropisy za odvedené marky by
presaho:,~ly zalohy u ba?ky. vybr~né. Dále namítl žalovaný, že banka
m,~r~y! jez vykaZUje, v dr~em nema, neboť jest prý nemyslitelno, by penezm ust~v př.~s ~atastrofalní pokles marky podržel si marky žalovaného.
Žalobkyne,za]Iste :n~!ky výhodně zpeněžila a jest povinna, jsouc obohac,ena, ~npsah vyte~~k za marky asi 70.000 Kč žalovanému k dobru.
S?,.enecny platebm pnkaz byl ponechán v platnosti s o u d Y vše c h
trl s t o II C, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

y

dŮVOdů:

.Neoprá:,něna jest výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po
str~nce pravni a že Odvolací řizení zůstalo neúplným (§ 503 čís. 4 a 2
:. r. s,),, a) Po~ud se !kn~ námit~J:'! že žalobkyně nemá marek, jež do~
sly pr? zalovan:ho, jezt? je zp,enezlla, a 'proto jest povinna, vydati .žaI~vane,mu to, .oC se, na jeho,~.cet obohatIl~, dlužno připomenouti toto:
Jest vseobecne .zna~o a, mz.Sl, soudy s~r~vně k tornu poukázaly,. že
banky neuschov~v~!, p,:ne~, .lez. komltenh JIm odevzdávají nebo jež pro
komItenty' dochaze]l, nybrz JImI obchodují. Kdo odevzdá bance česko
sl?venské kooruny, ví" že banka jich nepodrží, nýbrž použije jich k růz
nym obchodum, alezádného rozumného člověka nenapadne, žádati na
bance, by mu vydala to, co ziskala obchody, prováděnými jeho penězi;

kaicly ví, že mu přísluší jen nárok n~ vrácení ~;levz9aných č~skosl.ovel;
ských korun a na náhradu smluvenych, po pnpade obvyklych uroku.
Stejně i ten, kdo přenechá bance cizí valuty, pro něž mu banka zřídi
zvláštní účet, znějicí na c~zí valutu, může ~. nebyl.o:1i nic jinéh~. ujed:
náno ~ od banky jen pozadovaÍ1, by mu vratrla CIZI valutu a pnrostle
úroky ale nemá nároku na zisk, jehož banka snad docílila obchody,
k niň,Ž použila svěřené jí cizí valuty, vždyť by rubem toho bylo, že by
banka mollla po připadě žádati na komitentovi náhradu ztráty, která
by vzešla takovými obchody .. žalo.vaný, k jeh?ž pří~azu zřidila .žalobkyně zvláštní účet pro ,ctochaZejlCl marky, ~ )enz preos, opeto.~ne u~o
zorněnÍ a vyzvání ?d~prel r~ah~acl to~~to uctu, l1:muze tudlZ na ;;alobkyni žádati nic j111eho, nez vyp!atu .uetu v mark~ch: S toho!o pra~
ního hlediska nebylo třeba, provadetl dukazu o tom, ze zalobkyne zpenežila došlé marky, a nelze spatřovati v:"dn,:st a neúplnost odv~lac~?~
řizení v tom, že tyto důkazy zejména tez d~~az korespond~n<;1 zaluj:~1
fili{,lky s ústřednou, týkající se markového uctu, a odučtoval11m v pn:
čině prodaných marek, ~ebyly 'připuštěn~ ani, v druhé stohcl. b) Take
pokud se tkne otázky, pké dusledky melo, ze ba~~a od,~?bna 1921
neodváděla marky bankovnímu úřadu, lze souhlaslÍ1 s I11ZSlml soudy.
K »Pokynům pro provádění ·obchodů cizozemskými platidly«, k~eré byy
předloženy teprve při odvolacím líčení, nelze dle §§ 482,513 c. r. s, mlt~
zřeni, poněvadž jde o pouhou vnitřní instrukc!, jež není ~ad.~na moc!
zákona a nebyla n~~~ži~ě uveřejn~na. ~)dv,~lacI .so~d n,en~el ]I v!astr:e
od odvolatele ani pnpÍ1 a ke splsum pnlozltr, nybrz mel jl p'!Oste vratíti. Proto nutno také pominouti veškeré vývody dovolaclho SpiSU, pokud
se zabývají touto instrukcí a odvozují z ní dů~ledk~. I'<ižší s?udy na
základě sdělení bankovního úřadu ministerstva fInanCI z]lstrly, ze podle
oběžníku tohoto úřadu marky jako exportní valuta od 1. září 1921 již'
se neodváděly. V tom, že nebyly od~edeny m,arky,. doše~ší 'pr? žalo~
vaného od 1. září 1921, nelze tedy vubec spatrovatI porusenl. predplsu
nařízení vlády ze dne 28. listopadu 1919, čís. 644 sb. z. a n., a .šlo by
jen o dobu od dubna do 1. září 1921. Tu pak lze souhlasltr s nazore~
nižších soudů, že dle §u 6 zminěného nařízení bylo vzhledem k tomu, ze
žalovaný nevyvážel zboží prostřednictvim žalující banky, tato také neobstarávala vývozních povolení, nýbrž ,prováděla pouze Inkaso peněz
a další úhrady ve smyslu jeho ~rčitý,:h příkazů, věci. žalov~n~ho,. by
žalobkyni, pokud šlo o marky, zlskane vyvozem zbozl v, kaz~~m jednotlivém případě přikázal, aby odvedla marky bankov111n:u uradu" a,
neučinil-Ii tak, nýbrž přikázal-Ii naopak žalobkyni, by mu je na zvlástním účtě připisovala, musi jako přikazovatel přičítati sám sobě škodu,
která mu snad vzešla neodváděním marek bankovnímu úřadu, a nemůže
za ni činiti odpovědnu žalobkyni. Tato -- věděla-Ii o tom, že jde o vývozní valutu mohla se sice státi trestnou dle čtvrtého odstavce §u 21
zmíněného nařízení, po případě bylo právní jednání v po~er,: m:zl
ní a žalovaným dle §u 879 obč. zák. niči, - ale nelze tvrdlÍ1, ze zalobkyně jest vůči žalovanému zcela nebo částečně (§ 1304 obč. zák.)
povinna náhradou škody, když se zachovala přesně dle příkazu žalovaného' tím méně pak lze v poměru mezi žalobkyní a žalovaným použíti předpisů §§ 1301 až 1303 obč. zák., které předpokládají škodu,
jež několik osob společně způsobilo někomu třetímu. Když tomu tak,
,
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nebylo ovšem třeba prováděti dukazy O výši tvrzené škody, a nelze
am v tom směru vytýkati odvolacímu řízení neúplnost po rózumu §u 503
čís. 2 c. ř. s.
čís.

2695.

Výrok o útratách zajišťovací exekuce není vykonatelným, dokucl
není právoplatně rozhodnuto o hlavním nároku.
(Rozh. ze dne 5.

června

čís.

2696.

Soudním potvrzením vyrovnánkyízaniknehl~Či~ndost ahexá~ku~níCh rtoitUIŮ,
.. h' . Ttelé pro své pohledáv
vymo' pre z
Jemm vy vnaJ'UC z ,~' v~.' IhosteJ'no že dle tvrzení věřitele dlužník zavázal se po té
c 10 r!Zem,
' ,
,,·t I'
'..
d t 10
doplatiti schodek, jehoz se ven e 1 vyrovnaOlm ne os a .
(Rozh. ze dne 5. června 1923, R II 240/23.)

1923, R II 216/23.)

. Žád?s! vymáhajícího věřitele, by mu byla povolena exekuce pro
u!raty, jez mu vzmkly vedením zajišťovací exekuce proti témuž dlužmk~, s O udp r V é s t ol i c e zamítl, ježto výrok o útratách zajišťo
vaCI exeku~e stane se vyko~a:elným teprve s pohledávkou, jejíž vykona!elnost vsak nebyla prokazana. Rek II r snl s o u d exekuci povolil.
D u vod y: Rekursu nelze upříti oprávněnosti. § 371 čís. 1 ex. ř. v doslovu čl. VII. čís. 46 novely ze dne 1. června 1914, čís. 138 ř. zák. při
pouští zajišťovací exekuci bez osvědčení na základě potvrzujícího rozsudku .odvolacího. s?udu~ bylo-Ii proti němu podáno dovolání, a jest
exekucI. tuto e.rovestr zpusobem, v §u 374 ex. ř. uvedeným. Ježto však
P?~ledavka ~rlSouzena a útraty přiřknuté dvěma stolicemi pravoplatně
p.nrknuty nejsou, nelze povoliti prodej zabavených věcí. Ohledně útrat
teto, exekuce. ku zajištěni platí však ustanovení §u 41 c. ř. s. § 74 ex. ř.,
toÍlz povl11n~ strana mUSI Je po uplynutí lhůty k plnění vymáhající straně
zaplatIlI,. a je~t. tato také oprávněna, ku jejich vydobytí žádati prodej
zabav~nych vecI.. neboť, Ježto vymáhající strana má nárok na zajištěni,
JSou utraty take nutne ku dobytí práva. Strana dvěma stolicemi odsouz~ná)~st tedy povinna útraty zajišťovací exekuce zaplatiti a byla
~ymahajICI strana oprávněna také žádati o pokračování v exekuci za
učele~, ~ydo~ytí těchto útrat; ježto exekuce byla již povolena, nebylo
zapotrebI ovsem o povolení exekuce žádati, nýbrž pouze o pokračování
J.ezto z~bavené předměty stačí úplně ku krytí malícherné pohledávk;
utratove.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

. út.raty ~xekučníh~ návrhu a výkonu exekuce jsou příslušenstvím
hlavl1lho naroku a nasledkem této své akcesomi povahy sdílej i osud
pohle?ávky hlavní. Zajišťovací exekuce, i když návrh na její povoleni
test zakon~m odůvodněn: povoluje se vždy prozatimně a v předpokladu,
ze se .vymaha~a pohl~davka s5ane vykonatelnou. V případě. že by byla
hl~vn~.p.ohl,e,davka erav?platne oduznána, nese podle §u 376 ex. ř. vyma~aJI~I . ventel .veskere s povolenim a výkonem zajišťovací exekuce
spojene uhaty samo .Nemohou se proto tyto útraty státi vykonatelnými,
pokud nem o hlaVnI pohledávce rozhodnuto. Prvý, soud tedy právem
bezdůvodnou žádost za exekuci k dobyti útrat zajišťovací exekuce
zamítl.

'Ila"cí věřitel nabyl proti dlužníku exekučního titulu rozsudkem
Vyma'kání
JI ze dne 26. řijna 1920. O·]lnem
, . dl UznI
"ka b
yoIpot 'e za0
zm:~zení vyrovnací a dle tvrzení vymáhajícího věřitele zavázal se
aJedno r 1 u'nora 1922 dlužník zaplatiti ve dvou splátkách pohledávku
mU ne 2 8 .
. hl' k
dl "'t I
'd 10001. Ježto dlužník nedodržel umluvenyc sp ate ,ve ven e
az o
;0.
1'1
k
' soud za
exekuci, již s o udp r v é s t o I i c e ,pov.o 1, r e u.r s ~ 1.
" •
míti exekuční návrh. D ů vod y: StíŽn.ostI n~lze 0lra~nem upnt~. J~st
sice pravda, že soud povoluje exekucI ~a. zakl~de navrhu vym.aha]lCI
strany bez výslechu dlužníka a bez Jednam; avsak soud po~o!uJe exe~
kuci ve smyslu §u 3 ex. ř. odstavec prvý' na :,ákl~d~ exe~uc~~c~ tItulu
v §u 1 až 2 ex. ř. uvedených. V tomto pnpade uvadl v~,:,!aha]lCI strana
sama v návrhu, že se dlužník po rozsudku ze dne 26. rIJna 1920 a .p~
soudním vyrovnání ze dne 1. června 1921 zavázal zaplahlI vymah~JIcI
, straně dne 28. února 1922 do výše 100% celou pohledavku s, ves~e
rým příslušenstvím a ,sice dne 15. října a dne 15 .. hstopad.u, ze vsak
těchto splátek nedodržel a že proto žádá k vy~O?y!I pohledavky p~v~
lenÍ exekuce. Vymáhající strana v ná~rhu neuvadI, z~ by s~ byl. dluzmk
28 února 1922 soudním smírem zavazal k zaplacem vymahane pohledá~ky. Pak-Ii se tak nestalo, nemůže býti na zá~ladě tohoto. ujed~ání
exekuce dle ustanovení §u 3 odstavec prvý ex. r. povolena, Jehko z tu
nelií žádného exekučního titulu.
.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolaclmu rekursu.

1::

Důvody:

Dle §u 53 vyrovnacího řádu jest. dl~~?ík sproštěn ,vrrovnáním,
soudně potvrzeným, závazku, nahradIlI ventelum ?odatecne sch~d~k,
který na svých pohledávkách utrpěli. Tí.m zamkn.e UČIl1~ost exekucm~h
o

tituIú, které si věřitelé vymohli pro sve p~hledavky pred"vyrov.naclll;
řizením. Pusobnost takto zaniklého exekučmho tItulu ne~t:zlvne,.I kdyz
dlužník se věřiteli později zaváže, onen schodek. do plat!!!. ?:a~azala-!I
se tedy povinná strana v tomto případě d~platrlI vymahaJIcI st.rane,
jak tato tvrdí, _ avšak stranou povinnou poprenoo Jest - ?ne..2~. unora
1922 dlužnou pohledávku do výše 1OOro, nem.uze vymahajICI strana
k vydobytí tohoto schodku použiti j~ko :xekuč,mh~ lItulu rozsudku ~ro
zmeškání ze dne 26. řijna 1920. Ponevadz ,:y~ahaJICI, s~ran.aex~kuč11lho
titulu nemá, zamítl právem rekursní soud Je]l exekucm navrh J3ko neodůvodněný.
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~, Pokud lze požadovati daň z obratu (zákon ze dne 8. srpna 1921
321 sb. z. a n,) za dodávky obilí v říjnu-prosinci 1921.
'

CIS.

":ro~přesunu~í daně z obratu jest lhostejno, zda jde o převod dobrovolny, Cl nuceny.'
Pro započítání daně do přejúnacích cen za obilí jest rozhodno zda
dodávka smluvena před 1. říjnem 1921, či po tomto dni,
'
(Rozh, ze dne 5. června 1923, Rv II 450/22.)
Ž~lované družstvo bylo komisionářem »Centro kooperativu« pro
o~re: O. a Jako takový kupovalo obilí pro Centrokooperativ u země-o
d~lc~ v ?kresu O. a to na základě usnesení politické správy za ceny
prejlmaCI, stanovené nařízením vlády republiky Československé čís. 224
sb. z. a, n. ,ze dn,:30. ,června 1921 [§ 2 \3) 1,' žalující firma byla následkem vladlllho nanzem povmna obIli dodavaÍl žalovanému družstvu a dodala mu v době .od ll.. ř!jna ~o 15. prosince 1921 jako Komisionáři
»Centro kooperatlvu« obJl!. Dan z obratu při těchto dodávkách činila
!006 Kč. Tvrdíc, že na základě §u 12 zákona ze dne 12. srpna 1921,'
CIS., 321 ~b. Z. a n. jest oprávněna přesunouti tuto daň na žalované
druzs!~o j~ko r;říjemce .z~b?ži: Ježto .obilí bylo dodáno po 1. říjnu 1921,
po p,npade dan tu zvlaste uctovaÍl a cenu o ni zvýšiti, domáhala se
zalujl~1 fll'ma. na d;užstvu zaplacení daně z obratu. P l' o c e sní s o u d
p rve s,t O II c .e, zalobu za;TIítL D ů vod y: Ve sporu jest rozhodným,
zda d0;lavku obl~1 jest povalOval! za dodávku, smluvenou před 1. říjnem
192!, CI za dOdavku, nezakládající se vůbec na smlouvě. V onom pří
p,ade platí ustanovení třetí věty §u 12 zákona ze dne 12. srpna 1921
CIS., 321 ,sb~ Z. a n., v druhém případě naopak dlužno použiti ustano~
ve,m pr~e vety §u 12 zákona. Soud jest názoru, že při dodávkovém pomeru z~~konna povmnost, obsažená v- §u 2 zákona ie dne 30. června
1921, ~CIS. 224 sb. z. a n." n~á význam smlouvy a jest ji považovati za
nahlaz;,k smlouvy. Podotyka se v tom směru, že vláda stanovíc cenu
1?0 Ke za 100 kg pšenice (žita) zákonem ze dne 30. června 1921,
ČI~. 224 sb. '!:.. a n;, bezpochyby vzala zřetel na všechny dodavatelovy
naklady, tudl!.. ta ke na 1 % daň z obratu, již nebylo toho času lze pře
s~no~l! ,na pnJ~mce. Stala-li by se dodávka na základě smlouvy, uzavre~l: ,p:ed 1. r~jnem 1921, nebyla by žalobkyně oprávněna daň z obratu
zv!asl z:,lovanemu Áružstvu účtovat, jelikož tu zvýšení daně není pro\oze dan z obrat,:,č~~!,při ~odávkách zemědělských jenom 1 % 'právě
tak, jako podle ~dnVejSlho zakona ze dne 11. prosince 1919, Cls. 658
sb. z. a, n. Je~lkoz zde z těchto důvodů platí ustanovení třetí věty §u 12
~vedene?o zakona, nemá žalobkyně nároku na náhradu této daně od
zalo;,anehoo družstva j~ko, příjemce. O d vol a c í s o u d žalobě vyhovel. D u vod y: Na!IZelll vlady ze dne 30. června 1921, čís. 224 sb.
z., a on. a. ze dne 21. cervence 1921, čís. 237 sb. z. a n., ukládá země
de1cu~1 jednothvcům, by určité množství obilí za určitou cenu státu
dodalI, a, dle §u 5 nafízení ze dne 30. června 1921, čís. 224 sb. z. a n.,
obc~?dmm pr?Vedelllm výkupu, převzetím a zaplacením dodaného obilí
poveruje zemedělské organisace a obchod, a jest to dle §u 20 nař. ze

21. července 1921, čís. 237 sb. Z. a n. okresní správa politická, kt~rá
nehoduje o rozvrhu povinné dávky, na kterém se usnesla obecní repar~?tni komise. Proti rozhodnutí ~kresní, správy politické Iz~ se pak odvo,lati k zemské správě polIt~cke,~ktera ,roz,hodne s k~necnou, pla~nostl:
Z těchto ustanovení plyne, ze pn určem davky Jde o .~kon .vlady, )el';uz
na straně dodavatelů odpovída tohko povmnost poslusnostl.' mko!1 vs~k
právo, podmínky stanovovati. Je-II, t0m.~ tak, nelze d?davku zalujl~~
strany považovati za dodávku, zakladajlcl se na smlouve. Pak ale slusI
při řešení otázky, ~do ohledně dodávky má platiti ,daň z obratu, užití
prvé věty §u 12 zakona ~e d?~ 12. srpna ,1,921, ČI~. 321, S? ~. a n.,
totiž že podnikatel (z~e zalujlcl st~ana) ,;~u~,; oso1;e, majlcl narok na
dodávku (zde žalovane strane), dan zvlas! uctovah.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.

d

D II vod \':
Ať zákon zní tak neb onak, nikdy zajisté nechce, by daň z obratu
přesunuta bvla na kupujicího dvakrát a aby takto prodávající- tržil zisk
nad smluve~ou neb úřední cenu, zisk tedy neoprávněný. Rozhodným
tedy jest, zdali do ceny §u 2 (3) vládního nařizeni ze dne 30. června

1921, čís. 224 sb. Z. a n. 190 Kč za 100 kg žita, za niž dodáno, vkalkulována byla skutečně v intencích resoluce finančního výboru (tisk 1098
str. 22 a 27) přijaté Národním shromážděním dne 11. prosince 191 9
(těsnopis. správa o 97 schůzi Nár. shrom. str. 2884 a 2887) 1 % daň
z obratu, stanovená v §u 10 zákona ze dne 11. prosince 1919, čís. 658
sb. Z. a n., jak to žalovaná strana při jednání dne 18. dubna 1922 výslovně tvrdila, takže to mělo býti na přetřes vzato a v případě popření
býti zjištěno. Objeví-li se, že daň do ceny zakalkulována nebyla, bude
třeba, což se posud nestalo, ještě na přetřes vzíti a zjistiti, zdali dodávky, o něž jde, smluveny byly před 1. říjnem 1921 čili nic. Neboť
byly-Ii smluveny před 1. říjnem 1921, dopadá na ně tfetí věta §Li 12 a
§1I 49 (4) zákona o dani z obratu ze dne 12. srpna 1921, čis. 321 sb.
z. a n.) dle nichž lze účtovati jen daňové zvýšení, kterého však tu není,
protože dle §u 10 téhož zákona při zemčdělských výrobcích činí i nyni
daň ta jen 1 % jako dříve dle zákona ze dne 11. prosince 1919, čís. 658
sb. z. a n., takže by prodatel nic účtovati nemohl a žaloba byla by bezdůvodná. Nebyly-li naproti tomu dodávky smluveny před l. říjnem 1921,
dopadá na věc první věta §u 12 a §u 49 (I, 3), zákona o dani z obratu
z 12. srpna 1921, čís. 321 sb. Z. a n., prodatel daň z obratu účtovati
směl a je žaloba odůvodněna. Tu ovšem dlužno vypořádati se s náhledem odvolacího soudu, který míní, že, když zákon v §u 12 větě třetí
mluvi o dodávkách před 1. říjnem 1921 smluvených, nevztahuje se to
na sporný případ, ježto je tu dodávka státeril uložená. Avšak tu se nesmi
výraz »smluvená« dodávka bráti ve smyslu tom, že důvodem dodávky
musí býti smlouva, neboť i když se dodávka zakládá na zákonné povinnosti jako zde, jest třeba nějakého dorozumění mezi osobou, k dodávce povinnou, a osobou, k převzetí oprávněnou, kdy a jak se dodávka provede, ato ujednání spadá rovněž pod pojem »sn,luveni« ve
smyslu zákona a proto mluvi§ 5 nař. čís. 224/1921 o »výkupu« a § 31
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doplňovaciho nařizeni k němu ze dne 21. července 1921, čís. 237 sb.
z. a n., při řeči o centrokooperativu dokonce o nákupu, ač jde o dodávku státem uloženou (nucenou). Že tak na to nazírati dlužno, podává
se jak z věci samé, tak z ustanoveni zákona. Neboť oč jde? O přesu
nuti daně z obratu, která se přece ukládá zrovna tak při dodávce nucené jako dobrovolr.é, a přesunutí dovoleno zrovna tak tam jako tu,
1 není proto pražádné příčiny, by nakládáno bylo případem nucené dodávky jinak než připadem dodávky dobrovolné. Tak již zákon čís.
658/1919 stanovil v §u 1 (1), že dani podrobeny jsou »úplatné pře
vody (dodávky)« statků, jež se ději k splnění smlouvy zcizovaci a obchodu k0:11isionářských, a v odstavci druhém, že nezáleži na tom, zda
děje se dodávka dobrovolně či na základě zákonného nařízení a to
v .podst~tě, ač co do odstavce prvního zkráceně, opakuje i nyní 'platný
~akon .ČlS. 321/1921 v §u 1 (1 a 2). Z toho plyne, že záleží jen na
uplatnem převodu (dodávce), jenž tu přece jest jak v případě dobrovolného, tak i v případě nuceného převodu (výkupu), dále, že i nucený prodej, o němž mluví odstavec .druhý, spadá nutně pod pojem
smlouvy zcizovací, o niž mluví odstavec prvý. Dále skutečně a důsledně
§ 12 ani starého ani nového zákona, mluvě o přesunuti daně o něž
právě jde, ner.ozeznává mezi nuceným a dobrovolným převod~mJ oba
JSou kryty V Jeho výrazu »osoba, majicí nárok na dodávku« na niž
právě přesunuti jde, neboť nárok je stejný, ať se zakládá na' zákonu
nebo ~a s;TIlouvě, ba,právě proto, že zákon myslil vědomě i na prodeje
nucene, UZll schvalne vyrazu tohoto mlsto obvyklého »kupitek Proto
v třetí větě §u· 12 zákona čis. 321/1921 nespočívá těžisko předpisu na
vyrazu .»smluv~ná« dodávka, nýbrž v době, o kterou se tam jedná, zda
vYjednanr dodavky spadá do doby před platnosti zákona [§ 49 (I)],
t. J. před 1. říjen 1921 a provedení její teprv do platnosti jeho, či obé,
Jak vyjednávání tak provedení, do onoho prvého období kdežto v prvé
větě téhož §u předpokládá se, že obé, jak vyjednáváni: tak provedení,
spadá již do období platnosti zákona. A tyto rozdíly spočívaji právě
v t?m, ž,e dřívější zákon čís. 658/1919 sice v §u 12 dopouštěl přesu
uu!r d~ne, ale Jen tak, že se zakalkulovala přímo do ceny, aby, jak mo!rvy dl, odlUm nepadalo ua stát, nesměla se však účtovati zvlášť vedle
ceny, a tak ovšem to k přesunutí nedošlo tak snadno, jako nyní. 'Zákon
c~ce, by, nebyla-li přesunuta daň ještě za starého zákona, to při tom
zu~tal~, setrvávaje tak na zásadě, že zákony nepllsobi zpět (§ 5
obc. zak.).
čís,

2698.

I j i TI a k é nastoupení vojenské služby nežli za mobilisace jest důle
žitým důvodem ve smyslu §u 1154 b) obč. zák,
(Rozh. ze dne 5. června 1923, Rv II 370/23.)
Žalující dělník domáhal se na zaměstnavateli dle §u 1154 b) obč. zák.
týdenní mzdy, ježto musel nastoupiti vojenské cvičení. Pro c e s n i

.

d P r v é s t o I i c e žalobu zamitl, o d vol a c í s o u d jí vyhol ·Je h oz' se mu d 0ů vod y: Dle §u I I 54 b) obč. za·k . v d
os ovu,
v~ i zákonem ze dne 1. dubna 1921, čis. 155 sb. z. a n., přisluši zas ~ °t anci po čtrnáctidenním zaměstnání nárok na mzdu nejvýše týmes n i tenkrát, když z du' 1
"
t·k·"
. h ~s oby ~ em ohl
y apcl s:. Jed.o
b
denní
ežité"pncllly,
v konávati práci nebo službu, pokud ~l t? ne~nvo "l umys nt; ~e, o
h~ubou nedbalosti. Odvobcí so~d Je pra':,~:110 naz?ru,.. z; po':,olalll zalobce na vojenské CVlČ:Dl ]e dulezltou pnclllou, tykaJlCl, se zalobco,v~
osoby, to tím vice, kdyz v ~lO:~v~ch, k §u I I ?,4, b) obč. zak. Jest kon~nl
vojenské povinnosti Jako dulezlty duvod zvlast uvedeno a v tom smeru
zákonem ze dne 1. dubna 1921, čís. 155 sb. z. a n. nebyla způsobena
změna. Že povolání k vojenskému cvičeni sluší po čita ti k důvodům,
v §Ii 1154 obč. zák. uvedeným, plyne také z toho, ~e dle ,§u 8 záko~a
.o obchod nich pomocnících ze dne 16. ledna 1916, ČlS. 20 r. zak., ~ ole
§u II zákona o statkových úřednících ze dne 13. ledna 1914, ČlS. 9
ř. zák. z důvodu toho jest za jistých podminek zaměstnavatel zavazan
odškodniti obchodniho pomocnika (statkového úředníka). TOLTI~ neni
nijak na závadu ustanovení §u 2 nařízeni ze dne 7. srpna 1922, ČlS. 209
sb. z. a n. dle kterého zaměstnanci za dobu, po kterou pro vOjenskou
službu ne~ůže služebni povinnosti vykonávati, nepřisluší plat, není-Ir
právnimi předpisy nebo smlouvou st~,:oveno jinak:. neboť právnim!
předpisy, kterým narukovanýl11 ]e za]lste? plat, ~lu.Sl roz~me!r. take
předpis §u 1154 b) obč. zák. Okoln?st" ze POV?lal1l na., vOJ~?ske,.cvl~
čení není události nepředvidanou a ze zalobce jako VO]ll1 dnve Clllne
slouživší věděl o tom, že na cvičení bude musetI rukovatI, Je pro rozhodnutí tohoto sporu bez významu: Po~ěva?"ž j;diná, n~mi~~a, kt::?Ll
žalovaná činila, že povolání na vOJenske cVlcem nem dulezltou pnclnou Ve smyslu §u I 154 obč. zák., je neodůvodně~ou, a ~ení popř.en:"
že tu jsou ostatní předpoklady §u 1154 b) obč. zak., dluz,:o uznatl, ze
žalobcův nárok vůči žalované jest dle zákona opodstatneli.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

s 'I
o uD

i

D

ů

vod y:

Pravda sice, že plenární usnesení nejvyššího soudu ze dne 26. zan
1922, č. pres. 504/22 uveřejněné pod čís. 1861 sbírky mluvi jen o při
padě mobilisace, avšak to jen proto, že právě jen ten případ byl před
ložen k rozhodnutí. Nicméně i při tom zní tak, že nijak nevylučuje ostatních případů nastoupeni vojenské služby, neboť pravi vý"lovně, že dů
ležitou příčinou dle §u I 154 lit. b) obč. zák. jest »též" p·ovolání zaměstnance k činné vojenské službě za mobiIisace. A skutečně také neni
pražádné přičiny nakládati s případy jiného nastoupeni vojenské slU.žby
jinak, neboť všecky jsou kryty stejně zněním zákona, t. j. pojmem dů.
ležité příčiny, týkajicí se osoby zaměstnancovy, pro kterou nemohl vykonávati prácí nebo službu, a také důvod zákonodárný, který mluví pro
dobrodiní zamčstnancovo \' případě mobilisace, mluví pro ně stejně
i v případě každého jiného nastoupení vojenské služby, takže není pražádné příčiny k rozeznáváni.
'
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Nepřípustný~ ~est ~~kurs. do usnes~ní odvolacího soudu, jímž rozhod~uto ~ odvolam (sÍtznoSÍt) do doplnovacího rozsudku prvého soudu

v otazce utrat.

(Rozh. ze dne 6. června 1923, R I 378/23.)
K žalob~ově návrhu na. cloplnění rozsudku ve výroku o útratách
pro c e s n I. s o udp rve s t o I1 ce' vynesl doplňovací rozsudek.
O d vol a c I s o u cl k žalobcovu odvolání zrušil doplňovací rozsudek
pro zn!atečnost a odmítl návrh na doplnění rozsudku a nevyhověl stížnostr z~lobc~ ,d? výroku o útratách opatrovníka.
N e J v y s S I S o u d odmítl žalobcovu stížnost.
Dúvody:

,P~kud stí~,nost s.měřuje proti druhému odstavci napadeného Usnesem, .J,e~t nepnpu,stnou dle §u 528 c. ř, s. proto,že jde o usnesení, potvr;,uJlCI u,snesem, prvého ~oudu ohledně útrat opatrovníka dle §u 10
c'. r. s, !'vsak take co do vyroku odstavce prvého jest stížnost dle téhož
zakonneho ~stanovení n~příp~stnou, neboť nejde o nic jiného, než
r~zhodnutl, soud~1 druhe sto~Ice v otázce útrat. Jest plně souhlasiti
s ~ ~azorem oov.?lac1h,o soudu) ze opravný prostředek) podaný stěžova
te~~ou ,do doplnovacIho, r~zsudku prvé stolice, a přizpůsobený k formě
rO~0ud,m formou odvolam, nebyl dle povahy své ničím jiným než rek~rsem, proti vtroku o útr,atách, uložených straně žalované, neboť již
navlh zalobkyne n2 doplnem rozsudku dle "u 423 c ř s
"'1 t I'k
proť
'k
'h
" ' . , . mm o I o
... 1 ~yro. u p;ve o .rozsudku o útratách, jehož doslov zdá se jí v té
pncme. nela,snym, ackolrv OdpovIdal úplně žalobní prosbě. Nehledíc
k doplnovacI~:u roz,sudk~., ~el11ěla by proto žalobkyně ani proti prvnímu
ro::sudku v or~::ce ~trat Jmeho ?pravného prostředku než rekursu (§ 55
c. r. ~.) a ~emuze bytr na tom lepe, když byl vydán v té příčině rozsudek
dop!no~,~c1.. Ro}hodnutím soudu druhé stolice dostalo se stěžovatelce
v te pncI?e prezkoumání usnesení prvého soudu stolicí druhou jejíž
rozhodnutI Jest dle uvedeného zákonného ustanovení konečným.'

?

Čís.
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I ;r? výši bolestn~~o jest v~iti za .~áklad jednak sílu a trvání boesb, )~dn~ hospod~rské pomery ~ zlVotní nárok poškozeného.
. Vys~ zavazku dráhy ku ·náhrade škody, jde-li o zraněni úředníka
poš~vn!. antb~lru:rce. Za základ dlužno tu vzíti rozdíl mezi jeho činnými
a ~bPocmkovyml příjmy. Přicházejí v úvahu též diety za ambulanční
s luz u a náhrada za režijniuhli.
.
(Rozh. ze dne 6. června 1923, Rv I 131/23,)

Ža~o?ce, ~onaje službu jako úředník poštovní ambulance b
nenadalem narazu vlaku t
yl při
eZCe poranen. Zalobě proti dráze o náhradu
VY

. ,

,

škody vyhověl pro c e sní s o udp r V é s t o I i c e potud, že přiznal
žalobci kromě výloh léčebních, bolestné 30.000 Kč, ušlé diety od
1. srp~a 1919 do 1. září 1921 7250 Kč, ušlé díety od 1. září 1921 do
1. záři 1931 nebo do případného dřívějšího úmrtí žalobce měsíčně
290 Kč a invalidní rentu od 1. srpna 1921 do 12. záři 1931 včetně nebo
do přípccdné dřívější smrti žalobcovy měsíčních 691 Kč 05 h a od 13.
září 1931 až do žalobcova úmrtí měsíčních 1000 Kč a každoročně do
1. září 1931 nebo do případné dřívější žalobcovy smrti za běžnou režijní cenu takové množství režijního uhlí, jaké přísluší poštovnímu kondukteru. žalobce napadl rozsudek co do výše bolestného, žalovaný co
do výše bolestného i co do ostatních položek. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání ani té ani oné strany., D ů vod y: Proti odv?lacím
vývodum jest uvésti tot~: a) O hle dne b 0,1 e s tne ~ o. Pr~y soud
přizpůsobil bol2stcé spravno 0okolno~tem. ktere ,lS?U smerodat~~ml pro
výměru bolestného:.~ n,elze duvodn<;. tvrd!tr am, ,ze bylo vPIl.ereno na
újmu žalobcovu přrlrs l1l~ko, an: na ~)n;U zalovane ~~rany pnlrs .~.ysoko.
Pocit bolesti nedá se pnrozene vypdntr určItou castkou penezltou a
nelze také stanoviti škálu, vyjadřující stupeň bolesti v pevných peněži
tých číslicích. Bolestné má žalobci jedině umožniti, by si opatřil zpří
jemnění, jež by do jisté míry vyrovnalo nepříjel"né pocity, které zakusil.
Pro výši bolestného jest tedy rozhodující jednak intensita bolestí a JejIch
trvání, jednak hospodářské poměry a životní nárok poškozeného, na
něž fe zvyklým, poněvadž, vezme-li se za základ nynější cena peněz,
umožňuji úSlrdek, iakých nákladů je zapotřebí, by si poškozený mo?1
opatřiti takové zpříjemnění, které jinak nepatří k jeho obvyklému zpusobu života, aniž by však byl zároveň bezdůvodně obohacen. Béře-li
se zřetel k těmto zásadám, dlužno ponechati soudu, by určil dle volného
uvážení výší bolestného. Na okolnost, že žalobce utrpěl urazem existeční újmu pro vždy a že byl trvale zmrzačen, jest vzat dostatečný
zřetel při přiznání náhrady za ušlý výdělek. Určiv bolestné na 30.000 Kč,
vzal prvý soud zřetel na veškeré závažné skutkové okolnosti, zejména
také na to, že dle posudku znalců bolesti dlouho trvaly a že byly velmi
prudké, že dosud trvají, byť i v mírnějším stupni, a že se tento žalobcův
stav sotva zlepší. Uznává proto i soud odvolaci onu částku za přímě
řenou a námitku strany, že by žalobce touto částkou byl bez důvodu
obohacen za nynějšího znehodnocení peněz, jež v dohledné době stěží
se zlepší, považuje za nepřípadnou. b) O hle dně n á li rad y d i e t.
Ž210vaná strana se domnívá, že žalobci nepřísluší náhrada diet, protože
diety představují pouze náhradu za zvláštní výlohy, spojené s výkonem
služby mimo místo služební, a že žádnému státnímu zaměstnanci nejsou
zaručeny služební výkony, spojené s takovýmito požitky. Proti tomu
jest namítnouti, že diety, jaké měl žalóbce, se nevyplácejí jako diety
jiných státních zaměstnanců jen na vyúčtování zvláštních výloh .a od
případu k případu, nýbrž, že tvoří část služební odměny, spojené se
zvláštním služebním zaměstnáním, a že jest na vůli opravněného, jak
s těmito dietami naloží, po případě může je také uspořiti. Jsoii tedy
zvýšeným příjmem, kterým může, oprávněný volně nakládati; odpadnou-Ii, pocítí úbytek jich ve způsobu svého života jako každé jiné zmene
šeni požitků. Ani okolnost, že nebylo žalobci' zaručeno zaměstnání,
s nímž diety jsou spojeny, nečiní nárok na náhradu pochybným, uváží-Ii
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se, že se podle zprávy řiditelství pošt a telegrafů ambulančni úředníci
ponechávají zpravídla tak dlouho ve službě, jak to přípouštějí služební
poměry, jakož i fysická způsobilost zaměstnancova. Pro názor, že služebni poměry vyžadovaly přeložení žalobce z ambulanční služby, nebo
že žalobce nebyl s to, by konal tuto službu až do r. 1931, není ani nejmenš;ho clltvodu, když tě před úrazem byl statným a zdravým. Domnivá-Ii se žalovaná strana. že by žalobce býval službu mohl konati
jen kratší dobu, bylo liD ní, aby to dokázala. Takového důkazu však ani
nenabídla. c) Ohledně invalidní renty. Prvý soud vzal při
výměře invalidni renty za dobu od 1. srpna 1921 až včetně 12. záři 1931
ta základ nynějši, žalovanou stranou za správný uznaný rozdil mezi pensijními požitky a aktivními požitky, jež by žalobce do té doby bral
(měsíčně 691 Kč 05 h) a za dobu od 12. září 1931, kterýmžto dnem by
žalobce byl za normálních poměrů býval zařazen do 13. stupnice pla- .
tové, 1.000 Kč iClěsíčně. Proti přiznání invalidní renty 691 Kč 05 h mě
síčně až do 12. září 1921 nelze důvodně níčeho namítati, ježto tento
rozdíl byl, jak řečeno, uznán Z0 správný a žalobce jest oprávněn žádati rozdíl mezí pensijními požitky a nynějšími aktivními požitky podúřednika téže skupiny. Nastane-li v budoucnosti v tomto poměru změna
toho neb onoho z těchto požitků, je na vůli žalované, by si vymohla· na
základě změny poměrů .snížení invalidní renty po případě i cestou spornou. Co se týče renty 1.000 Kč měsíčně, přiznané za dobu od 13. září
1931, neuplatňuje žalovaná strana, že tato částka se nerovná rozdílu,
jenž žalobci na požitcích ušel; tím méně p1k uplatňuje, jak vysoký bude
rozdil mezi skutečnými pensijními požitky žalobcovými a požitky budoucími v 13. platové stupnici. Namítá jen, že důchod žalobcův, jenž
jest směrodatným pro zjištění invalidní renty, nemllže do budoucnosti
býti zjištěn, poněvadž prý záleží jednak na tom, jaké budou poměry
automatického povyšování, jednak, jaké jsou právě ceny potravin a spotřebních předmětů. Podle náhledu žalované strany by tedy neměl prvý
soud rentu číselně určovati, nýbrž měl jen zjistiti základ pro její vymě
řování, tedy tak, že žalobci má býti vždy nahražena ona částka, jež se
rovná rozdílu mezi pensijními požitky, placenými žalobci poštovním
erárem, a požitky, které by se mu vyplácely jako aktivnímu zaměst
nanci, po případě jako vysloužilci, který vykonal celou dobu aktivní
služby. Důchod, ucházející v budoucnosti, nemůže však nikdy býti zjištěn s naprcstou jistotou. K podstatě rozsudečného výroku však patří,
by to, co má býti přiznáno, bylo vyřčeno způsobem, který vylučuje veškerou pochybnost, pokud možno tedy číselně. Pro výrok jest rozhodným skutkový stav v době přiznání rozsudečného, pokud se týče stav
věcí, jak jej lze rozpoznati v době vynesení rozsudku. Když tedy prvý
soud vzhledem k okolnosti, že nelze toho času číselně zjistiti ani budouci pensijní požitky ani budoucí aktivní požitky a že vůbec ani není
jisto, nenastanou-li změny protL nynějším požitkům, vzal za základ
dnešní požitky a, používaje oprávnění §u 273 c. ř. s., určil rozdíl
1.000 Kč měsíčně, nelze v tom spatřovati nesprávné použití právních
předpisů. Případné změně v základech pro vyměřování bude lze čeliti
tím, že po případě i cestou spornou vzhledem k změněným pomerům a
v souhlase s nimi bude vymoženo snížení důchodu. d) Oh.! e dně r ežij n í h o uhl í. Pro přiznání tohoto nároku není rozhodna okolnost,
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r~edpisu §u 273 c. ř. s. o volné úvaze soudu, nelze-Ii výši nároku zjistiti
vubec . anebo bez nepoměrných obtíží. žalovaná strana nepokládá za
~hodne, by ':'~SIla, kdy,by po~ěry v budoucnosti se změnily, vystoupiti
:al?bou za ucelem smzení duchodu žalobcova; při tom však přehliží
ze oy to byl jen nutný následek možnosti budoucí změny poměrů a že'
kdyby v ,r~zsud~u žalobcův důchod určen byl podle jejího návrhu je~
co do staleho zakla~u, nejen by to nevyhovovalo zákonu, ale byl by
v budoucnosti zase zalobce nucen vystoupiti žalobou, kdyby žalovaná
st~~?a ,snad na základě nesprávných předpokladů vyplatila mu důchod
mzs.1 častkou, než by skutečně byla povinna. Rozhodnutí nižších soudů
o .d~c~o~u ~yhovuJe tedy v~ci i zákonu. Žalovaná strana projevuje dále
ml~em, ze zalobce nema naroku na diety, poněvadž mu za jeho činné
sluzby, pošto~ní náležely jen jako náhrada za výlohy, spojené s vý'<on~m te}o sluz?y, a za zvláštní obtíže služby jeho, a poněvadž nedokaza!, z~ by zust!,1 v P?š~ovni ambulanční službě i nadále a jak dlouho,
J~koz I, ze ,~~ v teto sluzbe bral diety 290 Kč měsíčně také v budoucnosti
al do), zafl! 931, po případě do dřívější své smrti. Ani v tomto směru
nel.ze zalov,~ne straně při svědčiti. Soud odvolací právem uvedl a správně
O~,~vodml, z,e diety, ~yplacené žalobci dřive ve výši 290 Kč měsíčně,
~\lZno, ~oklada!1 za ,čast sl~žcbní odm~ny spojené s jeho služebním zal,lCstnanlln, tak~e mel na vult, Je USpOfltl, což podle skutkového zjištěni
v r~zs~dku prveh? sO,udu také skutečně činiL Žalovaná strana je tudíž
~lld,e §~ 1325 obc. ~ak. povmna, i tyto diety v budoucnosti mu nahraL?~a!,. Jak u~edeno Jest v r.ozsuclkn procesního soudu prvé stolice. Pobd Lde o, otazku, zda-It a Jak dlouho by žalobce v budoucnosti zůstal
v postovm an~bulančni službě a bral diety ve výši 290 Kč měsíčně,
kdyby ne,byl byval 21. července 1919 poraněn, platí zde rovněž zásada
~~isl~vc~a v ~l~ 1293::?č. zák., že sluší za základ rozhodnutí vzíti oby~
c~,nJ beh ve,CI, a 121ZSi soudy s tohoto hlediska správně odůvodnily
r edpoklad, ze by Zllobce, kdyby onen úraz nebyl se stal pravdě 0dol;~le b';,~1 ~Iety 29~ ,Kč měsíčně stále až do 1. září 1931. Nebylo t~d
v t~.O));~cll1e treb.a zad':JÍcl; důkazů se strany žalobcovy. Proti rozhol
í1~1~ v~.JZMC~ soud~. o :ezljnIm uhlí žalovaná strana namítá jednak, _
P, ve tak, Jako pn otazce diet, - že žalobce nemohl dokázati že b
zll~tal v amb~bnční poštovní službě, kteráž námitka byla však 'již v -::
~ra~eva nahore, Jednak, že na režijní uhlí neměl zákonného nároku Ya
ze yo mu ,pos~ytováno jen výprosou. Tato okolnost však jest neroz e
~l~l~n~, tone~a~~ I ,v příčině režijního uhli platí zásada výše uvedená
~~ofa? CI nal,eZl .na,hrada. příjmů, o nichž lze podle všeobecného běh~
p{e,dpokl~~a~l, ze by Je měl také v budoucnosti, a tento předpoklad
~,al ~z o r~zlJmm uhlt, poskytovaném dříve žalobci jako poštovnímu
Lllzencl:.~t~"J; kO~~1 s.lužbu na dráze, neboť vzhledem na skutkové okol~OSÍi, zJlStene mZSlml soudy v příčině diet žalobcových není důvodu
y se m?hlo,po,chybovatí o tom, že by mu, kdyby v této službě b 1 zů~
stť, uhlt r,~zIJn-" ~ylo poskytováno tak: jako dříve, až do 1 Zář/1931
ne o do dnveJsI Jeho smrti, ač neměl na ně zákonného nár~ku,
'
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Odklad exekuce vyklizením· (nařízení ze ·dne ·25. '
409 sb. z.an.).
cervna 1920, čís.
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Při

úvaze, zda má býti nájemci povolen o.dklad exekuce vyklizením,
nelze pominouti důvod, pro který byla povolena výpověd', jmenovitě
neplatí-li nájemce i nadále nájemného, pro jehož neplacení byl vypo-
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vězen.

(Rozh. ze dne 6. června 1923, R II 232/23.)
Návrhu na odklad exekuce vyklizením s o udp r v é s tol i c e
vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. O ů vod y: První soudce
povolil odklad exekuce vyklizením bytu, maje za to, že povinná strana
sice dlužila za činži dne 13, února 1923 340 Kč 76 h do konce února, že
však není prokázáno, že si povinná strana byla vědoma, zdali žádaný
obnos jest dlužna na útratách či na náj:mném a protože tento, obnos byl
jejím právním zástupcem zapl~cen. Nazor prvl21ho soudc,e, ze p~vmna
strana si nebyla vědoma, zda žadany obnos dluzlla za čmzl Čl na utraty,
nemá ve spisech podpory, to tím méně, ,když ?ovi~ná stra,na věd~la, k~
lik obnáší měsíčně činže a poplatek z naJemneho Jl byl sdelen, NaJelllmk
má jen tehdy nárok na dobrodiní, ply~o~cí z, nařízení ze dne 25. ~ervna
1920 čís. 409 sb. z. a n., když dostava svym pov1l1nostem, kdyz tedy
činži' nejen vůbec, nýbrž i včas zaplatí. Ze spisů jde na jevo, že ·p,ovinná
strana dlužila na činži do stání ze dne 24. Itstopadu 1922 242 I,c 63 h,
které zaplatila částečně teprve v roce 1923, ,a že dlužný z~~tek ~40. K~
76 h byl zaplacen teprve přistání dne 13. unora 1923. NaJemnlk, Jenz
činže včas neplatí, nemá ani nároku na ochranu dle zákona ze dne 27.
dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. o ochraně nájemníků ani na odklad exekuce vyklizením bytu dle shora uvedeného nařízení.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
O

ů

vod y:

Oovolacl rekurs není oprávněn, Při úvaze, zda má býti nájemníkovi
povolen odklad exekuce dle vládního nařízení ze dne 25. června 1920
čís, 409 sb. z. a n. nelze pominouti důvod, pro který byla povolena výpověd'. Zavinil-li nájemník výpověď sám, na př. protože neplatil nájemné, rušil pořádek v domě nebo škodlivě užíval nájemního předmětu,
nelze mu, setrvává-li v tomto jednání, přiznati dobrodiní odkladu exekuce dle uvedeného vládního nařízení, neboť toto, jako nařízení výjimečné nutno přesně vykládati a přiznává dobrodiní odkladu exekuce
jen tomu, kdo jinak nájemní svá práva a povinnosti řádně vykonává.
Proto v tomto případě, když výpověď byla povolena pro neplacení činže
a když povinná, jak bylo zjištěno, i nadále, ač nemožnost příčinou toho
nebyla, činže řádně neplatila, byl právem návrh na odklad exekuce dle
shora uvedeného vládního nařízení rekursním soudem zamítnut. že neprávem stěžovatelka omlouvá nepořádné placení činže tím, že prý nevěděla, zdali a kolik na nájemném dluhuje, přípádně je dovozeno v napadeném usnesení.
čís.

2702.

. Znovuzřízení předešlého stavu vyklizením bytu, jenž byl zatim povinným pronajat jinému, lze se domáhati exekucí dle §u 353 ex. t., nikoliv dle §u 354 ex. ř.
(Rozh, ze dne 6. června 1923, R II 233/23.)
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Vymáhající věřitel, tvrdě, že dlužník dopustí I se rušebního činu tím
že byt, ohledně něhož byla uznána držba nájemních práv vymáhajícíh~
věřitele, přenechal třetí osobě, navrhl povolení exekuce udělením zmocnění ku obnovení dřívějšího stavu ohledně bytu na náklady a nebezpečí
dlužníka. S o udp r v é s t o líc e exekucí povolil, rek u r sní
s o u d exekuční návrh zamítl. O ů vod y: V tomto případě jedná se
o čín povinného, který nemůže hýti vykonán třetí osobou a jehož vykonání zároveň výlučně závisí na vůli dlužníkově. Neboť podle tvrzení
strany vymáhající dopustil se povinný rušebního čínu tím, že byt, ohledně
kterého byla soudem uznána držba nájemních práv strany vymáhající,
přenechal osobě třetí, totiž Josefu M-oví. Následkem toho jest jen povinný s to, případné vyklizení tohoto bytu Josefem M-ou vynutítí buď
žalobou vyklízovací, vzájemnou dohodou nebo soudem schválenou výpovědí. Exekucí lze proto povolití v tomto případě pouze dle §u 354
ex. ř. a nikoliv, jak prvý soudce učínil, podle §u 353 ex. ř.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Dovolací rekurs je oprávněn. Nelze přisvědčíti
tnovuzřízení předešlého stavu, i když při něm

rekursnímu soudu, že
jde O vyklizení bytu,
k~er~ ~yl .zatí~ od po~inného p;onajat jinému, jest jednáním, které je
vylucne zavlslym na vulI povmneho (§ 354 ex. ř.) a že exekuce prvým
soudem dle §u 353 ex. ř. podle návrhu povolená, povolena byla neprávem. Všeobecně pkti znovuzřízení předešlého stavu podle samého zákona (§ 356 ex. ř.) za jednání, které může í třetí osoba, najmě vymál,aJící věřítel, předsevzíti a co se týče vyklízení místností, i toto je proveditelnotřetí osobou. že je navrhovaná exekuce dle §u 353 ex. ř. nep~ovedit.~lna pro n,ájemné)lrávo osoby třetí k místnostem, jež vyklizeny
bylI ma)', ~elze .prede,,! nc!. Pokud bylo by k tomu potřebí výpovědi,
nezavlsl dam lell od vule povinného, neboť na základě zmocnění exekučním soudem může dátí výpověď nájemníku i osoba třetí, tedy též
k znovuzřízení předešlého stavu zmocněný vymáhající věřitel.
čís.
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"Sůl průmyslová« jest totéž jako »Fabríkssalz« v německém železničním tarifu. Předpisů železničního tarilu dlužno dbáti z úřadu.

(Rozh. ze dne 6. června 1923, Rv II 367/22.)
Odesilatel označil zboží jako »průmyslovou sůk Zaplativ vyšší dovozné, vyměřené mu dráhou dle položky S 5 b tarifu, platící pro »Salze
Hir chemische und technische Zwecke«, domáhal se příjemce vrácení
dovozného, pokud převyšovalo dovozné stanovené pro »Fabrikssalz«.
P r <) C e sní s o udp r v é s t o líc e žalobě vyhověl. O ů vod y:
Jde o rozhodnutí otázky, zda odesilatelka, označivší zboží, které bylo
označeno v tarífu tehdy platném slovem »Fabrikssalz«, slovem »průmy
slová sůl«, označila zboží správně podle tarifu, či zda bylo nutno, by
česky zboží bylo označeno doslovnějším překladem »tovární sůk Ža-

lovaný erár zastává stanovisko, že zboží, označené slovem »průmyslová_
sůl« bylo označeno jako patřící do položky S 5 B tarifu »Salze Wr chemische und technische Zwecke«, kde platí taríf vyšší. Soud je toho mínění, že při označení zboží slovem »průmys!ová sů!« není ani možno,
by někdo měl za to, že se může jednati o sůl z pramenů, zřídel nebo
podobné soli k účelům chemíckým, kteréž soli právě patří do položky
S 5 b. Slovo »průmyslová sůl« je naopak tak blízké doslovnému pře
kladu slovu »tovární sůl«, že nemůže býti pochybnosti, že se jím chce
vyznačiti týž pojem. Ano slovo »průmyslová sůl« je přesnějším označe
ním pojmu, zahrnutého ve slově »tovární sůl«, nežli dosav&dní oficiální
označení »tovární sůl«. Je to patrno i z toho, že se na označení tom
usnesl pro budoucnost i tarifní výbor železniční dle zápisu č. 11 page II
pod N, který navrhuje označení sůl tovární až v závorce. To platí tím
spíše, poněvadž šlo o překlad tarifu z jazyka německého. Neníť možno
překlad, není-li otrocky věrným, jinak však přesným, považovati za nesprávný. Uváží-li se ještě, že stanice odesilací zboží tarifovala dle tarifu nižšího, nemajíc pochybnosti o tom, o jaké zboží jde, dále, že totožnost zboží byla přílohami nákladního listu zjištěna, a konečné udání
znalce Karla Sch-a, že železniční správy se spokojují s deklaraci, která
třeba ne doslovně, přece dosti jasně zboží označuje, je patrno, že odesílatelka označením »průmyslová sůl« označila zboží tak jasně, že nemohlo býti pochybnosti o tom, jaké zboží dle tarifu to je. Proto je žalovaný povinen přeplatky žalobci vrátiti. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil. O ů vod y: Mezi stranami není sporu o tom, že zásilky soli,
dráze k dopravě odevzdané, byly solí uvedenou v tarifu pod pol. S 5 a
jako »Fabrikssalz«, že byly jako Fabrikssalz ku dopravě přejaty a tarifovánYI a že žalované dráze z poznačení »sůl průmyslová«, ačkoli tarifu neodpovídá, škoda nevzešla. Nárok na placení vyššího dovozného
dle položky S 5 b osobuje si žalovaný erár jenom z důvodu, že místo tarifního poznačení >,'Fabrikssalz« bylo užito poznačení »sůl průmyslová«.
Pokud se filianční prokuratura k odůvodnění tohoto vyššího nároku odvolává na »Všeobecná ustanovení o počítání dovozného« v tarifu prý obsažená, nelze na tyto její vývody vzítí zřetel u důvodů formálních i věc
ných. Po formální stránce jsou tyto vývody nedovolenou novotou dle
§u 482 c. ř. s., neboť uvedená všeobecná us,tanovení nebyla v řízení před
prvou stolicí předložena a nebylo se jich dovoláváno a o nich jednáno,
a ustanovení ta nemají povahy zákonných předpisů, které by soud byl
povinen znáti z úřadu nebo které by byly notorické. Po stránce věcné
nemůže býti sporu o tom, že taková všeobecná ustanovení tarifu jsou
jenom projevem vůle jedné ze smluvních stran, nemají platnosti zákona
a nemohou změniti zákon. Nemohou proto změniti jmenovitě čl. 278 ;:
279 obch. zák., že při výkladu obchodních jednání musí se soud říditi
vůlí stran a nesmí lpěti na doslovu použitých slova že musí bráti zřetel
na obyčeje a zvyky v obchodním životě obvyklé. Následkem toho nelze
pokládati za přípustno, by dráha z pouhého použití jíného než tarífního
slova druhou stranou, když smysl jeho jest nepochybným, mohla vyvozovati protí předpisu čl. 278 obch. zák. pro sebe nárok na vyšší odměnu,
a příčilo by se takové ustanovení tarifu a takový výklad smlouvy dobrým mravům i zvykům poctivého obchodu. Rozhodnutí sporu záleží
tedy jenom na tom, zda žalující strana, když sůl odevzdala ku dopravě
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pod označením »sůl průmyslová«, za daných okolností dostatečně jasně
a zřetelně dala na jevo vůli, by dovozné bylo vypočítáno podle položky
tar. S a 1 pro fabríkssalz platící, a nikoliv dle tar. S a 2, platícího pro
»Quellen-Sprudel und' dergleichen Salze Zll medizinischen Zwecken,
ferner Salze fiir chemische und téchnische Zwecke«. V této příčině stači
poukázati na důvody prvního rozsudku, který' právem k této otázce při
svěduje, na posudek slyšeného znalce, především však na vyjádření tarifního výboru čsl. železnic při schůzi dne 15. a 16. prosince 1921, dle
přílohy N usnesené, dle kterého deklarace »průmyslová sůl« byla za daných okolností, kdy sůl byla dovezena beze cla a licenčního poplatku a
pod dozorem finanční kontroly, dostatečná.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jest jisto, že se žalovaná strana odvolávala již v prvé stolici, v protokolu ze dne 2. března 1922 na všeobecná ustanovení o počítání dovozného. I kdyby se jich nebyla dovolávala v uvedeném protokolu, mo- .
hla se jich dovolávati v řízení opravném, poněvadž § 56 žel. dopr. ř.,
jenž jedná dle svého nadpisu o obsahu nákladního listu vůbec, poukazuje
pod čís. (1), (5) na různé třídy tarifní, § 2 žel. dopr. ř. pak vyhražuje
železnici vydávání prováděcích nařízení se schválením dozorčího úřadu,
jež sluší pojati do tarifu, a dle §u 6 žel. dopr. ř. jest železnice povinna,
sestaviti tarify, jichž platnost jest podmíněna jejich vyhlášením. Jde tu
O předpisy, jichž sluší dbáti za uvedených předpokladů z moci úřední,
a n,sejde na tom, mluví-Ii odvolací soud v. tomto směru o nedovolené
novotě. Ve věci samé jest rozhodnutí nižších soudů správné a jeho odů
vodnění případné. Stačilo by k němu odkázati. Oč vskutku tu jde, plyne
nejlépe z odpovědi na žalobu, v níž žalovaná zdůrazňuje, že fabrikssalz (tovární sůl) a lndustriesalz (průmyslová sůl) není jedno a totéž,
ježto fabrikssalz patři do položky S 5 a tarifu dil I. oddělení B, kdežto
lndustriesalz patří do položky S 5 b a že zásilka měla býti označena
jako fabrikssalz (tar. dil II. sešit 1.). Zásilku sluší označiti v nákladním listu dle jejího obsahu (§ 56 žel. dopr. ř.). Všeobecná ustanovení
o počftání dovozného mluvi o označení zásilek dle jejich obsahu na základě roztřídění zboží (díl 1., odd. B A III. g). V roztřídění zboží jsou
uvedeny zprvu soli' všeobecně a pak se rozeznávají zvláště jednotlivé
druhy solí S5 a) a bl. V položce S 5 a) je zejména uvedena dle něme
ckého textu roztřídění zboží Fabrikssalz. Byla-li zásilka označena v če
ském překladu »průmyslová sůl«, nelze pochybovati, že označení to vystihuje podstatu německého »Fabrikssalz«. Zásilka byla označena
správně dle platných předpisů, výrazem, přiléhajícím předepsanému
označení. Odvolávání se na § 57 žel. dopr. ř. není tedy vzhledem k tomu, co uvedeno, na místě. Nižší soudy vystihly jádro věci v tomto směru
případně. Sluší toliko ještě odkázati k tomu, že ve schůzi tarifního výboru československých železnic konané dne 15. a 16. prosince 1921
bod 11 bylo navrženo, by v položce S 37 a) název »sůl tovární« byl
změněn na »sůl průmyslová«, ježto zákon ze dne 12. srpna 1921 čís.
326 sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákonů o solním mono-

polu, užívá místo názvu »tovární

sůl«,

obsaženého v tarifu,

označení sůl

průmyslová. Nemůže

tedy býti nejmenší pochybnosti o správnosti právního stanoviska nižšími soudy zaujatého. Dovolání nemá podstaty.
čís.
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Ustanovení §u 43 cis. patentu ze dne 5. července 1853, čís. 130 ř.
zák. vztahuje se na služebnost vozové cesty.
Není závady, by nebylo uznáno vydržení služebnosti, třebas toho
času nemůže býti vykonávána.
Pouhým nevykonáváním služebnosti po řadu let, ježto nebylo k výkonu příležitosti, nepřerušuje se vydržení služebnosti.
(Rozh. ze dne 6.

června

1923, Rv II 473/22.)

Manželé Viktor a Aloisie Sch-ovi, Ja~ a zofie S-ov] !' ~·ol~1Ík.J0sef J.
domáhali se na manžeHch Janu a AloISJl R-ovych Z]Iste~I, z,e ]Im ]~ko
vlastníkům lesních parcel přísluší právo JezdItI po par~elach zalovanych
186 louka a 179 les a že jsou žalovaní ~ovll1m svolIl! k tomu;by t~to
právo žalobců bylo vtěleno. Pro c e s nI s o udp rve s t o l, c e zalobu zamítl, o d vol a c í s o u d vyhověl žalobě manželů ,S-ových, ~
Josefa J-a pouze ohledně parcely 186 louka, JInak nevyh,ove! odva1a?I
těchto žalobců' odvolání manželů Sch-ových pak nevyhovel vubec. O u~
vod y: Na str~ně žalovaných jde jednak o lou~u čís. 186: jedna!, o I:sn~
parc. čís. 179, a ježto žalobci právo vozove cesty vyhr~d~e Oplraj~
o vydržení, jsou ohledně le~ní parce:y. 17~ P?vmm dokazal!, ze, tvrzene
právo již bylo vydrženo v case uvere]nem CIS. pat. ~e dne ~. cerven~e
1853 čís. 130 ř. z., t. j. dne 14. července 1853. Nebol § 43 CIt. pat. vyslov~ě ustanovuje, že po jeho uveřejnění polních slu~ebností na le~ní:h
parcelách vydržením již ~~,býti .nelze, a odp?ru]e ,n~zor odvolat~lu, ze
se tento § na případ, o ne]z tu Jde, nevztahuJe, z,nem oa smY,slu zak~na;
Odvolací soud zjišťuje, že se žalobcům nepodanl dukaz, ze vydrzem
bylo již v roku 1853 ukončeno, že totiž nebylo možno dokáza!I, že žalobci (jejich právní předchůdci), na které se dle §u ,1493 obc. zak. ?clvolati jsou oprávněni, již od roku 1823 práva vozo,ve cesty ~o, lesnI par~
cele 179 užívali. Vzhledem k tomu uznal odvolacI soud steJne Jak prvm
soudce, že žalobní žádost ohledně lesní parcely 179 pro nedostatek zákonité vydržecí lhůty není opodstatněna a nevyhověl v tom ohledu odvolání. Co se týče parcely 186 louka, stačí 30tiletá vydržecí IhLlta až do té
doby, kdy R. jízdu činil nemožnou tím, že na parcele 179, po které vede
cesta k parcele 186, dal vykopati dva příkopy. Tu dlužno zase rozeznávati mezi manžely Sch-ovými na jedné a J-em a manžely S-ovými na
druhé straně. Není sporno, že manželé Sch-ovi lesní parcely 234/1 nabyli od manželů Josefa a Anny H-ových, rodičů to Aloisie Sch-ové, a že
manželé H-ovi byli od 28. září 1877 majiteli této parcely. Dle posudku
znalce jest na této parcele les různého stáří, 401etý, 32 až 37letý a
15 až 28letý. Znalec to vysvětluje tím, Že v roku 1887 po shoření stavení manželú H-ových, což se stalo v roku 18,86, tudíž asi 33 až 34 let
před vykopáním příkopu, les byl vysekán, při čemž na části parcely zů
stala asi 51etá náseva, kdežto největší část parcely byla vyklučena. Tato
Civ,lut r01.hGdnutl
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část byla teprve později lesni kulturou osázena. Ježto dle posudku znalce
les dává užitky nejdřive ve 20 letech, jest vyloučeno, že by z parcely
čís. 234/1 již 30 let lesní užitky byly odváženy a prohlašuje znalec ~~
vší určitostí, že lesní užitky, které povozem byly odvezen~, I z neJstarsl
části lesa bylo lze získati v nejlepším případu v posledmch 20 letech.
Poněvadž dle oosudku tráva, plevel a samorostlé listnaté stromoví vůbec
na váhu nepa'dá, zjišťuje odvolací soud, že manželé Sch-ovi a jejich
předchůdci nejezdili v celé 30tileté vydržecí lhůtě po parc. čís. 186
, lesními užitky pocházejícími z parcely čís. 234/1, že se to mohlo státi
nanejvýše v posledních 20 letech, a jest proto jejich žádost i ohledně
parc. čís. 186 louka neospravedlněna. Na tom nemění ničeho ta okolnost, že svědci potvrdili, že manželé H-ovi opětně po oné parcele jezdili;
neboť jízda se v prvních rocích nemohla státi ve prospěch parcely
čís. 234/1, jelikož tato asi po 10 let vydržeci lhůty nedávala užitků. Bylo
proto odvolání manželů Sch-ových zamítnouti též ohledně parcely 186.
Jinak má se věc co se týče manželů S-ových a Josefa J-a jakožto majitelů
parcely 210,214 a 216 les. První soudce uvádí v důvodech, že výpovědi
svědků jsou v příkrém odporu, a vysvětluje to tím, že žalobci a jejich
předchůdci po cestě jezdívali v době, kdy se na poli a na loukách málo
pracovab, a že sporné místo od obce je asi 3 km vzdáleno. Proto se
mohlo státi, že osoby, u žalovaných zaměstnané, žalobce a jejich před
chůdce nevidívali, když po parcele jezdívali. Tím sám připouští, že se
po parcele 186 jezdívalo, což ostatně i v důvodech výslovně uvádí. Přes
to žalobu též ohledně parcel 214, 216 a 210 zamítl proto, poněvadž
30tiletá vydržeci lhůta není dokázána, zejména ježto v posledních letech
se zřídka jezdívalo. Tomuto zjištění odvolací soud se připojiti nemůže,
zjišťuje naopak na základě výpovědi svědků, na základě výsledk~.míst
ního ohledání a posudku znalce, dle jehož, udání vzhledem k stan lesa
ze všech parcel po více než 30 let lesní užitky mohly býti odváženy, konečně na základě údajů stran samých, že tyto a jejich právní předchůdci
jakožto majitelé parcel v 30tileté vydržecí době nepřetržitě jezdívali po
parcele 186 s lesními užitky, že tak činili v domnění a v úmyslu, by vykonali právo vozové cesty proti majitelům sloužící parcely. První soudce
vylučuje v důvodech vydržení i proto, poněvadž jde o držbu nepravou.
V tom ohledu odvolací soud vyslovil již v usnesení ze dne 12. hstopadu
1921, že o nepravé držbě může býti řeči jen tenkráte, když se držite!
násilím neb lstí věcí zmocnil, když se po tajmu v držbu vloudIl neb ma
ji výprosou. Tajné vloudění nelze však tvrditi, když držitel práva zcela
veřejně užívá, a jest v tom případě úplně lhostejno, zda se majitel věc!
o tom doví neb dověděti.musel. Svědky žalující strany a žalobcI samýmI
jest veřejné užívání práva vozové cesty dokázáno.. Tím jest vyv~áce,na
námitka tajného vloudění se (držby nepravé). NámItka §u 1500 obc. zak.
jest však proto bezpředmětnou, ježto žalovaní sloužící nemovitost již
v roku 1885 (1886), tudíž před započetím 30tiletého vydržení nabyh,
takže schází každý podklad pro § 1500 obč. zák. Nejdůležitější pro roz:
hodnutí sporu ohledně parcely 186 louka jest však n,;mitka nemožnostI
výkonu služebnosti a i v tom ohledu první soudce věc dle náhledu odvolacího soudu po stránce právní nesprávně posoudil. Dle situace žalobci
a manželé S-ov i skutečn~ nemají možnosti, vykonávati služebnost ve
prospěch panujících parcel, pokud nemohou jediti po parcele 179, po-

• d·z tato J·est mezi J·eJ·ich maJ·etkem a parcelou
rozsudkem
neva
• b
t186. Tímto
.
t
bylo však uznáno .právem, že žalobcům s~uze nos ~ozo~e Ces y yo par~
cele 179 nepříslusl, a z toho soudl prvm. soudce, ze vykon ~Iuze~nost;
o parcele 186 není možným: Pro nemo~no.st d~la by se v~ak zaloba
iamítnouti jen tehdy, kdyby slo o obJeklIvm, t. J. neodstramteln?u nemožnost. Již V· usnesení ze dne 12. listopadu 1921 u~~dl odv?lacl so.ud:
že dle §u 24 lesního zákona ze dne 3. prosmce 18,52, CIS: 250 r. ,z., ka~dy
vlastník pozemnosti jest povinen, nechatI po Ol VOZItI tak.ove plodm~
lesní, které by se jinak buď nem.ohly doc~la.vykhdllI a. dale dopraVIlI
'lebo při kterých by se to mohlo stalI Jen synl!s velkym nak~adem. O nutosti rozhoduje politicki' úřad. Bude vecI zalobcu, domahalI s,: roz~
~odnutí dle §1I 24 lesn. zák. a, docílí-li příz;,ivého ,:yřízení o~ledne lesm
bllde tím odstraněna i nemoznost
vykonu
na
parce Iy 17 G~,.
•
čk I· sluzebnoslI
t č .
arcele 186. Mimo to není vyloučeno, ze strany a o IV . . jSo.!" v~
fporu, se konečně ohledně jízdy po parc~le 179 doh~d~ou, ne.hl~de am
k tomu že iest možnou změna i cestou zakona. Nebo.! cltovany CIS., pat.
jest za;tarálým a může býti zruše~, n~ž uha~~le, s!uzebnost vozove cesty po parcele 186 dle §u 1488 obc. zak. neuzlva111;.n.
•
•.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání ža~~bcu potud, ze pnznal
manželům Sch-ovým právo jezditi po parcele CIS. 186, ]lnak mu nevyhověl; dovolání žalovaných vůbec zamítl.
Důvody:

V dovoláních uplatňují strany dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř; s.,
žalující strana mimo to také dovolací dů,:Od~ §u 503 čís: 2 a 3 c. r; s.
Opodstatněno jest pouze dovolání žalobc.u VIktora .a.~lolsle .Sch~ovy~h
a i to jen částečně. Je zjištěno, že vozova cesta, o JeJlz vťdr~em jde, Je
na parcele čís. 179 a 186 v K., patřící žalovaným .r;ranzelum Janu a
Aloisii R-ovým, a že parcela čís. 179 je les, .parcela. ~IS: 186 pak I.ouka.
Dále je zjištěno, že žalobci po těchto p~rc;elach ~yvazeh plody. lesu, patřících k jejich hospodářství a že tato JejIch drzba .byla p.rava a b.ezelstná. Odvolací soud však opakovav dle §u 488 c~ r. s. dukazy svedky
a znalci, nenabyl přesvědčení o tom, že tato drzba započala a,lespon
30 roků před vyhlášením cís. patentu ze. dne
č~rvence 1853 ČIS. 13?
ř. zák., jenž v §u 43 stanoví, že ode dne vyhl~sem tohoto patent~, t. J.
od 14. července 1853, práva onoho dr.~hu, Je! je dl; ust.anove~,1 §u 6
lit. a) projednati z moci úřední, nelze JIZ vydrzelI, a ze drzba, dnve započatá, v níž nebylo pokračováno až do. vydrž~ní, P?kládá se. tímto
dnem za přerušenou. Vzhledem na toto ustanovem ?ospel odvolacl so.~d
k právnímu závěru, že žalobcové služebnosti vozove cesty pok:,d se tyce
lesní parcely čís. 179 nevydržeh a potvr~rl proto v tomto. smeru r?z~u
dek prvního soudu. Učinil tak právem .• Zalobcl JSou r:~ omylu: m}mce,
že ustanovení §u 43 cis. pat. ze dne 5. cervence 1853 CIS. 130 r.. zak. se
na pozemkovou služebnost vozové cesty ve ~myslu §~ 392 a nasl. ?bč.
zák. nevztahuje. Názor tento nemá v uvedenem z~kone. opory. a n~da se
zejména vyvoditi ani z jeho úvodních slov, že se lIm m~ pro~eslI uprava
a vyvazení oprávnění, týkajících se dříví, pastvy. a les;'lch vy~~b~u: pak
některých práv služebnostních a vzájemných prav .drzby ~ uZlvam, .a111
z toho, že o služebnosti vozové cesty se am v druhem oddllu uvedeneho
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patentu, obsahujícím §u 15 až 32, ani v ministerském nařizeni ze dne
31. řijna 1857 čís. 218 ř. zák. zvlášť nemluví. Které služebnosti má císařský patent na zřeteli, vychází zcela zřejmě z §u 1 čís. 3 a) tohoto
patentu, jenž jest v §u 6 a) citován a stanoví, že patentu podléhají veskeré polní služebnosti, které nejsou již uvedeny v odstavci prvém a
druhém a u nichž jest služebným statkem les, pokud se .týče půda vě
novaná lesní kultuře. Opačný názor nelze odůvodniti ani poukazem na
ten?e~ci zá~,:~a, vysloven.ou, v §u ~, aby totiž jím bylo dosaženo co
m?zna ne]vetslho vyvaze11l pudy, z cehož naopak plyne, že obmezující
vyklad tohoto císařského patentu není na místě. Ani k tomu nelze práVem ~o~ka:ovati, že by tento právní názor znamenal příkoří těm, kdož
skutecne ]IZ od dávných dob lesní cesty užívali, neboť jednak se ustanovení. §u ~3 cís. pat. ze dne 5. července 1853 čís. 130 ř. zák. na nepravldelne sluzebnosÍl podle §u 479 obč. zák. nevztahuje, jelikož v §u I se
mluvivJslovl!ě j.en o služebnostech polních, tedy pozemkových, jednak
bylo ]IZ clsarskym patentem ze dne 3. prosince 1852 čís. 250 ř. zák.
o to postaráno, by každý vlastník lesní plody svého lesu mohl vyvážeti.
Stanovíť § 24 tohoto patentu, že každý vlastník pozcmku musí připu
sÍlh, by po Jeho pozemku byly vozeny lesní plodiny, jež by se jinak
z lesa ?edaly ,~á~liditi a. dále dopr,:viti, anebo při nichž by se to státi
mohlo jen s pnhsnym nakladem, a ze v případě, že by strany se nedohodly, potřebné zařídí správní úřad. Prá'ifní posouzení věci není tudíž
v tomto ,bodu mylné. Pokud žalobci pod rouškou dovolacích důvodů
§u 503 CIS. 2 a 3 c. ř. s. brojí proti hodnocení důkazů odvolacím soudem, že vydržení sporné služebnosti dnem 14. červenCe 1853 ukončeno
nebylo, neprovádí těchto dovolacích důvodů dle zákona a netřeba se
proto jimi bliže obírati. Podotýká se toliko že výpověd' svědka není-Ii
p:~tokolována; n~přichází v úvahu a že bylo věcí žalobců, p~kud se
lyce ]ejlch pravmho zástupce, by se o úplné protokolování svědecké
výpo~ědi p,ostaral (§ 215 c. ř. s.). V tomto bodu jest dovolání žalobců
l1eo~uvodne.no. Nedůvodným jest též dovolání žalované strany. Vytýk~ne nespr~v~~ práv?í pos~u~ení věci ~hledává v tom, že bylo vyhoveno od~olam zalobcu manzelu Jana a Zofie S-ových a Josefa J-a, pokud. se tyč; 10Uk~ p. čís; 186, ačkoliv ohledně lesní parcely čís. 179 bylo
uznano pra~el:',. z: na tet? parcel~ slu~ebnost vozové cesty vydržena nebrla . Dle mll1enl zalovan~ strany jest zal oba až do rozhodnutí správního
u:ad~ ve smyslu §u 24 CIS. pat. ze dne 3. prosince 1852 čís. 250 Ť. zák.
predetisna, a !něla proto býti zamítnuta alespoň pro tentokráte. Než
okc:lnost, ~e zal obci služebnost vozové cesty na louce žalovaných čís.
186 toho casu nemohou vykonávati, jest nerozhodna. Stačí, že spornou
sh.l~ebno;~ na louce PC; d?bu alespoň 30 let vykonávali, a že jejich držba
~},L pra ,a a bezelstna, Jak odvolaclm soudem bez odporu se spisv ziisteno,. neboť tím vyhověli podmínkám §u 1477 obč. zák. Prável~ ponkazuje odvolací soud k tomu, že poměry ohledně lesní parcely čís. 179
se mo:lOU změniti, a že, nenastane-Ii do této doby promlčení služebnosti
vozov~ c;sty n,,; louce. p. čís. 186, toto právo beze všeho může býti opět
vykonavano. Duvodnym jest naproti tomu dovolání manželů Viktora a
Aloisie Seh-ových, pokud brojí proti rozsudku odvolaeiho soudu i v tom
směru, že jejich odvolání ani ohledně louky 186 nebylo vyhověno. Odvolací soud zjistil, že majitelé usedlosti čís. 31 v K, totiž manželé Sch-ovi
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a jejich právní předchůdci po louce p. čís. 186 se svými lesními produkty jezdili v nejlepším případě v posledních 20 letech a to proto, že
jejich les, když v roce 1887 usedlost čís. 31 vyhořela, byl vykácen a od
této doby teprv zase asi 20 roků dává užitky, jež mohou býti vyváženy
a usoudil z toho, že tito žalobci sporné služebnosti ani na uvedené louce
nevydrželi. Odvolací soud však přehlíží, že držba manželů Viktora a
Aloisie Sch-ových ohledně sporné vozové cesty, kterou tito dle zjištění
prvního soudu, v tomto směru odchylným zjištěním o[lvolacího soudu
nenahraženého stejně jako ostatní žalobci užívali také již před vyhoře
ním, nebyla přerušena tím, že po vyhoření, pokud se týče po vykácení
lesa po nčkolik let z lesa ničeho nevyváželi, proto že užitků nebylo, neboť pouhým nevykonáváním práva dle §u 351 obč. zák. držba nepomíjí,
vyjma případy promlčení v zákoně uvedené. Z toho plyne, že i když
manželé Sch-ovi od roku 1887, pokud se týče od oné doby, kdy dříví
z lesa tenkráte vykáceného za účelem .novostavby vyváželi, sporné služebnosti po několik rol<ú nevykonávali proto, že nebylo k tomu příleži
tosti, jelikož jejich les užitků nedával, také u nich nepřetržitá, pravá a
bezelstná držba této sporné služebnosti trvala přes pokud se týče alespoň 30 let a že také oni spornou služebnost na louce 186 vydrželi.

'1

čís.

2705,

Hostinský ručí i za ztrátu zavazadla, jež bylo ukradeno zloději, do
hotelu se vplíživšími,
Poiem věci drahocenné ve smyslu §u 970 a) obč, zák. Nespadá sem
kulr, ňaplněný zbožím, byť i drahým.
(Rozh. ze dne 6.

června

1923, Rv II 11/23.)

žalobkyně súčastnila se výročního trhu v P. a odevzdala po trhu
SVLlj kufr, naplněný zbožím) žalovanému Vincenci S-ovil vrátnému v hotelu M., v němž bydlela a jenž náležel spolužalovanému Antonínu B-ovi.
Vincenc S. nechal kufr - aniž by ho nějak zabezpečil - státi ve vestibulu, odkudž byl odcizen. žalobu o náhradu škody proti Vincenci S-ovi
a Antonínu B-ovi pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. D uvod y: Poněvadž jest nesporno, že žalobkyně v hotelu M. bydlela a její
věci byly do hotelu vneseny, ručili by žalovaný Josef B. jako nájemce
hotelu a spolužalovaný Vincenc S., vrátný v hotelu, který věci žalobkyně
v uschování přijal, dle §u 970 obč. zák. za věci přijaté v uschování solidárně, při čemž se žalovaný Josef B. nemůže vymlouvati na to, že za-o
kázal žalovanému Vincenci S-ovi uschovávati věci ve vestibulu a uPOzornil ho na to, že zavazadla o výročních trzích přijímá do uschování
jen na své nebezpečí, on že jakékoliv ručenÍ. za škodu odmítá, neboť
tento zákaz je oproti hostům (žalobkyni) neplatný, poněvadž to žalo- .
vaný B. ani nevyhlásil a, i kdyby to byl vyhlásil, nemůže se dle §u 970 a)
obč. zák. sprostití z ručení vyhláškou. Dle §u 1316 obč. zák. ručí hostinští za škodu, kterou způsobí osoby služebné buď jejich vlastní, neb
od nich přikázané k službě, na převzatých věcech cestujících, v jejich
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uložených, a dle §u 970 obč. zák. za škodu, kterou zavinil on, nebo
jeho lidé neb osoby cizí, přicházející za povoláním do domu. V tomto
případě jest však prokázáno, že škoda, způsobená žalobkyni odcizením
kufru se zbožím, nestala se lidmi v §u 970 obč. zák. uvedenými, nýbrž
že kufr odcizen byl cizími lidmi, kteří se do vestibulu vloupali, a nemůže
býti proto o ručení žalovaných dle §u 970 nebo § 1316 obč. zák. řeči.
Zbývá řešiti otázku, zda neručí žalovaní jako obyčejní uschovatelé ve
smyslu §§ 961 a 964 obč. zák. a zda nejsou z toho důvodu povinni
straně žalující náhradou škody. Dle §u 961 obč. zák. má schovatel věc,
sobě svěřenou, bedlivě opatrovati, a k tomu dle názoru soudu patří pře
devším, by věc svěřenou uložil na bezpečném místě. Jest tedy v tomto
případě posouditi, zda byl kufr žalobkyně, byv uschován na plošině ve
vestibulu, jehož dvéře, vedoucí do ulice, uzamčeny byly na klíč, a dvéře
u druhého vchodu, do vestibulu vedoucí, zavřeny nebyly, bezpečně
uschován. Dle názoru soudu byl kufr bezpečně uschován, poněvadž dvéře
opatřeny jsou silným zámkem, který, i když zapldá jen na jeden západ,
pevně drží, okolnost pak, že i okna ve dveřích opatřených mřížovím nejsou zasklena, nikterak nevadí bezpečnému uzavření dveřI, poněvadž zástrč~(y dveří,

kterými jest levé pevné

křídlo upevněno,

jsou

uvnitř

mezi

oběma křídly, takže, ani
hák, zástrčky a tím pak i

kdyby snad někdo mřížemí prostrčil železný
celé dvéře přece otevříti nemůže. O d vol a c í
s o u d uznal dle žaloby. D ů vod y: Žalobkyně posuzuje žalob ní nárok,
pokud se týče Vincence S-a, jako nárok z nedovoleného činu dle §u 1295
a násl. obč. zák., a pokud se týče spolužalovaného Josefa B-a jako nárok
ze smlouvy dlc §u 970 obč. zák. Naproti tomu prvý soudce posuzuje nárok žalobní jak ohledně Vincence S-a tak i ohledně Josefa B-a dle
§u 970 (§ 961) obč. zák. Právnímu názoru žalobkyně dlužno přisvěd
čiti, neboť ustanovení §§ 970 a 970 a), bl, c) obč. zák. vztahují se
pouz~

na hostinské a osoby, jim na

roveň

postavené. Za takovou osobu

však nelze pokládati spolužalovaného Vincence S-a, který byl vrátným,
tedy osobou služebnou u spolužalovaného hoteliera Josefa B-a, a ruči
proto za škodu, žalobkyni odcizením kufru vzešlou dle zásad §u 1295 a
násl., leč že by žalobkyně tvrdila, že také on vlastním jménem výslovně
kufr přijal do uschování, což však v tomto případě se nestalo. Pokud se
týče spolužalovaného Josefa B-a jest vlastně rozhodnouti otázku, zda
dle §u 970 obč. zák. hotelier ručí za škodu, která vzešla krádeží, spáchanou osobami, v hotelu nezaměstnanými, na věcech jemu (jeho zří
zencům)

do uschování odevzdaných od osob, v hotelu bydlících. Prvý

soudce tuto otázku zodpovídá

záporně,

vycházeje z právního názoru,

že hotelier dle §§ 970 a 1316 obč. zák. ručí jen za škodu, kterou zavinil
on anebo jeho lidé nebo osoby cizí přicházející za povoláním do domu.
Tento názor nemá opory ani v doslovu §u 970 a §u 970 a), bl, c) obč.
zák. ani v účelu, jejž toto zvláštní ustanovení zákona sleduje. Neboť
§ 970 obč. zák. mluví všeobecně o lidech cizích do domu vcházejících
(vycházejících) a neobsahuje ani slovem zmínky o tom, že by tito lidé
musili choditi do domu neb vycházeti z domu, kde jsou věci hosttl uschovány, za povoláním. Ustanovení §u 970 a §u 970 al, bl, c) obč. zák.
jako ustanovení zvláštní, ukládají hostinskému povinnost,

ručiti

za

od hostů jemu nebo jeho služebnictvu k uschování odevzdané, v
vyšší, než obyčejnému uschovateli, ježto hostinský ručí za takové

věci,
míře
věci,

vyjímajíc náhodu, vždy, leč že by prokáz,:1 o~olnosti, jež d:e ustan.ovení
§u 970 obč. zák. ho z této povinnosll sprosťujl. MeZI t~ml vsa~ nem uvedeno ani, že hostinský jest sproštěn z P?v.lI1nosll, r~clll za skodu, kte:
rou způsobili n~ věcech, jem~ ~ u~~hova~.1 od hostu odevz;.danych, CIZI
lidé k jeho sluzebmctvLl nenalezeJlcl, kten v hotel.LI, kde V~CI JSOLl uloženy, nemají co dělati, ani že hostinský neručl .za s.kodu zpuso?enou na
takových věccch krádeží, které se dopuslllt Itde CI~I k Jeho sluzeb~lctvu
nepatřící. Naopak ze slovného znění §u 970 obč; zak. plyne nade V~I pochybnost, že hos~inský ručí .i H .škodu, ).ež zp~sobena byla na ~ecech,
jemu k uschovám odevzdanyc~, lk;adezl, ktere dop~slll~ ~e lIde, Jel;t.~
úpl"ě cizí, do jeho hotelu vchazej1Cl neb o~tud vychazejlcl. Tato vyssl
míra zodpovědnosti ~ostinskéh?, ručlt~ lva ~eCl, ,.Jemu od h~stu k ~.sch,o:
vání odevzdané, oduvodněna Jest prave lim, ze do. hosllnc,:, p.nc~a.~1
mnoho různých lidí, takže možnost škody v h?sttnCI Je~! pomeme ~:,t~l,
• .. e· ho uschovatele a že host proto vydan Jest spIse nebezpecl, ze
nez u Jm
,
.••. J f B .
věci jeho utrpí v hostinci škodu. Bylo tudlz na zalo~anem os.e, u., -OVl,
by prokázal že na jeho straně nastaly okolnosll, Jez ho sprostup z ručení za věci jemu, pokud se týče jeho zříze.ncům, tedy, I spolu:alovanému Vincenci S-ovi k uschování odevz~~~e. Te.nto ?ukaz. se,zalovanému Josefu B-ovi nezdařil. Neboť Jest zjlsteno vYj'ovedl sved~u AIOls~
H-a a Oldřicha D-a a rozsudkem trestního soudu, ze lIto kufr zal ob kyne
ukradli dne 9. května 1921 po 9. hodině v noci z.•ve.stibulu hotelu .M.,
kde kufr byl uložen žalovaným Vincenc;m S-em. JIZ hm Jest p~?kazano,
že škoda, žalobkyni krádeží vzešlá, z~usobe~~ byla .IIdml, kt~n do hotelu, kdež žalobkyně tehdy bydlela, veslI, ~byt I !ak UCInlh. dverml z Kratochvílovy ulice, jež byly zamčeny a Jez ot,;vreh pakhc;m .• yzhlede~l
k tomu ručí spolu žalovaný Josef B. za. škodu. z~lobkyn~ ~radezl tou ~pu
sobenou, již z důvodu §u 970 obč. zak. N,ez zalo.vany j~sef B: ruČI .za
škodu i z důvodu §u 1316 obč. zák. Nebo! spolu~al~vany Jose! B. san~
namítal, Že uschování věcí ve vestibulu hotelu vratnemu VIncencI S-?VI
výslov;oě zakázal, .a již tím, připouští, .že .sám považo~al ves:l?u! za nlls!nost, která pro ve CI hostu, tam ul5JZene, n,;po:kytu)e pat:lc~e bezp~c
nosti. Pakliže tedy Vincenc S. kufr zalobkyne pres vyslovny zakaz sve.ho
zaměstnavatele Josefa B-a uschoval ve vestibulu hotelu, d~pu~hl se prestoupením tohoto zákazu zavinění, za něž dle §u 1316 obc. zak. z?dpovídá sám hote1ier. Jest tudíž žaloba prolI JO,s.efu B~o.vl. co do. du~odu
oprávněna. Naproti tomu vrátný yincen<; .S. I~uze bylI za~o,~kym prav "z~
škody jen tehdy, když žalob kyne prokaz.~,}~ lze mu. pn~lt~h zav~nelll
v tom směru, že kufr byl ukraden. Dle zjl~telll ).Cst v Je,dnam sp?luzalovaného Vincence S-a, jenž v kritické dobe ul?zt! kufr z~lobkY,ne ve. vestibulu, ačkoliv mLI to jeho zaměstnavatel pred lIm vysl?vne zakaz,:l,
aniž učinil nějaká další opatření, k.terá by. tuto m~stnost clmla bezpecnou, spatřovati zavinění na strane spoluzalovaneho VIncence S-a ve
smyslu §u 1295 obč. zák.
•
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolání.
Dúvody:
Z obsahu žaloby neplyne, že se její důvod opíral jedině o § 970 obč;
zák., což platí ve příčině prvžalovaného Josefa B-a, naopak plyne z ni
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ohledně yin~enc~ ~-~, !-e se ž31loba ve ?~íčině tohoto žalovaného opírá

o Jeho pnme ZaVlOenI, ze pomer smluv11l z.'llobkyně s ním ani nebyl tvr-

zen,že jeho zavinění spočívá v tom, že v kritické době uložil kufr ža-

lobkyně ~e vestibulu, ačkoliv mu to bylo přcd tím výslovně zakázáno
jeho zamcstnavatelem a že přes to neučinil nějaká opatření další, aby
~e,st~b~l a kufr v, něm ul~žen~ zabezpeč~L Jelikož podle odvolacího zjistem skoda, ktera Jest predmetem teto zaloby, zpusobena byla tím že
kufr byl ukraden z vesiibulu následkem toho, že Vincenc S, vestibul před
CIZ,lm! hdl~1 d,oslI ~ezabezpečJ! a přes výslovný zákaz zaměstnavatelův
k~rr zalobK~:~~ v ,nem p.onechal, ~llvol.ac~í ?oud právem uznal, že prokázana bYla pr,lcln;,a souvlslostI~,ezl ZaVlliei1lm S-vým a škodou žalobkyně
(§ 129~ obc. zak.). PokUd joe o spolužalovaného Josefa B-a a o ná.
~rac1ní nárok proti němu dle §u 970 obč. zák. vznesený, nelze přisvěd ..
cllI dO,volaCl111u naz~ru právnímu, že Josef B. není povinen dle §u 970
obč. zak .. zastoupilI skodL!, o které prý prokázal, že nebyla zaviněna aní
Jim, am jeho hdmi, ani cizími lidmi do hotelu vcházejícími nebo z něho
vycházejícími, nýbrž zloději, kteří po řádném uzavření vestibulu, kdy Už
volny vC!lO,d a vychod oyl do hotelu zamčením dveří náležitě zabráněn
a ~nemoznen, do něho vnikli, otevřevše si paklíčem, cOž prý dlužno povazova!1 za nahOdu, ze které Josef B. není práv. Odvolací soud právem
uznal,. ze losef B. jako hostinský ručí dle §u 970 obč. zák. i za škodu
zlo?~JI zpusob~nou, poněv~dž, mluví-li zákon o »cizích z domu vycház~Jlclch 1 ,do ne ho vstupuJlclch osobách«, má tím na mysli třetí osoby
vub~c, teay n~tolrko J!né hos~y a hostů těch návštěvníky, tedy i osoby,
ktere se d,o do,nu vphzlly, byt I ne osoby, které se násilím do domu do?y:ly; 'fa skodl! zlod~ji ručí z té příčiny, poněvadž podle odvolacího zjistem skoda byla zpusobena tím, že se do nehlídaného vestibulu vplížili
AloIs H. a Oldřich D., otevřevše si dvéře paklíčem a kufr z vestibulu
ukra.dli. PO~ěvad~ JO,sef B. nedokázal, že mu bylo nemožno, by bedlivým
nhdal1l1l1 teto, kradezl zabránil, musí škodu žalobkyni způsobenou dle
§U,970 ~bč. za~. nstoupllI. Ale dovolaCí soud uznal právem, že losef B.
ru,CI za ~kOd~...z~l~bkyně, také z důvodu §u 1316 obč. zák., nebóť podle
oav,o:a~Iho zJls!en, povazoval vestIbul za místnost, která neposkytovala
patncne. bezpecnos~i pro, věci ~o~tů, ta~n uložené, a poněvadž jeho zří
zenec Vl!1c~,nc, S. pres vyslovn,)' jeho zakaz uschoval kufr žalobkyně ve
ves!lbu!": CI111Z se dopustIl Vmcenc S. přestoupením zákazu zavinění
: neh,oz test J?sef B. práv také dle §u 1316 obč. zák. Poněvadž škod~
za~obK~ne vzesla z jednání obou žalovaných, jest solidární ručení obou
jIcn oduvodněno § 1301 obč. zák. O vině dělené dle §u 1304 obč. zák.
vzhledem k tomu nemůže býti řeči. Pokud se snaží dovolatelé obmeziti
,~alobní nárok ,~oukazem na § 970 lit. a) obč. zák., sluší zdůrazniti, že
slo, s~ce, o ZbOZI, za daných poměrťr drahé, nikoli však o cennosti podle
z';1lneneho ustanovel1l. Cennostmi sluší rozuměti předměty značné ceny,
pn kterych Jejich snadná odcizitelnost v poměru nedostupnosti a katastrofalnosti, náhrady škody ospravedlňuje, by z obyčejného ručení byly
vyiíaty. Kutr, naplněný zbožím, byť i drahým, ale právě pro svou objemnost nesnadno odcizitelný, za takovou cennost pokládán býti nemůže, poněvadž takové krádeži při jednoduché bdělosti moh(o býti
snadno zabráněno, v tomto případě volbou jiné místnosti úschovné.

čís.

2706.

Tím že zahájeno bylo vyrovnací řízení o jmění komanditní společ
nosti, n~ni vyloučeno, by nebyla vedena exekuce na jmění osobně ručí
cího společníka.
(Rozh. ze dne 12.

června

1923, R I 466/23.)

S o udp r v é s tol i c e povolil dne ~6. ún~ra 1923 . ~~e~uci ,n~
komandltl1I spolecnoslI, o jejlmz jme11l
bylo dne' 20. ledna 1923 zahájeno řízení vyrovnací. R ,e k u ~ sní s o u d
zamítl exekuční návrh. D ů vod y: Dle §u 10 (1) CIS. nar. ze dne 10.
prosince 1914 čís. 337 ř. zák. nelze po zavedení vyrovnacího řízení na
věcech, dlužníku náležejících, nabýti ani zástavního ani uspokojovacího
práva. Dle usnesení zems~éh~ civil~ího soudu ~e dne 20. ledn~ 1923
bylo proti protokolované lrrme, ktera jest dle zapisL! v ob~hod,~ll:' reJstříku komanditní společností, ku které exekut pko osobne ,fUCICI ~po~
lečník náleží zahájeno řízení vyrovnací. Vedle §u 7 CIt. naf. nastavajl
právní účinky zavedeného řízení vyrovnací~o počátkem dne, kterého vy·
věšen. byl edikt na desce soudu vyrovnaclho. Nemohl~ ~rot,':. dnem 20;
ledna 1923 počínaje exekuce již býti povolena na Jme11l vyse uv,:dene
firmy a důsledkem toho ani na jmění společníka, kte:ý po ro~umll cl. 85
a 112 obch. zák. osobně rukou společnou a nerozdllnou celym soukromým jměním za závazky společnosti ručí. Příčilo by se zřejr;rě jak účeli
tak zásadám instituce vyrovnacího řízení, kdyby llstanovem § 10 vyr.
ř. vztahovati se nemělo též na soukromé, mimo jmění společnosti jsoucí
(nalézající se) jmění společníka, který po rozumu obcho~ního zákona
v první řadě solidárně ručí za závazky komandItní spolecnosh, an by
tím bylo umožněno, by i za vyrovnacího řízení jednotliví věřitelé nabyli
přednostních práv zajišťovacích na úkor ostatního věřitelstva, čímž by
všeobecně byla prolomena v řízení vyrovnacím platící zásada rovnoprávnosti všech věřitelú. Dlužno proto souhlasiti s názorem stěžovatele,
že zavedení vyrovnacího řízení ohledně jmění společnosti má vzápětí
týž důsledek (účinek) i ohledně vlastního jmění osobně ručícího společ
níka tak, jako při úpadku. Tomu nasvědčuje též u~tanovení. §u 60 vyr.
říz., dle něhož účinky soudně potvrzeného vyrovnám vztahUJI se na společníky osobně ručící v době zahájení řízení vyrovnacího, takže ručí za
závazky společnosti, avšak s obmeze\1ím, které soudní vyrovnání vyslovuje, tedy toli~o tou částkou, která je za:učer;a věřitelům narovnání.
Ne j v y Š s í s o u d obnOVil usnesem prveho soudu.
jměni osobně ručícího společníka

Důvody:

Z ustanovení §u 1 čís. 2 a §§ 60 a 61 vyr. ř. plyne jasně, že může býti
zahájeno vyrovnací řízení o jmění obchodní společnosti nebo jen o jmění
osobně ručícího společníka obchodní společnosti neb obou zaroven. Vyrovnací řízení zavedené ohledně jednoho z nich nemá tedy právních
účinkťr na druhého, leč by jinak v zákoně bylo ustanoveno (§ 60 vyr.
ř.). Stejné ustanovení má též § 65 konk. ř. Prvý soud neporušil tedy
ustanovení §u 10 vyf. ř., povaliv exekuci na jmění dlužníka, ohledně kterého v době povoleni exekuce vyrovnací řízení zahájeno nebylo.

lUU~
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Sudiště věci zatížené (§ 91 j. n.).
. ~ě~ná přís~~š?ost pro žalobu o výmaz zástavního práva (hypotekarm zalobu) rtdt se ustanovením §u 57 j. n. Dána-Ii věcná příslušnost
pro tuto žalobu, jest dána i pro žalobu o neexistenci pohledávky (zaelacení j<;jí)č by.~, h!e~íc k .výši pohledávky, nebyl soud jinak pro tuto
zalobu vecne pnslusnym. Zalobcovo ocenění zástavy jest v řízení na
okresním soudě nezměnitelným a závazným základem pro posouzení
věcné příslušnosti.
-

(Rozh. ze dne 12. června 1923, R I 470/23.)
žalobu no uznání »že hypotekární pohledávky žalovaného 5.000 K
a 6.000 K nepozllstávají po právu a že žalovaný jest povinen, svoliti ve
výmaz zástavního práva a vydati žalobkyni výmaznoll kvitanci,« zadala
žalobkyně na okresním soudě v Č., v jehož obvodu byla zavazená nemOVItost. K námitce věcné nepřís1.'lšnosti s o II d P r v é s t o I i c e žalobu odmítl. D ů vod y: žalobce uplatňuje žalobou - nikoli bezvadně
formulovanou - jednak zrušení (výmaz) zástavního práva následkem,
zaplacení hypotekárních pohledávek (slova: žalovaný jest povinen svoliti ve výmaz ald.), jednak domáhá se určení, že hypotekární pohledávky, byvše zaplaceny, po právu již nepozůstávají. (Slova: hypotekární pohledávky nepozůstávají po právu.) Pokud týče se druhé části
žaloby, odpovídala by zákonu spíše formulace, že zástavní právo zaniklo a žalovaný jest povinen svoliti k jeho výmazu, neboť to jest vlastním předmětem žaloby, než vada tato jest povahy pouze formální, neboť. zalobkyně, byť i nečinila tak přesně, přece aspoň nepřímo, domáhaJlc se svolení žalovaného k v.ýmazLl, tvrdí zrušení zástavního práva.
Zcela nepřípadné, ježto zbytečné, jest však žádání za vydání výmazné
kyltan,;;e, neboť k výmazu knihovních zápisů nevyžaduje se udání právm~o duv?d~, nýbrž st~čí pro"té svolení oprávněného (26,32 b kn. zák.),
Jez ~okl~da se za udele~é, Jakmile rozsudek, k němu odsuzující, nabyl
m?cI prava (§ 367 ex. r.). J.de tedy o hromadění žaloby z práva věc
neho (zástavního) a obligačního a naskytá se otázka, zda hromadění
těc~t~ dvou žalob jest přípustné a který soud jest k jich projednání pří
slusnym. Prvou otázku dlužno zodpověděti kladně, neboť zákon v §u 91
l- 11. ustanovuje zcela jasně, že na sudišti §u 81 j. n. lze se žalobou o zrusení .(výmaz) zástavního práva spojiti i žalobu o určení, že tu není pohle~la;,ky, zá~tavním 'právem zjištěné, když obě žaloby směřují proti témuz zal.ovanemu. Jezto tato podmínka jest tu splněna, jest přípustnost
hromadení zcela zřejmá. Pochybnější jest však otázka věcné přísluš
nosti soudu. Nepřesná dikce zákona zavdala v této příčině podnět k čet
ným .rozporům (srv. literaturu uvedenou při § 91 Neumann, Kom. k civ.
ř. s. 1~}4/254, a z judikatury zejména roz. nejv. soudu ze dne 4. května
1898 CIS. 6413 a 16. května 1899 čís. 7399), jež časem hlavně vlivem
judikatury, jež většinou přiklonila se k judikáiu čís. 149 (plenisimární
rozhodnutí ze dne 23. října 1900 čís. 294 pres. úř. sb. 260, Ol. U. n. ř.
1156 Pr. 1901/124) sice poněkud ochably, avšak přes to ani dnes na
své aktualitě ničeho neztratily, čehož důkazem jsou stále a stále se opě-

tující rozhodnutí opačná (srv. zejména roz. ze dne 30. října 1900 úř. sb.
317 a z pozdějších roz. soudu prvé stolice v případě, sděleném v Právníku 1916/517). Dlužno tudíž rozhodnouti, který z uvedených právních
názorů odpovídá zákonu. V judikátu čís. 149 vyslovil nejvyšší soud
právní větu: »žalobu, kterou se kdo domáhá zástavniho práva za pohledávku 1000 K (dnes 5000 Kč) převyšující, lze podati, spojí-Ii se s ní
žaloba na zaplacení, u okresního soudu podle §u 81 j. n. příslušného,
v jehož obvodě leží statek nemovitý.« Nejvyšší soud vychází ze stanoviska, že předpisy §§ 91 a 95 j. n. byla věcná příslušnost soudů, v §§ 49
až 64 j. n. upravená, zcela změněna, takže v případě hromadění žaloby
z práva zástavního se žalobou z práva obl!gační~lO náleží tato vždy' na
okresní soud zástavy i kdyby sama o sobe nalezela dle hodnoty predmětu sporu na soud 'sborový nebo dLe povahy n~ soud obchodní ~~bo
horní. Náhled tento odúvodňuje tUTI, ze, kdyby zakon v §u 9~ pomyslel
odstraniti pouze jednu část věcné příslušnosti, byl ?y. to jistě učin!1 bu,!,
připojením příslušného obmezení neb~ cI~acI dotycnych ~araJSraf~. Nez
argumentace tato není, aspořl ve sve vseobecnosvtI, s~ra~na:, JIZv pre~
misa, že zákon v §u 95 j. n. platné předpisy o pr~dmetne pnslusnostJ
vúbec vylučuje, jest pochybená. ~ákon dluž~10 vykla;Jatl. tak, abl s; Jevil jako jednotný ~rojev vůle, jenz neobs~huJe od~oru a J~st spr·~vne zařazen do celku pravního, takze Jednothva Jeho us,anovem nelevl se Jako
nahodilá (Tilsch 1913/57). Uváží-Íl se, ,iakou v~hu kla~l zá~onodárc~
na přesné vymezení pravomoci jednothvych soudu, Jak pnmo uzkosthve
ohraničil cravomoc obecnou od kausální a jakým způsobem zabezpečil,
by každá 'rozepře projednána byla pouze on~m sO;lde.m, uo n~hož shled~
val největší záruku správného rozhodnuti, !ez musI byl! vudcI ld~ou ka~
dého řádného sporu, nutno všecky Jeho predplsy, sem spada]lcI, vykl adati v souladu s těmito zásadami a nikoli proti nim. Výklad, který nejvyšší soud dává ustanovení §u 95 j. n. hřeší právě na této zásadě, neboť ve svých důsledcích otřásá celou konstrukcí, na níž zákonodárce
vybudoval úpravu soudni pravomoci, a nemůže tudíž bý!i jeh? úmysl~m.
Důsledky, k nimž výklad tento v praxI vede, JSou neudrzltelne. Dle neho
byl by pro samotnou žalobu z práva zástavního" dle toh.o, zda.ho~n~ta
předmětu sporu jest do neb přes 1000 Kč (nym 5000 3(c) pnslusnym
soud okresní nebo sborový; rovněž tak pro samotnou zalobu z pohledávky byl by dle jejího obnosu příslušným soud okresní nebo sborovt
Kdyby však obě žaloby byly spojeny, mohly by ve smyslu Judlkatu pn
hodnotě předmětu sporu sebe větším podány býti toliko u soudu okresního. Již tento důsledek zajisté stačí, by zvrátil celou a;gumentacL Kd:
také lze nalézti důvod k tomu, by samosoudce u okresmho soudu, Jehoz
působnost zákon jistě z vážných důvodů obmezi! zásadně na spory, při
nichž hodnota předmětu nepřesahuje 1000 Kč (nyní 5000 Kč), najednou rozhodovalo sporech statisícových neb i vyšších; nebo kde jest dů
vod k tomu, by spor spadající v pravomoc soudu o~chodního ne~o ~lor:
ního, u něhož zákonodárce právě ve snaze, zabezpecIÍl ro.zhodnutl. vecne
správné, uznal za potřebné přibrati i živel I~jcký (§ 7 J..n.) najednou
upustil od tohoto zásadního požadavku a svenl rozhodn~tI soudCI jedinému, při němž někdy ani potřebných odborných znalosti nebude lze se
nadíti. To vše jsou důsledky, jež přesvědčivě dok.azujf neudržjtelnost
tohoto výkladu. Při správném výkladu dlužno rozlisoval! mezI zalobou
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: práva. zástavního (,:ěcného) a žalobou z práva obligačního. Pro onu
zalob~ Jes} dle §~. 8!J n. vjlučně příslušným soud, v jehož obvodu nem,?vlty sLte~ leZl; lu11 J~Sl upravena 1'ouze místní příslušnost, kdežto
pnslusnost pre~metna nem mkterak dotcena a řídí se výhradně dle před
pISU §u 49 a nasl. J. n. Dle hodnoty předmětu sporu, kterou dlužno zjiStlÍ! dl~ §u 57 J., n., náleží tudíž tato žaloba bud' na soud okresní nebo
sbor~vy: v jehoz .obvodu nem~vitý statek leží. Dle §u 91 j. 11. může
~ tou,o zalo~ou byh spojen~,1 ~.aloba z p~áva obligačního a smí poclána
yÍl u soudu Q81 J. n., smerujl-lr oba naroky proti témuž žalovanému.
A pro tento pn1'ad ustanov,uJe §.95 j .. n., že toto hromadění jest pří
pustno, ~ sou~ zal:>b1 zprava zastavlllho i tehdy pro žalobu z práva
o?lrgacl!,ho 1'rís,lus::y, :<dyby tento soud (okresní nebo sborový) dle
bredplsu ~ vecne pl:lslusnost; (49 a násl.) pro tuto žalobu příslušný neyl. Jed!n~, tento vykl ad !nOzno uznatI za správný a oprávněný (Ott I
'34, Pantucek:O organisaci 1897/156, Schauer při § 91 j. n., Dr. Ehren~
relch: ,Oest. Oeselzeskunde 1913 IV. při §u 91, Dr. Bloch: Beispiele von
SCh~lttsatzen lm !lVIlprozess und Exekutionsverfahren 1914/98 a nejnov~J1 Dr. ::?ra: Ceskoslovenské civ. právo procesní 1922/198). Ostatně
take n~jvyss~ soud v rozhodnutí z 30. října 1900, čís. 13.417 úř. sb. 317
vydanem kratce po onom judikátu, odchýlil se již podstatně od jeh~
~rgUi~enta?e. Shrnou-Ii se všechny tyto důvody, nutno dospěti k tomu

Jeod~neFn spraVnelTIll vý~l~d.k~,

že se žalobou z práva zástavního lze

z~

fUdl~tr
.':Il.,ek §u 91 SPOJIl!.1 z,~lob,u z p:áv,a obligačního a obl' podatí na
§u 8! j. n. Vecna pnslusnost ncll se v tomto případě jedině jen

~~~I,?tOU

z.astavy. (§ 57 J'"l1.), kdežto výše pohledávky jest neroz-

,~a. Splavn.~st }udlkatu. CIS. 149 lze tudíž uznati pouze v tom pří
pa?e, kde zatrzena nemo~lt?st má cenu nejvýše 1000 K (5000 Kč),
C?Z - Jak Schauer podotyka - bude praktické zvlášť při hy'potekách

Sll11ultannrch
V případě
on' .. ·d d oma'h"a se zalobkyne,
• v,
, •
, ) , eJZ J, e,

§u

především

zlus~nr. (vymazu) ~rava zastavmho pro pohledávky 11.000 Kč. Dle
81.J.

11.

r~zhoduj~ o" místní příslušnosti pro tuto žalobu poloha ne-

movlteh~o stalKu, o vecne pak hodnota předmětu sporu určená dle §u 57
J. n: ]ezto, ~ak ~OUdll ze spisů pozůstalostnfch známo, činí cena zavaz:~,e ..nemovlt?slI daleko .přes 5000 Kč, jest pro tuto hlobu příslušným
J }n~ z:msky sou~ c:vllnr v .Praze. Příslušnost soudu pro žalobu na
~~Celll, z; hyp.ot,ekarn,1 pohledavky 5000Kč a 6000 Kč nepozllstávají
J . po p:avu, :Idl se ole tah?, co výše uvedeno, ve smyslu §§ 91 a 95
vyhladne dle ,z~loby zast~V?I, a náleží tudíž i tato na onen soud. Jest
fl ft~ pro o~e z~loby jeUlI1e sborový soud příslušným a slušelo proto
a. o li, u ok, eonlho soudu podanou, pro předmětnou nepřípustnost odmltnoutl (§ 26 I
s.). Okolnost, že žalobkyně ocenila předmět sporu
po~ze na 5000 Kc, tedy na hranici příslušnosti soudu okresního, jest
zc~ ~ bez vyznamu, !leboť v tomto případě, kde předmět sporu ozů
stav a ,ve sve podstatc v plnění peněžitém, řídí se příslušnost SOUd~ v'hradne Jen dle obnosu peněžitého a nikoliv odchylného ocelCění žalob:?va. (Neumann, Kom. c. ř. 1914/189, 190, roz. z 19. listopadu 1901
CIS. ,!5.~57, Pr. 1901/355). Rek u r s n i s o u cl zamíll námitku včcné
nepnslusno~tl. D oU v o ~ y: Rekurs?í soud nesdílí právního názoru prvého
soudc,e, byt I .oduvodnem usnesel11 bylo velice důkladné a pozoruhodné
nebo! nelze naZOr jeho shledati odpovídajícím ustanovením zákona. Stě~
o

c.J

0

žovatcl správně dovolává se judikátu ČÍS. 149 ze dne 23. října 1900,
čís. 294 pres., který vyslovil právni větu, že žalobu, kterou se kdo domáhá práva zástavního za pohledávku, 1000 K (dnes 5000 Kč) pře
vyšující, podati lze, spojí-Ii se s ní žaloba na zaplacení, u okresního
soudu, podle §u 81 j. n. příslušného, v jehož obvodě leží statek nemovitý. V případě, o nějž tu jde, jedná se o žalobu o výmaz práva zástavního a o spojenou s ní žalobu určovací, že tu není pohledávek, zástavním právem zjištěných 5000 Kč a 6000 Kč, a směřují obě žaloby proti
témuž žalovanému. Dle §u 91 j. n. mohou obě tyto žaloby býti podány
u soudu clle §u 81 j. ll. příslušného, a to dle jasného a určitého znění
§u 95 j. n. i tenkráte, kdyby soud ten vlastně podle ustanovení o před
mětné příslušnosti nebyl přís1L!šným rozhodovati o majetkoprávním nároku, jehož se žaloba domáhá. Proti náhledu prvního soudce uvádí soud
rekursní toto: Rozhodno jest pro posouzení tohoto případu ustanovení
§u 95 j. n. Ten jest umístěn v oddílu jurisdikční normy »0 příslušnosti
místní« a to mezi »soudy zvláštními« a je to soud, jenž dle vůle žalobcovy příslušným státi se může. V §u 49 až 64). n .. upravena jest před
mětná příslušnost okresních a sborových ~?ud"u pľ~e stohce~ l!s~anOV1~),e
tedy § 95 j. n. vy'jimku z předmětné pnslusnostr, prohlasu)e za pr!slušný soud, který by jinak, na příklad pro hodnotu, 5000 Kc na penezích převyšující, dle §u 49 čís. 1 j. n. přislušným nebyl. Kdyby neslu,šelo
na § 95 j. n. hleděti jako na výjimku, byl by předpis ten dán beze vseh~
smyslu, poněvadž žaloba na výmaz hypotekární pohledávky, 5000 Ke
převyšující, podána by býti musila v každém případu u sborového
soudu prvé stolice, již na základě předmětné příslušnostr prvé stohce.
Správně tedy dokládá judikát čís. 149, že jest oprávněn závěr, že zákonodárce chtěl stranám přenechati možnost, aby vyloučily předmět
nou příslušnost vůbec, tedy také příslušnost dle hodnoty předmětu sporu
podle vůle žalobcovy. Pokud prvý soudce dovolává se spisů pozůsta
lostnich na doklad toho, že zást2va má hodnotu 5000 Kč převyšující,
nepokládá soud rekursní toto zjištění za směrodatné, ježto jest to cena
z roku í 9 19 a na takovém základě cenu zástavy zjišťovati nelze, takže
takové zjištění po názoru rekursního soudu není bezvadným. Ostatně
dle §u 104 j. n. jest připuštěna možnost, aby okresní soud rozhodoval
o věcech (pohledávkách), které mají cenu přes 5000 Kč. Z motivll při
zákonných ustanoveních o příslušnosti (při §u 46 j. n.) také plyne, že
snahou zákonodárce bylo, by spory o přislušnost pokud možno na míru
nejmenší omezeny byly, by zabráněno bylo protahování řízení o věci
hlavní. Jest tedy dle náhledu soudu rekursního pro žalobu, o nižtn jde,
splněna příslušnost soudu okresního, v jehož obvodu nemovitost leží
a jehož bylo se dovoláno. Bylo tedy zbytečno, obírati se otázkou, zda
se ocenění předmětu sporu státi mělo dle §u 56 j. n. či 57 j. n. a zda
ocenění žalobcovo váže soud či nikoli. Nelze také, jak správně stěžo
vatel uvádí, nahlédnouti, že by v případě, kdyby hypotéka, na které
vázne pohledávka třeba statisícová, měla cenu menší 5000 Kč, b~1
samosoudce u okresního soudu povolán rozhodovatr o sporu statrslcovém a tam, kde cena hypoteky jest větší než 5000 Kč, této pravomoci
by neměl.
Hej v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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Důvody:

, Dovolacf stížnost není oprávněnou. Pokud se týče otázky sudiště
zaJoby o. vym.a: zástavního ~ráva, pro pohledávky 5000 Kč a 6000 Kč
a ~pojel1e s .m zaloby na uznam, ze zanikly a po právu vice nepozůstá
va]l pohledavky 5000 Kč a 6000 Kč, pojištěné právem zástavním na
nemovItostech, n~sd~Ií N:jvyšší soud v tom směru právní náhled soudu
rekursnlho,. nybrz pnklonuje se k právnímu stanovisku soudu prvního
z jeho spravných stavu věci a zákonu odpovídajicích důvodů dle nich'
soud dl~ polohy věci (ať okresni, nebo sborový) v jehož o'bvodu lež~
~a~~zen~ nemo,vito~t, př~sl~šn~l? j~st pro o,~é spojené žaloby (§§ 81
. ! .), a ,~e predmetna pnslusnost se ndl cenou zavazené nemov~tostr (§§ 49 CIS. 1 a 50 j. n., čl. II. čis. 2 zákona ze dne I. dubna 1921
čls.161,sb. z,. a n.) a nikoli výši pohledávky, o jejíž zaplacení (neb
~zna!ll, ~e ~.anl~la), jest současně žalováno. Nelze přisvědčíti náhledu
ze :e~na pnslusnost soudů, upravená §§ 49 <lŽ 64 j. n. byla naprost~
zl?enen~ us~anovenímí §§ 91 a 95 j. n. a že v případě spojení žalob
zastav~1 se zalobou o zaplaceni pohledávky, jest vždy příslušným sou~
~kres~1 podle polohy věci, jak rekursní soud mylně za to má. Kdyby.
zak?n,od,arc,e v §u 95 j. n. chtěl toto stanovíti, byl by jednoduše poUZl. :ne111, ze zaloby dle §u 95 j. n. mohou býti podány u okresních
sou~u ~an\}me!lOvanycIl, I když by tyto soudy - dle zásad platnvch
o ~ecn: p~lslu~nostl - nebyly oprávněny rozhodovati o nároku ~a
jet opravmm, ,zalobou, u~latněném. Tím, že § 95 j. n. nepoužil slov
~soudy ~kresnl«, nybrz uzIl slov »soudy, tam jmenované« dal na 'evo
ze nechtel ~yloučiti z příslušnosti soudy sborové. Jest t~dy vzhl~del~
k u~tan~ve~1 §~ 95)- n. soud dle polohy věci (reální soud okresní i sborov!:) ve:ne přJslusným pro spojené žaloby zástavní i obligační i kdy'
by jl~~k zaloba obligační příslušela na soud kausální (obchodní: hOrní)z
rovn~z tak bude, lze o zaplacení pohledávky, 5000 Kč převyšující ža~
lovatl na okres111m soudě, když předmět spojené žaloby zástavnf má
~enu tohko 5~OO Kč, neb m,~nší. Rozh0;Inou jest tudíž pro příslušnost
e?a zastavenyc~ ne~O\:l~OS~:: te-lI mellsl, nežli pohledávka, jejíž- zánik
~a zalobou So~c~Sl,e by tJ z!lsten (§ 57 j. n.), žalobce ocenil předmět
hFor~ na 5000 K~: Ponevadz toto ocenění neize vztahovati na výši po,edav:k, ~tere Cllll 5000 Kč a 6000 Kč, lze je vztahovati pouze na .
bredmet z,astavy, n~ nen;ovltosti, které zástavním právem jsou stiženy,
c,~TI!I-h zalobce predmet Sporu (zastavené nemovitosti) nelze soudu
~ nze~1 na soudech o~res,ních I~ičeho ~ěniti na tomto o~enění (§§ 56
J. n., a contr.), nybrz lTIUSl okres nI soud ocenění to řízení svému
VZ,íÍl za z~klad, byť i očividně nesprávným bylo a nelze mu opravovati
tOlO ocene:11.poukazem na pozůstalostní spisy vůbec, tím méně však
tehdy" kdyz JIch ve sporu ani použito nebylo. Poněvadž takto cena za~azenych ~emovlt?SÍl byla ur,čena nikoli více než 5000 Kč, jest pro
z~lobu, o vymaz zastavl1lho prava dle §§ 81 a 49 čís. 1 j. n. příslušným
~KreSI11 soud dle pol?hy ,:ěCi, t:;,dy ,dovola~ý :-oud okresní a jest dle
~§ 91 a 95 J, ? ?duvodnena pnslusnost tehoz soudu i pro spojenou
zalobu o UZl1am zamku pohledávek 5000 Kč a 6000 Kč,
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Rozhodnutím zemské politické správy, jímž schválena byla smlouva
o provozování kinematografu zástupcem, jsou soudy vázány a není jim
dovoleno, zabývati se otázkou, zda schválený zástupce není v pravdě
pachtéřem licence a jeho ustanovení tudíž s hledislm min. nař. ze dne
18. září 1912, čís. 191 ř. zák. nicotným.
(Rozll. ze dne 12. června 1923, Rl 484/23,)
žalující kuratorium nadace uzavřelo se žalovaným ohledně provozování, nadaci propLljčené licence kinematografu, jenž až do té doby
patřil žalovanému a jí'" žalujícímu kuratoriu k tomu účelu byl propůjčen, smlouvu ze dne 30. června 1921, v níž uvedeno, že žalující strana
licenci bude provozovati zástupcem (§ 9 cit. min, nař. ze dne 18, září
1912, čís. 191 ř, zák.), jímž ustanovuje se žalovaný, žalovaný pak že
funkci tuto přijímá. Výnosem ze dne 12. července 1921 zemská politická
správa v Praze ve smyslu §u 9 min. nař, ze dne 18. září 1912, čís, 191
ř, zák. schválila žalovaného jako zástupce (obchodvedoucího) žalující
,trany při provozování kinematografické licence, uvedši, že žalovaný
jest dřívějším majitelem licence v téže kinematografické provo'zovně, a
potvrdila současně služební smlouvu, dne 30. června 1921 mezi stranami uzavřenou. žalobu kuratoria o odvedení výtěžku z kinematografických představení pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. O dvol i' c í s o u d zrušil rozsudek soudu prvé stolice a uložil mu, by,
vyčkaje pravomoci, v jednání pokračoval a znovu rozhodl. D ů vod y:
Odvolacímu důvodu nesprávného posouzení věci po stránce právní nelze
upříti oprávněnosti. První soud zamítl žalobu jako bezdůvodnou, dospěv
k názoru, že v tomto případě nejde ve skutečnosti, jak praví se ve
smlouvě ze dne 30. června 1921, o ustanovení žalovaného zástupcem
- obchodvedoucím - ž"lující strany při provozování licence žalujícího
kuratoria ku předvádění kinematografických představení ve smyslu §u 9
odst. 2 min, nařízení ze dne 18. září 1912, čís, 191 ř. Z., nýbrž o zakrytý poměr nájemní v provozování licence, kterýž dle ustanovení §u 9
odstavec prvý cit. nař. není dovolen, a že důsledkem toho smlouva ze
dne 30, června 1921 zřetelem k ustanovení §u 916 obč, zák. a §u 9 cit.
nař. jest neplatna, na čemž prý ničeho nemůže měniti okolnost, že výnosem zemské politické správy ze dne 12, července 1921 byla táž smlouva schválena. S těmito názory prvého soudu nelze souhlasiti. Jest pravda,
že podle §u 9 min, nař. ze dne 18. září 1912, čís, 191 ř. zák. nesmí se
provozování veřejných kinematografických představení pronajmouti
(správně propachtovati, § 1091 obč. zák,), Avšak dle §u 9 (2) cit. nař.
smí se provozování díti zástupcem (obchodvedoucím), bylo-Ii úředně
schváleno, což platí jmenovitě v tom případě, získají-Ii licence právnické osoby, které jinak by oprávnění, jim uděleného, ani vykonávati
nemohly. O takový případ tu jde a třeba zdůrazniti, že udílení licencí
a schvalování zástupců (obchodvedoucích) spadá do oboru veřejné
správy (§ 4 cit. nař,), V tomto případě je zjištěno, že výnosem zemské
správy politické v Praze ze cIne 24, listopadu 1920 byla žalující straně
příslušná licence udělena a že výnosem téhož úřadu ze dne 12, července
1921 byl žalovaný zástupcem (obchodvedoucím) žalujícího spolku při
provozování této licence schválen a to za současného potvrzení slu-
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žební smlouvy s ním dne 30. června. 1921 uzavřené. Z uvedených výje zřejmo, že příslušný úřad správní smlouvu jemu předloženou
nepovažoval za smlouvu pachtovní a že, neshledav v obsahu jejím závady, schválil, aby žalující spolek na základě řečené smlouvy provozoval kinematografickou licenci žalovaným jako svým zástupcem
(obchodvedoucím) ve smyslu citovaného nařízení. Poněvadž tu jde
o rozhodnutí v oboru veřejné správy, je soud tímto rozhodnutím vázán
a není oprávněn, aby je přezkoumával, najmě v tom směru, zda skutkové a právní předpoklady, ze kterých zemská správa politická při svém
rozhodnutí vycházela, jsou správny čili nic. Prvému soudu měla tedy
postačiti skutečnost, že žalovaný byl oním výnosem právoplatně schválen za zástupce (obchodvedoucího) žalujícího spolku a že příslušná
smlouva služební byla současně potvrzena, a měl vzíti dále jen v úvahu,
zda žalobní nárok podle nesporného obsahu této smlouvy jest odůvod
něn. Kdyby se však přes to, co právě uvedeno, mělo za to, že prvý soud
byl povinen, řešiti otázku, zda nejde tu o zakrytou smlouvu nájemní
(správně pachtovní), nebylo by lze dospěti k závěru kladnému, poně
vadž smlouva ze dne 30. června 1921 obsahuje čelná ustanovení, která
se s právní povahou smlouvy pachtovní nesnášejí a jež nasvědčuji tomu,
že pánem kinematografického podniku zůstal žalující spolek a že žalovaný jako vedoucí orgán podniku byl pouhým zástupcem žalujícího
spolku, který jako právnická osoba jinak než zástupcem licence provozovati nemohl. Zřetelem k tomu nelze smlouvu ze dne 30. června 1921
považovati za smlouvu pachtovní, nýbrž za smlouvu zvláštního druhu,
která svou povahou se bližínejvíce smlouvě služební (§ 1151 obč. zák.).
Že bylo snahou žalujícího spolku, upraviti ve smlouvě otázku finanční
způsobem takovým, aby risiko podniku přesunul na žalovaného, nemůže býlí tomuto názoru překážkou a .je snadno pochopitelno, uváží-Ii
se, že žalující spolek jako spolek dobročinný musil míti zájem na tom,
aby z licence, jemu ku podpoře jeho lidumilných účelů propůjčené, měl
pro všechny případy zajištěný hmotný užitek. Úpravou finanční otázky,
jak byla ve smlouvě provedena, nezměnila se však smlouva tato ve
smlouvu pachtovní. Tím padá závěr prvého soudu, že tu jde o právní
jednání na oko ve smyslu §u 916 obč. zák. a důsledkem toho o smlouvu
neplatnou (správně nicotnou). Tento závěr prvého soudu byl tím méně
odůvodněn, poněvadž v celém řízení nevyšlo nic na jevo, co by nasvěd
čovalo tomu, že srovnalá vůle stran se nekryla s obsahem písemné
smlouvy a že smlouva nebyla uvedena v život tak, jak písemně zněla.
K tomu bylo by jen ještě poznamenati, že jako sankce na porušení zákazu propachtování licence (§ 9 odstavec prvý cit. nař.) není stanovena nicotnost nebo neplatnost smlouvy, nýbrž po případě odnětí licence (§ 26 čís. 1 cit. nař.), o němž by zase rozhodovala zemská politická správa. Prvý soud neposoudil věc správně, pokud považoval
smlouvu ze dne 30. června 1921 za neplatnou (nicotnou), neboť, jak
shora uvedeno, sluší míti za to, že smlouva ta tvoří pro ž"lobní nárok
platný důvod právní. Ježto však prvý soud důsledkem svých právních
názorů nezabýval se zjištěním skutkových okolností, od nichž závisí
stanovení výše žalobního nároku, není odvolací soud s to, aby rozhodl

D li vod y:

nosů

ve

věci

samé.
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s o u d nevyhověl rekursu.

Lze plně souhlasiti s odvolacím soudem potud, pokud vyslovil, že
žalobnímu nároku nejsou na závadu ustanovení §§ 879 a 916 obč. zák.,
z nichž vycházel soud prvé stolice, zamítaje žalobu, - a pokud vrátil
věc k projednání a rozsouzení do prvé stolice proto, že procesní soud
se svého stanoviska nezkoumal přiměřenosti žalobního nároku a nezjistil
skutkových okolností, na nichž závisí jeho výše. Proti vývodům rekursu, které nejsou s to, by v naznačených směrech vyvrátily důvody,
uvedené v napadeném usnesení, připomíná se toto: Udělovati licence
k pořádání veřejných představení kinematografem, přísluší dle §u 4 nařízení ministerstva vnitra ve. shodě s ministerstvem veřejných prací ze
dne 18. září 1912, čís. 191 ř. zák., zemskému politickému úřadu, jemuž
přirozeně také náleží, by bděl nad tím, ab~ P~?!"í:,ky udčlené licence
byly přesně dodržovány, a, vzeJdou-h v te pncme pochybnosÍ1, rozhodovalo tom, zda bylo šetřeno předpisů onoho nařízení. Zemská politická správa v Praze, schválivši výnosem ze dne 12. července 1921
ve smyslu §u 9 nařízení žalovaného. jako zást~pce, (9 bch,odveuOUClho)
při provozování kinematografIcke hcence, udelene zal,Uj1Clmu· spolku,
a potvrdivši smlouvu ze dne 30. června 1921, uznala, ze tato s:nlo~va
rceodporuie předpisům nařízení ze dne 18. září 1912, čís. 191 r. zak.,
naopak s" nimi se shoduje. Přezkoumati toto rozhodnuti soudům ne-·
přísluší, neboť by tím zasahovaly nepřípustným způsobem do oboru
působnosti povolaného administrativního úřadu, a osobovaly by Sl
právo, které jim zákonem přiznáno nenÍ. Na tom, zda je smlouva ze
dne 30. června 1921 smlouvou služební, jak zemská politická správa
předpokládá, či smlouvou jiného druhu, za ,těchto okolnosti ne"áleží, stačÍ, že zemská politická správa, potvrdlVSl smlouvu, uznala Jl se stanoviska nařízení ze dne 18. září 1912, čís. 191 ř. zák. za bezvadnou.
Potud jsou soudy ovšem vázány, a tím padají ,ve~keré. n,ámitk~, kte;é
byly činěny proti platnosÍ1 smlouvy a proh .0pravnenosÍ1 nlobmho naroku z důvodu, že prý smlouva, příčíc se ustanovením nařízení ze d~e
18. září 1912, čís. 191 ř. zák., jest nicotná (§ 879 obč. zák.). Ze
smlouva není neplatná dle §u 916 obč. zák., plyne již z té úvahy, že
smlouva obsahuje skutečně to, co strany 'zamýšlely a chtěly, odpovídá
tedy pravé vůli stran; na tom, jakou právní úpravu daly jí strany, nezáleŽÍ, a proto nelze vážně tvrditi, že smlouva byla učiněna jen na oko,
jak předpokládá § 916 obč. zák.
čís.

2709.

Po vyhlášení vyrovnacího řízení nelze na dlužnílwvo jmění pov(JHti
exekuci, třebas exekuční návrh podán byl před vyhlášením vyrovnacího
řízení.

(Rozh. ze dne 12.

června

1923, R I 489/23.)

Vymáhající věřitel podal dne 9. ledna 1923 návrh na povolení exekuce zabavením a prodejem movitých věci povinného, o jehož jmění
bylo dne 12. ledna 1923 zahájeno vyrovnací řízení. S o udp r v é s t oI i c e usnesením ze dne 7. února 1923 exekuci povolil, rek u r sní
s u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle §u 10 (1) cís. nai"ízení

°

Civilní rozhodnuti.

V.
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ze dne 10. prosince 1914 čis. 337 ř. zák nelze naby' ti po z h" .
ři ze~l. ~a )JTIcm,
. , . dl uzmku
' .patřícím,
'
a ajem vyrovnaciho
,
ani práva zástavního
ani
pra~a n,a USpOKOjenI. Podle §u 7 cit. nařízení nastávají právni účink
zahaje,m vyrovnacího, řizení . počátkem dne, kdy byl přibit edikt n~
soudl1I des~e. Usne~el1Il1I ,krajského soudu ze dne 12. ledna 1923 b 10
strane
zahaJeno vyrovnací
a edíkt byl téhož dne
esen na s~udm desce. Ve smyslu oněch ustanovení nemohla tudíž od
o lOto dne ,bytr povolena exekuce na jmění strany povínné a J'est ted
exekuce, jez ,n,apac1eným usnesením byla povolena,
y
Ne j v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D:lvody:

~r~~I,

/1

povl!~ne

řízení

nepřípustna

Názor dovolacího rekur~u; ž? připustnost exekuce sluší posuzovatí
g?ťle doby, kdy byl cxekucl1I navrh podán, a že následkem toho měla
y I, e~e~uce P?volena, poněvadž v době podání návrhu vyrovnací ří
zel1I je.stť zahajeno nebylo, není správným. Podle §u 7 a 10 vyr ř . t

ot~zku ,příp~stnosti exekuce rozhodným den, kdy bylo zaháieni j:s_
lO~n~clho n~em ~yhlášeno. Po tomto dní nelze nabýti na dlužn;ko~ě
Jm~m am prava zastavního ani práva na uspokojení. Nemůže tedý b 't'
a~1 povolena exekuce, směřující k nabytí těchto práv byť í e ek 't ~ ,
~\~~~ byl podán p.řed zahájením vyrovnacího řízení. To je pro~tč u~~~
pro

.

em ustan?vel1l §u 10 vyl. ř. Navrhována a povolena byla exekuce

~:l~~ ~fb,a~~l11m movltt ch věcí, nýbrž í zabavením pohledávky, příslu

d y~1 b ufm u pro,tJ postovnímu šekovému úřadu. Zabavení této pohleS::í py !cUo ,vy~onan? P??le §~ 294 ex. ř. doručením povolujícího usne.' o, UZll! (ll a trm JIZ ta ke na této pohledávce zástavního ráva
nabyto, což se
ustanovení §u
e Ulsm soud proto právem exekuční návrh zamítl.
. .

~a~ajenI.vyrovnacího řízeni

příčí

fo vy/~

;;osouzení tohoto sporného případu rozhodny. I kdyby tvrzení žalující
strany v obou směrech bylo správné a pravdivé, nebyl by tím přece její
nárok na náhradu škody Odllvodněn, poněvadž nebyla sama ve smluvním pomčru k žalovanému družstvu a nemůže tudíž z toho, že skladiště
bylo snad užíváno družstvem zpÍlsobem, smlouvě nájemní se příčícím,
odvozovati pro sebe právo a nároky, to mohl by učiniti pouze železniční
erár jako smluvní strana, kdyby požárem byl býval poškozen, a ukládání předmětů, žalující stranou uvedených, ve skladišti není jednáním
o sobě objektivně nedovoleným, příčícím se nějakému všeobecně závaznéDu předpisu v ohledu tom vydanému a platnému. Není tu tedy
předpokladů §u 1295 obč. zák. pro nárok na náhradu škody, totiž porušení smluvní povinnosti nebo jednání nedovoleného, takže dlužno za
to míti, že škoda vzešla žalobci náhodou, k níž žalované družstvo svou
vinou podnětu nedalo. Příčina vzniku ohně ve skladišti žalovaného družstva nedá se vůbec zjistiti a žalobce sám ani netvrdí, že nerostné hoř
laviny, ve skladišti tom udánlivě uložené, byly přímou příčinou vzniku
ohně, nýbrž poukazuje toliko k tomu, že oheň nalezl v nich vydatnou
potravu' a že se rychle rozšířil na celé skladiště, vysílaje daleko zkázonosné a vše ničící plameny, jimž padlo za oběť také jeho ,sousedící
skladiště. Má-li však žalované družstvo vinu na vzniku ohně, nelze je
činiti zodpovědným za jeho následky vůbec, ježto zjištění, zda bylo
by skladiště žalóbcovo bývalo ohněm zachváceno, kdyby skladiště žalovanéhO družstva bylo prázdné, aneb kdyby v něm bylo uloženo toliko
obilí, či zda bylo by v tom případě zůstalo ušetřeno, vymyká se možnosti. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N ej v y š š í s O u d zrušil. rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by o ní znovu jednal a ji rozhodl.

1,

čís,

Důvody:
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, ,!Uk!ádal:1i kdo proti zákazu nájemní smlouvy v oaJ'at6 m skladl's'tt'
'1Or avmy
" , s'kod y nejen
.
~
bám
třethu,jest práv z pozarm
pronajímateli, nýbrž
i 080ště~~:Ud může škůdce poškozenému oamítati, že škoda je kryta poji-

(Rozh. ze dne 12.

června

1923, Rv I 1255/22.)

., žal~vanYI' najal od ~tátní dráhy skladíště a uložil v nčm, ač bylo to
na[el11TI1
hořlaviny. Ve skladl's't'"
. té
pukl oh •srn. ouvou
, . . zakazáno,
.
1, JIm nap m vys d ' k~nJ )~l~Z,,, Zl ven Jsa h.?řlavinami, rozšířil se tak, že zachvátil / souse m s adlste za!obcovo .. zaloba o náhrádu škody byla pro c e sní m
o~d,e~l prve stohce zamítnuta. Důvod' Žalu'ící
ze
družstvo
dle nájemní
se
d~~~e~~kueklnaedaÍltV~ sVl0?' skklabdišti nic jiného, než obilí, že však tam uklá-,
ne o eje ar Id slám LI, ne h
' " vapno, drevenou
"
a podob ' hrosV}'
.1sene
vlnu
"
ne or aVll1y, v níchž oheň nalezl vydatnou potravu a nab I
Soudu
se
tyto okoL
družstv~:1~l~v~tlJ I1:9°,t ani, obsah nájemní smlouvy mezi žalovaným
dišti Uklád;lozeleZ111CnI~ erarern~ ani .to, co žalované družstvo ve sklaa co v nem v dobe vZlllku ohně uloženo bylo, nejsou pn}

!V~dI, za}ov~né

nesmělo

J

;,~~;~ ~ll:?vských roz~ěrů:

smlZu~y

,

nevidělo

potřebným,

ielezI~i~~f':::

žalobce tvrdil, že žalovanému družstvu bylo již nájemní smlouvou
uloženo, že nesmí ve svém skladišti ukládati nic jíného než obilí, že
však tam ukládalo snadno zápalné hořlaviny jako oleje, benzin, karbid,
olámu, nehašené vápno, dřevěnou vlnu a pod., následkem toho že vypuknuvší tam oher'i nalezl v tčchto hořlavinách' vydatné stravy a nabyl
velikých rozměrů, takže zkázonosnost jeho působila na daleko. Arcí neudal žalobce, kterak oheň vznikl, a není tedy zřejmo, že by byl nevzníkl,
í kdyby žalované družstvo ony hořlavé a snadno zápalné látky tam nebylo ukládalo, a zda tu tedy v tomto zřeteli je příčinná souvislost mezi
škodou a tvrzeným zavíněním žalovaného družstva, avšak žalobce, jak
z uvedeného jeho přednesu plyne, opírá se o to, že, kdyby ve skladiští
bylo se nalézalo jen obilí a nikoli tyto zápalné látky, nebezpečí z vypuknuvšího ohně nebylo by bývalo tak dalekosáhlé a účinek požáru tak
zhoubný. I ,dá se skutečně dohře myslit, že by třeba oheň byl ani celé
skladiště družstva samého neztrávil, neb aspor'i se na skladiště žalovaného nerozšířil, anebo konečně, i kdyby i toto byl zasáhl, nebyl by
tak velikou škodu způsobil, jakou za následek měl při rozsahu a prudkosti, kterých nabyl maje potravou hořlaviny, jak žalobce tvrdí. Posouditi to, bude po případě věcí znalců. Tak nemožné, jak nižší stolice
61'
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za to mají, to není. Nelze tedy s otázkou se vypořádatí, dokud nebudou
provede~1J důkazy, jež žalobce o svých tvrzeních nabídl, což ovšem
bude mlÍl za následek, aby provedeny byly i důkazy o odporujících
tomu tvrzeních družstva. Nelze souhlasiti s nižšími stolicemi, mají-Ii
za to, že, bylo-li smlouvou nájemní družstvu dovoleno ukládati ve skla~išti je.n obilí a 01~0 tento zákaz přestoupilo,.. že by z toho bylo právo
len draz: jako svemu smluvmku. Neboť najisto zákaz takový, pokud
j~e o horlaviny, má účel bezpečnostní a jest tedy rázu právně policejnth<:." drá~a. ch,,~e jím, cl~r~niti nejen sebe, nýbrž i své zákazníky, jichž
zbozl,bud Sl pn nakladam a skládání, nebo při ukládání v sousedních
~kladl~tích nebo konečně při dopravě v blízkosti skladiště se ocitá. Zá"a~ PelSO?! tedy.ve prospěch všech zájemníků. A kdo ho přestoupí, jest
prav ze skody Ílm způsobené. Ostatne přehlížejí nižší stolice předpisy
§~ 446, 447, 459 tr. zák., takže, pokud by žalované družstvo tyto bylo
pr~sto~pIlo, n,emůže je ani ž~dná smlouva, tomu odporující, obhájiti,
jezt.o )de O pre.dplsy ,abs~lutl1l a )'ovahy nut~cí. V protokolu jednacím
n.a!eza se p~znamk~, ze zastupce zaloby odeprel podpis protokolu, protoze.je~o navrhy dukazní nebyly protokolovány, ale protokol neudává,
ktere navrhy to byly. To jest pochybení proti předpisům §§ 209, 212
c. ř .. s. a protokol netvoří, ježto odepření podpisu z udaného důvodu
pokl~d~tl j~st ~a. odpor proti správnosti (úplnosti) protokolu, důkaz
o ,prubehu.je~nam (§ 215 c. ř. s.). Ovšem měl se zástupce žalobce vůči,
predsedoVI, jemuž odmítnutí přičítá, dovolávati rozhodnutí senátu
(§ 214,. odstavec druhý c. ř. s.), ale i když se to nestalo, netřeba zkouma~ nasledky tohoto opomenutí, neboť když rozsudky nižších stolic
zruseny ~ro ;',:úplnost již proto, že důkazy o žalobním ději nabídnuté
nebyly pnpusteny, lze v doplňovacím řizení uvésti vše to co s touto
otázkou, která dřív pominuta byla a nyni provésti se má s~uvisi ať už
to hned při původním jednání uváděno bylo nebo nebylo. Mínění ~ěstské
rady.v,: výměru žalovanému družstvu ze dne 5. srpna 1915, že žalobce
provadl stavbu skladiště svého na své risiko, nemůže ovšem zbaviti žalobce práv, která mu z tvrzeného zavinění žalovaného družstva dle zákona vyplývají, důkaz zavinění toho ovšem předpokládaje. Poměr žalobce k pojišťovací, s?ol~,čnosti je pro ,tento spor nerozhodný. Dá se
je,dn~k vzdy myshb, ze ·zalobce neobdrzel plné náhrady své škody na
pr.,. z~ ~eb~1 v plné ohodnotě předmětu pojištěn, a jednak ten, kdo svým
zavmelllm skodu zpusobIl a tedy z ní práv jest, není zbaven povinnosti
s~é k náhradě tím, že poškozený byl pojištěn a pojišťovatelem odškodnen; pokud se tak stalo, nastupuje v práva poškozeného pojišťovatel
tenž ho vyplatil (§ 1358 obč. zák.), a pokud by poškozený sám na po~
skodlteh vymáhal náhradu takto již krytou, mohl by poškoditel namíta!1 mu led~ n<;dostate,k ~ktivní legitimace, o což však se zde 'nejedná,
jezto takova namltka cinena nebyla.
čís.
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, Nen! ~odle silničního řádu pro čechy závady, by povoz nejel uprostre<! silmee. Jest povinností řídiče automobilu, by i bez upozorněni

ohroženého vozidlo zastavil, pokud se týče rychlost zmírnil, mohla-Ii
by další jízdou býti způsobena škoda.
(Rozh. ze dne 12. června 1923, Rv I 1287/22.)
Kůň žalobcova povozu lekl se rychle jedoucího automobilu žalovaného, splašil se a shodil žalobce s vozu. ~alobu o náhradu škody
uznaly o b a niž š í s o u d y důvodem po pravu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DLlvody:
Dle §u 1 zákona ze dne 9. srpna 1908, CIS. 162 ř. zák., ruCI v pří
padě, že provozem silostroje byl někdo zraněn neb~ zabit, n~bo byla
způsobena věcná škoda, řídič stroje a Jeho vlastmk za zpusobenou
škodu dle §u 1323, pokud se týče 1325 až 1327 obč. ,:ák. rukou. společnou a nedílnou. Kdo dle §u 1 uvedeneho zakona za skodu ruČI, jest
dle §u 2 tohoto zákona povinnosti k náhradě škodY,spr?W'.n,. nehledě
k případům ostatním tam uvedeným a zde v uvahu nepnchazejlClm, p r ok á že-I i že škodlivá událost zde splašení se koně, zapřaženého do povozu stra'ny žalující, a překoc~ní vozu, zpúsobena byla zaviněním osoby
třetí uebo poškozeného samého. Bylo tedy na žalované straně, by d?k á z a I a že tuto škodlivou událost zavinili žalobci, pokud se týce
osoba tře'tí, leč tento důkaz se jí dle zjištění nižších soudů nezdařil. Je
zjištěno, že povoz žalobcův jel původně uprostře~ silnice) "což není zakázáno vyhláškou místodržítele pro čechy ze dne 21. cervna 1866,
čís. 49. j 65 z. z. Č. 54, neboť zde v úvahu přicházející § 2 citované vyhlášky stanoví pouze, že povozy mají v levo vyhýbati a v p;avo pře~
jíždčti a že jsou povinuy, povozům předjíždějícín; nebo s nimi se potkavající m bez zdráhání se vyhnouti, nezaka~uJe vs~k aDl slo~e~, a~r se
nejelo uprostřed silnice, jak odvolací soud I~ylne, se dom~lva, ~m~ by
ovšem z toho vyvozoval důsledky. Pokud vsak Qovol~tele spatruji ~a
vinění žalobce v tom, že svého koně, když auto se bhzIlo, .str~l napred
v levo a potom v pravo, bylo již n!žší~i soudy, docela spravne, zdurazněno, že to zavinil řídič auta, jenz nejel na predepsane str~ne hSllnl~e
a tím právě uvedl žalobce clo r?zpaků, na, kt\,,"ou stranu s,e ma vy nou I.
Že žalobce za daného stavu vecI se chtel vyhn~uh napred v lev:" jak
to shora uvedený § 2 vyhlášky místodržitele pro c;chy ze, dne:1. cervr;a
1886 předpisuje, a že pak proto, že auto jelo dale" amz zmer:Ilo ~~er
jízdy, zatáhl koně v pravo, by ncdošlo k j1nak. nevyhn~t~ln,:, srazce}
nelze mu jisté přičítati k vině. Marně. pOu~~Zl:je konecne zal ovana
strana k tomu, že žalobce nedal znamem, by ndlc auta VOZidlo zastavIl.
Nehledě k tomu, že žalobce podle zjištění nižších soudů tak UČlml, nebylo t? jeho povinností, naopak řídi~. vozid~a ~á podle §u 4? mlm~ter
ského nař. ze dr,e 28. dubna 1919, CIS. 71 r. zak. bez ves ker e h o
u P o z o r n ě n í zmírniti přiměřeně rychlost jízdy, třeb~-Ii, t~ké zů
stati státi a zaraziti motor, kdyby Jeho VOZidlem mohly byh zpusobeny
nehody nebo poruchy dopravy, jak tomu právě v tomto případě bylo.
Nebyl-Ii však proveden důkaz o tvrzeném zavinění žalobce, nebylo dle
toho, eG shora jest uvedeno, vůbec třeba, obírati se případným zavinemm n::,lC2.
",
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2712.
Jde o smlouvu kupní byla-li dod' '
I'
,
'
opatřil materla!. Kupíteľ 'enž ře ana mv~nska, kola, k nimž dodatel
oprávněn, jím dále disP~.Iovalle~z~~ z:oz~ tnem, bdav je k disposici,
,
y
omu yl prodatel svolil.

_
(Rozh. ze cine 12. června 1923 Rv I 1330/22)
zalovaný objednal u žalobce nI' k"
.
lobce dne 13. srpna 1921 třetí d 1 yns, v~ kola. I?vě z nich dodal žaPOSICI dne 27. srpna (8' září) ;~2T' z~n 1921. Zalovany dal je k dissdělil žalovaný žalobci
od "
:
,opIsem ze dne 15. září 1921
avšak že 'obstará, by ~dvrátil n;,1~a lre~zltl ko:~ lako smluvní dodávku,
do mlýna Bedřicha R-a na 'v t avo Ce .dalsl skodu, zabudování kol
telegraficky nesdělí že žalo uC,e zal~bcuv, pak-h mu žalobce ihned
a nebezpečí žalobc~vo V d vany nema zabudování provésti na účet
~a zaplacení kupní cel;y a °tď~kľev dne 17: září 1921 trval žalobce
Zalovaný přes to dne 20 zář119~ 1 ' ~e mu Jinak do věci ničeho není.
R:~. Žalobě o zoplaceni kupní cen~a bu10val stroje do mlýna Bedřicha
Ir I S t o I i c N e J' v
Y Y o vyhoveno s o u d Y Vše c h
,
y s S I m s o ude m z těch to

te

v

v

Dovolání v něl'1ž jsou
I t
3 a 4 c. ř. s.', není ~podstat~~n~ n~~~~y ~?vola:~ dlt~ody §u 503 čís. 2,
noú, zda sporná kola 'sou v'ěc~i za eVStul m~ze bylI ponecháno strav obchodě se určují dle J očtu mír a stupltelnym~ .totIz ta~ovými, jež
druhu jest stejně cenná Pa p/
y t vahy, Jehkoz Jednothva věc téhož
a zda jedná se tedy o doda ~ve Plro o Jednotlivost tu významu nemá,
v'l' 'k I'
Cl sm OUvu ve smyslu čl 138 b h
'k
Cl I nI o I, neboť na proiednávan'
'" d I "r
'" . . "....
,o C . za ')
ního 2ákona o kupu i t~hdy kl trI~ad s ~Sl POUZIÍl predpls~ obc~od
nebyb. To 'plyne z toho v"d Y Y o ana kola ~a~tupltelnyml vecmi
obecným ustanovením ob~:~d!'í~o ?kbch~dm J;,dnam, p?dléhající vše~ba, hten:o'hPříPkad použíti zvláštních z~sfan~o~~n~ ~e kL~~uotap~~~ď~a ~1~vŠí
C 00111 o
upu či O námezd'
1 ~
, - e yee
V

,

v

°

J~oi;~:níoe~~iZá!~{lšjíe~~I~~;~v~ ~~: ~~}iU~~dl~isiáf~~I~~~~ý~~o ~~:~r!~

Že látku dodal žalobce .
pnpade ~ochybnosti pokládati za kup.
níž žalobce domáhá s~ J~a~~~porno. i?1;LZno tedy smlouvu, na základě
kup a posuzovati 'i' dle v d ce~1 zaza vova.neho peníz;, pokládati za
knihy obchodního JZákoník~e OPI~U, obsazenych v druhem titulu čtvrté
obch zák 'ak
OUpl, zejména pak dle čl. 347 a 348
vaný'dod~~i kol~lZ~ěfoUdy doc~a správně učinily. Pozastavil-li žalosměl je dodati mi y .vseR o JeJlc . prozaÍlmní uschování postarati a nea 1e ve mly'n'e tol'
'h
zabudovatilaž žo nan
by b I-OVL lb"
1010 sve o odběratele
nároků ze )sn;áv '- ne
Y, za o ,ce pres prohlášení žalovaného že Se
nižších soudd ne~talovz~~a;:ť ~a:lrn s~u~12~il. Avšak, to se dle 'zjištění
dopisem ze dne 15. 'září 1921 o~a~~'tSI slc,e tak?vy ~ouhlas žalobcův
ze dne 17 září 1921 t
h dOk,a 111 ch!el, avsak zal obce dopisem
'
, dodal kola
po dl e smlouvy
že mu oot roz O 'ne Odepřel ' pohl"
r aSlV, ze
není, -a že žádá zaplac~ní g~l's c~ :z;,al?vaný "má s ~1lynáře111 R-em, n"ičeho
vaný přes to dne 20. září 1921 n~, JInak ze .P5'~a zalobu. Pakliže žalo,míněného dopisu žalobco
'
to, J~k. zJlsteno, po obdržení právě
va, Se spornyml koly uvedeným způsobem
v

čís.

2713.
O nároku člena řádové kongregace proti řádové kongregaci katolické
církve o placeni výžívného nelze jednati na soudě.
(Rozh. ze dne 12.

června

1923, Rv I 1354/22.)

O nároku člena řádové kongregace proti řádové kongregaci katolické
,CÍrkve o placení výživného rozhodly o ba niž š í s o u d y věcně. Ne jv y Š š í s o ud zrušil rozsudky obon nižších soudú i s předchozím ří
zením a odmítl žalobu.
Důvody:

•

důvodú:

.vv,

naložil, při čemž jest nerozhodno, proč tak učinil a zda chtěl snad žalobce zachrániti před nějakou újmou, schválil objednané zboží a nemůže
nyní s úspěchem ani odpírati zaplacení kupní ceny ani domáhati se při
měřené slevy. Není tu tedy dovolací důvod ve smyslu §u 503 čís. 4 c. ř. s.

Žalobce domáhá se na žalované kongregaci placení výživného z dllvodu své žalobní smlouvy, která se stala tím, že složil roku 1902 v kongregaci té professi na základě stanov (regulí) tehdáž platných, které
i dnes pro jeho poměr ke kongregaci jsou rozhodny - nové stanovy
z roku 1914 ho prý nezavazují, ježto jich nepřijal a přijetí je prý nutné,
protože jde právě o poměr smluvní - avšak doplněny musí býti. prý
předpisy církevního zákoníku papežského a papežských dekretů, při
čemž prý v případě kolise s obsahem řeholních stanov prioritní postavení přísluší zmíněným papežským předpisům, a dovozuje, že jmenovanou řeholní smlouvou založen pro něj nárok sustentační podle obsahu
řeholních stanov, pro kongregaci tedy odpovídající tomu povinnost
sustentační, a to na jeho doživotí, i pro případ, že by vyloučením pře
stal býti členem jejím (canon 671 č.5 CoLlex juris canonici Pii X pontilicis maxim i jussu cligestus Friburgi, Ratisbonae 1919, srv. canon 2299
§ 3 tamže), kdež polom sustentaci tu nelze provésti jinak, než placením výživného v penězích, dovozuje dále, že sekularisační reskript řím
ské ~ui'ie, správně řeholnické kongregace v Římě ze dne 26. listopadu
1918 jest ve úulečnosti propouštěcím dekretem, ale ovšem,ježto propuštění se stalo bez kanonického procesu, protismluvnÍm a protizákonným, dále, že sustentace naturální se mu propuštěním oc:pírá, i přísluší
prý mu tedy pro minulost i budoucnost nárok na peněžitou alimentaci.
Ani strany ani nižší stolice neuznaly za vhodno, otázku přípustnosti
pořadu práva aspoň si uvědomiti, neřku-Ii ji řešiti. Kongregace řeholní
jest korporací (§ 26 obč. zák.) a, kdyby to byla korporace práva soukromého, jako na př. obyčejný spolek, byla by smlouva mezi ní a čle
nem jejLn založená přijetím jeho na základě stanov a podle obsahu jich
smlouvou soukromoprávní, a jestliže by ledy ve stanovách zarUČena
byla členu sustentace, bylo by ovšem možno domáhati se jí pořadem
práva. Tak na př. je-li ve stanovách spolku, na př. spolku obchodnich
cestujících, členu pro případ nemoci, invalidity nebo stáří zaručen jistý
dúchod, nemožno nárok ten uplatňovati jinak než před řádným soudem,
pokucí ovšem snad stanovy nepořídily jinak, zřídivše na př. soud rozhodčí. Avšak řeholní kongregace jsou korporacemi práva veřejného,

1UI0

přijeti clo ní, jejiž obsah podávají řeholní regule (stanovy)
doplňovací předpisy církevního práva, jest tedy titulem veřejnoprávním a toho rázu jsou tedy i nároky z ní vyvozované, takže

smlouva o
a příslpšné

dle §u 1 j. n. na pořad práva nepatří. V podrobnosti toto: Řeholní kongregace nespadají ani pod spolkový zákon ze dne 26. listopaďu 1852,
čís. 253 ř. zák., ani pod spolkový zákon ze dne 15. listopadu 1867,
čís. 134 ř. zák., n20pak stanoví § 3 lit. a) tohoto zákona, že duchovní
kongregace oosuzovati jest dle předpisů o nich daných. Tu pak § 31
zákona ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák., o úpravě zevních poměrů
katolické církve odkazuje ohledně zevních poměrů klášterních společenstev v katolické církvi existujících na zvláštní předpisy ohledně nich
stávající. Po zrušení konkordátu jest to min. nařízení ze dne 13. června
1858, čís. 95 ř. zák. o duchovních řádech a kongregacích, jež však se
netýče otázky, o niž tuto jde. Následkem toho zůstává otázka nároků
toho druhu, jaký žalobce vznáší, vyhražena církevní samosprávě. To
vše jasně plyne z motivů k cit. zákonu ze dne 7. května 1874, čís. 50
ř. zák., církevní poměry upravujícímu. Tyto podávají nejprv historický
přehled poměru církve ku státu a praví pak pocl ll. 2., že postavení, jež
katolická církev toho času ve veřejném organismu zaujímá, jest postavení privilegované veřejné korporace, že opačný system, americký 'to
system, spočívající na zásadě soukromoprávnosti církve, zvaný bud1
»volnou církví« anebo vyjadřovaný heslem rozluky státu od církve,
nelze u nás uznati jednak proto, že jej nelze historicky zprostředkovati
a jednak proto, že jej nelze prakticky dobře provésti, a proto tedy že
i řečený zákon ponechává katolické církvi její posavadní veřejnoprávní
postavenÍ. Vývody motivů vrcholí pak v otázce (pod 3), které jsou to
legislativní zásady, jež v přítomném zákonodárství zachovány býti mají,
a v odpovědi na ni, že zákonodárství státní má se vztahovati jen na
formy a meze církevního působení (»zevní právní poměry katolické
církve«) , a že kel" v tomto zřeteli zvláštní norma dána nebyla, nastupuje sama sebou církevní autonomie, které ovšem zásadně podléhají
všecky vnitřní záležitosti církve (co se týče duchovního života, jako
víry a pod.), tyto ovšem již v základě ustanovení čl. 15 st. zákl. zák.,
i jest pak toto právo sebeurčení a samosprávy církevní prohlášeno
v motivech za svrchovanou zásadu .našeho zákonodárstvÍ, a praví se:
tam dále, že volné praktikování ústavy (scil. církevní), jakož i jurisdikční moci pro obor církevní platné, zejména i discipliny, jest již zákonným uznáním církve samým zaručeno. Konečně se tam podotýká,
že péče o společenstevní zřízení a jeho volný vývoj vyžadují při rozsahu
a důležitosti zřízení těch zvláštního státního dozoru (schvalování a zařízení společenstev, spolupůsobení při dosazování představenstev,. pravidla pro občanský styk atd.), a tento dozor že je normován ve zvláštním návrhu zákona. K tomu doložiti jest, že tento návrh S2 zákonem
nestal a máme co činiti jen se shora citovaným §em 31 zákona ze dne
7. května 1874, čís. 50 ř. zák., a min. nař. ze dne 13. června 1858,
čís. 95 ř. zák. Poněvadž tedy řeholní kongregace je, jak i nauka uznává
(Stubenrauch 8. vyd. 1902 k §u 26 l. 2 Č. 2 str. 69, Tilsch Všeob. část
str. 112), korporací veřejnoprávní, otázka, o niž ve sporu tomto jde,
patří sice k úpravě zevních poměrů kat. církve, avšak zvláštních norem

, d I
t · · en po stránce hmotné, ale ani
státní zákonodár?tv! o 111 ne ,a" 0, ~'~u~~~~ti tedy dle hořejšího nastut' dy i příslušnost církevních
po stránce fOfmal111, c,o se ~yce pns.
. t sama sebou Clrkevm auton01.TIle a e
,.
k
~~~~ů~ či >;jurisdikční moc pro obor C§ír1~;;í/a~nal7~ ~yl~4broio ~;1
rozhodnouti, jak se stalo (§ 42 J. n.,
IS.",,'
č. 7, 513 c. ř. s.).
čís.

2714.
,.
43 obch zák jest prodateli uloženo bezšetřiti ustanoveni c~. r 3 b.· . něž 'jde dosud vyrobeno. Není-Ii
výhradně, i .tehd~!•. nem- I z oZ~a~hoval se dle čl. 343 obch. zák., n:prodatel z teto l?tlcmy s .tto,. bY'h du škody nýbrž pouze vykonati nemůže požadovati na kupl elt na r a .
'
která z ostatních oráv čl. 354 obch. zak.

(Rozl~. ze dne 12. června 1923, Rv I 1445/22.)
.

• I bk

..'
• zboží (šampaňské láhve), mel zn-

ž:~~~~:;r~. ~~~f~vkv~~kZ~~~.~li:~ln~~;,~d~b~o~~~h~~~ls~ ~aan~~

diti
žž:!
lobkync nahrady ZIS ll, Jenz Jl n I '
u cl uvedl v otázce, o I1lZ
• I b'
h věly o d v o a c I s o
.
• b
s o II d Y za o e vy o
,
I t l ' ravdu že v tomto sporu tre a
.
d O ' ech' Odvo a e ma p ,
.'
I
tu Jde, v u v o Q
"k
•
rodatel netrvá-Ii na spinem sm ouvy
použiti čl. 354 obch. za . a ~e p . , m'á rávo _ pokud se týče poani od ní bez~ všeh.o ust~uP~Ilnem.lfI, na k~pitelův účet prodati a .návinnost, zbOŽl dle cl. 34J OCl. za."
• • e předpokládá že prohradu žádati. Avš.ak z !?hoto pravlCil~~; gi~Ttf ~ýjimkU tam, kde zboží
datel má prodane zbOZI po ;,uce, nU b' 10 v tomto případě. Nelze přec
má býti teprve vyrobeno; Ja~ to~ul'/v řípadě prodlení strany kupurozumně žádati, by pro?~~aá'c~ ,s Ia 'ob'egna~é zhotoviti pouze za tím
jící dala zboží, k POZd~JSI ~I:vč~e 341 obch. ~ák. prodati a tak zjistiti
(lčelem, aby Je mohla v~ s~y , k . ,"cí nahraditi. Postupem takovym
d' "c·/ J'ež nemllže včškodu konkretní, kterou JI ma up ,I'
,
b dO d' ·isiko strany pro, ava]I ,
.,
zvyšovalo by se ez, uvo ne I Ím u' leÍ Iné náhrady za to, oč zbOZI
děti, dostane-lI se Jl od str ~'!!
P J e~'ohlo býti úmyslem zákonobude prodáno pod cenou l1 a Up~I, a1 n,a 'stranu která chce smlouvu
dárcovým, b~ ~lSlko ..takove ,u~at~~~- I~ež řizn~ti v takovém případě
věrně a pOCÍIve plm!!. Nezbyva u..
P t k 't když zboží zhok
áhradu skody 1 cn ra c,
straně prodáva]IcI ~aro na. n
d' dle čl. 343 obch. zák. neprotoviti nedala a svep~:>DlO~n~h~.lro
žalobkyni zažalovaný nárok,
vedla. Pn~~ soud pnz~ha d~ ~zIšlf~~ zisku (čl. 283 obch. zák.), jehož
..
který zalezl pouze v na I a e
výše byla bezvadným zpil.sobem z]lstena.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamltl.
"r

r

.PJ:m

v

"
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fr~~j~~,~o Zb~Ží

pO ruce, ni~?liv, však, když zboží má jím býti teprve
chod "'k] ko v dtomto pnp,ade, Než odvolací soud přehlíŽí že ob,
Dl za on pro ateh bezvyhradně v čl 354
b!
'k
'"
musí šetřiti ustanovení čl. 343 obch zák ~h
I' o ~,1, 1za " uklada, že
pouze 'h d ' k '
'"
ce- ! pozac.ovat! na kupiteli
štěno ~~
u s ?dy n1lSt~ sph~ění smlouvy, V tomto případě bylo zjívené 'dOběZ\~~~y~YbyS~ :~~~Zt al',ze otevřel žal~bkyn,i akreditiv ve smlu~
S ni iOrmQU p acem, a zalovaný -tomuto
'
~:!Z~~a ~!~21v~.1~}~I;~"e,dlodc'~1:;Z~noěct!lnu poskl ytov~né dopisem ze dne ~~~
,
"
, '"
se s p aCemm v prodl'
rhl
pra;n~ úČin~y prodlení ,dle čl. 354 obch, zák, Rozhodla_lie~~ ~a~~b: h,o
~e u e pozad~vaŤ! na zalovaném pouze náhradu škody na místě h~~~'
lO~ia to~o pravo up18tmti jen za podmínek čl. 343 obch. zá/ t .'
~:~lu:e~~~a~~:~~1 l"hl1 1. zv. konkretní škodu, zál~žející v rozdíl~' l';eJi
,
r ovou a cenou docdenou svepomocným prode'em
po ro:;urr;u cl., 343 obclL zák. Jínakou škodu, ze'ménaškodu' t ]
abstra!{tm,. Fkc ve skutečnosti se domáhá požadbvati vša
.o
J\!.emohla:h 'žalobkyně splriti předpoklady zákona a zboží nakk~e~~~toe.
~c~t dle, cl~ 343 obch, ,zák, prodati, poněvadž je d~sud vyrobené n~mě~v
o Jej' ,vec!, by pouZlla některého jiného oprávnění čl, 354 ob ch z 'k'
st:tne ~~lo?kyne ,a~1 netvrdila, že jí byla zaviněním žalovanéh~ va,~
~~fá~n~~0~~a;!~el11oznena" I:aopak ?ylo zjiš,těno, že zboží mohlo b0i
.'k
y,robe?o, ,Jezto tedy zalobkyne nesplnila předpisu čl 354
obch , Zd,
nem Je'! narok na
'h d 'k d '
'
.
roČež
bylo'
d
l
'"
h
na f2: II s TO y zakonern Odůvodněn '
P
.
ova am vy oveÍI.

E'\

• J

:v.

cf

v.

čís. 2715.

Přitt:~:~:t~z~v::~a~akýáv~k
manželů.

,J

a zloého naklád~ní jak? důvodu rozvodu jest
m zpusobem k mm doslo vzhledem k životu

vOlá~~e (~:~I~~~)ti pž~~~~u ~

třebbas, ž~ovan~

rozvlod!
domáhal se v od, Y vy oucena y a Jeho vma na rozvodu.
(Rozh. ze dne 12. června 1923" Rv I 1481/22,)

~ ža~o~ě

ob

manželky na rozvod manželství ocl stolu a lože uznaly
~ 1 Z ,s I S o II d Y na rozvod manželství z viny obou stran Ne.
vy, S I S o u d k dovolání žalovaného žalobu zamítl,
,]>; '"

D ů va dy:
, P~edchozí stolice, uznávajíce na rozvod z viny obou stran s at' .,
zalovaného t
'
, I
'
, p ruJl
,v lom, ze lS~ za obkym způsobem těžkým zle nakládal
a že 'í opět
,
J
o
ovne ve ml cIte ne na cti ubližoval Tento úsudek
.,
~~?o~a~~U~G~I:~lt r~ZSUdklI ;y~vítá"z těch!o skutkových zjiště~t~~uJ~'
a ac, s manzelKOU ]1 po trikráte uhodil j'ednou do nI'
strc'I'!'
, az se o sporak do krve
'I ~ 'd
'
:;ra11l a, ze je uou v hostinské místnosti
mrštil po žalobkyn' kl "
svtm ,
Je
VinU

žt~~~?n~

b:a~rů~"~~~~s~~~e~ěf;~:i~,jížeŽji ji~~e~nf~f:~e~ žS~

inHou ava"

s~m, Kurev, bestu a pod, a se jednou k ní před dcerou Lud-

šího dílu

odia~?~ zle~~ nakladam,~, na ch ubli~ování nebyly z vět-

pOdně/lJc~~~I: ::~y
p

JSI, kurva

~ tv~je

dcera je také kurva.« Doba a

neJl z]lsteny.Nejvyssl soud nemuže se však přidati

k tomuto právnímu úsudku, neboť uvažuje-li případ, jak se slušelo, v celistvé souvislosti a zejména ve vzájemném vztahu ke skutečnostem, jež
byly z!ištěny pro vinu žalobkyně, nelze žalovanému dobrým důvodem
vinu na rozvodu přičítati. § 109 obč. zák. uvádí jako důvody rozvodu
těžké zlé nakládání, těžké nikoli sice v technickém výrazu a smyslu
trestniho práva, přes to však těžké se zřetelem na útrapy tím druhému
manželi působer.é, dále velmi citlivé opětovné ubližování na cti. Dle
těchto o:(Olností, jež zákon stanoví, vyhledává se důsledně, by tyto
skutky předsevzaty byly s vědomím bezpráví, v přímém úmyslu, pů
sobiti tím druhému manželi příkoří, a duševní nebo tělesnou trýzeiJ.
MOll1e,,! tento přichází tedy při posuzování povahy případu k závažnému významu a jest zajisté mírnějšímu hledisku podříditi ona pochybení proti náležitému manželskému styku v naznačeném směru, jichž
se manžel dopustil v lidsky pochopitelném a omluvitelném rozčilení
vydrážděném provinilým jednáním a chováním manžela druhého, jež
mu bránilo, aby při povaze, letoře, nervovém založení a pod. zachoval
náležitou míru ~ebeovládánL Jest zajisté spravedlivo a hoví plně duchu
zákona, že nemohou býti jednomu manželi k právní výhodě ,jako dlIvody rozvodu ony přehm2.ty druhého manžela v manželském soužití,
které svým vlastním provinilým jednáním vyvolal právě onen manžel.
Křivdy t2.kto spáchané nemohou býti subjektivně uznány za »velini citelné,< pro tu stranu, která k nim sama svou vinou podnět dala., Při
jiném výkladu zákona byla by takovému manželi podávána možnost,
zjednávati si vlastním účelně nastrojeným chováním důvody k rozvodu
proti manželi druhému. Dle názoru Nejvyššího soudu jde v projednávané věci na straně žalovaného o manželská pochybení povahy právě
naznačené. Zjištění nižších soudů podávají názorný obraz o tom, že žalovaný oženil se se žalob;'yní z opravdové náklonnosti; sám jako nájemce hotelu dobře situován pojal žalobkyni za manželku ze skrovných pOměrů jako pokladní kantiny, vybaviv ji sám potřebnou výpraVOu pro manželství. Dle svědectví vlastních jejích bratrů rozmazloval
a hýčkal ji, vyhovoval jí ve všem a šel v povolnosti k ní i tak daleko,
že na její přání vzcálil od sebe svou sestru, bratra a neteř,- na něž žalobkyně nevražila, že ji za první porod odměnil darem 10.000 K, při
narocení dcery pojistkou na 20,000 K a jí později na její prosby koupil
i vilIu. Když se později manželé prodavše lmjetek přestěhovali do
Prahy a tam koupili restauraci, dovedla toho žalobkyně pO nějaké době
docíliti, že žalovaný na ni přenesl i hostinskou koncesi, třebas při tom
rozhodovala i ta pohnutka; aby tím byl chráněn před nároky svých nemadelskýcb dětí. VlIči těmto zajisté neklamným projevům manželské
náklonnosti a povolnosti osvědčovala však žalobkyně již ocl počátku
chování méně láskyplné. Brzo po sňatku netaj-ila se tím, že si manžela
vzala jen k VlIli zaopatření a byla více pamětliva sv~ho hmotného prospěchu, jak o tom svědčí dary a věnoviní, jimiž se dala odměňovati
za své mateřské štěstí. Stala se najednou hrdou, pánovitou, osvědčovala
zvláštní nároky, chovala se hrubě k personálu, s příbuznými manžela,
kteří žili v domácnosti jeho, jednala drsně, nenáviděla je; až toho docílila, že je dal od sebe. Manžela pronásledovala žárlivostí, osvědčovala
vůči němu nevážnost, snižovala a sesměšňov-ala jej na ten způsob, že
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za ~í111 i ~ pvříÍ'):~lnosti ~izích dělala dlouhý nos, týrala jej, nepěkně se
o ll .em VYJ~d~ova!a) 11<l:lavala .mu" »fošfákťl, děvkářlJ, kurevníků a pOd.«,
detJ ~nu; O_.Clzov~Ja a j~ protI, nemu popouzela, ji111 zakazovala, by jej
n:~dl~v~ly a nei1baly. K hostúm v resburaci chovala se zoůsobem nepnsto}ne volnýill, urážejícím ženskou počestnost i manžel~kou věrnost
se ~vedk~m S-emstála v tak důvěrném styku, že si s ním tykala a s~
~ mm, I hbala, ~ J1!,yml hostmi do pozdní noci prodlévala ve slmeo!ém
ustram v kluzke, zabavě. I dceru Ludmilu teprve 141etou přiváděla do
h?spodske spolecnostJ a vedla JI k nepořádnému životu; ve svém mravmm ~eostychu zašla i. tak daleko, že se na ní dopustila činem i slovem
hrube necudnostI. 1 vychovu druhých dětí vcdb nezdárně. Původcem
výstupů a různic manželských v posledních létech byla pak hlavně ta
okolnos!, Ž:' žalovaný jest nyní ze svého někdejšího majetku téměř Zúplna vyraden a okolnost tuto trpce pociťuje. Uváží-li se tato manželská
provi?ění žalobkyně, lze snadno' nahlédnouti, že právě jen její Vlnou
utvá~Ily se poměr:v, manželského společenství tak neblaze. Tyto neblahé
pomery musily u zalovaného vyvolati trvalý stav roztrpčení a rozčilení
a. z př~r~~eného lidského stanoviska je pochopitelno, že žalovaný při
dutklIvejslch novych podnětech vybočil z mezí náležitého chováni. Za
těchto okolností nelze mu toto pochybení přičítati ani s právního hledi~ka k vi~ě ,a to tím méně, když ani nelze pokládali zjištěné případy
zleho nakladam za »těžké« ani případy ubližováni na cti na velmi citelné«, Jde ,~st~tně jen o jed;,ll případ zlého nakládáni, v němž byla žalobkyn~ vaznej1 dotčena pnulO na své tělesné bezpečnosti (zranění
o sporak), v druhem případě (mrštění sklenicí) zLIstalo při pokusu' co
do ostatn~ch p~ipa?ů odvolávají se rozsudky předchozích stolic je~ na
to, co ,SI zalo~,Kyne svým bratrům a sestře stěžovala a nelze tedy po~a,h~ techto pnpadů posouditi. Uváží-li se však, že si žalobkyně dle zjistem. v r:, ~ 919 dOle!a do P. pl"O svého manžela a jej pohnula k návratu
do~~ U!lstovan:m: ze bude od dětí srdečně uvítán a že žalobkyně sama
uvadl, ,ze chovam n;anžela před sporem, třeba nebylo nijak laskavé,
b~l~ prece snesl,telne, lze z toho právem usuzovati, že toto zlé naklá~an: n,ebylo am zalobkyní jako »těžké« pociťováno, Že ani zjištěné ubliz?val11 na ctI ,nelze pokládati za »velmi citelné«, bylo již shora dovodeno. Dovola111 nelze tedy odepříti oprávnění a jde k námitce odpůrkyně
d~volatel~ len o to, může-li býti dle dovolacího návrhu uznáno na zaI11ltnutJ navrhu na rozvod manželství, když dovolatel ve svém odvolání
:ozvodu ~e neopí:al a navrhoval pouze vyslovení rozvodu jedině z viny
~~l~bkyne. ~le na~oru Nejvyššího s~ud? není právní závady pro vyhov

. evnt. d~VO~~cll11u.. navrhu n~. Zall11tnutl navrhu na rozvod, neboť v té při,
JC,z JeSt P~l ~voptou o vza]emných nárocích, znamená tato úchylka od

navrhu ?uVOlaclho pouze tolik, že žalovaný od svého event. návrhu a

spo~~ na,roku na povolení rozvodu z viny žalobkyně upouští, k čemuž

I v ~IZe~1 opravneu; oprávn~n jes,t (§§ 482, 513 c. ř. s.), Ostatně nelze
tvrditI, ze by byla, zalobkyne z navrhu odvolacího již nějakých práv nabyla, ?eboť dle z,~kona n~lz,e uznati nároku na povolení rozvodu z viny
~lastl11., Bylo tudl~ dovolam z uplatněného dovolacího dúvodu §u 503
, 4 c. 1. s. vyhovetJ po rozumu toholo dovolacího návrhu.
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čís.

2716.

Po dobu sporu o neplatnost manželství přísluší manželce nár..k na
výživné. Rozsah manželovy povinnosti řídí se jeho jměním, nikoliv skutečným důchodem z tohoto jmění.
Za dobu před podáním žaloby přísluší manželce nárok na náhradu
škody (§ 1293 obě. zák.), hradila-Ii výživné ze svého. Může však požadovati jen to, co skutečně vynaložila, nikoli to, nač by byla měla nárok
podle §u 91.obč. zák.
(Rozh. ze dne 12.

června

1923, Rv I 75/23.)

Zalobou, zadanou dne 10. září 1921, domáhala se manželka na
manželi, velkostatkáři, placení výživného clěsÍčních 6.000 Kč od 1. listopadu 1919, používáni povozu a dodávání palivového dřeva. V době
pod~ní této žaloby bylo v běhu řízení o žalobě manžela na neplatnost
manželství z důvodu §u 48 obč. zák. O b a niž Š i s o u d y přiznaly
žalobkyni 4.000 Kč počínajíc 1. prosincem 1919 a nárok na palivové
dřevo. N e j v y Š š í s o u d dovolání žalovaného 1. nevyhověl, pokud
byl napadeným rozsudkem odsouzen platiti žalobkyni ,4.000 ~č počí
najic 10. září 1921 a dodávati palivové dřevo, 2, vyhovel mu vsak, pokud byl dovolatel uznán povinným platiti výživné za dobu od 1. pr~
since 1919 do 10. září 1921, zrušil v tomto rozsahu rozsudky obou 111Zších soudů a vrátil věc procesnímu soudu, by po dalším jednání inovu
rozhodL
.
Důvody:

Právní důvod žaloby je různým podle doby, za kterou Se požadují
zažalované částky. Žalobkyně uplatňuje nárok na placení výživného mě
síčních 4000 Kč (na tuto částku uznal procesní soud, aniž strana žalujicí tomu odporovala) za dobu ode dne 1. prosince 1919 do podání žaloby z důvodu §u 1042 obč, zák., tvrdíc, že uhradila náklady na svou výživu za žalovaného, mimo to požaduje od něho za další dobu výživné
podle §u 91 obč, zák, uvedenou mčsíčnÍ částkou a bezplatnou dodávku
dříví na vytápění bytu. Odvolací soud vyhověl žalobě v obojím směru
souhlasně s rozsudkec;l procesního soudu, dovolání odporuje pak rozsudku v celém jeho rozsahu z důvodu nesprávn'ého právního posouzení
věci. je proto třeba pojednati zvláště o každém z uvedených právních
důvodů, 1. Výtka podle §u 503 Č. 4 c. ř. s. není odůvodněna, pokud odvolací soud odsoudil žalovaného plniti výživné podle §u 9 1 obč. zák. a
dodávati dříví k otopu. Dovolání odporuje právnímu posouzení věci
v tomto směru z různv-ch důvodů, z nichž však ani jediný není v souhlase se zákonem a zfištěným skutkovým stavem. a) V prvé řadě tvrdí
dovolatel, že jeho m3nželství se žalobkyní je neplatné, že důsledkem
toho není povinen, poskytovati žalobkyni jako manželce výživu podle
§u 91 obč. zák. Ze spisů je patrno, že žalovéln)T podal svého času žalobu
na uznání neplatnosti manželství z důvodú §§ 48 a 60 obč. zák., a že
spor ten není dosud právoplatně rozhodnut. Dovolání tvrdí, že rozsudek
v onom sporu bude působiti od tehdejška (ex tune), a že mělo již
v tomto sporu býti rozhodnuto předběžně o neplatnosti manželství. Ná~
hled ten je mylný, Uzavřením manželského sňatku převzal žalovaný
jako manžel podle §u 91 obč. zák. povinnost, poskytovati manželce
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slušnou VyZIVU přImerenou jeho jmění. Této své povinností nevyhověl
žalovaný, podav žalobu na neplatnost manželství ve smyslu §u 48 poslední věty obč. zák. a odepřev na dále plniti tuto povinnost. Pokud
však nebylo uznáno právoplatným rozsudkem na neplatnost manželství,
je cloc,něnka pro platnost manželstvi, a nelze žádati, by po dobu sporu
živila se manželka sama nebo by požadovala výživu od osob třetích
anebo z prostředků veřejných. Příslnší proto i v tomto případě manželce právo požadovati na manželi výživné podle §u 91 obč. zák. aspoň
až do právoplatného rozhodnutí sporu o neplatnost manželství. Nebylo
proto příčiny, by soud vyčkával právoplatné rozhodnutí v onom sporu
nebo by sám předběžně rozhodlo neplatnosti manželství. Další námitky
týkají se výše výživného. b) Odstavcem druhým notářského spisu ze
dne 2: října 1916 zavázala se matka žalovaného platiti mu po sňatku
roční apanáži 18.000 K. Dovolání tvrdí s poukazem na toto ustanoyení
notářského spisu, že žalující straně nepřísluší vyšší apanáže než
18.000 Kč ročně. Toto tvrzení nemá významu pro spor, v němž požaduje
žalobkyně výživné od žalovaného, a není proto třeba tímto důvodem
blíže se zabývati. c) Další v)'vody opírají se o náhled, že slovo jmění
(Vermogen) v §u 91 obč. zák. (nach seinem Vermogen den anstandigen Unterhalt zu verschaffen) neznamená jmění, nýbrž možnost. Dů
sledkem tohoto Eáh1edu mohl by manžel, povinný k manželčině výživě
dle §u 91 obč. zák., bez ohledu na své jmění uvésti se v nemožnost poskytovati výživné, a zprostiti se uvedené zákonné povinnosti. Možnost
poskytovati výživné dána je však jměním, ať toto záleží ve hmotných
věcech anebo v právech na př. na důchody. ]e proto i v tomto sporu
způsobilost žalovaného k plnění zákonné povínnosti §u 91 obč. zák. posuzovati dle jeho jmění, záležejícího dle skutkových zjištění v nemovitostech v ceně 12,000.000 Kč, a přenechati mu, by opatřil si příjmy tomuto jmění přiměřené. Dovolací soud souhbsí úplně se soudem odvolacíTIl) že oním jměním dána je žalovanému možnost, poskytovati žalobkyni měsíčně 4000 Kč, a že tato částka je zcela přiměřená jeho jmění
bez ohledu na to, zda dnešní příjem ze jmění je pouze přechodný, i bez
ohledu na jakýkoli vliv pozemkové reformy na jmění žalovaného. Dovolání napadlo rozsudek v celém obsahu, patniě tedy i ve výroku, jímž
žalovaný byl odsouzen dodávatí žalobkyni dříví potřebné k topení, jinak
však o této povinnosti zvlášť nečiní zmínky. Bylo proto o této povinnosti jednáno jen v souvislosti s ostatním nárokem žalobním. Pokud tudíž h10bce popíral z důvod" shora uvedených i povinnost k dodávce
dříví, byla věc ods'Juzením jeho správně rozhodnuta po stránce právní.
2. Co do žalobního nároku opirajícího se o § 1042 obč. zák., odůvod
ňuje jej žalobkyně tvrzením, že uhradila náklady výživy za žalovaného
za dobu od 1. prosince 1919 až do podání žaloby. Odvolací soud 1'0tvrdív rozsudek procesního soudu přiřkl ž210bkyní za uvedenou dobu
měsíčně 4000 Kč, odůvodniv to taktéž poukazem na § 1042 obč. zák.
Co do právní stránky byla věc v podstatě správně posouzena, pokud
uznána byla v zásadě povinnost žalovaného nahradíti žalobkyni náklady výživy za dobu před podáním žaloby. Zdali náhradní tuto povinnost lze opříti právě o § 1042 obč. zák., zařazený do 22. hlavy obč. zák.,
jednající o zmocnění a jednatelstvi, netřeba rozhodovati, ježto lze snáze
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a vhodněji odůvodniti žalob ní nárok jinými předpisy zákonnými. Nárok
manželčin na výživu vůči manželi zakládá se na předpisu §u 91 obč.
zák. a může na-základě jeho vymáhán býti žalobou, ovšem jen pro dobu
od podání žaloby. V tomt? sn;ěru po~echati je v plat~osti z~sa,du: »~emo
pro praeterito alitur«. Tlm, ze manzel nevyhov~1 teto sv.e zakonne po~
vinnosti ani před podáním žalobJ' ne:amkla vsak. ~a vsec!, ?kolnos.lI
povinnost jeho vÍIči manželce, jez opat:I1a SI na s.v~j vlastn} naklad vyživu k jejimuž poskytování byl dle zakona zavazan manze!. V tomto
příp~dě byla manzdka nesplněním této .zákonn~.'povinnos.ti poš~o~e.n~
na svém majetku, neboť bylo nucena opatntI Sl vyzlvu ze sveho jmem, jez
bylo uvedeným protizákonným jednáním ma;,žel?,vým zmen.šeno)e .rroto
oprávněna podle všeobecných zásad obc. zaKona o nahrade sko,dy
(§§ 1293 a nás!.) domáhati se na n.'"nž~I!. náhrady,Jkody, kt~rou utrpela
tím, že hradila sama náklad spojeny s VyZIVOU, k mz b~lmanzel povrnen.
Tím, že žalobkyni jako manželce byla se. strany. rnan~elo~y! a ~? po~le
zjištěných skutečností 'bezdůvodně, odep.rena 3'akonna vy':.I".a ]1: .pled
podáním žaloby, utrpěla tato na svém ma]e!~u skod~ rovna]1~1 se cast~e,
kterou vynaložila ze svého na výžIVU,. a muze ?o;"ahah .se zalo?o.u, teto
částky. Nezáleží na tom, že hlobkyne nedomaha se zazalovane castky
z důvodu náhrady škody, nýbrž s výslovným pouk,a:em na.§ 1042 o.bč.
zák. Pro soud stačí, že žalobkyně navrhla udsouzem zalovaneho k pinem,
a že uvedla sk'Itečnosti, jimiž nárok svůj ?dů.vodň~je'p? stránce. skutkové. Právní posouzení věci náleží soudu) Jenz nem vazan pravmm nalorem stran. Skutkové předpoklady žalobního nároku, přednesené žalobkyní, nebyly však prokázány. ž~lovaný po~~el příslušný skutk?vý
přednes žalující strany, t.vrdící, že .naklac~y r;a vyzlv.u uhradIla ze sveho,
odvolacímu soudu postaclla skutecno~t: ze za10vany po u~ed~~ou, dobu
neposkytoval žalobkyni vtž!vy,.a že c~stka 4,000 ~č je pn~ereona Ja~o
výživné rna]etkovym pomerum zalovanel;o. ~In;, ovsen1. n.en.1 oduv?dnen
nárok žaluiicí strany po stránce slmtkove. ZaleZl na Zjl stem, zda zal,obkyně skut~čITě hradila náklady na svou výživu za tut? dob~ ze sveho,
a jakou částkou. V tomto posledním směru rozhoduje pemz. ~kutečn~
vynaložený, nikoli částka přimě~ená poc!l;..§u 9 1, o;Oc. :ak., jezto. ne;l1
vyloučeno, že hlobkyně vynalozlla na vyzlv.u mene nez ~O~O K~.. n;e~
síčně. O tom nebylo ve sporu ani jednáno, ac: bez yroLed~~nt a z]1sten~
těchto okolností nemůže býti rozhodnuto, k cemuz mel jlZ soud prvm
stolice přihlédnouti podle §u 182 C. ř. S.
čis.

2717.

Usneseni svazu zaměstnavatelů ve stavební živnosti, by dělníkům
byla v nové kolektivní smlouvě snížena mzda, nepříčí se zákazu §u 3
koal. zák. Nezachoval·li se člen svazu dle usnesení toho, uese následky,
vytčené ve stanovách svazu.
'. 'l. °L3, Rv 1 134/23.)'
(R
• oz h•. ze d ne 1. 2 . cen""

žalovaný stavitel byl členem žalujícího svazu stavitelů, podrobi~ se
ve všem stanovám a složí! jistotu 3.000 Kč. Dle §u 8 stanov byl clen
nodroben všem usnesením představenstva svazu; byl povinen složiti
k zachování jich jistotu a byl dle §u 13, odstavec druhý, stanov povi-
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kdyby se mělo za to, že člen l11usí se P?d;o?iti ne;>bmezené mo",ci před

nen zaplatiti pokuty, jež by mu byly uloženy pro porušení povinností
ku svazu. Na jaře roku 1921 nedošlo ku mzdové dohodě mezi svazem
stavitelů

a organisací stavebních

dělníků, načež

svaz

stavitelů

1

stavenstva nebo valné hromaoy ku ukladal11 trestu. Jest dáno clenu na
vůli, jakou jistotu pro případné pokuty chce složiti. _Dává tím též na
jevo, jak si cení členství ve svazu. Příčilo by se doorým mravům: by
člen byl vydáván libovolné trestní moci představenstv~ svazu, lez by
takto mělo větší moc než jakou propůjčuje zákon soudCI, ba moc ta by
byla po případě neobmezená a mohla by míti vzápětí í hospodářskou
zkázu člena.
N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

usnesl

se na valné hromadě dne 29. června 1921 na snížení mezd o 4%. Děl
nictvo odpovědělo na usnesení stávkou a stávkovalo se i u žalovaného,
jenž tehdy kromě jiných staveb právě prováděl stavbu domu »Erma«
v L. Žalovaný uj~dnal s dělníky staré mzdové podmínky ohledně stavby
»Ermy«, k čemuž svaz stavitelů svolil. Když však žalovaný učinil totéž
i chledně ostatních svých staveb a kroneč toho získal stavby na úkor
ostatních stavitelů, trvajících na snížení mzdy, uložil mu svaz stavitelů
pokutu 6.000 Kč a domáhal se zbytku, nekrytého jistotou, na žalovaném
žalobou. žalovaný namítl, jednak že usnesení valné hromady ze dne 29.
června 1921 jest neplatným, ježto odporuje dobrým mravům, vykonávajíc na dělníky pohrůžkou Výluky nátlak, by svolili ku snížení mzdy,
jed',ak že bylterorem dělníků donucen, buď stavbu zastavíti anebo platiti dosavadní mzdy a konečně že usnesení nemohl dodržeti, ježto by se
byl hospodářsky zničil, nemoha vyhověti převzatým závazkům. P r 0ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal dle žaloby. D ů vod y: Rozhodnutí sporu závisí na zodpovědění otázky, zda usnesení valné hromady ze dne 29. června 1921 jest právně účinným čilí nic. K otázce
dlužno potakati. Když nedošlo k dohodě s organisací stavebních děl
níků, bylo právem svazu zaměstnavatelú, jednostranně určiti mzdu.
Usnesení to nepříčí se §u 3 koaličního zákona ze dne 7. dubna 1870,
čís. 43 zák., ježto nemluví o výluce nebo propuštění dělníků. Proti
koaličnímu zákonu prohřešili se naopak dělníci, odpověděvše na zmíněné usnesení stávkou, ač bylo jim volno, dovolati se dle §u 12 a násl.
zákona ze dne 11. března 1921 čís. 100 sb. z. a n. rozhodčího soudu
mzdového. Že stanovisko svazu stavitelů bylo alespoň částečně opodstatněno, plyne též z toho, že později rozhodující mzdový rozhodčí soud
stanovil snížení mzdy o 2%. Tím, že žalovaný vyplácel staré mzdy, porušil § 8 stanov a jest dle §u 13 povinen, zaplatiti uloženou mu pokutu.
Postup svazu stavitelů nepříčí se ani zákonu o útisku ze dne 12. srpna
1921, čís . .309 sb. z. a n. vzhledem k doslovu §u 1 (2) tohoto zákona.
Pokud jde o další námitky žalovaného, nebyl jednak žalovaný povinen
podrobiti se útisku dělníků, jednak nemohla mu vzejíti nedodržením
smluv škoda, ježto mohl - jak obvyklo - pojati do smluv t. zv. doložku stávkovou (že pro stávku nebo výluku není povinen dodržeti
smluvené lhůty), neučinil-Ii tak, stíhá ho zavinění. O d vol a c í s o u d
žalobu zamítl. D ů vod y: Rozhodnutí prvého soudu neodpovídá stanovám svazu stavitelů. Dle §u 8 stanov jest každý člen povinen složiti
jistotu k zajištění přesného splnění svých povinností ku svazu. V tom
jest zahrnuta i povinnost zaplatiti peněžité pokuty, stanovené před stavenstvem svazu. Jistota dle §u 8 jest rámec, v němž se může pohybovati
výše uložené pokuty. Třebas ve stanovách jest předepsáno, že liknavému členu lze uložiti další pokuty nebo ho vyloučiti ze svazu, chce se
tím jen říci, že, není-Ii jistota prvou pokutou již vyčerpána, lze ji použíti
I pro další pokuty, nebo, je-Ii již vyčerpána, jest člen postaven před
volbu, buď další pokutu zapraviti nebo dáti se ze svazu vyloučiti. Bylo
by zneuznáním zásady, že jest smlouvy posuzovatí dle pravé vůle stran,

D ů vod y:

I

Odvolací soud z obsahu stanov žalujícího svazu usoudil, že jistota,
kterou každý člen svazu dle §u 8 stanov skutečně složí k zajištění náležitého plnění závazků, převzatých vůči svazu, jest nejvyšší mezí pokuty,
již představenstvo svazu pro porušení těchto záv~zků ,může dle ~u 13
stanov uložiti členům. Znění stanov k tomuto záveru vsak nenutka, dopouští spíše též opačný výklad. Ale na tom zde ani nesejde, ~eboť ža:
lovaný ani před podáním žaloby, al1l pak ve sporu - .v prv'n~ a druh~
stolici - nepozastavil výše uložené mu pokuty 6.000 Kc. Namltalť protI
žalobě, jíž se svaz domáhal zaplacení zbytkové pokuty 3.000 Kč, která
nebyla kryta složenou jistotou, pOLlze neplatnost usne,sení valné hro~
mady žalujícího svazu ze dne 29. června 1921, pro leho,z neuposlechnu,Íl
byl pokutován, a kromě toho, že mu. byl:, terorem delmctva z~emoz
něno zachovati se dle onoho usnesem, a ze, kdyby se byl dle neho zachov~l, bylo by to pro něho znamenalo hospodářskou zkázu. Z toho
jest zřejmo, že. žalovaný ,pro ten pří~ad:. že by Jeho stan?vI~~o nebylo
uznáno za opravněné, neclml a nechtel CJmÍl namltek prolI vysl pokuty,
a proto nebyl odvolací soud oprávněn,. aby použil pro zamítn~tí žaloby
důvodu, jehož žalovaný sám nebyl am uplatml. Nut~o tedy len ,zkoumati zda· jsou námitky, jež žalovaný vznesl prolI zalobmmu naroku,
odů~odněny čili nic. K této otázce odpověděl prvý soudce právem záporně a v podstatě správně též odůvodní! svůj názor. Pouk~zujíc ,k dů
vodům jeho rozsudku připomíná se ještě toto_o Že se.~s?esem valne hr?madj žalujícího svazu ze dne 29. cervna 1921, zneJlcI v ten smysl, ze
se. počína iíc 4. červencem 1921, sníží základní mzda stavebních děl
níkú o 4% nepříčilo ustanovení §u 3 koaličního zákona ze dne
7. dubna lino, čís. 43 ř. zák., dle něhož úmluvy zaměstnavatelů, uči
něné k tomu konci, by zaměstnancům zastavením p;áce neb?, prop~~
štěním jich byla snížena mzda neb uloženy byly vu?ec ~epnzn:vclsl
podmínky pracovní, nemají právního účinku, plyne JIZ z techto uvah:
Zmíněné usnesení stalo se, když byla příslušná kolekhvní smlouv~. ~ezl
zaměstnavateli a zaměstnanci uplynutím doby, na kterou byla ucmena,
pozbyla platnosti. Usnesení svazu bylo novým návrhem na úpravu
mzdových poměrů. Zaměstnanci mohli beze všeho přisto~pití na tento
návrh nebo nesouhlasili-li s ním, dle §§ 12 a nasl. zakona ze dne
11. března 1'921, čís. 100 sb. z. a n., žádati, by spor, vzniklý takto mezi
nimí a zaměstnavateli o mzdových podmínkách, byl rozhodnut rozhodčím soudem mzdovým, pokud se týče, by rozhodčí soud stanovil
Clvilnl rozhodnutI. V.
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mzdové podmínky (§ 16 dotč. zák.), a dle §u 17 téhož zákona nesměli
vyhlásiti stávku, dokud rozhodčí soud nevydal nálezu, stejně jako zaměstnavatelé do té doby nesměli vyhlásiti výluku. Ale zaměstnanci se
tak nezachovali, nýbrž proti zákazu zmíněného §u 7 zahájili stávku.
Oni sami byli tedy příčinou toho, že práce byla zastavena, nikoli zaměstnavatelé, a proto nelze tvrditi, že usnesení valné hromady žalujícího svazu směřovalo k tomu, by práce byla zastavena a zaměstnanci
propuštěni za tím účelem, aby byla mzda snížena. Totéž, co platí pro
poměr mezi svazem zaměstnavatelů a organisací zaměstnanců, platí
však i pro poměr mezi členy svazu a organisovanými dělníky. Bylo-li
však usnesení valné hromady žalujícího svazu platné, byl žalovaný
jakožto člen svazu podle stanov, představujících smlouvu mezi svazem
a jeho členy, povinen zachovati se dle usnesení, a neučinil-li tak, z dů
vodu jakéhokoliv, vzal na sebe důsledky, vytčené pro tento případ ve
stanovách. Nemůže se vymlouvati terorem zaměstnanCl!, neboť ten se?
týkal, jak patrno z výsledků prLlvodního řízení, jež prvý soud vzal veskrze za prokázané, stavby »Ermy«, která mu byla později svazem
povolena za dosavadních podmínek, tak že se uložená pokuta tohoto
případu ani netýká; ani hrozící mu prý hospodářskou zkázou, ježto
i tu dle vývodů odvolacího spisu žalovaného šlo hlavně o stavbu »Ermy«.
žalovaný porušil však závazky vůči žalujícímu svazu nejen tím, že se při
stavbách jemu svěřených a rozdělaných nezachoval dle usnesení valné
hromady, nýbrž hlavně i tím, že převzal a za dosavadních mzdových
podmínek prováděl práce, vrácené jinými členy svazu, kteří se loyálně
drželi onoho usnesení. Pro toto hrubé porušení stavovských povinností
nemá žalovaný vůbec žádné omluvy, neboť v tom směru neuplatnil žádné
z námitek, činěných proti žalobnímu nároku, a již toto porušení povinností ospravedlňuje plně uloženou mu pokutu, jejíž výše, jak uvedeno,
mezi stranami nebyla spornou.
čis.

v

2718.

V řízeni o žalobě, usilující o soudní výrok, že exekučně vymáhaný
nárok zanikl skutečnostmi, nastavšimi po vzniku exekučního titulu,
dlužno pokračovati, třebaže mezi tím k rekursu proti povoleni exekuce
byl exekuční návrh z formálních důvodů zamítnut.
(Rozh. ze dne 13.

věřitele (žalovaného) na ?odáni dvou dvojvagonú stavební~o. dříví dle
§u 35 ex. ř. pominul skutecnostm! nastalyml po vzmku exekucmhotrtulu,
a že exekuce z tohoto titulu jest nepřípustnou - zamítl, maje za to, že
vzhledem k usnesení rekursního soudu stala se žaloba bezpředmětnou.
O ci vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d uznal dle žaloby a uvedl v otázce, o niž tu jde

června

1923, Rv I 1557/22.)

Usnesením ze dne 13. dubna 1921 byla žalovanému povolena proti
žalobci exekuce dle §u 353 ex. ř. zmocněním vymáhajícího věřitele ku
zakoupení dvou dvojvagonů stavebního dříví na účet dlužníka. Proti povolení exekuce vznesl žalobce rekurs a zároveií žalobu, by uznáno bylo
právem, že nárok vymáhajícího veřitele (žalovaného) na dodání dvou
dvojvagonů stavebního dříví dle §u 35 ex. ř. pominul skutečnostmi nastalýmí po vzniku exekučního titulu a by proto byla exekuce zrušena.
Rekursní soud rekursu z důvodů formálních vyhověl a exekuční návrh
zamítl. Procesní soud prvé stolice žalobu, jež za řízení byla
změněna v ten rozum, by uznáno bylo právem, že nárok vymáhajícího

I
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důvodech:

Sluší přisvědčiti dovolání žalobcovu v tom, že, věc n:byla nižšími
stolicemi po právní stránce správně posouzena, kdy~ byl,: za10ba ; s celou změněnou žalobní žádostí zamítnuta Jako bezpredmetna z duvodu,
že byl exekuční návrh žalovaného. na základě. reku,rsu žal?bcov.a právo~
platně zamítnut. § 35 ex. ř. mluvl v odstavcI ,prvem o nam!tkach prolI
nároku, zakládajících na skutečnostech, ~tere nastaly po ~zm~u ~xe
kučního titulu a které nárok ruši. Tyto namltky nutno vznestr zaloDou
za řízení exekučního, t. j. po povolení exekuce. Vedle této žaloby při
pouští týž § v druhém odstavci rekurs p:o!i povol;nI exekuce, .ktery s~
však může opírati jen o okolnostr ze SpISU patr:,e, mkohv o okol~ostr
nové. Z toho je zřejmo, že oba tyto právní prostredky.Jsou na so?e nezávislé, neboť rekurs směřuje. jen k odstra,nění povoI,ene exekuce, :~lob~
naproti tomu k odstranění rozhodnutí o naroku same~. V tomtoo pnpa?e
byl návrh žalovaného na povolení exekuce zanutnut z duvodu, ze
neodpovídal předpisům exekučního řádu o .způsobu v~dení .exekuce na
vydáni věcí movitých. Toto rozhodnutr netykalo s.e mJ"k zakladu exekuce, t. j. nároku a exekučního titul~; .žaloba, ktera podle. sveho,.obsahu
směřovala na uznání zániku exekucmho tItulu, nebyla ]1111 vynzena a
nestala se bezpředmětnou. Bezpředmětným se stala jen původní žalobní
žádost, znějící jen na zrušení exekuce, která byl.a v~a~ za s~u~la.su .žalo~
vaného v podstatě změněna ve smyslu, ?dp?v~da]1clm zme?ene sltuac~
a bylo proto o ní rozhodnouti. § 35 ex. r. za,d~, by byly na111!t~y prol!
exekučnímu titulu vzneseny za řízení exekucmho. Tomuto pozadavku
bylo vyhověno tím, že byla žaloba podána po povolení exeku~e. Na ?alším vývoji exekučního řízení nezáleží, když nevedlo ke konCI, jehoz se
žalobce svou žalobou domáhá, a když bylo zrušeno jen z důvodů formálních, které podání nové exekuční žádosti nepřekážejí. Dovol!,cí s?ud má
tudíž za to, že se změněná a doplněná žaloba nestala bezpredmetnou a
že sluší o ní rozhodnouti.
.
čís.

2719.

žaloba o určení že zatížení žalobce v obchodních Imlhách žalovaného stalo se neprá~em, jest žalohou o určení právního poměru (§ 228
c. ř. s.), a nikoli žalobou o určeni pouhé ~ku!ečnos!i a jest I!~ !alob~
opodstatněn· i právní zájem na br~kém urcem .. Souc~~a dalsl" za~o~m
žádost hy žalovaný provedl ve svych obchodmch knihach odhzem zalobce, 'jest žádostí o plllěnl, jíž nelze vytýkati nepřesnost a neurčitost.
(Rozh. ze dne 13.

června

1923, Rv I 133/23.)
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žalobu firmy A. na filiálku banky W.: »že obtížení žalobkyně na
kontu ialované není po právu, že žalovaná jest povinna to uznati a provésti odtížení«, O b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: Pokud se týče právní povahy žaloby, zdá se, že
si ani sám odvolatel není dobře toho vědom, o jakou žalobu jde, neboť
by jinak nemohl v odvolání tvrditi jednou, že jde o zápornou žalobu
určovacÍ, spojenou se žalobou o plnčnÍ, a po druhé zase, že mll za daných poměrů není možno, podati .čistou žalobu o plnění. Obě žaloby se
navzájem vylučují, neboť, mohlo-li býti žalováno hned o plnění, jest
určovací žaloba pro nedostatek právního zájmu, který je podmínkou
žaloby určovací, nepřípústna. Dle pravdy je žaloba tato tak, jak zni, jak
žalobou určovací, tak žalobou o plnění, obě tyto žaloby však, jak právě
naznačeno, nemohou dobře vedle sebe obstáti. Ve směru prvém má odvolací soucl na rozdíl od soudu prvé stolice za to, že odvolateli právní
zájem na určení právního poměru mezi ním a odpůrcem upříti nelze,
poněvadž dle celého stavu věci, pokud je nesporným, je mezi knihováním
obou stran nesouhlas potud, že každá z nich vede pohledávku, kterou
odvolatel odpůrci dlul1uje, v jiné měně a takovýto nesouhlas opravňuje
zajisté odvolatele, jenž jako dlužník odpůrce o plnění žalovati nemůže,
by vystoupil žalobon určovací, nikoli ovšem z dllvodu, v odvolání uvedeného, že neml'Iže sestaviti řádně rozvahu, ovšem ale proto, že má
samozřejmě zájem na tom, aby měl jistotu, co vlastně dluhuje. V tom
sluší tedy dáti odvolateli za pravdu. Přes to však nelze říci, že by rozhodnutí, jež soud prvé stolice o žalobě určovací učinil, bylo s hlediska
práva nesprávné. Předmětem určovací žaloby může býti pouze zjištění,
zda trvá nebo zanikl jistý právní poměr nebo právo, kdežto zjišťování
skutečností předmět žaloby určovací z pravidla tvořiti nemůže; výjimku
z toho připouští zákon v případě, že jde o určení, zda listina nějaká je
pravou či nepravou (§ 228 c. ř. s.). Z toho plyne, že ani soudním výrokem nemohou býti zjišťovány skutečnosti, nýbrž jen právní vztahy,
které těmito skutečnostmi byly mezi stranami utvořeny, a nároky z toho
vzcházející. V případě tomto domáhá se odvolatel v prvé řadě zjištění,
že zatížení jeho účtu odpůrcem za směnku, znějící na 5892·65 Prcs. a
za úroky ve výši 2655·12 Frcsse stalo neprávem, a jde mu tedy v podstatě, jak to ostatně i sám v žalobě výslovně uvádí, o zjištění skuteč
nosti a nikoli o zjištění právního poměru nebo práva. Na věci nemění
ničeho ani okolnost, že žádání žalobní obsahuje dodatek, že zatížení
odvolatele ve lrancích se stalo neprávem, ani to, že ze skutkových okolností, za jichž zjištění se žádá, ve spojení s dějem, jak jej vyličuje odvolatel, může býti odvozováno právo nebo právní poměr, neboť právní poměr nebo právo, jež určeny býti mají, musí býti v žalobním žádání přesně
a jasně vymezeny (§ 226 c. ř. s.) a uvedený dodatek není proto způso
bilý, by z této žaloby učinil žalobu určovací ve smyslu ustanovení §u 228
c. ř. s. Žádání takové by musilo míti jiné znění, než jaké ve skutečnosti
má, a je proto žaloba po této stránce pochybena. Proto i když nelze
souhlasiti s důvody, které soud prvé stolice pro zamítnutí žaloby určo
vací uvádí, možno přec.e se zamítnutím tím s hlediska právního jen sou~
hlasiti. Napadený rozsudek může však před zákonem zcela dobře obstáti,
i pokud jde o zamítnutí druhé části žádosti žalobní, kterou se odvolatel

domáhá toho, že Je odpůlce povinen, uznati, že zatížení jeho účtu ·se
stalo neprávem, u provésti odepsání účtu, neboť nesmí se přehlédnouti,
že žalobní žádání, neuvádějíc blíže, jakým způsobem odepsání to provedeno bvti má, je po této stránce v rozporu s předpisem §u 226 c. ř. s.
přiliš ne(.rčité, by 111ohlo tvořiti zá~lad pro pov?lení :xekuc~, a, ?elz~
mu proto pro jeho neurčitost vyhoveh. Tat? ?eurcltost zalobmho zadam
vysvítá nejlépe i z obsahu samého odvolam, kde. odvola~el p.'::ukazuje
k tomu že odpůrci nikterak nepředpisuje, Jak ma odepsam uCÍu provésti, n5rbrž, že mu provedení to pře~ec~ává~ neboy~ ~alobc.e,)enž. se ~o~
máhá splnění svého nároku, musí take presne a urclte udah, jak SI pInem
to představuje a jak je žalovaný provésti má.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

Dlivody:
Opodstatněn jest dovolací důvod §u. 503 ~ís: 4 c. ř. s. Z př~dložené
korespondence jde nade vši pochybu na jevo, ze je mezI stranami sporno,
zda žalované přísluší proti žalobci pohledávka 5892 Ircs 65 cl a 2655 !rcs
12 ct, kterou ho dle dopisů ze dne 13. prosince. 1920 a ~e dne ~:.kvetna
1921 zatížila, připsavši \11 U tyto částky ve svych kmhach k tlZl. Toto
zatížení jest jako zápis, samo o sobě, zajisté skutečností,. a proto,nebylo
by tu podmínek §u 228 c. ř. s., kdyby se žal~bce domálí,al pO,uheh.~ ~jl
štěnl, že se zatížení stalo či nestalo, poněvadz by tIm mela by tI Zjlstena
jen skutečnost čehož § 228 c. ř. s. nepřipouští. Ale žalobce se toho nedomáhá' žádáf aby bylo zjištěno, že se zmíněné zatížení s talon ep r á v m. Nel~e rozumně pochybovati o tom, že tvrzení, že se zatížení
stalo neprávem, zahrnuje v sobě též tvrzení, že pohledávka, kt~r?u. ž~
.lobce byl zatížen, není po právu; ž.e te~iy ža]ob~~, yn~v~huJev,zps. te~l,
.
ze
se zatížení stalo neprávem, navrhUje zaroven zJlstem, ze pnslusna pohledávka není po právu, a že kdyby bylo ~ysloveno,. že se zatiž.ení stal?
neprávem, bylo by tím spolu vyshJVeno, ze p,ohledav~~ p~, pr,avu .nem,
neboli že žalované nepřísluší. Otazka, zda nekomu pnslusl nepka pohledá;ka není však otázkou skutkovou, nýbrž otázkou právní, a, žádáno-li, by bylo zjištěno, že někomu nepřísluší určitá pohledávka, domáháno se zjištění, že právní poměr (právo)c jS?UCI podkl,adem, pohledávky, neexistuje, nikoli zjištění skutečností. Z~.}~lobce v zaJobe uvedl,
že má právní zájem na tom, aby byla Ihned zjlste.na »s~ute:nosÍ«, zda
žalované dluhuje 6096 K 34 h, jež v roce 1914 od 11l o~drzel, cI,8908 Ir:s
97 ct které žalovan2. nyní požaduje, - nelze protI nemu VyUZltl, ponevadž 'jest zřejmo, že se otázka, zda žalobce něco dluhuje, netýká žádné
skutečnosti, nýbrž jest povahy právní. Právní zái.em žalobce ,na bez~d~
kladném zjištění odvolací soud uznal, a žalova,n,: v dovolacl o~povedl
ani nepopírá správnost příslušného názoru, procez!ze v.,to~ smeru,);oukázati k důvodům odvolacího rozsudku. Neobsto]l tudlz nazor lllZSICh
soudů, že, pokud jde o první část žalobního žádání, ~ení ~u podn;ínek
§u 228 c. ř. s. Pokud žalobce dále ž~dá, by b>:lo .uznano, ze lest zalovaná povinna uznati to, t. J. uznati, ze se zatt~em. stalo neEra~e~,' J,d~
o pouhou bezvýznamnou a zbytečnou frási, mkohv o zvlastm zadam
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~ plnění: Návrhem na plnění jest ovšem další návrh, aby bylo uznáno

ze Jest zalovaná ~ovi,:na provésti odtížení. Lze připustiti, že zápisy
v obchodmch kmhach zalované jsou vnitřní její záležitostí do níž třetím
osobám ~ičeho není; - že zápisy ty samy o sobě ještě ne'zakládají práv
a z,avazku; - a že nelze žalované předepisovati způsob těchto zápisů.
Avsak pokud žalobce žádá, by žalovaná provedla odtížení žádá více
než .~ouh~ zápis v k~íhách. žalovaná odvodila z přísluš~ého zápis~
(zalIzem zal obce ) d u s led k y, oznámivši žalobci provedené zatížení
s. vyzváním,. aby v určité lhůtě bud'to sám opatřil dlužné franky nebo dal
]I k dIsposIcI koruny českosloven~ké k zakoupení franků, a takto vyrovnal .f:a,nkov~ kontu, t., j ..zapravil tvrzenou pohledávku. Kdyby však
bylo z]ls~eno, z,: se zalIzem stalo neprávem; - pohledávka žalované
tedy ne~1 po pravu; - a vy,:vání, by žalobce zapravil pohledávku, neby~o oduvodne~o; - byl by zalobce oprávněn žádati, by žalovaná týmž
zpus.~be~l, ]~kym dala na ]evo, že činí proti němu z knihovního zápisu
(z~tJze~l) narok ~" :a~la~ení, ta~é. zase, projevila, že nárok není po
p;avu , .ze ,se neopravneny zapls zrusuJe, ]ezto musí žalobci jako obchodlllk?, z~lez,eh na tom, aby měl listinný doklad o tom, že oznámené mu
zatJzelll JIZ n.et;~á .. Druhá část žalobního návrhu jest tudíž pouhým dů
~le~kem prve .castJ, - s ~te~ou s.~ojfa padá. O tom, jak provede odtízen~, 1. J. oz~ameill o zr~sem zat~ze11l, nebude žalovaná zajisté na r02paclch, nebot v ban~0~?1111 ~tyku J~st v tom směru určitá forma obvyklá,
a 'pr~to .I:elze ~ruhe ~astJ zalobmho návrhu vytýkati neurčitost, která
by. prek,:zela p!,lpadne. exekuci, nehledíc ani k tO(11U, že nelze předpo
kladatJ, ze by zalova~a banka, kdyby bylo uznáno dle žaloby, nechala
dO]ItJ k~x~kuCJ. ~epravem proto potvrdil odvolací soud rozsudek prvého
SO~du, pmz byla zaloba z for m á I n í c h důvodů zamítnuta a dovolání
Jes, od~vodneno. Ježto však nižší soudy se svého stanoví;ka nezkoumaly ~ e c n o u oprávn~nost žalobního návrhu, nezbylo, než zrušiti napade,ny rozsudek, a, Jezto Jest patrně třeba jednání v první stolici by
se vec 3'tala zralou k rozhodnutí, též rozsudek prvého soudu a v;átiti
~0'~11). vec k projednání a rozsouzení (§§ 510, 503 čís. 2, 496, 513 c.
Čís.

2720.

... Podmínky vlastnické žaloby ohledně cenných papírů maJ'iteH svěd-

C1C1Ch.

'

. Soud p~o~~dí důkaz~ ? skutkovém přednesu stran, není však povmen, umozmh dokazovamm straně, by, čeho třeba, teprve přednesla,

l Rozh. ze

dne 13. června i 923, Rv 1137/23.)

,Žaloba, by z cenných papírů a to 4% dluhopisů moravské hypotecnl ban~y.. 2 kusy po lO.OOO Kč, tedy 20.000 Kč - 4\>2 % moravské
zemske ~UjCKy.1 }<us'po 5.000 Kč - 4\>2 % komunálních dlužních úpisů
l11?ravske zemc:Jelske banky 1 kus po 1.000 Kč, 2 kusy -po 2.000 Kč,
celkem 5.00~ Kc - a 4% komunálního dlužního úpisu téže banky i kus
po 10.000 Kc, ~yl žalovaný uz':,án povinným vydati žalobkyni část v nommalTIl hodnote 21.900 Kč, Jezto prý k ní přísluší žalobkyni vlastnické

právo, byla zamítnuta s o u d Y vše c h
S o ude m z těchto

tří

s t o I i c, N e j v y Š š í 111

důvodů:

Dovolání není

odůvodněno.

Kdo

věc nějakou jako
kt~rýJ11i se

žádá, musí ji popsati takovými znameními,

vlastník

nazpět

rozeznává ode

všech podobných téhož druhu, věci movité musí popsati podle individuelních známek (§ 370 obč. zák.). Pro nemožnost dokázati totožnost
věci nelze pravidelně žalovati žalobou vlastnickou o vrácení hotových
peněz, jež byly smíšeny s penězi jinými (§ 371 obč. zák.) a listin, svěd
ČÍcích majiteli, smíšených s jinými téhož druhu (§ 371), leč, jsou-Ii tu
známky takové, ze kterých žalobce může dokázati totožnost věci na př.
při papírech číslo, neb .Číslo a serii, neb když peníze jsou ještě nesnlíšené v měšci. Jest proto velice těžko vindikovati věci zastupitelné pro
nedostatek známek individualisujících (Randa, Vlastnictví, str. 38). Žaluje-Ii v tomto sporu žalobkyně o vydání cenných papírů v ceně
21.900 Kč, aniž uvedla, zda žádá vydání dluhopisu hypoteční panky, či
komunální dlužní úpisy moravské zemědělské banky či moravské zemské půjčky, zda žádá kusy po 5.000 Kč či po 10.000 Kč, aniž uvedla
serii nebo čísla dluhopisů, jichž se domáhá, tedy aniž sebe menším způ30bem naznačila totožnost papírll, jichž vydání se domáhá, nevyhovuje
její žaloba podmínkám žaloby vlastnické, v §§ 370 a 371 obč. zák. uvedeným, a nesplňuje ani podmínek žaloby vůbec, uvedených v §u 226
c. ř. s. žalobkyně tvrdí v dovolání, že odvolací soud nebral zřetele ke
druhé větě §u 371 obč. zák., než to činí neprávem; neboť dle této druhé
věty lze cenné papíry vindikovati pouze pod dvojí podmínkou, že žalobkyně následkem zvláštních okolností může vlastnictví k věci naznačené
dokázati, na př. že papíry, majiteli svědčící, jsou vinkulovány, mince
v měšci nebo balíku zvláštního druhu zapečetěny, a mimo to by musila
dokázati, že žalovaný nebyl bezelstným při nabytí vindikovaných věcí.
žalobkyně však nesplnila v tomto případě již první podmínky,
prave
llved2né, neuvádí a nemůže uvésti zvláštní okolnosti, jimiž by své vlastnictví k cenným papírllm, o něž jí běží, dokázala. Naopak není ani s to,
aby uvedla, po případě sestavila dluhopisy, jež byly uschovány v okresní
hOSpodářské záložně tak, aby jich celková cena činila 21.900 Kč, neboť
papíry, tam uložené, mají nominální cenu bud' 10.000 Kč neb 5.000 Kč
a tudíž při žádném jich seskupení nečiní 21.900 KČ. Poněvadž tedy žalobkyně již této první podmínky vindikace dle §u 371 obč. zák. nesplnila, netřeba se obírati otázkou, zda je zde další podmínka (bezelstnost žalovaného) čili nic. Jest sice možno, že by svědeckým výslechem účetního záložny daly se zjistiti serie a čísla cenných papírů, tam
uložených, ale to by žádala žalobkyně obrácený postup. Důkazy mají
totiž sloužiti k tomu, by se dokázala tvrzení stran ve sporu přednesená
a nikoli, aby soud prováděním důkazů sjednával stranám materiál, dle
něhož by jim možno bylo dodatečně neúplná tvrzení žaloby doplňovati
a opravovati. Okolnosti rozhodné musí strana žalující tvrditi již v žalobě (§ 226 c. ř. s.) a, neučiní-li tak, dlužno žalobu pro nedostatek skutkových okolností, nárok zakládajících, zamítnouti.
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Maji}ei hotelu neručí dle §u 970 (§ 1316) obč. zák. za škodu jež
byla zp!"spbena ~ost~ tím, že zřízenec hotelu, jemuž host svěřil p~níze
ku podam na postu, Je zpronevěřil
(Rozh. ze dne 13. června 1923, Rv I 153/23.)

Ž,:lobc~ jako ho~t v. hotelu žalovaného odevzdal bez jeho vědomí a
be: ~edoml jeho 1r?I.P?domkovl hotelu 9315 Kč s příkazem, aby je na
poste P?~.al na slozl1l ~stek pro žalobcovu firmu, podomek VŠ2k peníze
zprolleverd a uprchL zaloba na majitele hotelu o zaplacení 9315 Kč
byla zam:tnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c Ne j v y Š š í m s o udem z techto
'
d Ů v octů:

~alobce dovolává se v prvni řadě §§ 970 a násl. a 1316 obč za'1
o. rucell! hostll1ských z ubytování hostí, leč neprávem neboť z př 'ct ';
tech se eh
. k . k''''
, e plSU
•
.,] o naro.;]a mzsl, sOl~dy správně rozhodly, dovoditi nedá,
PredplSy tyto slouzl zcela jlne pravní potřebě než na kterou poukazu'e
pr?]ednávaný, příp~d. Přijím~je, hosta, do svého hostince (hotelu) vStt,PU]~ ,hostr~sky k n~mu v pravl1l pomcr, který ho zavazuje k opatrování
a peCI o ,vecI, k~;re hos! s ,seb?u do jeho domu přináší, a zákon ukládá
hostrnske;l;u zvysene rucenl V uvaze, že host, přicházející do hostince ne
byt, nemuz; predem zko~maŤ!, zda zařízení hostince a vlastnost osob
tam ,ke sluzbe ustanovenych anebo službu vyk011ávajících dostatečně
z~ru~uje be:pečno~t věcí,. j~ž host· ~ sebou do hostince jako »domu otevreneho«, pnstupneho 1 Jmym neznamým osobám s sebou přináší a dů
~Iedkem toho musí spoléhati, že hostinský sám zařídil a opatiil vše
ceho. k té,to bezpečn?sti třeba, a že za to odpovídá. Hostinský ručí pak
:' kazde sko~y, ktera se I;ostu .n~ vnesených věcech udá, neprokáže-Ii,
z". ne?yla, ~pusobena anI ]Im al1l Jeho hdmi ani cizími osobami do domu
pnchazc]~cln:1 nebo z něho odcházejícími (§ 970 obč. zák.). V dosah
t~hoto ruce?1 dle ~u 970 obč. zák. a obdobného ručení dle §u 1316 obč.
zak. ,s~ada]l tedy skody, které povstaly z příčin vztahujících se na opatrovam vnesených, věcí, j;ž hostinsk'ý ubytováním hosta přejímá, ručení
to nevztahuJe se vsak na skody, ktere udaly se z jiných podně!t1. Netřeba
am zo koum3'tr, zd~ p~nize, které žalobce podomkovi odevzdal, byly věcí
vnesenou, C! zda ]e..z~lobce bezpr?středně před tím od jiných osob při
jal, neb?! ,sko~~, ]lZ zalobce utrpel zpronevěrou jich, nevzešla z příčiny
?pa.trovam, jez,zalovanemu Jako ubytovateli náleželo, nýbrž z té příčiny"
ze zalobce pemze odevzdal podomkovi a to nikoli k uschování nebo do
opatrován~ ?ýbrž k vůli tomu, by je na poštovním úřadě podal. Úkon
tent?, }!m: zalc:bce podomka za současného odevzdání penčz pověřil,
nenalez:,~~a.k .JIz k souboru oněch povinností, jež hostinský přijetím ho-~ta v pncme ];h.o. věcí pfejímá. Přijetím hosta do bytu béře z pravidla
,en v opatrovanl jeho ve CI do bytu vnesené, nestává se však obstarav~telem I o~tatních jiných jeho záležitostí a potřeb, jež nespadají do
ramce pouheho ubytování. Jako pouhý ubytovatel hostí není tedy ho-

stinský k tomu povinen, aby pro své hosty sám obstarával anebo za
svého fučení svými lidmi obstarával různé vnější úkony, na př. výplatu
nebo příjem peněz na poště, u bank, zákazniků a jiných pod. a v tom
prAvě spočívá základní omyl žalobce, že nerozeznává mezi povinnostmi, plynOUCÍmi z pouhého ubytování, a zahrnuje v ně i jiné úkony shora
naznačeného obstaravatelství, jež s oním právně nemá co činiti. Soudí-li
dovolatel, že, není-Ii v hostinci portýrské lože, že podomek jest tím
mčen od hostinského k tomu, by pro hosty obstarával příkazy a služby
dl uhu právě uvedeného, je to závěr mylný. Je-li v jiném hotelu zařízena
taková portýrská lože s tímto oborem působnosti, dává tím hotelier na
jevo, že vů~i hostům přejímá obstarávání takových úkonů; potom ale
ručí nikoli z důvodu ,§u 970 obč. zák., nýbrž z této smlouvy a samozřejmé i za osoby, jichž ku splnění smlouvy té používá (§ 1313 a) obč.
zák.). V tomto případě se však žalobce o to ani nepokusil, aby dokázal,
ž(! žalovaný se vůči svým hostům bud' výslovně nebo nějakým veškerou
po,hybnost vylučujícím způsobem uvolil k obstarávání takovýchto pří
kaz LI a potřeb, tím méně, že by byl k tomu ustanovil svého podomka.
Hledí-li jenom pouhým úsudkem z tOh,o,. že ~ ~os~inci ~ortýr~~é ,lože
není, dovoditi, že tomu tak jest nebo byli mUSI, Clm velmI odvazny zavěr, jenž musí tím více překvapiti, když žalobce jako obchodník jest
zajisté toho znalým, jakých opatrností se šetří ve všech obor~c~, ~de
jde o obraty peněžní. Ze zjištění nižších soudú ostatně vyplyva, ze zalobce při odevzdání peněz na věc jinak nazíral, zkoumav důvěryhodnost
a poctivost podomka dotazem, zda mu s penězi neutečé. K těmto pochybnostem nebyl by měl důvodu, kdyby byl mohl počítati na bezvýhradné ručení žalovaného jako jeho zaměstnavatele. Věc je tedy jasna
a nebylo by ani bývalo třeba zjišťovati dotazy u obchodní komory neb
organisace cestujících, jaké zvyklosti v té příčině platí a pod., neboť
zvyklosti ty samy o sobě nemají rozhodného významu, když je třeba
přímého důkazu že hostinský obstarání těchto dalších, pod zákonný
poiem ubytováni hostí nespadajících úkonů vůči hostům smluvně pře
vz~l. Nebylo tedy třeba zjišťovati okolnosti, které žalobce po této stránce
přednesl. Právní názor předchozích soudů, že v projednávaném případě
jde o soukromý příkaz žalobcův mimo provoz hotelu, t. j. mimo »ubytování hosta« s nímž žalovaný neměl co činiti, nalézá plné a jasné odů
vodnění již ;e skutkové povaze případu a n~potřebuj,e ;evrubn.ějš~ho
odůvodnění, jehož žalobce postrádá. Z uvedeneho vyplyva tedy, ze :alobní nárok nelze s úspěchem odůvodniti ani z pře;lpi~ů §§ 970 ~ !,~sl.
a §u 1316 obč. zák. ani z předpisu §u 1313 a) obc. zak. a zbyva resltI
otázku, zda jest žalobní nárok odůvodněn v §§ 1314 a 1315 obč. zák.
Ale i v tomto směru jest otázku tu řešiti zamítavě, nebof, ježto o nedostatku '/ěcné způsobilosti (»zdatnosti«) podomka k obstarání příkazu
řeči býti nemůže, povinnost žalovaného k náhradě byla by tu je~ tenkráte, kdyby byl vědělo tom, že podomek jest osobou tak mravne dlskvaliíikovanou, tudíž »nebezpečnou«, jak bylo později zjištěno. V této
příčině však zjístil odvolací soud, že žalovanému byl podomek doporučen jako člověk řádný. Z této příčiny neměl žalovaný důvodného podnětu, by pátral ještě zevrubněji po jeho mravní kva1itěa nelze mu také
ani zaviněné opomenutí v tom směru přičísti. Ježto pak za jeho služby
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u žalovanéh? nebyl? nic zjištěno, co by nasvědčovalo jeho nebezpeč_
nosb, nelze zalovanemu z tohoto důvodu přičísti zavinění ani ve smyslu
§§ 1~ 14 a 01315 obč. zák. a není žalobní nárok ani po této stránce odů
vOdnen" d.u~ledk:m čehož není třeba ani zkoumati, pokud žalobce sám
na utrpene skode VlllU nese: Nelze konečně uznati ani na zavinění v dohleO:,u, dov,:zov~né z toho, že žalovaný po podomkovi v den zpronevěry
nepatra!, ac p,ry mu musIlo nápadno býti, že jest přes celý den nepřito
:"en, Predevslm mohlo miti toto pátrání jen ten účel, aby nastalá již
skoda byla včasným dopadením ještě pokud mOžno zamezena, a není
JIstO,. zd~ by pátrání bylo tento příznivý výsledek přivodilo, Mimo to
ne~~1l1Il zalo?ce nikomu z lidí žalovaného sdělení, že podomkovi penize
S~~fIl a nemel tedy žalovaný příčiny, ba ani možnosti usuzovati, že nepntomnost podomka souvisí se zpronevěrou peněz. Nelze tedy dovolání
ani v tomto směru dáti za pravdu,
čís.

2722.

!30lestné jest z~ěditelné ~ouze tehdy" bylo-Ii za života poškozeného
bud smlouvou (smrrem) uznano nebo posko>:eným soudně vymáháno.
. Okolnost, že poškozený v trestním udání vyhradil si požadovati bolestné, číselně neurčené, nestačí.
(Rozh. ze dne 13. června 1923, Rv I 183/23.)
Ba,rbora. ~-oVá byla ž~lovanými stlučena a vytrpěla značné bolesti.
Po jeJI s;urb zalovala pozustalost mimo jiné též o bolestné. Pro c e sní
s o u .:\ p r v é s t ~ I i <: e" ž~dobl! zami~ a .~v,edl V otázce, o niž tu jde,
v d II vod ech. Co se <rcc naroku ZalUjICI pOZllstalosti na bolestné
dluž~o poukázati k tomu, že nárok na bolestné sám o sobě není zdědi~
;elnym (§ 531, obč. z~k) a že nke vzniku nároku toho jest třeba, by po~kozen~ sam, oolestne zad~1 (S :325 obč. zák.). Tuto žádost musí poskozeny ,vznestr u soudu, jehkoz bolestné jest zaplatiti dle zjištěných
okolno~tr a tyto mohou s právnim účinke:'l jen soudem býti vyšetřeny
~ k urC!tostr ~,př:,snos!i Ž"ádo~ti o bolestné jest třeba, aby je udal po~
skozeny ve VySl, clselne určene, Z toho se podává, že bolestné jest zdě
dIlelným, bylo-Ii již za života poškozeného bud' smlouvou (smirem)
uznano ?ebo poškozeným soudně. vymáháno (judikát čís. 204). O d _
vol a c I s o u d rozsudek potvrdIl. D ů vod y: Nárok na bolestné dle
§u 13~5 o~č" zák. j~st osobnim nárokem toho, kdo na těle byl poškozen,
a n~prec~azI na dedlce usmrceného, leda, že poškozený za živobyti
o nem UC!11l1 s vIn11Ik:m narovnání, nebo nárok na soudě již uplatnil.
Tohoto predpokladu vsak zde neni, neboť k narovnáni nedošlo. Žalobu
na zaplac~~i bolestného Barbora P-ová na civilnim soudě nepodala;
v tr~stnJm nzení OVšem v původním oznámení, jež ještě za živobytí P-ové
p09. a ?O bylo k soudu, nárok na bolestné byl nahražen, nárok sám, číselně
urclty, uplatr2ěn byl však teprve při hlavním líčení dne 3. řijna 1921,
kdy P-ova JIZ I;>yla m r t v a . '
.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání z důvodťr nižších soudů.
o

čís.

2723.

Povinnost majitele plynárenského podniku k náhradě škody, způso
bené praknutím plynové roury. Ustanovení §u 364 a násl. obč. zák. vztahuje se i k poškození lidí. Jak v těchto případech rozvrženo břímě prů
vodní a čím může se majitel schváleného podniku vyviňovati.
(Rozl1, ze dne 13.

června

1923, Rv I 247/23.)

Svitiplyn, ucházejici z prasklé roury městské plynárny, vnikl do bytu
a způsobil jim těžké onemocnění. Žalobu o náhradu škody proti
obci neuznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce co do dů
vodu po právu. D ů vod y: Pokud jde o námitku nedostatku pasivní legitímace, dlužno poukázati k tomu, že žalobci žalují městskou obec P.,
jakožto majitelku městské plynárny a uplatňuji nárok na náhradu škody
s poukazem na to, že žalovaná obec zodpovědna jest za následky tvrzené otravy svítiplynem. Vzhledem k tomll, že neni sporno, že žalovaná
obec jest vlastnici městské plynárny, nemůže obec jako právnická osoba
jinak než svými zástupci jednati a poněvadž v tomto případě z jednáni
svých zástupců, pokud se týče zřízenců svého podniku (zde plynárny)
má prospěch, musi také za jednání svých zástupců zodpovídati a jest
proto pasivně legitimována k žalobě. Ve věci samé bylo uznati právem,
že žalobní nárok co do důvodu není po právu v uvážení těchto důvodů:
Zalabci dovozuji nárok na náhrádu škody proti žalované obci ze zavinění správy městské plynárny tvrdíce, že tato jest povinna, by pravidelně podzemní plynové roury a zařízenÍ,.lat vedení plynu sloužící, prohližela, že správa městské plynárny, nedbajic této své povinnosti, před
bytem žalobců již po více než 15 let plynového zařizeni neprohližela,
že jí musí b\"rti známo, že roury, jistou dobu v zemi ležící, puknou a se
zkazí a že tu-díž lest povinna starati se o pravidelné prohlížení a obnovu
vedeni plynovéh'o a vyloučiti vše, co život člověka může ohrožovati.
Vzhledem k shora uvedené zásadě, že obec jako právnická osoba jinak
než svými zástupci jednati nemůže a že jest zodpovědna za jednáni svých,
zástupců, jest rozhodnouti otázku, zda svým jednáním nebo opomenutim škodu, žalobou uolatňovanou, zavinila, neboť dle §u 1295 a násl.
obč. zák. (§ 154 nov,) jest každý oprávněn na poškozovateli žádati náhradu škody, kterol( mu tento svým zaviněním způsobil, nechť tato
škoda vznikla ph~stoLlpením smluvní povinnosti anebo bez ohledu na
smlouvu. Jest prokázáno, že žalobci nalezeni byli ve svém bytě dne ~O,
února 1920 onemocněnými za příznaků v otravy kysličníkem uhelnatym
ze sviliplynu, který do bytu jejich vnikal zvenčí. Není sporno, že plyn~
vodní roura podzemní před bytem žalobců byla zlomena. Jest prokazáno, že lom tento byl čerstvý, bílý, na pn průřezu, že půda nad výkOpel:1 byla promrzlá, a že mohlo promrznutí to činiti asi 30 cm, že
u d.omovní budovy (příbytku žalobc,,) plyn ucházel. Z toho nabyl soud
přesvědčení, že onemocnění žalobcLI povstalo vdechováním svítiplynu,
vniknuvšího do bytu jeiich následkem zlomeni plynové roury. Poněvadž
žalobci dovozují zaviněl,í žalované obce (jejích orgánů) z nekonání povinnosti prohHžení plynového vedení a náležitého dozoru na ně, sluší
žalobců
městské
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žalobcům dokázati, že žalovaná nekonáním těchto, jí dle jejího tvrzení
příslušejících povinností škodu žalob Cll zavinila. Důkaz ten se však žalobcům nezdařil. Jde o plynovou rouru litou, asfaltovanou dle něme
ckého normálu pro plynovody,
síle stěny 9 mm, jež asi před 10 lety
byla položena na místě dřívějších trub menšího průměru, kromě lomu
nebyla ani na potrubí ani jinak shledána závada; v době poruchy byla
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půda, v níž roura plynovodní byla položena, pevně promrzlá až do
hloubky 30 cm, stavba potrubí byla provedena plynárnou správně za
šetření všech technických předpisel dle nařízení příslušného ministerstva
ze dne 18. července 1916 (plynovody regulativní), dle něhož lité potrubí
má míti průměr alespoň 40 mm, v tomto případě použito bylo potrubí

o průměru 80 mm, tedy značně většího a pevnějšího; použité normálně

lité potrubí má o 1 mm silnější stěnu, než nejmenší přípustná síla (8
mm), zjištěná hloubka uložení činí 0.9 m, tedy o 0.1 m více než jak přede
psáno, provedenou zkouškou zjištěna nepropustnost potrubí, ktere provedeno bylo odborným a zkušeným personálem pomocným, takže po
stránce stavby nebyla nalezena na potrubí žádná závada. Posudkem
znalců má soud dále zjištěno, že použité lité rour}é jsou samy o sobě
materiálem velmi trvanlivým, že železná litina, z níž jsou zhotoveny, se
zevně jen velmi zvolna a nepatrně okysličuje, že roury jsou chráněny
zprvu trvanlivým asfaltovým nátěrem a že teprve časem po jeho porušení vytvořuje se zevně za přístupu vzduchu a vody pevný obal rezový,
ve vodě nerozpustný, že použité roury jsou normalisovány, aby vydržely
tlak provozní 10 atmosfér a že v hutích zkouší se ještě na tlak dvojnásobný a 2Y2násobný a ~c tudiž poclžité roury vydrží tlak vodního sloupce
100.000 mm a ve skutečnosti jsou namáhány normálním tlakem 50.60 mm
a abnormálně asi dvojnásobným a že, počítá-li se s tlakem 100 mm, je
ještě jistota proti puknutí okrouhle 1000 až 2000násobná oproti obvykle
u litiny ve stavitelství žádané bezpečnosti 5 až 10násobná. V uvážení
těchto skutečností soud přiklolluje se k názoru znaleckého posudku, že
nelze z příčin, v žalobě uvedených, vyvozovati tvrzenou nutnost pravidelného prohlížení uličního plynového potrubí, které by bylo technicky
nesmírně obtížné a neúčelné, hospodářsky pak velmi škodlivé, poněvadž
by předpokládalo pravidelné rozkopávání ulice, kterým by se docílilo
na potrubí účinku spíše nepříznivého než příznivého. Posudkem znaleckým má soud dále zjištěno, že možnost propustnosti potrubí nastává
buď přespřílišným stářím potrubí, je-li však potrubí mladší, jako v tomto
případě, pouze účinky vnějšími, na př. pohybem půdy, otřesy a jinými
mechanickými vlivy, po případě spolupllsobením vody, mrazu, v prvé
řadě tedy účinků povětrnostních, výsledek pak že projevuje se bud'
v uvolnění těsnění spojů neb armatur potrubí nebo zlomením jeho, oba
druhy závad že mají za následek unikání plynu, který jsa lehčí než
vzduch, prostupuje krycí vrstvou pt1dy a svým pronikavým zápachem,
připadně chemickými vlastnostmi stává se patrným, že tyto vlastnosti
plynu jsou pokládány za tak rozhodující, že obecně mají se za směro
datné pro hledání poruch plynovodních a jest na nich založeno v plynovém regulativu ustanovení ohledně vyhledání a odstranění těchto poruch; kde se pozoruje zápach po plynu, má se propichováním půdy hledati místo, odkud plyn uniká, po jeho vyšetření má se půda odkopati,

závada vyhledati a potrubí opraviti;•. na .lo,mto z~kl~dě má každý, kdo
zpozoruje plynový zápach, UCIlll.tr pn,slusne,?patrelll a to, Jak dle ply~
nového regulativu, tak i dle mestske vyhl~sk~ v P.; n~ tom spoč~va
i hledání vadných míst na plynovém POt;Ub1, Jez ,s~ plynar?aml .zeJmen~
v letních měsících provádí; takové hledal1l provadll plY,narna za~~va~e
obce, avšak nelze toto hledání stotožňovah s pravldelny~ pr?h!,z~1lI~1
potrubí, jež žaloba uplatňuje. Z toho ~šeho ~1abyl ~oud presvedcenr, .ze
žalovaná obec jako majetnice městske plynarny ,pn. pr~voz.u ,vyho~ela
všem v té příčině platným zákonným ustanov~llIm I pnslusnyn; pred~
pisům, že zejména zřízenci její, ~, plyn~rensk~,111 ~Od~lku zamest~~I11,
jakož i správa jeho šetřili všech pnslusnych nanzem a :e nedop~strll se
ani opominutí, jež by bylo v příčinné souv~slos!1 se sk?,dou,. zalobou
uplatňovanou. Hledě ku zjištěné skutečnostr, ze puda, v mz, ulozena Jest
plynovodní roura, nad výkopem byla aS1 na 30 ~m.promrzla, naby} s?ud
dále přesvědčení, opíraje se o posudek znalecky" ze;o,to zmrznutr l'udy
bylo příčinou, že plyn, ze zlomené roury vychazel'cI, nen:ohl unrkatr
směrem vzhůru, nýbrž klestil si cestu pod zmrzlou. pudou smerem .~ obydlí žalobců, čímž se stalo, že hojnější měrou ,vmkal, d? JejIch pnbytku
a otravu žalobců tím přivodil. Toto zmrznutr poklada ~~ud za n;odvratnou náhodu (§ 1311 obč. zák.), za kterou nelze, ČlmÍl zody~vednu
žalovanou obec a poněvadž tato nepřekročila am z~k?n" Jeho~ u~;!en:
jest, aby případným poškozením bylo zab.rá~ě!:o,. a~1 ]lna,.v te. pncme
platná úřední nařízení, nelze žalované ObCl pnclsÍ1 vmU na skode. l!stanovení §u 364 obč. zák. ve znění třetí dílčí novely ze dne 1,9. ?rezn~
1916 čís. 69 ř. zák. na případ tento vztahovatr nelze" nebo! zako~na
tato ochrana týká se poškození pozemku (n,aelpIs. »pravo soused_sk~«)
a zde jde o poškození zdraví lidského a ztratu psu. Z okolnos;" ze zalovaná obec jako podnikatelka a provozovatelk~ plynarenskeho, pod:
'k
a' z něho prospěch , nelze dovozovah
Je]l povmnost k o nahrade
111 u, m
" r h
b Je
škody, pokud není prokázáno, že obec jednamm ~':,yc znzencu ne , ~
jích opominutím škodu nastalou zavinila. Ro~nez okolno,st, soudnrm1
znalci potvrZená, že pravděpodobnost zlomem plynovodmc~ r?ur pl.o
případ použití Mannesmannových rour ku vedem plynu na. mIste ?OUZItých litých rour byla by as 10kráte menší - nelze.?! .vrub zalova~,e obce
přičísti, neboť _ jak posudkem znaleckým jest :)'~ten~. - vy?r~1 ,roury
I I't'e v zemI. 80-100 let a žalovaná obec, pOUZIVS1 pn
·"1zakladam
d t ply•e
námy těchto litých regulativem předepsaných rour, UC1ma z~ os prdepsané povinnost;' a nelze jí v této příčíně nčjaké oponunutr ~ebo n~
do patření k vině přičísti. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdrl v po statě z ieho důvodů.
N e v y š š í s o u d zrušil rozsudky obou př;dchozích sto!k a uložil proéesnímu soudu, by v pojednávání pokracoval a ve vecI znovu
rozhodl.
vr

i

Důvody:

Oba dle Č. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. uplatněné d?volací ~ůvody jsou opodstatněny. Žalobci opřeli žalobní ná;ok na n~h:a.du skody o §§_ 364 a
364 a) obč. zák" v druhé řadě take o zavment }alovane, obce: ze tato
jako majitelka městské plynárny je v této rozepn paslvne leg1tlluovana,
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bylo ~ž dovozeno ~ ,poso,uzen? správně v nižších stolicích; postačí tedy
poukazat1 na tuto cast duvodu rozsudku prvé stolice, Podle zjištění povst~lo o~,emoc:,ění žalobců vdedlOvání,n svítiplynu z plynovodní roury,
lln1KnUVS1ho nasledkem zlomel11 plynové roury do bytu žalobců v jejich,
)lm vlastmcky náležejícím domě, Poněvadž jde o plynárenský podnik,
ku ~rovoz~ úředního schválení potřebující, poněvadž prasklá roura ply_
nova po!ozena byla v sousedství vlastního domu žalobců, nelze pochybOVa!" ze z, vylíčeného unikání plynu a jeho unikání do bytu žalobců
jest zalo~ana dle §§ 364 a 364 a) obč, zák, žalobcům práva, že jest poVlil na zpusobenou škodu jim nahraditi i tehda, kdyby škoda způsobena
byla okolnostm1, na které nebyl vzat zřetel při úředním jednání. Sešlo
redy,v prvé ř~dě na tom, za jakých podmínek povoleno bylo vystavění
ply1,larny 1 )e]1 provoz, a to zvláště také z té příčiny, poněvadž jest ža~~l~ano ta~e" ze z~vIněnÍJ v nešetření oněch úředních podmínek spočíva
]1c1ho, K?~z v ~eto příčině nabízené důkazy nebyly připuštěny, musí
v,tom bytl spatrována neúplnost řízení, to tím spíše, jelikož znalecký
clukaz byl podán bez poznání oněch podmínek, za kterých bylo úředně
svoleno ku provozu plynárny, Musí býti už na tomto místě pozname~,áno, že výklad, jakého se dostalo v nižších stolicích rozsahu a způsobu
sKody dle §u 364 a) obč, zák., jako kdyby totiž toto ustanovení bylo jenom, oC,hranou, věcn~u] t~kající se PDoškoze~íy nemovitostí, a nikoli, jak
prav1 zakon vyslovne, »nahradou zpusobene skody«, nikterak neobstojí.
Mluví-li se v §u 364 obč, zák mimo jiné o: plynech, teplu, zápachu, šeI~stu« a podobrcém, tedy o vjemech jenom živoucím bytoste:11, nikoli
vsak n,er:;ov1t?stem ško,cllivých, mlu~í-li se v §u 364 a) .obč, zák o »způ
~ob~ne skode« bez J2]1ho obmezem, nelze pochybovati, že ochrana ře
c:ncho ustan~vení vzta~uje se i na osoby živé, samozřejmě i na lidi, a
~ubec ,;a »zpusobenou skodu<<. Z toho plyne, že na žalobcích jako po. skoze!,ych nespočívalo důkazní břímě v tom rozsahu, jak bylo v nižších
stolIclch na mch požadováno, nýbrž, že na nich bylo jedině, aby dokáz~1I ,vze,šlou škodu a její předpisem §§ 364 a 364 a) obč, zák odůvod
ne!,y puvod, Dokazovati to všecko, co by tuto náhradní povinnost vylucovalo, n~leželo žalovaným, když popřeli povinnost k náhradě škod"
z tohoto duvodu, Žalovaní bránili se po této stránce, tvrzením že zlo-mení plynovodní roury podzemní stalo se: a) neodvratitelnou ~áhoJou,
která se bez znemožnění plynárenského provozu nedá zameziti. Ale tu
jest poznamenati, že náhoda nastávající při podnikovém provozu tkvící
v Jeho vlastní podnikové po:::statě - a tou je právě řečená náhoda ktero!t se žalovaná brání - se kterou podnikatel musí počítati a na ni při
prav?n býti, byť i nebylo lze před ní po ruce jsoucími prostředky se
uehran.ltl, za neodvratnou náhodu nemůže býti považována. Nejde-li
o neodvratnou náhodu, jež by arci sprošťovala podnikatele povinnosti
k nahradi': škody, sluši uznati, že byť i žalovaná podle zjištění nižších
stolIc byla ,vyhověla ve příčině plynového potrubí všem platným ustanov:n!lTI zakonným i příslušn,ým předpisL'tm. byt' také zejména její zří
zenc1. jakož} její správa byli šetřili všech příslušných nařízení a nedopustIli se nejakého opomenutí, jež by bylo v příčinne souvislosti se žalo~ní škodou, i když je dále zjištěno, že bezprostřední příčinou š:wdlivé
uoalosÍl bylo zmrznutí pudy na 30 cm do hloubky, což právě nižší soudy
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považovaly za neodvratnou náhodu, že šlo jenom o takovou náhodu,
kterou žalovaná dle §u 1311 obč, zák, musí zastoupiti. A tu je v dalším
velmi závažno, co bylo žalobci už v první stolici tvrzeno, že místo, kde
plynová roura praskla, je těžkými automobily nákladními hojně frekventováno, že je tam velká parková restaurace, velký pivovar a velká.
dílna pro opravu aut, že tedy sejde na tom, zdali v řečeném místě nebylo příkazem správného vedení podnikového použití rour z Mannesmannovy ocele, která by se dle znalc~ nezlámala, Nebyl-li po této
stránce proveden důkaz znalci a místním ohledáním, dlužno i v tom
spatřovati vadnou neúplnost řízení, to tím spíše, jelikož se žalovaná
bránila na druhém mistě tvrzením, že se zlomení roury plynové stalo,
b) Zaviněním třetí osoby, Žalovanou bylo po této stránce tvrzeno, že
bez jejího svolení a vědomí konány byly v místech řečených jízdy těž
kými automobily, aČ ide o cestu parkovou, povozům nepřístupnou a byl
o t01n kromě jiných dúkJZŮ nabízen také důkaz znalcem a místním ohle'láním, jejž v ptlpaaé potřeby nutno z úřední, povinnosti připustiti.
I v tom ie vadná neúplnost řízení, že tento důkaz nebyl proveden,
byť i to ctovolateli vytýkáno bylo pouze nepřímo, c) Pokud se žalovaná
hájila tim, že ke zlomení plynové roury došlo pro vlastní zavinění žalobců, že se žalobci neřídili poučením vyhlášek, upozorňujících na nebezpečenství unikání plynu, tu ovšem tato okolnost není v žádné pří
činné souvislosti mezi jich utrpěnou škodou a prasknutím roury a také
není ve zjištěních nižších soudů opory pro toto vlastní zavinění žalobců,
čís.

2724,

Nenastává-li vříslušnost živnostenského soudu, řídí se Vři sporech
z poměrů, upravených zákonem o ~bchodních pomocnicích, - věcná pří
slušnost řádných soudů hodnotou předmětu rozepče.
(.Rozh, ze dne 13,

června

1923, R II 230/23,)

Proti žalobě obchodního pomocníka na zaměstnavatele pro zaplacení 9492 Kč 82 h, zadané na okresním soudě v U" namítl žalovaný
věcnou nepřísbšnost dovolaného soudu. S o u cl p r v é s t o I i c e námitce vyhověl, rek Ll r sní s o u d ji zamítL D ů vod y: Prvý soudce
vyhověl námitc2 věcné nepříslušnosti; vycházeje z názoru, že dle §u 41
zákona ze dne 16, ledna 1910, čís, 20 ř. zák., jest sice stanovena pří
slušnost živnostenských soudů pro spory z poměrů obchodních pomocníků, avšak jenom pro místa, kde jsou živnostenské soudy, jinak však
že nastává obecná příslušnost věcná i místní dle §u 49 čís, 1 a 50 j, ll.
Než názoru tO:11U nelze přisvědčiti. Die §u 41 zákona o obchodních pomocnících jsou pro rozepře ze služebních poměrů, tímto zákonem upravených, příslušny živnostenské soudy, když se ku podniku zaměstna
vatelovu živnostenský řád vztahuje, ustanovení toto není tedy nijak
co do věcné příslušnosti omezeno hodnotou sporného předmětu. Dle
§u 37, zákona ze dne 27, listopadu 1896, čís, 218 ř. zák., pro sporné
věci, náležející před živnostenské soudy, v místech, kde těchto soudú
není, jsou příslušny okresní soudy bez ohledu k hodnotě předmětu
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!Ozepře. §§
ně § 49 čis.

49 čís. I a 50 j. n. nepřicházejí zcle v úvahu, naopak obdob6, který stanoví rovněž výlučně příslušnost okresních soud"
bez ohledu na hodnotu předmětu sporu. Dle těchto zákonných ustanovení, ježto, jak prvý soudce zjistil, jde v tomto sporu o poměr obchodního pomocníka proti zaměstnavateli, aniž bylo žalovanou stranou
popřeno, že se k podniku žalovaného nevztahuje živnostenský řád, jest
vzhledem k tomu, že v U. živnostenského soudu není, splněna přísluš
nost okresního soudu v U.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D

ů v o

cl y:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Dle žalobcova před
nesu domáhá se tento mzdy a náhrady platu za lhůtu výpovědní jako
obchodní pomocník žalované obchodní firmy. Dle §u 41 zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák., jsou přislušny, vyřizovati takové spory, soudy živnostenské. Poněvadž však
živnostenský soud není zřízen v sídle soudu, do jehož pravomoci žalovaná strana patří, jest k rozhodnuti rozepře příslušným soud obecný.
Otázkou spornou jest, zda jest věcně příslušným soud okresni, či sborový. Ustanoveni §u 37 zák. o živn. soudech nelze zde užiti, poněvadž
se vztahuje pouze na spory mezi majiteli živnostenských podniků a jich
. pomocniky, pro něž platila do té doby ustanovení §u 87 lit. c) zák.
ze dne 8. března 1885, čís. 22 ř. zák. a má tudíž § 37 na mysli pouze
spory dle §u 73 odstavec prvý živn. ř. § 41 a § I odstavec druhý zákona o obch. pomoc. má však na zřeteli pouze zřízence, kteří jsou určeni
k provádění služeb kupeckých, aneb ku provádění vyšších služeb nekupeckých. Nedá se tedy odvoditi z ustanovení §u 37 zákona o živn.
soudech výhradná příslušnost okresních soudů, jako soudů nahražujících soud živnostenský. Nedá se však vyvoditi ani obdobným použitím
§u 49 čís. 6 j. n., neboť příslušnost dle §u 49 čís. 6 j. n. fest obmezena
pouze na onen okruh zaměstnanců, kteři nenáležejí ani mezi obchodní
pomocniky ani nevykonávají vyšších služeb nekupeckých, nýbrž jsou
sluhy, pomocníky při hospodářství polním, lesním, nádenníky, mistry,
pomocníky, dělníky, učni neb lodníky. Poněvadž zákon v §u 31 zák.
o obcIl. pomoc. neurčil výlučnou věcnou příslušnost okresního soudu
pro připady, kde by v místě živnostenského soudu nebylo, jako to učinil
v §u 37 zák. o živn. soudech, dlužno za to míti, že, není-li opodstatněna příslušnost živnostenského soudu pro řeseaí sporů z poměrů, upravených zákonem o obchodních pomocnících, řídí se předmětná přísluš
nost řádných SOUdll hodnotou předmětu sporu (reper. nálezů 229). Poněvadž v tomto případě cena předmětu je udána na 9492 Kč 82 h, jest
odůvodněna příslušnost soudu sborového.

e

čís.

2725.

Nebyly-Ii prodány všechny nemovitosti stížené simultanním právem
zástavnún, nemusí býti zjištěny berní odhadní hodnoty nemovitostí,

jestli z návrhu věřitelova zřejmo, že se domáhá ú pln é h o zaplacení
z rozvrhových podstat.
(Rozh. ze dne 13.

června

1923, R II 237/23.)

v rozvrhovém řízení o výtěžku dražby za prodané nemovitosti narek u r sní s o u cl prvému soudu, by doplnil řízení a vydal nové
rozvrhové usnesení mimo jiné v tomto směru: Pohledávku spořitelny
města V. 2217 Kč 10 h s přísl. bude nutno z rozdělonCÍch podstat 174,
415,416,430 potud přikázati, pokud tyto vložky mají k zapravení při
spěti, poněvadž nemovitosti vložka čis. 385, 184 a 391, na kterých pohledávka ta též vázne, prodány nebyly a spořitelna zapravení této pohledávky pouze z prodaných vložek výslovně nežádala. Za tím účelem
bude nutno berní odhadní hodnoty vložek 174,. 385, 415, 416, 430, 184,
391 zjistiti a je dle §u 222 odstavec čtvrtý ex. ř. za základ výpočtu položiti, Vzhledem k tomu odpadne zjišťování náhradních nároků Aloise
P-a, Julia K-a, fy A. F. a Reginy L-ové, pončvadž pohledávka spoři
telny dosáhne jen částečného krytí z rozdělovaných podstat 174, 415,
416,430 a se zbytkem zůstane na neprodaných vložkách 385, 184, 391
dále váznouti. Další knihovně zajištěné pohledávky bude přikázati dle
knihovního pořadí a to pouze z těch podstat, které se týkají vložek,
na nichž knihovně váznou. Při _pohledávkách, které váznou též na neprodaných nemovitostech, bude nutno berní odhadni hodnoty za základ
výpočtu položiti, pakli dotyčný věřitel zaplacení pouze z prodaných
nemovitostí výslovně nežádal.
Ne j vy Š š í s o u d změnil napadená usnesení v odstavci, dle ně
hož při pohledávkách, které váznou též na neprodaných nemovitostech,
bude nutno, berní odhadní hodnoty za základ výpočtu položiti, jestliže
dotyčný věřitel zaplaceni pouze z prodaných nemovitostí výslovně nežádal, v ten způsob, že tato zásada neplati pro pohledávky firmy A. F.,
Julia K-a a Reginy L-ové, jimž náleží hotové zaplacení z rozvrhových
podstat podle druhého odstavce §u 222 ex. ř.
řidil

Důvody:

Podle §u 222 ex. ř. sluší pohledávky, pro nez Je zřizena simultánní
hypotéka, zapravití hotovým zaplacenim z rozvrhované podstaty. Z rozvrhové podstaty za určitou v exekuční dražbě pl:odanou nemovitost,
zapravíti jest hotovým zaplacením bud' celou takovou pohledávku, nebo
jen poměrnou její částku, připadajicí na tuto nemovitost; otázku, který
z těchto dvou případů má nastati, zodpověděti jest podle toho, zdali
věřitel, pro jehož pohledávku zřízena jest simultánní hypotéka, žádá
zapravení celé pohledávky, či poměrné její částky. Věřitel musí (udíž
učiniti návrh v tomto směru. Není však třeba, by výslovně prohlásil, že
žádá úplné zaplacení celé pohledávky pouze z určité rozvrhové podstaty, nýbrž stačí, když z jeho prohlášení je zřejmo, že žádá úplné zaplacení z této podstaty. Když takového prohlášeni neučiní, nastupuje
ovšem pravidelný případ, že dojde uspokojení dle poměru jednotlivých
rozvrhových podstat, byly-li totiž všecky simultánně zavázané nemoCivilnl rozbodnutf. v.
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vitosti proelány. Totéž musí i tenkráte nastati, nebyly-li všecky simultánně ručící nemovitosti prodány a věřitel nežádá úplného uspokojení
z rozvrhových podstat; v tomto případě musí býti berní odhadní hodnoty vzaty za základ výpočtu částek, věřiteli z rozvrhových podstat
příslušej~cích. Pak-li .však z věřitelova návrhu zřejmo, že žádá úplné
zaplacem z rozvrhovych podstat, není příčiny, by berní odhadní hodnoty byly .vzaty za zaklad výpočtu, nýbrž sluší výpočet předsevzíti
podle druheho odstavce §u 222 ex. ř., neboť v tomto případě nelze při výpočtu částek, věřiteli příslušejících, přihlížeti k nemovitostem neprodan,{rm, za jeho pohledávku simultanně zavázan5'm, nýbrž jen k není.ovlto.stem ~rodaným a tedy také jen k rozvrhovým podstatám, exekuční
drazbou zlskaným. To platí pro pohledávky všech tří stěžovatelů totiž
firmy A. F-a, Julia K-a i Reginy L-ové, neboť všichni prohlásili. že
k }O~VdlOVému roku účtují své celé pohledávky a žádají, by jiin byly
pnkazany a k výplatě poukázány, z čehož je zřejmo, že žádají úplné
zaplacení z rozvrhových podstat.
čís.

2726.

U jednáno-Ii, že odběratel může jen do stanovené lhůty vrátiti obal
(sudy), na určitý peníz oceněný, může prodate! po uplynutí lhůty žádati
bud' vrácení obalu nebo určenou jeho cenu, nikoli cenu v čase požadování.
'
(Rozh. ze dne 13.

června

1923, Rv Jl 531/22.)

2alobce dodal žnlovanému, s nímž byl v obchodním spojení, v roce
1?16 lihoviny v sudech a zároveň mu pOSlal faktury s doložkou, že
(zalobc,e) Jest ochoten sudy vzíti zpět, jen když do lhůty, ve faktuře
uvedene, budou vráceny, vždy však že sudy zústávají vlastnictvím žalobce. Sudy cenil sí tehdy žalobce na 213 K 80 h. 2a10vaný sudů nevrátil a byly mu pak při plenění roku 1917 uloupeny. 2alobě, zadané
v roce 1921, o vrácení sudů v původním stavu nebo zaplacení jich ny12ější ceny pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl. D II vod y:
Zalobě bylo vyhověno, neboť dle doložky ve faktuře zůstávají sudy vždy
vlastnictvím strany žalující,' když nebyly do 14 dní vráceny. Poněvadž
obchod se stal v době válečné, kdy následkem rostoucího disažia papírových peněz cena peněz ustavičně klesala, proti čemuž cena zboží
ustavičně stoupala, vyplatiío se v té době, sudy si podržeti, poněvadž na
tom strana, která si sudy podržela, získávala. 2alovaný měl právo zaplatiti zároveň se zbožím fakturovanou cenu za sudy a tím by byl získal
?udú legálně, když jí však nezaplatil, dal na jevo, že chce sudy vrátiti,
1 měl tedy dle čl. 282 obch. zák. povinnost řádného kupce o sudy se
starati, čehož však neučinil, sudů, které měl již dávno vrátiti, nevrátil a,
když tedy na počátku července 1917 byl jeho obchod vyrabován a sudy
mu částečně odcizeny, nese si škodu sám, neboť dle své povinnosti jako
řádný kupec měl sudy již dávno vrátiti a, špekuloval-li na to, že zboží
stoupalo a že sudy budou míti vždy větší cenu, následkem čehož jich proti
své povinnosti nevrátil, jednal na vlastní nebezpečí a nemůže nyní žádati, by š~oda, povstalá jeho zaviněním, byla hrazena někým jiným.
Kdyby se Jednalo o pohledávku peněžní, musel by následky klesající

valuty nésti věřitel, tedy v tomto případě žalobce. Poněvadž však se
jedná o zbOŽÍ, při čemž za,:inění jest na straně žalovaného, musí nésti
škodu sám a nemůže v tomto případě býti řečí o nějaké nemožnosti
plnění, poněvadž se jedná o plnění alternativní, při němž má strana
žalovaná právo plniti huď vrácením sudů nebo, nemůže-li nebo nechce-li, plniti v penězích. O nějaké vyšší moci se tu mluviti nedá, poněvadž dříve, než došlo k rabování, již většina sudů měla býti vrácena
a některé sudy byly dodány až po rabování a vráceny také nebyly. O dvol a c í s o u d uznal, že žalovaný jest povinen vrátiti žalobci sudy
v dobrém stavu, v jakém je byl obdržel nebo zaplatiti za ně 213 Kč 80 h.
D ů vod y: Ježto žalovaný sudů nemá, jest případ tento rozhodnouti
dle ustanovení zákona o náhradě škody a jedná se tudíž o otázku, zaa
je žalovaný povinen k náhradě ceny sudů z roku 1916 či ceny dnešní
po případě, zda lze míti za to, že jde zde o nezdolnou moc, která žalovaného od náhrady škody osvobozuje (§ 1296 obč. zák.). Tuto možnost
připustiti nelze, neboť, byť by i správným bylo, že žalobce sám svou
škodu zavinil tím, že včas od žalovaného vrácení sudů nežádal (o to
nežaloval), jak žalovaný' namítá, jest neméně správné, že škodu žalobcovu při nejmenším touž měrou zavinil žalovaný tím, že ž"lobci sudů
ani nevrátil, ani nezaplatil, ba dlužno tvrditi, že žalovaný škodu tu zavinil měrou daleko větší, neboť on byl ku vrácení (zaplacení) sudů povinen, kdežto žalobce měl právo pouze to žádatí a nelze předvídati, zda
jeho vyzvání (žaloba) by do dne vydrancování obchodu žalovaného
měla úspěch. Dlužno tudíž uznati, že žalovaný neoprávněným zadržováním sudů žalobce poškodil a tudíž k náhradě škody dle §u 1294 a násl.
obč. zák. jest povinen. Jde pouze o to, jakou škodu má žalovaný hraditi.
Doložka na faktuře v otázce této jest nerozhodná, neboť obsah její jest
nejasným ti sob~ odporujícím. Dotyčná doložka není v žalobě správně
citována, nýbrž zní poněkud jinak. Svědkyně Ema R-ová udala, že tato
doložka jest natisknuta na všech fakturách žalobcových, což také v žalobě se tvrdí, a dle těchto faktur, jež založeny jsou v tomto spise, zní
doložka ta takto: »Gebinde werden nur dann zurii,ckgenommen, wenn
diese binnen 14 Tagen .... zurUckgestellt werden. Selbe bleiben jedoch
stets mein Eigentum.« Smysl první věty této klausule jest tedy ten, že
po upiynutí 14 dnů žalobce sudy již zpět nevezme, tedy žalovanému
ponechá a se zřetelem na to lze další větu, že sudy zůstávají přes to
majetkem žalobce, vykládati ve spojitosti s větou první pouze tak, že
žádá žalobce za ně zaplacení jejich ceny. Samo sebou se rozumí, že cenu
sudů cilužno určiti dle doby jejich dodání. To plyne z pojmu kupu,
o který se zřejmě jednalo, a z ustanovení čl. 342 obch. zák., že kupní
cena má býti zaplacena při odevzdání zboží, neboť zajisté vždy kupuje
se za cenu, jakou má věc v době kupu, a nikoli, jakou bude míti někdy
později, v tomto případě až za několik let Jest tedy jisto, že žalovaný
jest povinen, nahraditi žalobci cenu sudů v době dodání, tedy patrně
cenu jejich, jak na faktuře byla uvedena, to jest v tomto případě 213 K
80 h a, Doněvadž jesi s placením této částky v prodlení, jest povinen
zaplatiti také dle čl. 287 obch. zák. 6% úroků z pohledávky té.
N e j v y Š š í s o u ci nevyhověl dovolání.
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Důvody:

Lda doložka na faktuře o vrácení SUdll zněla tak, jak jest uvedeno
v rozsudku odvolacího soudu, či zda obsahovala ještě také dodatek,
»že sudy jsou zařazeny'do účtu jen k vůli pořádku«, nemá pro posouzení věci významu a proto nelze mluviti .o dovolacím důvodu rozporu
se spísy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.). Sporné doložce lze jen rozuměti tak, jak
ji vykládá samo dovoláni, totiž, že žalovaný měl právo, sudy do 14 dnll
vrátiti a žalobce byl v tomto případě povinen, vzíti je zpět; po této lhůtě
však měl jedině žalobce právo voliti, zda chce sudy vzíti zpět, či žádati
za ně náhradu. Tomu-li tak, bylo na žalobci, když žalovaný nevrátil sudů
do 14 dnů, by se rozhodl, zda chce žádati jich zaplacení, či zda chce,
vykonávaje právo vlastnické, jež si vyhradil, žádati jejich vrácenÍ. Dokud
žalobce žalovaného nevyzval, aby sudy vrátil, nebyl žalovaný v prodlení
s vrácením sudu, neboť do 14 dnů po jejich obdržení byl sice oprávněn,
nikoli však povinen je vrátiti a po uplynutí této lhllty byl povinen je vrátiti jen v tom případě, kdyby byl žalobce žádal jejich vrácení. Ve sporu
nebylo však ani tvrzeno, že žalobce vyzval žalovaného před pleněníni
roku 1917, jemuž sudy padly v oběť, ani kdy později před žalobou, aby
mu sudy vrátil. Důsledkem toho nebyl žalovaný před žalobou v prodlení s vrácením sudů a proto není práv ze ztráty sudů, která byla způ
sobena náhodou, žalovaným nezaviněnou, nýbrž ztráta postihuje žalobce
jako vlastníka. Z toho plyne, že žalobkyně nemŮŽe na žalovaném žádati,
by jí vrátil 16 sudů do roku 1917 půjčených, a plyne z toho dále, že
na něm nemůže žádati ani zaplacení jich nynější ceny, poněvadž povinnost ta by předpokládala ručení žalovaného za jich ztrátu. Nemá tedy
žalobkyně příčiny vytýkati rozsudku soudu druhé stolice, že na její újmu
věc nesprávně posoudil. Avšak ani ohledně tří sudů, které žalobkyně
žalovanému půjčila v letech 1918 a 1919, neposoudil odvolací soud věc
po právní stránce nesprávně. Žalobkyně upomenula žalovaného o jich
vrácení teprve touto žalobou, neboť dřívější nějaká upomínka nebyla al1l
tvrzena. Jest tedy s vrácením jich v prodlení teprve ode dne doručení
žaloby. Nepožádala-li žalobkyně jich vrácení do 14 dnů (do 6 neděl)
po jich půjčení - byla-li snad tato lhůta na faktuře napsána, jak dle
výpovědi svědkyně Emilie R-ové je možno, nýbrž až teprve podáním
.'aloby, zavinila sama, že sudy jí nebyly dříve vráceny. Žalovaný byl
dle poznámky na faktuře po uplynutí naznačené lhůty, dokud nebyl
o vrácení upomenut, vlastně povinen pouze zaplatiti jich cenu. Poně
vadž však žaloba o vrácení zastupuje upomínku a žalovaný mimo to rozsudky obou nižších soudů byl' odsouzen ku vrácení sudů ~ protitomuto
výroku dovolání nesměřuje, stal se rozsudek v tomto smeru pravoplatným a jedná se pouze o to, jak veliké má býti a1ter~ativní plněn! ~v ~~
nězích kteréž žalovaný žalobkym poskytnoutI ma. ZaloQce ne mu ze zadati c~nu sudů, jakou tyto měly v č~s podání žoaloby, neb~oť sám určil
ve faktuře jích cenU. Toto vyznačem ceny sudu ve fakture ve spojem
s doložkou, že jen do 14 dnů sudy lze vrátiti, dlužno považovati za n ab í d k u žalobkyně odběrateli lihovin, aby převzal I sudy za cenu ve
faktuře označenou která může i ml č k y být i při jat a tím, že se
s"dy nevrátí (§§ 863 a 876 obč. zák.). Tak se stalo i v tomto případě.

Nemůže

proto požadovati žalobkyně cenu, kterou by nyni po 5 letech
sudy ty měly. Na motivu pojetí ceny do faktury, zda se tak stalo jen
k vůli pořádku, jak žalobkyně tvrdí, čili nic, nezáleží; rozhodným jest,
že cena sudů byla žalovanému ve faktuře zaúčtována, jak nesporno,
a že z doložky fakturní vyplývalo, že po uplynutí stanovené lhůty nemusi žalobkyně od něho více sudy přijati, nýbrž toliko jich cenu, která
zajisté jen k tomu, cílí byla ve faktuře vyznačena, by věděl žalovaný,
co musí po případe za sudy zaplatrtI.
čís.
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Zaopatřovací požiiky bývalýcn zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
Pohnutka, z jaké došlo ku propuštěni zaměstnance, při němž mu zaměstnavatel přiznal pensi, jest nerozhodna.
Stačí (§ 9) po případě potvrzeni berního úřadu, že platební rozk~z
o výši daně z příjmů dosud vydán nebyl; lhostejno, zda bude vydan
později čili nic. Osobním příjmem zaměstnancovým není příjem zná ..
jemného, jenž ani nestačí k úhradě daní, oprav atd.

(Rozh. ze cine 13. Června 1923, Rv II 55/23.)
Žalooce byl od svého 17. roku zaměstnán po 32 let Íla velkém majetku pozemkovém u různých zaměstnavatelů, posléze j~ko ředitel panství u žalovaného. V roce 1920 musel pro chorobu sluzby zanechati a
bylo mu pak žalovaným vypláceno výslužné ročních 2400 Kč. Žalobě,
domáhající se přiznání zaopatřovacích požitků dle skupiny ll. tabely,
vyhověl pro c e sní s o 11 d P r v é s t o I ic e potud, že přiznal žalobci za zbytek r. 19202655 Kč, za rok 1921 celkem 5269 Kč 59 h s pří
slušnými úroky, za dobu pak od 1. ledna} 922 2164 Kč ~O ~ h v~ ";ČS!Č
ních splátkách předem (vše to již po srázce pense ~2400 Ke. r?c~e, zalovaným vyplácené). O d vol a c í s o u d nevyhovel odvola11l zalovaného odvolání žalobcovu však vyhověl a přiznal mu za léta 1920 a 1921
8955' Kč, p0činajíc pak 1. lednem_ 1922 5587 ~č. 50 h ro.čně v mě~í~ní,::h
splátkách předem. D ů vod y: zalovany uvadl ve svem odvola11l, ze
předpokladem nároku na zaopatřovací požitky po rozu;1111 zákona 3' 18.
března 1921, čís. 130 sb. z. a n., jest, že osoba, ktera se zaopatrovacích požitkli domáhá, jest bud' následkem stáří nebo z jin:Í'ch důvodů
nezplisobilou kll práci, takže se nemůže věnovatí jiné;nu pov?lání; pále
poukazuje na to že žalobcem předloženým potvrze11l1D bernlho uradu,
že mu za rok 1920 nebyly předepsány žádné daně, není ještě 'prok~
záno že neměl v uvedeném roce přijmll, přesahUjících 1500 Ke, a ze
žalobce jest pojištěn II Všeobecného pensijního ústavu, pr~ti němuž
však svých nároků na zaplacení invalidní renty ještě neu~la.t'"1, ačkolrv
žalobcova nezpůsobilost k povolání násle_dk~m jeho ocn!. choroby a
reumatismu jest podle §u 6 zákona ze dne ~. unora 1920, CIS. 89 sb. ,,'
a n. důvodem pro uplatnění nároku na invalidní rentu. Z oposudku loka;ských znalců prý n.eplYI;e, .ž~e jest ž,:lobc.e. zcela ne.zpusobllym k, vydělku, činí pouze dOlem, ze JIZ nem Zpusobllym kll prac! takovou melOU}
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jak~ ve svém mládí. Procesní soud nesprávně posoudil spornou věc
kdyz, na Jed,né ,straně tvrdí,. že žalob~e jest nezpůsobilým k výdělku, n~
dl u?e st:ane v?ak poukaz~Je na t?, ze zaJobce nepobírá invalidní pense
amz se JI ,domah~. ,!,yto vyvody vsak neJsou s to přivoditi jinaké právni
P,osouzel1l sporne vec!. Podle §u 1 a) zákona ze dne 18. března 1921
CIS. 130. s,b ... ~. a n." maj~ nárok na zv~šení zaopatřovacích požitků ony
osoby, Jez JIZ na zaklade trvalych sluzeb na velkém pozemkovém matetku za,opatřovacJ P?žitky pobírají. Že tomu tak jest v tomto případě,
zalovany vyslovne pnpuslIl. Zda se pobírání pense žalobcem zakládá
n~ nezpůsobilosti k povolání, či na jeho delší služební době, podle znění
zakona nerozhodUJe. Co se týče potvrzení příslušného berního úřadu
o v~měření daně z příjmu, nutného podle vysvětlivek k §u 9 shora uvedeneho zá,kona (nařízení vlády ze dne 13, května 1921, čís. 189 sb.
z, a, n.), ,zalo?ce tomuto předpisu vyhověl tím, že předložil potvrzení
berm spra~y, ze mu nebyla dosud vyměřena osobní daň z příjmů na rok
l~~D. Ze tllnto potvrzením není prokázáno, že žalobce v roce 1920. neměl
p:lJmů dani podléhajících, jest správným, nemůže však vzhledem k zmín:;?ým v~světlivkám býti žalobci na ujmu, poněvadž předložil pro tento
p:~pad predepsané 'p0tv,rzení představenstva obce svého bydliště o svých
pr~me~h. Co se ty?~ naroku proh Všeobecnému pensijnímu lÍstavu, jest
sdelemm zemske uradovny 1. všeobecného pensijního ústavu ze dne
I? I~dna ,1922 prokázán?, že žalobce toho času ještě nemá proti ústavu
lllJakeho ustave:l1. ~~n31neh?, nároku na pobírání invalidní rcnty, pročež
m,u nemohou bytr crneny zadné srážky po rOZUmu §u 13 shora uvedeneho zákona. ,TÍln, .že žalobce nároku na invalidní rentu neuplatnil _
mohl ,by tak ~cmI!I Jen po vystoupení z místa, pojištění podléhající.ho, _
~el11 zal?vany P?sko~en ,a Výtka" číněná žalobci, že spekuluje na útraty
~aIovaneho, nem, o?r,a~nena, ~onevadž vyšší rentovní požitky, jichž chce
zalobcep?dle mmel1l zalovaneho dosáhnouti, přijdou žalovanému potud
k do~~u, ze Se zaopatřovací příspěvky, jež mu žalovaný musí plníti, tím
zmenSI pod!e §u 13 ,~ve~: zák. Ostatně ž,alovaný výslovně tvrdil, že žalobCI toho c~s~ n;pnslusI narok prolI Vseobecnému pensijnímu ústavu.
V to~ ~onecne, ze prvý soud uznal zásadně nárok žalobcův, ačkoliv
ll1vahd~I renty n;pobírá c nen:ůže býy spatřováno nesprávné právní pos0!lz;l1l ,~po:ne vecl, pO,nevadz, pk JIZ shora bylo vytčeno, pobíráni pense,
jez Lvon pre~P?klad zalobcova nároku, nepředpokládá jeho nezpůso
brlos~ k po~olal1l. Proto bylo odvolání žalovaného, jež jest v hlavní včcí'
n~oduv()dneno, zamítnouti. Naproti tomu jest odvolání žalobcovo oprávneno. Zalobce vytýká prvnímu soudci, že z jeho rozhodnutí nevysvítá
proč mu jest odečísti 2025 Kč, 2424 K 98 h, 1688 K 95 h a 4564 K 50
~e s,kutečnosti ~ytýká tím odvolání, jak plyne z jeho dalších vývodů,
! rV?I,mU s~udu, ~e pod~e §u 9 CIt. zák. pojal do jeho příjmů dani podlé~~JIclch naJemne 660 l( (792 K) ročně, jež žalobce pobírá z domu
~,s. 373 v B .. ačkoliv podle potvrzení představenstva obce řečené náJemn~ nepostačí ani k úhradě daní, přirážek, pojistných premií a oprav.
Po ~azoru ,0dvol~Cího soudu jest odvolateli přisvědčiti v tom, že k' uvedenen;u na]emnemu nebylo vzhledem k právě citovanému potvrzení
obe~mho, predstavenstva přihlížeti při zjišťování příjmů žalobcových,
ponevadz zalobce z řečeného domu příjmů ve skutečnosti nemá. Odvo-
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lací soud pokládal řečené potvrzcní obecllího představenstva za dostatečné k potvrzení této okolnosti, takže měl za zbytečné vyžádati si zprávy
berniho úřadu v B. (berní správy v H.). Na případný nárok žalobcův
proti Všeobecnému pensijnímu ústavu po rozumu §u 13 zákona nemohlo
býli přihlíženo, poněvadž žalobci, jak již shora bylo zmíněno, podle
tvrzení žalovaného takový nárok toho času nepřísluší. Ostatně žalovaný
rozsudku prvního soudu v tomto směru neodporoval.
Ne j v y š ší s o II cl nevyhověl dovolání žalovaného.
Důvody:

Soud odvolaCí posoudil věc správně po stránce právní, pročež Se
poukazuje na příslušné dúvody napadeného rozsudku, k nimž se vzhledem na obsah dovolacího spisu, v němž proveden jest dovolací důvod
čís. 4 §u 503 c. ř. s., dodává toto: Nižší soudy předpokládaly, že žalovaný poskytuje žalobci pensi a tedy zaopatřovaci požitky ve smyslu
§u I a) zákona ze dne 18. března 1921, čÍs. 130 sb. z. a n. žalovaný
tvrdi naproti tomu v dovolacím spisu, že plat, jejž poskytuje hlobci ve
výši 2400. Kč ročně, není ani starobními zaopatřovacími požitky; ani pazitky z důvodu invalidity, ani požitky za službu trvalou, ne velkostatku
konanou, nýbrž že tento plat jest jen odškodněním žalobcovým za to, že
žaiovaný byl nucen dáti mu výpověď ze služby. Tímto tvrzením žalovaného však není vyvráceno právní stanovisko nižších sQudů o povaze
platů, žalovaným žalobci poskytovaných, kteréžto stanovisko zakládá se
na jasném znění dopisu ze dne 30. dubna 1920, jímžto žalovaný oznámil
žalobci výslovně) že za příčinou jeho vystoupení ze služby udílí mu peí1si
:!400 (340.0. Kč) ročně, jakož i na doznání žalovaného v první stolici, že
přiznal žalobci tuto pensi, když žalobce opustil služební místo u něho.
Pohnutka propuštění žalobce ze služby, uvedená ve vysvědčení žalovaného ze dne 3D. dubna í 920., že totiž z nařízení lesní inspekce v O. musil
ke skuleč:Jému vedeni statku zřízen býti lesník se státní zkouškou, po
př,padé rOhnutka, tvrzená žalovaným, že totiž propustil žalobce ze služby
proto, poněvadž tento neměl způsobilosti, předepsané zákonem pro lesr.ika své hodnosti, jest nerozhodna, nebo ť žalovaný nepropustil žalobce
ze služby předčasně bez náhrady a bez výpovědi podle §u 29 zákona
o statkových úřednících ze dne 13. ledna 1914 čís. 9 ř. zák.; propuštění
žalobcovo, který podle skutkových zjištění nižších soudů byl u žalovaného v trvalém služebním poměru, za současného -závazku, platiti mu
dále určitý důchod, nazvaný pensí, nelze pokládati za nic jiného, než
za pensionování, a tento důchod je skutečnou pensí dle §u 1 a) zákona
z wku 1921. No-iůležito jest, že žalobce toho času zaměstnán jest jinde;
zákonem není přípustnost toho vyloučena a žalovaný není tím zkrácen,
poněvadž žalobci srážej i se z jeho zákonného nároku jeho nynější pří
jmy. Proto jest i nerozhodno) že žalobce dosud neuplatnil svého nároku
proti Všeobecnému pensijnímu ústavu na placení invalidního důchodu.
Z donisu úřadovny tohoto ústavu ze dne 10. ledna 1922, vysvítá, že
žalobce toho času nemá nároku takového, poněvadž jest v činné službě
II tety žalovaného a žalovany'r sám to tvrdil před procesním soudem prvé
stolice. žalovaný žádá, by žalobce uplatni! tento svůj nárok proti pen-
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sijnímu ústavu, což by žalobce mohl učiniti jen tenkrát kdyby opustil
SV?:I nynější službu. K tomu však není povinen, pročeŽ žalovaný ne~1U?e v tomto sporu s úspěchem poukazovati na to, že hy pohledávka
zalobcova proti němu se snížila, kdyby žalobce bral invalidní důchod
od,y"e?becného pensijního ústavu. Soud odvolací právem uvedl, že
vyssl duchod, Jehož žalobce chce vůči pensijnímu ústavu dosáhnouti pro
budo':.cnost tím, že koná dosud činnou službu, přijde žalovanému ke
prospechu tím, že zaopatřovací příspěvky, jež žalovaný povinen jest žalobCI 'pOskytovati',~níží se tím v budoucnosti podle §u 13 zákona ze dne
18. bre~na 1921 CIS. 130 sb. z. a n. o požitcích bývalých zaměstnancu

na ~e.lk:m lll~Jetku pozemkovém, takže žalovaný bude potom oprávněn,

plabtJ zalobCl příspěvky poměrně nižší a žalobce nebude míti nároku
na onu částku, o kterou se zaopatřovací příspěvky sniží podle tohoto
§u 13. Mínění, žalovanSTITI v dovolacím spise projevenému, že by mu
v. bu~oucnosti, až žalobce bude bráti důchod od Všeobecného pensijm!,o us~avu, nebylo možno dověděti se o tom, nelze přisvědčiti, jestliže,
ta" oluzno předpokládati dle zásady, vyslovené v §u 1297 obč. zák.,
zalovaný vynaloží náležitou píli a pozornost, aby se o tom dověděl.
Kdyby žalovaný nezvědělo tom ihned, jakmile žalobce započne bráti
invalidní c!úchod, měl by proti žalobci v případě přeplatků žalobní nárok dle § 1431 obč. zák. o navráccní přeplatků těchto. Tvrzel)ím dovolacího spisu, že žalobce, když bude bráti invalidní důchod, nebude po zákon,u povmen, uvědomiti ho o tom, a že žalovanému 5ylo by skoro nem,ozn~, aby' snad každý měsíc pátral u pensijního ústavu, zdali jeho
byvaly ~a11lestnane.c, totiž žalobce, bere nějaký důchod čili nic, není tedy
!re~a dale se za~yvat1. Soud odvolací také správně uvedl i odůvodnil,
ze zalobce vyhovel ustanovení vládního prováděcího nařízení ze dne 13.
května 1921 čís. ! 89 sb. z. a fl. k §u 9 zákona čís. 130 z téhož roku. Podle §11 9 tohoto zákona mají, převyšuje-Ii součet zaopatřovacích požitků
a )iných příjmů, podléhajících dani z příjmu, podle poslední výměry
10.000 Kč ročně, zaopatřovací požitky sníženy býti o tento rozdíl. Podle prov~~.ěciho nařizení dlužno posledním výměrem rozuměti výměru
dane,z pn]!l1u na berní rok 1920. Toto nařízení ustanovuje dále, že,
Je~~l!z~ platební rozkaz o dani na !·ok 1920 nebyl vydán, úřad daň vymeruj1cl povinen Jest, vydatI osobe, podle prováděného zákona oprávně~é, potvrzení o tom, že daň z příjmu na rok 1920 nebyla vyměřena,
a, ze 0.s0ba, up!atňující nárok podle prováděného zákona, povinna jest
predlozlÍ1 osobe, platy dle tohoto zákona povinné, toto potvrzení úřadu
daň vyměřujícího, jakož i vysvědčení obecního úřadu svého řádného
byd!iště () svých majetkových i příjmových poměrech. Dovolatel má za
to, ze toto ustanovení platí jen pro případy, ve kterých daň na rok 1920
neby!~ vůbec vyměřena, nikoli však pro případy, ve kterých má býti
vY:n~r~na, ale dosud vyměřena nebyla. Toto mínění odporuje jasnému
znenl I duchu zákonného předpisu, o nějž jde. Předpis tento neroze-

znává, zdali daň z příjmu má býti vyměřena čili nic a mluví zcela v'šeo~ecně o případech, když platební rozkaz o dani na rok 1920 nebyl vydan, tedy zřejmě o všech případech, v nichž platební rozkaz nebyl vydán tenkráte, když oprávněná osoba potřebuje úředního potvrzení o pří

Jmech svých, dani z příjmu podléhajícícb, bez ohledu na to, zdali pla-
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času ještě vydán, ale později vydán
času vydán nebyl a ani později nebude vydán. Potvrzení, že daň z příjmu na rok 1920 vůbec nebyla vyměřena, může vyměřujíCÍ úřad vydati jen tenkrát, když vyměřovací řízení jest ukončeno
a příjmy nepřesahovaly existenčního minima 6000 Kč, ale zákon mluví
v §u 9 o případech, v níchž osoba, beroucí zaopatřovací požitky, má
příjmy vyšší než 15.000 Kč, ve kterých případech tedy daň z přijmu vyměřena b}rti musí. Soud odvolací ,tudíž právem vyslovil, že v případě
zalobce slaéÍ, když berní správa potvrdila, že žalobci daň z příjmu na
rok 1920 nebyla dosud vyměřena. Odvolací soud rovněž právem prohlásil že při výpočtu žalobcových příjmů nelze hleděti k nájemnému, jež

tební rozkaz nebyl sice tohoto

bude,

či

zdali tohoto

žaÍobce měl v roce 1920 ze svého domku, neboť nájemné toto nestačilo
dle potvrzení obecr:ího úřad~sp,ojených .obcí K: a B. ze dne16. června
j 922 aní k úhrado da111, pnrazek k 111m, pOj1stnych pren1l1 a oprav,
proč~ž nelze je pokládati za osobní příjem, který je zcle jen tenkráte,.
kllyž a Ilokud něco z nájemného zbývá po úhr~dě břemen, spoJ,enÝ,ch
s držbou nemovitosti. NerozhodilO Jest, zdal! zalobce Jest opravnt'l1,
žádati l1a nájemníCÍch náhradu nákladu, spojeného s opra.vou d?mku,
v roce 1920 předsevzatou, a zdali v době po roce 1920 vyl·ohy zalobcovy na opravu domku byly a budou menší než byly v roce tomto;
vždyť podle zákona rozhoduje při výpočtu pohledávky žalobc~~Lprotr
žalovanému toliko skutečný stav z roku 1920, nrkoh stav pozaeJSI, am
stav ten, jehož by snad žalobce byl mohl dosáhnouti ..

čís,

2728,

Prodatel může se domáhati splacení kupni ceny, projevil-Ii och o t u
plniti.

(Rozh. ze dne 13. června 1923, Rv II 59/23.)
žalobě o zaplacení kupní ceny za povoz dle objednávky zhotovený,
bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í 111 S o U dem z těchto
důvodů:

Nelze souhlasiti se žalovaným, pokud tvrdí, že, nebylo-li ujednáno,
že kupní cena má předem býti zaplacena, může se pro datel žalobou domáhati kupní ceny jen tehdy, ode v z d a I - I i napřed kupiteli prodanou včc se všemi součástkami a se vším příslušenstvím v pravý čas a

na náležitém místě. Tento názor příčí se zřejmě zásadě §§ů 1052, 1066
obč. zák., žel ledo se na jiném dožaduje odevzdání, musí dříve splniti
svůj závazek n e bob Ý t i hot o v jej sp ln i t i. Žalobce v žalobě

uznal svou povinnost, dodati k vozu svítilnu, a prohlásil, že jest k tomu

ochoten. Toto prohlášení stačilo dle §u 1052 obč. zák., a bylo k němu
náležitě hleděno tím, že byla ve shodě se žalobním návrhem v rozsudkovém výroku povinnost žalovaného k převzetí vozu a zaplacení kupní
ceny učiněna závislou na tom, že žalobce odevzdá svítilnu. Proč by
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pravo v tomto přípi!dě neplatila zásada §u 1052 obč. zák., jíi se žalovaný sám dovolával v odpovědi na žalobu, nelze vystihnouti. Neplyne
to ani z předpisů §§ 1047 a 1061 obč. zák., jež žalovaný uvádí pro svůj
názor, ani z ustanovení §u 8 ex. ř., k němuž rovněž poukazuje. Pravda,
že § 8 ex. ř. stanoví, že, má-li exekuce býti povolena pro nárok, jejž zavázaný povinen jest splniti toliko na vzájemné plnění, které se má státi
z ruky do ruky; není p o vol e 11 j to závislým na průkazu, že vzájemné
plnění bylo již vykonáno, nebo že jeho splnění alespoň jest zajištěno;
ale není správným tvrzení žalovaného, že, kdyby žalobce, nevyhověv
svému vlastnímu závazku, zažádal proti němu za exekuci na základě
vydaného rozsudku, musil by on vésti druhý spor, by došel svého práva.
žalovaný zapomíná na ustanovení § 42 čís. 4 ex. ř., dle něhož může exekuce býti odložena, když se koná pro nárok, který jest závislý na vzájemném plnění vymáhajícího věřitele, jež se má státi z ruky do ruky, a
v.ěřitel ani nevykonGlI povinného vzájemného plnění, aniž jest hotov je
provésti nebo zajistí ti.
čís.

2729.

Třebaže dřívější vlastníci stavěli
třebaže to bylo v části obce místním

vazná úchylka od ustanovení §u 858
(Rozh. ze dne 13.

ohradu po levé straně vchodu a
zvykem, nevznikla tím právně záobč,

června

zák.

1923, Rv II 104/23.)

Žalobci byli vlastníky usedlosti čís. 56 v N., žalovaní vlastníky usedlosti čís. 1 v téže obci, jež sousedila s usedlostí žalobců po pravé straně
od vchodu. V N. bylo u domů č. p. 1-12 zvykem, že majitelé zřizovali
plot po levé straně od hlavního vchodu do svých domů. Žalobu, by žalovaní byli uznáni povinnými, zřídití plot, rozhraničující jich dvorek a
zalnadu od dvorku a zahrady žalobců, pro c e sní s o udp r v é
stolice zamítl a nvedl v otázce, o níž tu jde, v důvodech: Žalobci domáhají se na žalovaných zřízení plotu podél dvorku a zahrady
po levé straně vchodu do domu žalovanÝch a odůvodňují svou žádost
jednak tím, že žalovaní k zřízení plotu se zavázali, jedn-ak místním zvykem, že majitelé domů p. Č. 1-12 v N. zťizují plot po levé straně hlavního vchodu do svých domů. Dle názoru soudu opírá se nárok žalob clI
o u8hnovení §u 858 obč. zák., jde v tomto případě o zřízení plotu
mezi dvorky a zahradamí obou stran, kde dříve plotu nebylo a následkem rozdělení nemovitosti mezi oběma stranami zřízení jeho jeví se
býti nutným. § 858 obč. zák. v druhé větě praví, že každý vlastník je
povinen na pravé straně svého hlavního vchodu zříditi potřebnou
ohradu (přehradu) od sousedovy prostory, Jest tedy otázkou, zda žalovaní, bydlíce v řadě sousedů v N. - majitelů domů Č. p. 1-12, kteří
zřizují plot u svých dvorků a zahrad po levé straně, mohou býti nuceni
k tomu, by zřídili na základě takovýchto místních zvyklostí ohradu na
levé straně svého hlavního vchodu, V §u 10 obč. zák. se stanoví, že
k zvyklostem možno přihlížeti jen v těch případech, ve kterých se zákon sám na ně odvolává. Toho však v tomto případě není, neboť zákon

předpisuje povinnost, zříditi ohradu po pravé straně, a nelze tudíž ta.kové odchylky na základě místních zvyklostí proti zákonu připustit!.
O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. O ů v o cl y: Prvý soudce dovozuje z ustanovení §u 1O ob~. zák., že se, zřetelem. na. § 85~v na l11íS~~lí
zvyk hleděti nelze, Tent,o nahled odvolacl .soud sdJ1etI nemuze. Pakhze
v onom pořadí stavení, ~de. stľ~ny map sve nem~vItosh:.. dle u~~aleneho
místního zvyku hradí kazdy sve p~)Z~mky ~o. le~,e stran,e,. ne',l1uze ustanovení §u 858 obč. zák., byť i opacne, n"~ ve CI mceho m.en.lh. fot? ~s~a
novení zákona platí zajisté jen pro ty p~lpady, kd~ 11~111 ]meho TIlrSl11!OO
zvyku. Téhož náhledu jest Randa (Pr~vo vlasll:lcke, § 6, odst; IV.),
kde se odůvodňuje náhled ten takto: Zakon pravI SIC~ "Ni! ,prave .st:a~
,
To však pokládati lze toliko za praVidlo, zejmena pn zakladal1l
ne«.
h '
.,. t
d
nových usedlostí. Jinak, pakli místním zvyke~~ o .razo~al1l les z,:ve. eno
po levé straně, neboť tu vyhledává ~lOspoda:sk~ potreba ohrazel1l po
této straně. Nikoliv na mrtvé slovo zakona, nybr,z n~ ducha, na legIslativní jeho důvod a účel sluší klásti váhu (7 obc. zak.).
Ne j v y Š š í s o u d zrušíl rozsudek odvolacího soudu a uloží I lllU,
by věc znovu proje'inal a rozhodL
!) Ů

\j

.~.

II

':Jr:

Žalovaní uplatňují proti rozsudku odvolacího soudu dovolací ,dů
vod nesprávného právního posouzocní věci. OOVOI~:,í ].~ opodst~tne!lO.
Žalobci uplatňovali v odvolání duvody vadnostI nzem, nespra~:,eh~
právního posouzení věci. Odvolací soud se obmezll ]enO!,; na vY!,lzem
posléz řečené výtky a i té jenom s toho stanovIska, ;dazalov~m JSou
podle zákona povinni postaviti žádaný plot.. Odvol~cl ~oud ma za to,
že žalovaní jsou povinni postavíti plot po leve strane sveho. civora a za~
hrady, protože podle ustáleného míst;lího z~yki1 vlastmcl ~sed!o,sll
v tom pořadí ohražují pozemky po leve stra~e. Toto skc:tkove z]lstem
převzál z rozsudku prvního soudu. Ale ~ tom] e, uveden?, ze takto ohlažuji své dvory a zahrady jenom vlastmcl domu č. 1 az, 12. Obe~ vs.a~
má vice čísel neboť žalobci mají dům čís. 56. Tento zpusob ohrazova~1
může tedy býtí jenom zvyklostí vlastníků těch 12 usedlosetí, a, ne ust,:leným místním zvykem. Z této pouhé. z~yklost: !,eV~lllkla pro zalov~ll1e,
jako vlastníky 'části původní usedlo sll CIS. 1, .zadna p,ovlllnost. Ob,can=
ský zákon neuznává am zvyklostI, am pra';'l1lho. obyc:,]e alll. o?yce]o
vého práva za zdroj pdva, leda t~m.' kde se ll? vyslovne dov~lav~ (§ 10
obě. zák.), Při předpISU o hramclllch ?hr~dach (§ 858, obc. zak.), se
ho nedovolává. Proto platí kategoncky pnkaz (~ruhe ~ety, to~o plodpisu, že vlastník je povinen postaratI se o n.utne uZ,avre~1 sveho p;ostoru a o oddělení cizího prostoru po prave strane sveho hlavmho
vchodu. Proto také není nynější vlastník usedlosti čís. 1 povinen postaviti ohradu po levé straně usedlosti, přes to, že dřívější. vl~stníci usedlosti ji na té straně stavěli z pouhého zvykli, ale bez pravm.ho zav~zku,
Z místního ohledání je zřejmo, že původní usedl?st CIS: 1 ]e ,:ozdelena
tak, že žalovaní mají pod čís. i pravou stranu ,a zalob.cl pod CIS. 56 levou. Na hranici mezi nimi neuí plotu, Pro zalovane by tedy nebylo
možno vyvozovati z oné zvyklostí závazek, postaviti plot tam, kde ho
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ani

dřívější

vlastníci usedlosti

čÍs.

1

nestavěli.

Pravoplatným rozsudkem byla uznána úpadková podstata povinnou, uznati pohledávku vymáhajícího věřitele za likvidní a zaplatiti mu
útraty rozepře dle přípustnosti konknrsního řádu. Ku vydobytí útra~
rozepře vedl vymáhající věřitel na úpadkov~u podstatu ex:k~cI" JIZ
s o udp r v é s tol i c e povohl, rek u r s n I S o u cl exekuclll navrh
zamítL
N P .i v y š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

Nelze-li však vyvoditi ze

zákona povinnost žalovaných, aby postavili plot žádaný od žalobců,
posoudil odvolací soud věc nesprávně po stránce právní. Protože se odvolací soud nezabýval otázkou, zda žalovaní mají tuto povinnost ze
smlouvy a že nevyřídil úplně odvolání, bylo nutno napadený rozsudek
zrušiti a věc odkázati k novému projednání a rozhodnutí (§ 510 c. ř. s.).
čís.

V řízení o
§u 575 c. ř. s.

žalobě

2730.

na odevzdání najatých místností platí kratší

(Rozh. ze dne 19.

června

Důvody:

lhůty

1923, R I 491/23.)

žalobce tvrdil v žalobě, že mu žalovaná pronajala celé čtvrté poschodí domu čís. p. 801 na 6 let, počínajíc 1. únorem 1922, a že se zavázala, veškeré tyto místnosti 1. únorem 1922 odevzdati mu v takovém
stavu, by mohly býti obývány, a navrhl, by uznáno byl'!). právem, že žalovaná jest povinna odevzdati mu ihned uvedené mísťnosti do nájemního uŽívání. žalovaná popřela jsoucnost této smlouvy nájemní a namítla, že se strana žalovaná zavázala, že odevzdá straně žalující místnosti ve čtvrtém poschodí domu č. p. 801 s přís!. »asi« dne 1.,~ února
1922,nikoliv cine 1. února 1922 do nájemního užívánÍ. P\'J);t es n í
s o udp r v é .s t o I i c e žalÓ'bě vyhověl á.' doručil; rozsudek dne 5.
února 1923~alóvarié, jež podala do něho odvolání dne 19. února 1923.
·0 'cl vol a c í s o u d odmítl odvolání pro opozděnost. D ův o cl y: Dle
skutkového děje jest nepochybno, že jde o žalobu ze smlouvy nájemní
(§§1090 a nás!. obě. zák.), a o žalobu na odevzdání najatých místností.
Pro řízení o žalobách na odevzdání najaté věci a dodržení nájemní
smlouvy po .1'ozumu §u 573 c. ř. s. platí zvláštní předpisy ll!. oddílu 6.
části c. ř. s., zejména i ustanove~i §u 575 c. ř. s. o· kratších lhůtách.
Mělo proto odvolání do rozsudku, jímž bylo žádosti žalobní vyhověno,
býti podáno do 8 dnů od doručení rozsudku (rozh. nejv. soudu ze dne
12. prosince 1922, Rv I 1462/22, ze dne 3. května 1921 Rv I 357/21,
ze dne 9. ledna 1907 čís. 2191 ex 1906, rep. na!. čís. 196). Tento právní
náhled vyslovuje také Neumann v Komentáři k c. ř. s. k §u 575, kde
pravi, že v §u575 c. ř. s. stanovené lhůty platí nejen v řízení o námitkách proti výpovědí, nýbrž i o žalobách na vyklizení a odevzdání najatých věcí, o nichž jest řízení v uvedeném oddílu c. ř. s. upraveno. Stejně
Olt: Sluší za to míti, že lhůta odvolací v §u 575 c. ř. s. stanovená platí
též nesporně o zahájených žalobách na odevzdání neb vrácení před
mětu najatého.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu, poukázav k důvodům usnesení odvolacího soudu.
čís.

Dovolacímu rekursu sluší přisvědčiti v tom, že věřitelé podstaty mají

právo na uspokojení svých nároků bez ohledu na sta; ,úpadkového ří
zení a že se mohou tohoto svého práva domaha!1 bud zadostI o..odpomoc u úpadkového komisaře nebo žalobou a dusledkem toho tez exekucí na jmění úpadkové podstaty. To plyne z ustanovení §u 124 kon~.
řádu. Ovšem je třeba, by se věřitel podstaty [lro Jeden nebo dr~lhy zpu:
sob vYlnáhání svého nároku, rozhodL edem exeku~e ~:?tI up ad kove
podstatě za účelem zaplacem pohledavKY Jest zaJIste vyJImkou ': p!~
vidla a ze zásad úpadkového řízení, jehož účelem Jest uspokoJe!1l, ventelů podle stavu úpadkového jmění a podl; pIíslušných u~~~nove!1l konkursního řádu. Připouští-Ii tedy konkurs!1l rad, aby se ve,ntel podst~ty
domáhal uspokojeni svých pohledávek buď podle pIedpis,~konkursl1lho
řádu (§ 47) anebo žalobOu a exek~cí, a rozhodlch se, ventel podstat~
pro okamžité vymáhání své pohledavky, exekUCI bez onl;du na ostatl1l
pohledávky podstaty, musí si k tomu cIlI v~mocl exekucl1l, tItul, podle
něhož jest podstata povinna z,a~latIÍl vymahanou, pohledavku
pod
ex e k U c í. Tento výrok exekucmho l!tulu Je nutnym vzhledem k,dvojímu způsobu postupu, jejž věřitel podstaty, jak ,~hor~ uve~e~o, pn v~
máhání své pohledávky voliti může. V tomto pnpade nem, Jak vymahající věřitel v exekučním návrhu sám výslovně uvádí, rozsudhm z~
dne 7. září 1922 úpadková podstata odsouzena zaplatIlI vymahane
utraty p (} cl e x e k u c í, nýbrž podle p! i p u s t n o s t I ~.o n k u r sn i hoř á cl u, t. j. podle ustanovel1l a zasad konkursl1lh? radu .. Tento
rozsudek není proto exekučním titulem a rekurent se mUS1 spokOJIl! Jen
s tím zpťJsobem vymáhání své pohledávky, který mU rozsud;k a ust~
novení konkursního řádu jinak dovoluji (§§ 84 a 124 konk. radu). Navrh La povolení exekuce' není kryt exekučním titulem (§ 7 ex. ř.), je
proto bezdůvodný a byl právem zamítnut.

2731.

Zní-Ii exekuční titul na vymáhání pohledávky dle přípustnosti konkursního řádu, nemůže se vymáhající věřitel domáhati pohledávky exekucí na úpadkovou podstatu, nýbrž pouze dle zásad konkursního řádu.
(Rozh. ze dne 19. června 1923, R I 506/23.)

y

čís.

•

2732.

Vy-robní a hospodářské společenstvo (zákon ze dne 9. dubna 1873,
70 ř. zák.).
.
Předpisují-Ii stanovy pro usnesení o změně stanov určitou presenci
a určitou většinu přítomných členů, platí to i pro druho>u valnou hromadu.
(Rozb. ze dne 19. června 1923, R I 522/23.)

čís.

Rej s tří k o v Ý s o u d zamitl žádost s~olečenstva s, r. o. ~a ,zápis
stanov. D ů vod y: Dle §u 22 stanov JSou usnesel1l o zmene sta-

změny

f
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nov platna pouze tehdy, je-li nejméně polovina členll přitomna a hlasují-li dvě třetiny pro změnu. Jest zjištěno, že zé 437 členů bylo při hlasování přítomno pouze 168 členll, z nichž 123 hlasovalo pro změnu. Nebyla proto valná hromada způsobilá se usnášeti. Ustanovení §u 32 zákona o společenstvech, že druhá valná hromada jest schopna se usnašeti bez ohledu na počet přitomných členů, nepřichází tu v úvahu vzhledem k výslovnému ustanovení §u 22 stanov. Rek II r Sll í s o II d usnesení potvrdil. D ů vod y: Ku správným, stavu věci i zákonu hovícím dů
vodům napadeného usnesení, na něž se odkazuje, dokládá se na vyvrácení vývodú rékursu toto. Náhled-u rekurcnta, že zpÍtsobilost valné hromady dne 7. ledna 1923 konané, usnášeti se, posuzovati dlužno dle §u 32
zákona ze dne 9. dubna 1873, čis. 70 ř. zák., nelze přisvědčiti. Toto zákonné ustanovení výslovně určuje, že v případě "ezpůsobilosti .valné
hromady, usnášeti se, svolati jest druhou ~aln':.u horom~du, ,ktera bez
ohledu na počet přitoll111ých neb zastoupcnych clel:u ),eSt zp,usobIla vse
usnášeti tehdy, když stanovy ničeho jiného nepředpIsuJI. PlaÍ! tecly predevším předpisy stanov a tyto dlužno v každém případě zachovatr;
V § 22 stanov jest předepsáno, že usnesení o změně stanov jest platne
jenom tenkráte, když pozvání k valné hromadě bylo nejm,éně o 14 dnů, veřejně vyhlášeno, jest přítomna nejméně polovice všech cJenu spolecenstva a dvě třetiny z nich pro to hlasují. Kategorický tento předpis nezná výjimky, a nedopouští, by mohla býti svolána druhá ~alná hro~ada,
která za každého počtu členů se může usnášeti, a proto jest vylouceno,
by mohlo použito býti ustanovení §u 32 cit. zák. když právě v tomto
směru stanovy společenstva něco jiného předpisují, což použití onoho
zákonného ustanovení vylučuje.
N ~ j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolaCímu rekursu.
Důvody:

Pro navržené zrušeni napadeného usnesení není podmínek §u 16 pat.
o nesp. řízenÍ. Platnost usnesení valné hromady. je posuzovati v prvé
řadě podle smlouvy společenské, jinak podle zákona~ § 20 stanov ob~
sahuje mírnější ustanovení než § 31 zák.,)ežto ne~yzaduje ~ pla!nos~1
usnesení (vyjma případ § 22 stanov) pntomnostr am d.esltky cle~1U.
Z toho důvodu nebylo třeba, pojatí do stanov ustanovení §u 32 zak.,
ježto k usnesení postačí pravidelně přítomnost jakéhokoli počtu členů.
Pro usnesení o změně smlouvy stanovil zákon výjimku v §u 33 (druhý
odstavec), jenž platí i pro usnesení učiněná na d~uhé valn,é ~roma~ě,
svolané podle §u 32 zák., ježto § 33 odstavec druhy zak. neclm rozdllu,.
Smlouva' společenská obsahuje přísnější ustanovení v §u 22, nespokojnjíc se s jakýmkoli počtem členů, nýbrž vyžadupc. též p~ít~mnostr n~j
méně polovice všech členů. Ustanovení toto vylucuje pouzllI §u 32 zak.
v tom směru, že by při druhé valné hromadě postačila I:ří!omnost i menšího počtu členů k platné změně stanov. Smlouva nebram sIce tomu, by
druhá valná hromada nebyla svolána, nesešel-li se ~ 'první pO,třebný ~o
čet členů (§ 22 stanov), av~ak změna stano~ r~~ze se ~t~tr ~a teto
druhé valné hromadě platně jen tehdy, byla-lI pn hlasovam ,pntomna
nejméně polovina členů, z nichž dvě Hetmy hlasovaly pro zmenu.
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»Pražská, , ,,{( firma. Není třeba, by k používání označení »pražský« ve firmě bylo vyžádáno svolení města Prahy.
(Rozll. ze dne 19. červl1~ 1923, R I 523/23.)
Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil opověď firmy: »Pražská ..... akcíová společnost« žadatelce a vyzval jí, by dodatně, nejdéle do 3 týdnů,
předložila potvrzení presidia rady hlav. města Prahy, že proti dodatku
»Pražská« ve znění firmy není námitek. K rozkladu žadatelky s o >1 d
P r v é s t o I i c e onu výzvu odvolal. D ů vod y: Výnosem ze dne 3.
října 1921 povolilo ministerstvo vnitra v Praze ve shodě s ministerstvy
veřejných prací a fit1ancÍ zřízení akciové společnosti s firmou: »Pražská
akciová společnoSÍ«, schválilo její stanovy, v jejichž §u 2 znění firmy
s dodatkem »Pražská« jest stanoveno. Schválilo-li mínisterstvo ve stanovách dodatek »Pražská«, nemohl by ani případný odpor Pražské obce
dodatek tento ve firmě činiti nepřípustným. Slušelo se proto zapsané již
znění firmy v platnosti ponechati přes to, že souhlas rady ·hlav. města
Prahy vykázán nebyl, pročež také vyzvání, aby bylo předloženo toto
potvrzení, bylo odvoláno. Rek u r sní s o u d k rekursu Pražské obce
usnesení potvrdil.
N e j vy Š š í s o II cl nevyhověl dovolácímu rekuqm.
Uúvody:
Konečný návrh dovolacího rekursu, by straně bylo uloženo podati
novou žádost o zápis firmy, v níž by přívlastek »pražská« byl vypuštěn,
nesouhlasí s konečným návrhem rekursu, o ncmž rozhodl rekurs ní soud
a jímž domáhala se stěžovatelka, by uloženo bylo téže straně předložiti
dodatné potvrzení obce pražské, že proti přívlastku tomu není námitek.
Dovolací soud múže proto rozhodovati ien o návrhu na zrušení napadeného usnesení, nikoli však o návrhu shora uvedeném, jenž byl před
nesen teprve v tomto řízení. Pro zrušení usnesení není podmínek §u 16
pat. o nesp. říz., jeito napadené usnesení odpovídá jak zákonu tak
i spisu. Obchodní soud v Praze odvolal výzvu, by žádající akc. společ
nost prokázala souhlas presidia rady hl. města Prahy s přídomkem
»pražská«. Průkaz tohoto souhlasu není předepsán zákonem, obchodní
soud jednal jen dle svého volného uváženÍ. Stěžovatelka pokládá se patrně za stíženu odvoláním onoho vyzvání, přiznává však ~ v dovolacím
rekursu, že přívlastku »pražský« mohou užívati i soukromé pOd?iky, ne
pOllze obecní, jen když poskytují bezpečnou záruku, že užívám tohoto
označení bude souhlasiti se zájmy pražské Qbce. Brání se proto pouze
proti zneužití označení toho na škodu obce. O této zajisté oprávněné
žádosti lze však rozhodovati jen v každém případě zvláště, záleželo
proto na stěžovateJ-e, by uvedla své zvláštní důvody proti tomu, by
žadatelce nebylo povoleno užívání tohoto označenÍ. Těchto důvodů neuvedla stěžovatelka ani .. dovolacím rekursu, a nemá proto dovolaCí
soud příčiny, by zrušil napadené usnesenÍ.
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Společnost sr. o.
Stanoviti počet jednatelů jest zůstaveno na vůli společníkům. Společníci mohou se na počtu usnésti jednoduchou většinou hlasů; pouze,
určují-li stanovy počet jednatelů, jest ku zamýšlenému zvýšení počtu
jednatelů třeba změny stanov. Totéž platí o odměně jednatelů.

(Rozh. ze dne 19.

června

1923, Rv I 1237/22.)

.žalobce Dr. Artur Sch. založil s Hugonem f-em, Lvem f-em a
EmIlem K-em společnost s r. o. Dle čl. IX. stanov byli ustanoveni jednateli Dr. Artur Sch. a Emil K. Dle čl. XIX. stanov bylo ku zřízení neb
odvolání jednatele potřebí tříčtvrtinové většiny. Ku změně stanov vyhledávalo se jednomyslnosti. Dle čl. XXIV. stanov měli obdržeti smlouvou ustanovení jednatelé odměnou 6% čistého zisku. Na valné hromadě
dne 24. září 1921 bylo usneseno hlasy Hugona f-a, Lva F-a a Emila
K-a protí hlasu žalobce, by Hugo F. byl ustanoven třetím jednatelem
a týmž poměrem hlasů usneseno, že Dr. Artur Sch. bude i nadále tech~
nicky vědeckým poradcem společnosti, že Emil K. povede všechny záležitosti obchodní, že Hugo f. povede záležitosti správní a že jednateli
EmIlu K-ovi přísluší počínajíc í. lednem 1921 měsíčních 3000 Kč. Na
valné hromadě dne 27. října 1921 byl za účasti notáře zvolen týmž počtem hlasů třetím jednateleul Hugo f. Žalobě Dr. Artura Sch=a, by
uvedená usnesení valných hromad byla prohlášena bezúčinnými, bylo
obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, o d vol a c í m s o ude m
z těchto d ů vod ů: Záleží hlavně na správném výkladu smlouvy společenské, kterou uzavřeli dne 14. listopadu 1919 nynější žalobce Dr.
Artur Sch., pak Hugo F., ing. Lev F. a ing. Emil K., kteří budou zde
',adále k vůlí stručnosti oinačováni jako »žalovaní«, ačkoliv přirozeně
nesmí býti stotožňováni se skutečně žalovanou společností samotnou.
Že při výkladu smlouvy této, jako při výkladu smluv vůbec směrodat
ným jest v prvé řadě doslov smlouvy, jest samozřejmo. Ve smlouvě
ustanoveni bvlí ze čtyř společníků, společnost tvořících, dva, totiž' žalobce a ing. Lmil K-a, jednateli společnosti, a to na celou dobu, po
kterou budou v poměru společenském. Toto jejich ustanovení může
podle výslovného předpisu smlouvy býti odvoláno jenom z důležitých
důvodů. Praví-li se dále ve smlouvě, žev případě, kdyby ten neb onen
z jednatelů přestal býti členem společnosti, ustanoví na jeho místo
. valná hromada jednatele jiného, jehož ustanovení lze však kdykoliv
odvolati, dále, že zemřel-Ii jeden z jednatelů, rozumí se původně ustanovených, nebo stane-Ii se k jednatelství právně nebo skutkem neschopným, že jest povinností druhého jednatele (nikoliv jednatelů),
ihned svolati valnou hromadu, v mezidobí že tento druhý jednatel oprávněn jest vésti celý závod jako obchodní zmocněnec a konečně, uvedeno-Ii ve smlouvě, kde vypočteny jsou práva a 'povinností jednatelťt,
zvlášť, aby obstarávali záležitosti za oboustranné dohody, nemůže býti
ani nejmenší pochybnosti, že strany, uzavírajíce společenskou smlouvu,
shodly se na tom, by byli jednatelé společnosti jenom dva. Tento zřejmý

úmysl smlouvajících byl také ve smlouvě zřetelně a náležitě vyjádřen.
Předpis článku XIX. smlouvy, že jednatele ustanovuje a odvolává valná
hromada tříčtvrtinovou většinou hlasů, může se vztahovati, pokud jde
o ustanovení Jednatelů, jen na ty, kdož nastoupí za určitě naznačených
podmínek na místo prvotních jednatelů. Jestliže žalovaní na mimořádné valné hromadě dne 24. září 1921 odhlasovali proti žalobci, tudíž
tříčtvrtinovou většinou hlasů - všichni společníci mají totiž po stejném
počtu podílů, že vedle dosavadních jednatelů, žalobce a ing. Emila
K-a, má býti ještě třetí jednatel společnosti, totiž Hugo F., usnesli se
na něčem, co odporuje zřejmě smlouvě společenské a co tudíž vzhledem
k §§ 38, 49 a 50 zák. ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák., nemohlo
vůbec nabýti platnosti. K usnesení takovému mohlo by platně dojíti jen
tenkráte, kdyby dotyčná ustanovení smlouvy o jednatelích spůlečnosti
byla napřed bývala změnčna, ke kteréžto změně bylo by ovšem, nehledíc ani k jiným náležitostem (§ 49 odstavec prvý a třetí cit. zák.
z roku 1906), nutně bývalo zapotřebí jednomyslnosti přítomných na
valné hromadě společníků (čl. XIX. smlouvy). že by taková změna
smlouvy byla usnesena, žalovaní ani netvrdí a právem proto vyslovil
soud stolice prvé, že zmíněné usnesení o rozšíření počtu jednatelů společnosti, proti němuž se žalobce ihned na valné hromadě ohradil, musí
pokládáno býti za neplatné a zrušené. Na věci neměnilo by pranic,
kdyby i pravdivým bylo tvrzení žalovaných, že žalobce nekonal povínností, s jednatelstvím spojených. Neboť i v takovém. případě byli by
žalovaní museli, chtěli-li podle smlouvy postupovati, žalobce nejprve
jednatelství zbaviti, a pak na jeho místo teprve zvoliti jednatele jiného.
Upravili-li žalovaní na téže mimořádné valné hromadě přes odpor žalobcův vzájemný poměr všech tří jednatelů, vytýčivše každému z nicTl
obor a objem jeho působnosti, učiníli opatření, které mohlo v život
vejiti a vůbec smysl míti jen při jednatelích třech, které však samo
sebou padá, jakmile zamýšlené rozmnožení jednatelů provésti se nepodařilo. ·Smlouva společenská ustanovuje také v článku XXIV. (2),
že jednatelům, ve smlouvě uvedeným, dostane se odměnou za jich čin
nost po 6% zbývajících z čistého zisku po odečtení 4% z kmenových
vkladů společníky učiněných. Jestliže přes toto ustanovení smlouvy a
přes žalobcův odpor žalovaní na téže mimořádné valné hromadě všemi
svými hlasy usnesli se na tom, aby ing. Emíl K. obdržel se zpětnou
platností od 1. ledna 1921 služné jakožto úředník společnosti měsíčních
3000 Kč, jest usnesení to právě tak neplatné jako ono jmenování třetího
jednatele. Důvody neplatnosti jsou při obojím usnesení v podstatě tytéž;
zjevný odpor s ustanoveními smlouvy a stačí tudíž odkázati k tomn, co
bylo už výše řečeno (§ 50 odstavec druhý cit. zák. z roku 1906). Tím,
že žalovaní nazvali odměnn, odhlasovanou ing. Emilu K-ovi, jenž jednatelem společnosti jest a jednatelem jejím také nadále zůstane, služným
(platem) úředníka, nemohli ní čeho změníti na skutkové a právní podstatě věci samé a nelze na jejich počínání pohlížeti jinak, nežli jako na
nedovolenou snahu, obejíti výše citované ustanovení smlouvy o odměně
jednatelů. Usnesení, jichž zrušení se žalobce domáhá, zasahují citelně
do sféry žalobcových zájmů, omezujíce jednak jeho dosavadní právo moc
při obstarávání záležitostí společnosti a jeho vliv na celé její vedení
Civilnt rozhodnuti. V.

67

1058
1059

a dotýkajíce se zároveň přímo jeho nároku na podi! na čistém zisku Měl
tudíž ž~lobce závažnou příčinu, protiu'snesením těm se ohraditi a 'když
to vyznelo na prázdno, plným právem domáhá se zrušení ustan'ovení těch
žalobou (§§ 41 a 42 cil. zákona z r. 1906). '
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dov,oláni, v němž jsou uplatňovány dovolaci dllvody §u 503 čís. 2
a 4 c. r. s., není opodstatněno. Společnost s ručením obmezeným jest
hroma~:lOU osobou. Dle §u 15 odstavec prvý zákona ze dne 6. března
1906,. ,:~s. 5~ ř. zák., musí míti jednoho nebo několik jednatelů, kteří
1s0U JeJI~l predstavenstvem a zřizují se usnesením společníků. O počtu
Jednat~I~. zákon ?emá ustanovení a jest proto zůstaveno společníkům,
počet JejIch urČIlI, pokud se týče zvýšiti nebo snížiti, při čemž usnesení
stane se, nestanoví-Ii smlouva nic jiného, jednoduchou většinou hlasů
(§ 39 odstavec prvý zákona o společnostech s r. o.). Určují-Ii však stanovy (s!:ole.čenská smlouva) počet jednatelů, musí zamýšlenému zvýšení
I1e~o S?IZe';I tohoto počtu a zejména tedy zřízení dalšího jednatele před
chazelI zmen~ st~nov se všemI ~ tomu potřebnými formálnostmi (§ 49
odstavec p;vy, § bO ?dstavec prvy shora cil. zák.), pokud se týče muselo
by dotyčne usnesem samo vyhovovati předpisům o změně společenské
sn:l~uvy. Jest proto, pokud jde o zřízení třetího jednatele v osobě spolecmka Hugona F-a a nové rozděleni funkci mezi všechny tří jednatele,
rozhodnlm, zda stanovy společnosti ustanovení ohledně počtu jednatelů
obsahUJI, Jak tvrdí žalobce, či neobsahují, jak tvrdí žalovaná strana,
neboť, .nehledě k tomu, že scházi forma osvědčení not,ářského, nebyla
dotyčna sporná usnesení valné hromady učiněna jednomyslně. Dle §u 4
o~stave~ třetí zákona ze dne 6. března 1906, čis. 58 ř. zák., budiž spolecenska sml?uva učiněna pí~emně llotářskÝ111 spisem, jinak by' nenabyl~ platnoslI. Z toho plyne, ze co nebylo do smlouvy pojato, není její
SO,ucástkou. Lze proto připustiti, že nerozhoduje, zda zakladatelé spo!ecno~ÍJ z~mýšlel!, určiti počet jednatelů vé společenské smlouvě, nýbrž
Jedme a vyhradne, zdah tento úmysl ve smlouvě také projevili a to způ
sobem nad ~aždou poc~ybpost jasný,;" neboť jen v tonitopřípadě stal
se projev JejIch srovnale vule ve forme zákonem předepsané a pro platno~t dojednání předpokládané. Že by se tak státi muselo výslovně, zákon
ovsem nikde nepředpisuje. Dle toho však odvolací soud neposoudil věc
po právní stránce nijak nesprávně. Výklad, jejž tento soud dttvá ustanovením smlouvy, jest správný a správně také toliko o smlouvu samou
a o. jetI ~oslov opřený. Dovolatelkaodkazuje 'se ptalo na podstatné
spravne duvody napadeného rozsudku, pokud ,tuto část vyřizují. 'Články
XI. a XIII. stanov ve své spojitosti nedopouštějí pochybnosti o tom, že
dle stantw lze zříditi jen dva jednatele. ZvJaště zřejmým jest to z posl,~dllJho ods!avce čl. XI.; jehož použití při jiném výkladu stanov by bylo
pn~lO nemozným, z čehož patrno, že zvýšeni počtu jednatelů znamená
zmenustanov přizpůsobených počtu toliko dyou, jednatelů. Že tomu
mJak neodporuje ustanovení čL XIX. stanov, dle kterého k zřízení jednatelů stačí tříčtvrtinová většina, vyložily již 'nižší soudy správně. Je-Ii

však počet jednatelů stanovami obmezen na dva, bylo dle toho, co shora
uvedeno, pro platnost usnesení, jimž se zřizuje třetí jednatel, zapotřebí
buďto předchozí změny stanov aneb, aby usnesení samo ':0 do formy
vyhovovalo předpislI111 o změně společens~é smlouvy, to Jest" aby .~e
stalo jednomyslně (čl. XIX. odstavec druhy stanov) a ve forme notar:
ského osvědčení (§ 49 odstavec prvý zákona o spol. s r. o.). Jehkoz
těmto podmínkám vyhověno nebylo, jsou usnesení valné hromady ze
dne 24. září 1921 a ze dne 27. října 1921, pokud jimi byl tře tím jednatelem zřízen společník HugoF., nicotna a důsledkem toho JSou mc.otn~
také ona usnesení, jimiž se funkce mezi všechny třl Jednatele rozdeluJl;
Avšak nižší soudy prohlásily také usnesení společníků na valn~ hrol1:ade
1921 dle něhož obdrží jednatel inženýr Emll K. jako
e 24 září
ze d n
.,
, . t' L
'
úředník společnosti služné 3000 Kč mě~íčn~" pra~e,m. za m~o ne. ze pnpustiti že ustanovení odměny jednatelu a uredmku lest zakonem vyhrazeno ;alné hromadě a že tato se usnáší obyčejI)OU většinou hlasů, (§ 3~
odstavec prvý). Leč to platí toliko tenk:át a l?tud, 'pokud, spolecen~ka
smlouv'a nic jiného nestanoví. V tomto pnpade Jest vsak zpuso~ o~~~.eny
jednatelů v čl. XXIV. stanov upraven a shora uve;Jen,é usne~.em, pncI..se
tomuto ustanovení společenské smlouvy, dle ktereho~, ob.d~Z1 pred~vsI_m
společníci 3% svého vkladu a pak teprve se.odmenUjI jednatele. z~
služné 3000 Kč měsíčně, se zpětnou platnoslI od 1. ledna 1921 ma
obdržeti jednatel inž. K. jako úředník, ~a vě,:i ničeh? .~emění, neboť jde
věcně o odměnu jednatele, Isouclho zaroven spolecmkem f";oy. I zde
bylo tedy zapotřebí buďto změny stanov aneb, aby ,us~esen~. se, ~talo
jednohlasně ve formě notářského osvědčení, ve ~teremzto pnpade by
rejstříkový soud měl př!ležitost POSOUdlt~ zda nejde ,~okonc,e o ob.~ha:
zení ustanovení §u 82 zakona ze dne 6. brezna 1906, CIS. 5.8 r.z., jeJJch~
účelem jest ochrana věřitelů. D~vO,d n.~~právnéh~ právmho poso,uz.em
věci tudíž tu dán není a dovolam prehhzI, pokud tde o ur~em sluzne?~
jednateli K-ovi že jde o usnesení na valné hromade konane dne 24. z.art
1921, jehož pl~tnost nebo neplatno~t v tomto říze~í pouze z :ormalmh~
stanoviska lze přezkoumati, nehlede a111 k tomu, ze na valne h!on;ade
ze dne 9. prosince 1920 v tomto bodě k nějak~ kon~čné dohod.e vubec
nedošlo, jak zjistil odvolací soud v rozhodovaclch duvodech sveho rozsudku.
čís.
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Nařízení ze dne 24. června 1920, čls. 395 sh. z. a n., vztahuje se ná
veškeré služehnl poměry dle zákona o ohchodních.. 'poinoc~lclc?! a~
v dohě vydání jeho již trvaly nebo vzešly teprv~ pozdeJ': VI~~I n!lf'lZent
čís. sh., 395/20 a 694/20 hyla předložena v predepsane Ihute k ustavnlmu schválení.

(Rozll. ze dne 19.

června

1923, Rv I 1303/22.)

žalobce byl kontoiristou u žalovaného. I?ostav dne, I. če:v?~ 192.1
se zaplace111 mzdy za sest mesI:~, OpIvlády ze dne 24. dubna 1920, CIS. 337

jednoměsíční výpověď, domáhal
raje svůj nárok o čl. III. nařízení
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sb. z. a n. O b a niž š í s o u d y uznaly dle žaloby. Ne j v y
nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž tu jde,
v

Š

ší soud

důvodech:

Dovolání napadá rozsudek dovolacími důvody §u 503 čís. 2 a 4
c. ř. s., leč neprávem. Prováděje důvod druhý míní dovolatel, že nařízení
vlády republiky československé ze dne 24. června 1920, čís. 395 sb. z.
a n., jehož platnost byla prodloužena nařízením ze dne 30. prosince
1920, čís. 694 sb. z. a n. a potomními nařízeními čís. 218/1921, 498/1921
I1ú dobu další, nelze použiti na tento případ, ježto dovolatel přijal žalobce do svých služeb jako obchodního pomocníka s úmluvou 1měsíční
výpovědi v lednu 1921, tedy potom, kdy ono nařízení nabylo platnosti
a nařízení to se tudíž na tento služební poměr nevztahuje, neboť, mělo-li
by platiti i pro pozdější služební poměry, bylo by musilo býti výslovně
slanoveno, že jsou neplatny i příští, jemu odporující úmluvy stran, jak
stanoví na př. § 7 zákona o ochraně nájemníků a pod. Dovolatel není
však v právu, neboť doslov čl. lll. nař. a v něm nově upravený text §u 2
(1) nařízení čís. 108/1919 nezůstavuje pochybnosti o tom, že se naří
zení to vztahuje na veškeré služební poměry dle zákona o obchodních
pomocnících, ať v době vydání jeho již trvaly nebo teprve později vzešly.
Tímto předpisem zavádí se výpověď po rozumu §u 20 (1) zákona o obch.
pom., není-li smluvena výpověď delší, jakožto norma povahy donucovací
čímž důsledně jest vyjádřeno, že po dobu platnosti tohoto nařízení i příšt!
tomu odporující úmluvy jsou neplatny, ježto v tomto ohledu smluvní volno.st stran byla právě suspendována. Dovolatel není dále v právu, popíraJe ústavní platnost těchto nařízení. Dle §u 3 zmocňovacího zákona ze
dne 15. dubna 1920 čís. 337 sb. z. a n. podléhají ovšem vládní nařízení
na základě tohoto zákona vydaná, dodatečnému schválení Národníh~
shromáždění nebo Stálého výboru dle §u 54 úst. listiny a pozbývají platnosti, nebyla-li ve lhůtě tímto paragrafem stanovené k tomuto schválení
předložena a to ihned od té doby, kdy se tak státi mělo. Pravidelně dlužno
však na tom trvati, že nařízení platí potud, pokud jejich neplatnost nebyla prohlášena vyhláškou, již vláda dle téhož §u pod svou ústavní zodpovědností povinna jest ve sbírce zákonů a nařízení uveřejniti. V projednávaném případě však Nejvyšší soud přes to zavedl vhodné šetření
a zjistil dotazem na sněmovní kancelář poslanecké sněmovny Národního Shromáždění, že předpisu §u 3 zákona zmocňovacího bylo náležit~ vyhověno, neboť vládní nařízení, která v projednané při přicházejí
v uvahu, byla v předepsané lhůtě předložena k ústavnímu schválení
a to: nařízení čís. 395/1920, vyhlášené dne 30. června 1920, dne 3. čer- .
vence 1920 a nařízení čís. 694/1920, vyhlášené dne 30. prosince. 1920,
dne 8. ledna 1921.
čís.

V řízení o žalobě podle §u 41
přezkoumávati platnost usnesení
po stránce věcné.

2736.

zák. o společnostech s r. o. může soud
jen po stránce formální, a nikoliv také

Jednatel, jenž nebyl zřízen společenskou smlouvou, má v případě
odvolání náhra~l nároky pouze dle smlouvy, která s ním byla dojednána a odvolánlm porušena, kdežto jednatel, zřízený společenskou
smlouvou, . bylo-li odvolání omezeno na důležité příčiny má náhradní
nárok. již ten!:~~te, když odvolání se stalo bez takovéto příčiny. Důleži
to~t techto pnc1l1 zkoumá soud v řízení o žalobě dle §u 41 zákona o spolecnostech s r. o. toliko po stránce formální, v řízení o případné žalobě
o náhradu škody pak i po stránce věcné.
(Rozh. ze dne 19.

června

1923, Rv I 1440/22.)

žaloba odvolaného jednatele společnosti s r. o., by bylo prohlášeno
usnesení valné hromady, jímž byl odvolán, byla obě m a
niž š í m i s o u d y zamítnuta, o d vol a c í 111 S O ude m z těchto
d II vod ů: Pokud se týče odvolacího důvodu nesprávného právního posouzení spatřuje je odvolatel v tom, že soud prvé stolice, rozhoduje tuto
rozepři, nesprávně vyložil ustanovení §u 41 čís. 1 odstavec druhý zákona ze dne 6. března 1906, ČÍs. 58 ř. zák. Oproti soudu prvé sfolice, jenž
vychází s právního hlediska, že soud může přezkoumávati platnost usnesení společníklI po stránce pouze formální, zastává odvolatel náhled; že
usnesení §u 41 ČÍs. 1 odstavec druhý uvedeného zákona, jéž nutno vykládati v souvislosti s ustanovením §u 16 téhož zákona, bylo utvořeno
11a ochranu menšinových práv společníků a že proto; má-li býti těmto
menšinovým právům zjednán průchod, musí soudu příslušeti i právo,
by zkoumal platnost usnesení společnosti i po stránce věcné. Avšak
s vS'kladem, kterého se dostalo v prvé stolici ustanovení §u 41 čís. 1 odstavec druhý zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. dlužno sou·
hlasiti, poněvadž odpovídá jak doslovu tak i duchu zákoria. V případě,
o nějž tu jde, opírá odvolatel svůjžalobní nárok, směřující k tomu, by
bylo zrušeno ustanovení valné hromady žalované společnosti, jedině
o, to, že dle společenské smlouvy (odst. Xl.) nemohl býti z jednatelského místa bez důležitých příčin odvolán a že takovýchto d"ležitých
dúvodú pro jeho odstraněni společníci neměli, poněvadž poklesky, jež
si beřou společníci za záminku k jeho odstranění z vúdčího místa, se
nestaly a' mu nebyly dokázány. Aby však byl proveden důkaz o tom, že
byly závažné důvody pro odstranění odvolatele z jednatelského místa,
nebylo naprosto třeba. Vždyť již sám doslov §u 41 zákona ze dne 6.
března 1906 čís. 58 ř. zák., mluvě o prohlášení usnesení zmatečným,
poukazuje na to, že soud k takovéto žalobě nemůže přezkoumávati
věcný základ usnesení valné hromady ve všech směrech, jmenovitě po
stránce průvodní, nýbrž je jen co do vzniku (§ 41 čís. 1 odstavec prvý
. uvedeného zákona) a obsahu jeho (§ 41 čís. 1 odstavec druhý téhož zákona) porovnati se zákonem a smlouvou společenskou. Kdyby byl zákon chtěl připustiti všestranné přezkoumání usnesení valné hromady,
jmenovitě i otázky průvodní, nebyl by nazval žalobu žalobou o prohlášení usnesení zmatečným, poněvadž v řízení o zmatečnosti dlužno pouze
zkoumati, zda j sou tu určité, zákonem vytčené dúvody zmatečnosti.
Bylo-li ustanovení jednatele odvoláno, dlužno v tom spatřovati jen
zmatečným
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sprá~ní ,úkon společnosti, který je podroben jejímu samosprávnému
usnaselll se, Ma-II jednatel dostáti svým povinnostem musí míti nejen
7dborné vědo~o~ti, nýb,rž, musí se těšiti i důvěře sp~lečniků, Že pak,
Jsou-ll spravne duvody, jez vedly k odstranění odvolatele z místa jednatels,kého, je"tí.m d~věr3' ostatních společníků k odvolateli podkopána,
net:eba zvlaste zduraznovatJ a nelze proto usnesení valné hromady, je~
muz odvolatel odporuje, praničeho vytknouti.
.
N e j v y Š š Í s o u d nevyhověl dovoláni.

D II vod ye
Dov?lání, v ně!nž jsou uplatňovány dovolací důvody §u 503 čis, 2
a 4 c. r. s" postradá oprávněnosti. Věc byla nižšími soudy a zejména
take odvolaCllTI soudem posouzena po právní stránce docela správně,
Dovolad soud sdílí plně názor nižších soudů, že v řízení o žalobě podle
§u,41 zákona ze dne 6, března 1906, čís, 58 ř, zák" může soud přezkou
l1la~atJ elat?ost usnese~í jen po stránce formální a nikoliv také
po
~trance ve~ne: Plyne to, pk správně dolíčily nižšÍ soudy, z povahy této
z~loby, jejlmz zakladem jest jednak porušení formálních předpisů, jež
zako~em nebo ~polečenskou smlouvou jsou stanoveny, by usnesení
plat ne vzmklo, jednak porušení hmotných, nutně vížících předpisů zákona ,nebo stano,v" aniž tyto ,p,~dl: p~íslušných předpisů (§ 49 zák)
platne byly zmeneny, - a jeJlmz duvodem jest ochrana zákona a
smlouvy viíbec:, Pokud tedy dovolání opakuje téměř doslovně to, co
bylo uvedeno jlZ v odvolání a vyřízeno správně již soudem odvolacím,
~dkazuj~ se, dov?latelka na důvody napadeného rozsudku, K dalším
Qovolaclm duvodum podotýká se toto: Jest pravda, že zákon rozeznává
mezI jednateli, zří,ze?ými společenskou smlouvou (§ 16 odstavec druhý)
a jednatelI ostatl1lml (§ 16 odstavec prvý) a že toliko ohledně oné skupiny jednatelů připouští omezení odvolání na důležité příčiny, Avšak
z toho nelze pr? právní názor dovolatelky ničeho vyzískati, neboť jest
P?c!,ybenym její další názor, že při správnosti výkladu, zvoleného nižS!mI, soudy, nen! r?zdílu mezi oběma skupinami jednatelů, Naopak.
Kdezt? j~dnatel, j,enz nebyl zřizen, smlouvou, má v případě odvolání náhradl1l n,ar.oky tOII~o ze smluv, j, j" když a pokud byly s ním dojednány
a odvol~mm poruseny, má smlouvou zřízený jednatel, bylo-li odvoláni
omeze,n~ na důležité příčíny, tento náhradní nárok již tenkráte, když
o~,v?lam se s:alo bez takovéto příčiny, Jest pravda, že důležitost těchto
pnČ~l zkouma soud, avšak v řízení o žalobě dle §u 41 zákona ze dne
6, ?rezn~ 1906 čís, 58 ř, zák. toliko po stránce ormální, I. j, předpoklá
daj': spr~ynost ,to,ho, c,o na o~ůvodn~ní odvolání bylo předneseno, v ří
zem 0, pr,Ipadne zalobe na nahradu skody po stránce pak i věcné, PoukaZUje-ir dovolatelka ještě k tomu, že v druhém odstavci §u 16 zákoría
o sp,olečn,:ste~~, s ,L o. nejde o ochranu jednatele, nýbrž o ochranu spo~eč~llka, prehlrzl, ze na tomto místě zákona nijak není předpokládáno
ze J:dnalel je zároveň společníkem, jak tomu náhodou jest v tomto pří~
pad",

Čí~.

2737.

Na státu nelze se domáhati náhrady škody jež
'

něním za hladových bouří.

(Rozh. ze dne 19,

června

způsobena·

byla ple'.

1923, Rv I 1516/22,)

Za hladových bouří roku 1919 byl vypleněn žalobcův krám. Žaloba
jeho na erár o náhradu škody byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří
s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:
o Vystupuje-li stát jako podmět soukromohospodářský, ručí za škodu,
zpusobenou jeho representanty a zřízenci zrovna' tak, jako každá jiná
právnická osoba dle zásad občanského zákona o ručení osob takových,
. Pakliže však stát vystupuje jako nosítel svrchovanosti ve lunkéi svého
veřejnoprávního postavení, zejména tedy také u výkon~ veřejné správy,
ručí za škodu, jeho orgány způsobenou, jen tehdy, když mu zvláštní záko~, ručeni to ukládá. To jest nejen stálá posavadní praxe, nýbrž i panUjlCÍ nauka, a protože z dovolání vychází, že jest to dovolateli dobře
povědomo, netřeba mu to dále vykládati. On sám nedovedl se opříti
o jiné zákonné ustanovení než o § 1313 a) obč, zák., jehož obdoby se
dovolává, avšak zcela nepřípadně, neboť případ tam upravený nemá nikterak té podobnosti s timto případem, jaké § 7 obč, zák. vyhledává
í když se ani nehledí k tomu, že § 1313 a) upravil případ práva soukro~
mého, kdežto tento jest případem, založeným na veřejnoprávní funkci
státu, a tu jest obdoba již povahou věci vyloučena, Na § 92 úst listiny
odvolávati se žalobce také nemůže, protože je to pouze forma blanketní
nemajicí konkretního obsahu, dokud se jí nedostane . výplně zákonem'
v n! pře,durčeným, kteréh? tedy vyčka.t! dlužno, Výpomoc poskytuje pro~
zatrm zakon ze dne 18. brezna 1920, CIS, 187 sb, z, a n. pro připady tam
vY:č,:né, .ieí:ž ovšem nesta,novi, rU,čení státu, jak § 92 úst list předpo
~lada, I;ybrz p.ou~e dovolUje v~ade, pos.kytnouti dle volného uvážení poskozenemu pnspevek, nespada tedy vubec pod otázku, o niž jde, Jsou
arci některé zákony, jež pro určité případy ručenÍ. státu stanoví ~ seznamenány jsou na př, v Randově Schadenersatzpflicht - a tedy pod
§ 92 úst list. spadají, avšak případ, o nějž tu jde, k věcem těm nenáleži. Avšak právě tento zákonný stav, najmě tedy § 92 úst list jako
pouhý slib budoucího všeobecného zákona, jenž ručení státu teprve
ustanoví, dokazuje, že kde zvláštního zákona není, ručení státu nenastává',a ,příslušné zvlá.št;'í, zákony
se tedy j,:ví jako pouhé výjimky
z opacneho pravidla, Jez 1 tento pn pad zasahUje, Stanovisko zaujaté
v br?žuře Dra Růžičky (Die Entschadigungsklage wegen Ubler obrigkeltlIcher Verwaltung) datované z roku 1913, na niž se dovolatel odyolává a jež ovšem jest v odporu s praxí i naukou, jest tedy čsL ústavní

!e

listInou desavouováno.
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éis. 2738.
Ten, komu byl přiznán požadovaný pozemek do vlastnictví, mU8í
vů~i t~mu, kdo má právě pozemek v pachtu, postupovati dle §u 1120
obc. zák.
(Rozh. ze dne 19.

června

.
1923, Rv 11561/22.)

žalobkyni byly dle zákona o zajištěni půdy drobným pachtýřům
právoplatně přiznány do vlastnictví pozemky, jichž žalovaní i napotom
uživali. žalobě, že žalovaným nepřísluší nijaká práva k pozemkům těm,
a ze JSou povinni zdržeti se každého nakládání s pozemky těmí, pro-

c e sní s o udp r v é s to ·1 i c e vyhověl. D ů vod y: V této věcí při
klonil se soud k názoru, že pachtovní právo prvžalovaného, nebyvši zapsáno v knize pozemkové, pominulo dle §u 1095 obč. zák. tím okamžikem, kdy sporné pozemky byly právoplatně přiznány do vlastnictvi ža~
lobkyni; ustanovení §u 1120 obč. zák. žalovaný se nemůže dovolávati,
neboť § 1120 obč. zák. stanoví povinnost k výpovědi práv pachtovních,
v pozemkové knize nezapsaných, pouze v případě, kde vlastník pozec
mel: zcizí; zde však nejde o zcizeni vlastníkem, nýbrž o vyvlastnění, jež
se dle zákona ozajištěnfpůdy drobným pachtýřům ze dne 27. května
1019, čís. 318 sb. z. a n. dějí i pmti vůli dosavadního majitele, takže
zde § 1120 obč. zák. neplaJí. Tento právní náhled docházi ostatně svého·
stvrzení i v §u 23 uvedeného zákona, z jehož ustanoveni zřejmě plyne
snaha zákonodárcova, by se drobnému pachtýři dostalo přiznaného pozemkn závad prostě. Od vol a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Zákon sám upravuje případ, kdy pachtýři odňat pozemek vlastníkem
po 1. srpnu 1914 bez podstatné příčiny proti jeho vůli a dán pak jinému
v pacht: tu může sice původní pachtýř svá požadovací práva na pozemek uplahíovati zrovna tak, jakoby byl pachtýřem zůstal (§ 6 (1 ) požad. zák. ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n.), aniž pachtovní
p;~vo n?vého pachtýře tomu vad i (§ 6 (2) tamže), avšak dřívější pachtyr musI, když mu pozemek proii posavadnímu vlastníku do vlastnictví
byl přiznán, n o v é m u pac h t Ý ř i dát i v Ý p o v ě ď, nechce-Ii ho
na P?zem~u a~ do uplynutí pachtovního poměru ponechati, t. j. pachtOVI11 pOi:,er prevzíh (§ 7 tamže). Při tom vyjadřuje se zákon tak, ne
Jak?by san: teprve yo~inn~st k výpovědi stanovil, nýbrž jakoby· před
pISU o povmnoslI te Jlz tu Jsoucích toliko na případ, o nějž jde, užíval:
>, Vy P o v í - I i dřívější pachtýř, který uplatnil své právo požadovací
(§ 6), l1ynější~u pach~ýři nájem před uplynutím pachtovního období,
Je~t povmen dalI mu nahradu za skutečnou škodu .... « a nikoli: »dří
věJ~f pachtýř test ?p:áv~ěn vypověděti« atd., takže představu jeho
dl,uzno s~~tečne. sveslI az na § 1120 obč. zák., dle něhož koupě sice
llaJem :USI, ~Ie Jen prolI náležité výpovědi, a dlužno říci, že, co platí
o k?upI, plah ,~le §u poža~; zák. i. o výkupu. A to arci vším právem
vztahnoulI slusl na vsecky pnpady výkupu, nejen na případ §ú 6, kdy
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pachtýři byl pozemek po 1. srpnu 1914 odňat, nýbrž i na případy, jako
tento kdy mu odňat před tou dobou, nebo se ho vzdal anebo ho vubec
níkdY v pachtu neměl a přiřčení do vlastnictví se jen proto domohl, že
vlastník námitek .nečinil nebo že zmeškal a údaje pachtýřovy, že pozemek tak a tak dlouho v pachtu měl, se dle §u 15 za pravdivé považovaly aneb ať z jakékoli jiné příčiny, na př. mylným výkladem zákona
byl ~u pozemek přiřčen,. ač dle §u 1,;,a to, nároku neměl. Nebo~ n~zá
leží na tom, z jakeho duvodu pachtyn pozadovatcli pozadovacl narok
přiznán _ jsouť po pravoplatném ~řizná,ní, je~ tvoří 'pr~vo, všecky, při
pady si rovny jako věc pravoplat~e rO,zresena ,-, ~ybrz na_ tom, ze Je
tu nový legitimní pachtýř, na jehoz pr~v~ t;IUSI byh v,zat :retel zro_vna
tak, jako se to i v jiných při);adech zmenene vl~stl11cke, drz~y ,dle pred:
pisu zákona děje, tedy v mlre §u 1120 ?bč. za~. Poneyadz }alobkyne
žalovaným výpovědi posud nedala, aspon to a 111 netvrdl, J.e zaloba, ,by
žalované straně všechna jakákoli práva k spor~ym po~emkum o?~znan!,
byla, bezdůvodná, když jejich pachtovní prava poplr~tJ nem~ze. Pr~
tom stavu věci není třeba se obírati otázkou, zda by zalobkYIll Statm
pozemkový úřad mohl spornépozemkx údetm~uti, jak žalova,ni míní',od. volávajíce se všeobecne, bez dovolam urclteho ustanovem" na ,,:akon
pří dělový Ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. Z. a n.: oprolI cemuz poukázati jest, ač tu ničeho řešiti netřeba, na předpl~,ht. F novely ze une
L dubna 1921 čís. 166 sb. Z. a n., dle něhož pachtyr pko nabyvatel.po~
zemím musi jej za jistých podmínek dáti si vyměniti, k čemuŽ srovnal!
dluž.no ještě i ustanovení lit. Ch téže novely,
čís,

2739.

Závazek dodati oblek dle modelu, má ten význam,. že oblek dle tohoto vzoru ~ebudedodán jiné osobě v mís!~, kde se objednatel tryale
zdržuje aniž v jeho okolí. Zaměstnavatel met po rozumu §u 1313 ptsm.
a) obč: zák. za svého pomocníka jenž protiprávně zhotovil a dodal oblek dle téhož vzoru v zakázaném' obvodu osobě jiné. Pomocník naproti
tomu jest povinen, nahraditi zaměstnavateli rozdll, mezi cenou, která. z~
odmítnutý oblek model byla se zákazníkem ujednana, a cenou prodejm.
(Rozh. ze dne 19. června 1923, Rv I 15/23.)
Žalovaná bylz zaměstnána u žalující dámské krejčové; U !alobkyně
dala si zhotoviti Olga P-ová z Ch . .?blek d~e n;odelu s lIm, z~ _nebude
zhotoven jiný oblek téhož druhu. Zalovana vsak zhot?vlla tyz ~blek
pro svou přitelkyni v Ch., pročež Olga P-ová oblek vratI~a a zdra!,ala
se zaplatiti žalobkyni kupní cenu._ žalobou dO,mahala, se zalobkyne n~
žalované zaměstnankyni náhrady skody ve, vysl kupili cveny, ;tluhova~e
Olgou P-ovou. Pro c e s ni s o udp rve s t o lI c e zalobe vyhovel,
shledav zavinění žalované a tím i důvod k náhradě škody vtom, že žalo~anázneuživši důvěry své zaměstnavatelky, těžce se prohřešila proti
. predpi~ům živnostenského řádu (§§ 76, 82) a poškodila ,svým pro~práv
ním jednáním závod své zaměstnavat~lky. 0;t vol a c I s. ou d zal~bu
zamítl. D ů vod y: Jde o nárok na nahradu skody a musl ]1 proto za-
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prokázati. Dlužno

V

prvé řadě jednati o tom, zda 01 a a P-ová

byl~ oprávněna, odepi~ati přijetí obleku a jeho zaplacení.Ž~lobkyně

zava,;ala se Olze P~ove pouze za ~ebe, že nezhotoví pro nikoho v Ch.
stejneho. ?Iek;t.-·thoto,vllach bez jejího vědomi oblek její pomocní ce, nelze uvahtl rucem na zalobkyní aní dle §u 1313 1315 obč. zák. ani dle
předpisů živnostenského řádu. žalobkyně mohla tuto námitku 'uplatniti
prot~Olz:. P-ové a mohla ji po případě žalovati na zaplacení kupní ceny. '
N~ucmlvsl !ak, zav~mla sama svouskodu a nemůže se její náhrady domahatI na zalovane.

'

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. ,

soudů

a vrátil
'

věc

Důvody;

, Dovolání, uplatňující dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., jest opráv?dvolací .míní, že Olga P-ová nebyla v právu, odmítnuvši
pnjetr satu, zalobkynl pro m zhotoveného, z toho důvodu že oblek dle
,tejného vzoru (model) byl vyhotoven a dodán žalovano~ jakožto pon,ocni5i žalobkyně jiné osobě v obvodu jejího bydliště; to pry se stalo
b;,:;. vedon~1 . a svolem žalobkyně, která převzala pry dotyčny závazek
vncl P-,:vc j~n za .sebe a neručí tudíž za jednání své pomocnice. Neuplatmvsl sveho naroku proti Olze P-ové, zavinila prý si škodu sama.
Nehledí~ ~ni k tOI.nu, že námitka v tomto směru byla nadhozena teprve
v odvolam, jest nazor tento právně mylným. Jak zjistily oba nižší soudy,
ol?Jednala Olga P-ová u žalobkyně šat jako model a dle smyslu tohoto
v'~razu, ?b.ěma stranám povědomého, jak vyplývá z posudku znaleckeho, ma umluva tato ten význam, že šat dle tohoto vzoru nebude
v Ch., po případě v jeho okolí dodán jiné osobě. Olze P-ové šlo o to
by v to~to obvo~u jedině ona měla šat dle tohoto vzoru, a žalobkyně;
prevza~sl tento .za~azek, d~~a tím n~ jevo, že se zaručuje, že pro tento
o,bvod sat dle tehoz vzoru Jiné osobe od ní nebude vyhotoven a dodán.
Dle toho Jde t;r o převzetí určitého plnění, dodání šatu jako modelu
~ uvede?o;r micky Ujednanou podminkou, a třeba, že není zjištěno, že
zalovana sat pro Olgu P-ovou ušila v závodě žalobkyně, tedy přece
YZ,hled~m k tomu, že žalovaná byla zaměstnána u' žalobkyně, při čemž
mela, pk z povahy věci plyne, příležitost a možnost tento model se~~ati a h? p,~uŽíti,. sluší její jednání posuzovati jako jednání osoby, jíž
zalobkyne uZlla pn spinem svého závazku, a proto ovšem ručí žalob~yně za zavině~í její oproti Olze P-ové jako za své vlastní ve smyslu
§;' 1313 a), o~c'. zák. Zákon má na mysli případ, že ten, kdo jest zav::,a;'. ~sobe tretr ~nějakému jednáni:. n,eobstarává jednání to sám, ný~.z clm t~~ pr?str,:dmctv;m osoby ]lne, kterou se dává zastupovati.
\ tO,~t? pr~pa~e ruCl zamestnavatel bezpodmínečně za vinu osob, jichž
pouzlva ~ jlchz VI?O.U n~mohl, dostáti z~vazku, který na se vzal, tedy
:,alobky?e za J,ed.nam .~~~ zamestnankyne oproti Olze P-ové. Z jednání
z~lo ~ane, kte.~a" pk z]!steno, dodala jako pomocnice žalobkyně šat dle
teh,oz vzoru pne osobe do Ch., vzešla žalobkyni škoda j'elikož tím že
Ohl P -ov-"" prave~ o,d
' 1a sat,
'
" zma,b
mlt
jí dodaný, bylo splnění' smlouvy
Teno - a zalobkyne nasledkem toho nedostala úplaty, na kterou by bez
n~!,o .. ~oud
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jednání

vůči

P-ové

měla

nárok.

Při

tom sluší též poukázati k vý-

roku znalkyně, že kopírování (napodobení modelu pomocníkem) jest
na všechen způsob poškozování závodu. Žalované dlužno proto z tohoto jednání zcela nepochybně přičísti vinu a lze v této příčině pouká~
zati na případné odůvodnění soudu prvé stolice a zejména na předpisy
§§ 76 a 82 al. e) živn. ř., na něž se rozsudek prvé stolice vhodně odvolává Zavinění žalované dlužno spatřovati v tom, že pokoutně zhotovila šat, třeba tak učinila i jen z ochoty, a zavinění její nabývá tím závažnějšího významu, že k tomu použila bez vědomí a svolení žalobkyně
jakožto své zaměstnavatelky výrobního vzoru, o němž věděla, že si jej
žalobkyně jako model z Vídně přivezla, a že na něj jako model přijímala
objednávky. Jakkoliv tomto směru v první stolici námitka ani uplatflěna

nebyla, neEÍ zajisté žalobnímu nároku na závadu, že žalobkyně se

nepustila do sporu s Olgou P-ovou na splnění smlouvy s ní ujednané.
Ať neučinila tak proto, že uznává její stanovisko oprávněným, nebo
z ohledu na zájem svého závodu, nepředbíhala tím nikterak svému žalobnímu nároku. Ovšem byla žalovaná oprávněna, uplatniti veškery námitky v torn směru, že žalobkyni nevzešla škoda, zejména také proto,
že její nárok proti Olze P-ové i jinak nebyl oprávněn. To žalovaná činí,
avšak bezúspěšně. Především jest poukázati k tomu, že Olga' P-ová
o,jepřela přijetí šatu jen z toho důvodu, že šat dle stejného vzoru byl
v obvodu jejího bydliště" žalovanou vyhotoven i pro jinou osobu, a
uvádí-li žalovaná, že šat dle téhož vzoru dodán byl žalobkyní též jiným
zákaznicím do M. a T., nemá to pro věc význam, jelikož dle posudku
znalce může býti šat jakožto model vyhotoven a prodán i na několik
míst, ovšem ale pro ,obvody od sebe rozdílné. Nepřípadnou jest i námitka, že žalobkyně nosíla šat dle tohoto vzoru, neboť, nehledíc k tomu, že se jednalo o 0jedinělé použití šatu k účelům reklamy, stalo se
tak v L., tedy mimo vbvod, pro nějž platil závazek, žalobkyní převzatý.
Námitky žalované, z těchto důvodů vznesené, nelze proto uznati oprávněnými. Ježto tedy je prokázána škoda i zavinění žalované, jakož i pří
činná souvislost mezi nimi, jde toliko o otázku, v jaké výši uplatněný
nárok na náhradu škody jest oprávněn. Dle tvrzení žalobkyně, jež bylo
žalovanou popřeno, vznikla prý jí škoda ve výši celé kupní ceny, kterou
měla s Olgou P-ovou za šat ujednanou; ovšem žalobkyně nabízi se při
tom vydati žalované odmítnutý šat. Tento výpočet škody jest však ncsprávným. Žalovaná jest povinna k náhradě škody toliko v penězích a
v té výši, jaká žalobkyni skutečně vzešla, a ne ni zajisté povinna, aby
111IstO Olgy P-ové převzala šat a zaplatila kupní cenu, jak se toho vlastně domáhá žalobkyně. Škoda může tedy spočívati jen v rozdílu, oč žalobkyně šat Olgou P-ovou odmítnutý méně zpeněží. Soud prvé stolice
md tudíž výši této škody zjistiti, i když v tom směru návrh na znalecký
důkaz nebyl učiněn (§§ 183, 363, 368 c. ř. s.). Ježto tak neučinil, zů
stalo řízení po této stránce vadným, důsledkem čehož není dovolacímu
soudu možno ve věci rozhodnouti. Bylo tudíž k oprávněnému dovolání
rozsudky obou nižších stolic zrušiti a věc odkáiati k doplnění a novému
rozhodnutí na soud prvé stolice (510 c. ř. s.). Nevadí tomu nikterak, že
dovolání činí toliko návrh na změnu rozsudku, neboť zrušení rozsudků
jest právě jen procesuálně nutným prostředkem ku změně dle právního
stavu nutné.

lUO~

čís.

.lodpovědnost
lélmře. Pokud lze
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pomocnice ku porodu, nepovolala-Ii
shledati spoluzavinění i při rodičce.

včas

k

(Rozh. ze dne 19. června 1923, Rv I 167/23.)
zalobkyně, rodíc po prvé, povolala na pomoc porodní asistentku.
Při porodu utrpěla žalobkyně trhlinu hráze od zadní spony lůna až ku
konečníku, žalovaná však ji řádně neprohlédla a nepovolala lékaře. Te-

prve po několika dnech povolala žalobkyně sama, trpíc velikými bolestmi, lékaře a, ježto rána byla znečištěná a zanedbaná, pozdravila se
žalobkyně teprve po několikaměsičním léčenÍ. žalobu na porodní asistentku o náhradu škody I' r o c e s ni' s o u d I' r v é s t o I i c e uznal
co do důvodu zcela, o d vol a c í s o u d polovicí po právu. D ů vod y:
jest ovšem pravda, že žalovaná dle své živnosti převzala na sebe povinnost, o žalobkyni při porodu a v následujíci době jako asistentka pečovati a tedy, když při porodu nastala trhlina hráze (§ 29 čís. 9 služ.
předpisů), o povolání lékaře se zasaditi, a žalobkyni na to upozorniti,
avšak s druhé strany dlužno uvážiti, že výpovědí znaleckého svědka jest
prokázánb, že trhlina byla taková, že ji i každý laik musil poznati, a že
trhlinu, byv povolán, nalezl znečištěnu s okolím spruzeným a mokvavým a značně zhoršenu. Výpovědí svědeckou Emila P-a, Marie M-ové
a i vlastní výpovědí žalobkyně jako strany jest dále prokázáno, že z té
příčiny, že žalující měla bolesti, bylo telegrafováno pro Marii M-ovou
a že žalující byla upozorněna, zda hení natržena. Z těchto zjištěných
okolností však jde na jevo, že i strana žalující, trpíc bolestmi, při dostatečné opatrnosti bud' sama nebo někým ze svého okolí mohla se O trhlíně, í laiku zřejmé, a tedy o nutnosti povolání lékaře přesvědčiti a lékaře,
v sousedství bydlíciho hned, jak bolesti cítila, k sobě zavolati a tím
dalšimu zhoršení předejítí. Jest tu tedy vedle zavinění· žalované též
zavinění na straně žalující a, poněvadž pOl11čr mezi obojím nedá se
:liistiti, nesou obě. strany škodu stejným dílem (§ 1304 obč. zák.).
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Udvolací soud usuzuje, že žalobkyně, trpíc bolestmí, mohla a měla
se . při dostatečné opatrnosti bud' sama nebo někým ze svého okolí
o pravé povaze rány, jež dle svědectví Dra H-a byla i laiku zřejma,
a o nutnosti lékařského ošetření přesvědčiti a zavolati lékaře, bydlícího
v sousedství, hned jak bolesti cítila. Jest však obecně známo, že každý
porod jest spojen s bolestmi a že zvláště na venkově není zvykem volati
k porodu lékaře. Z bolestí samých nemohla žalobkyně, rodíc po prvé,
ještě poznati, o jaké zranění jde, jmenovitě není-li jen odřená, v kterémž případě nebylo dle svědectví Dra M-a lékaře třeba. Povinné pečli
vosti člověka obyčejných schopností dle §u 1297 obč. zák. vyhověla žalobkyně dostatečně tím, že ku porodu a k ošetření po porodu přivolala
porodní asistentku. Dle §u 1299 obč. zák. a svých služebních předpisú

přesvědčiti se hned po porodu, nepotřebuje-li rodička
lékařského ošetření, a upozorniti jí na takovou potřebu. Žalobkyně měla
dle §u 1299 obč. zák. právo, spolehnouti se na to, že žalovaná tak učini,
a nelze od ní požadovatí, by se o pravé povaze svých bolestí a potřebě
volatí lékaře ínformovala ještě způsobem jiným. Kdyby jí jíní lidé, neodbornící, byli radili, aby lékaře zavolala, byla dle §u 1299 obč. zák.
oprávněna přesvědčiti se o správnosti rady dotazem na porodní asistentku a říditi se jejím odborným posudkem. žalovaná jest proto sama
zodpovědna za následky své nedbalostí. Dle §u 1299 obč. zák. by žalobkyně byla spoluzodpovědnou, kdyby žalovaná byla ku svému zaměst
nání nezpůsobilou a žalobkyně byla tuto nezpůsobí1ost znala neb při
,obyčejné pozornosti byla mohla jí seznati. Ani zjištění nižších soudů ani
přednes žalované strany neposkytují podkladu pro takový poměr. Z pří

byla tato povinna

rodičce

,

sežných výpovědí svědka P-a, M-~)Vé a žalobkyně samé, ,kt~~~ pr~ní soud
za souhlasu odvolacího soudu prevzal za sva skutkova z]lstem, plyne,
že žalovaná byla na původ bolestí žalobkyně výslovně dotázána, a že
po prohlídce žalobkyně je vysvětlila tím způsobem, že jest jen odřená.
'Větší obyčejné bedlivosti nelze za danS'ch poměrů od žalobkyně požadovati.
čís.

2741.

Služební požitky obecních zřízenců.
Pokud jest plně zaměstnán školník. Jest vzíti v úvahu zákon u osmic
hodinné dubě pracuvní ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n.
Předpis §u 3 druhá věta zákuna ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb.
z. a n. na rok 1920 předpokládá, že zřízenec i před nabytím účinnosti
zákuna byl plně zaměstnán.
(Rozh. ze dne 19.

června

1923, Rv I 237/23.)

žalobu školníka na místní školní obec, by bylo uZl)áno právem, že
žalovaná jest povinna přiznati žalobcí postavení trvale ustanoveného
obecního zřízence a platiti mu služební požitky dle zákona ze dne 17.
prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n., pro c e sní s o udp r v é s tol i c e
zamítl. D ů vod y: Jest nesporno, že žalobcova školnická služba u žalované obce jest trvalým jeho zaměstnáním. Naproti tomu nevydařil se
žalobci důkaz o tom, že jest pracemí školnickými u obce zaměstnán
plně, že tedy povolání to koná po celou v jeho oboru platnou pracovní
dobu. žalobce má sám za to, že doba ta činí aspoň 8 hodín denně a soud
s názorem tím souhlasí, maje za to, že služba školnická spadá mezi ony
výkony, které zahrnuty jsou ustanovením §u 1 čís. 2 zák. ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n. Dle podrobného výpočtu znalců nečíní
průměrná pracovní doba, zabraná žalobcovou službou, za den ani 7 hodin, při čemž nutno podotknouti, že dle dodatečného posudku znalců
nutno od těchto konečných čísel odečísti ještě dobu, případající na 3.
žalobcem připočítávané denní metení schodů a chodeb, takže by celková
průměrná cifra žalobcovy doby pracovní vypadala ještě menší. Připo
míná se ještě, že soud při posuzování rozsahu žalobcovy služby má za
směrodatný pouze obsah služebního řádu, ježto pouze práce, tam uvedené, jest žalubce povinen konati, a že tedy nebral ohled na obsah vý-
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povědí svědků, tí'kajících se výkonu školnických
tečně prováděných. Ježto dle vylíčeného stavu jest

vjl$Íovně.V tomto sporu jest rozhodným, že jen v§u3 praví zák. čís.

prací, Žalobcem skuprokázáno, že služba
žalobcova netrvá po celou v jeho oboru platnou pracovní dobu, nemůže

mu přiznáno býti postavení trvale ustanoveného obecního zřízence a

plat dle zákona ze 17. prosince 1919, čís. 16 sb .. z. a n. na rok 1920,
i když jest nesporno, že služba jeho jest trvalou, a dokázáno, že služební
požitky z' ní, upravené podle citovaného zákona, činí převážnou většinu
veškerých jeho příjmů, neboť nedostává se tu výše uvedené, zákonem
předpokládané podmínky nároku žalobního, vytčené v §u 3 cit. zák.
d vola c í s o u d žalobě vyhověl. D ů vod y: Jde jedině o to, zda
zalobce jest trvalým zřízencem žalované školní obce po rozumu zákona
ze dne 17. prosínce 1919, čís. 16 sb. z. a n. z roku 1920 a zák. ze dne
~1. p;osince 1921, čís .. 478 sb. z. a n. Žalobce je školníkem žalované
sk?111I obce. Dle §u 26 zák. čís. 16 z roku 1919 jest tedy pro rozřešení
otazky, zda žalobce jako školník žalované jest trvalým zaměstnancem,
rozhodným účel a smysl §u 3 téhož zákona a §1 zák. čís. 478 z roku
1921. Toto zákonné ustanovení (§ 3) určuje, že trvalým obecním zří
zencem jest, kdo jest u obce plně a trvale zaměstnán. A zákon v témže
§,u vysvětluje pojem plného a trvalého zaměstnání. Praví, že služba trva. leho obecního zřízence jest jeho stálým a výhradným povoláním na rozdíl
od zaměstnánÍ. A pojem plnosti zaměstná!lí určuje týž §: že trvalý
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ob~cní 7.řízenec musí toto své povolání konati po celou pracovní dohu

v jeho oboru platnou. A § 1 zák. Cís. 478 z roku 1921 doplnil pojem
výhradného povolání slovy: a služební požítky z ní tvoří převážnou vět
.šinu veškerých jeho příjmů. Prvý soud po náhledu souduodvolaeího
správně rozřešil právní otázku, týkající se první podmínky pojmu trvalého obecního zřízence ohledně žalobce, trvalosti zaměstnání jeho, Správně také tento svůj právní názor odůvodnil. Jinak však tomu, pokud jde
? roz~ešenÍ druhé zásadní podmínky: plnosti zaměstnání žalobcova jáko
skolmka (§ 3 zák. čís. 16 z r. 1920 a § 1 zák. čís. 478 z 1'. 1921). Tu nesprávně ocenil průvody a k mylnému právnímu názoru dospěl soud prvý.
Je správným názor prvého soudu, že podklad pro posouzení plnosti zaměstn,ání ž~lob?ova tvoří služební~ád, kterým bylo určeno, které úkony
a ktera pracovm doba JSou v oboru zalobcovy práce platny. A obsah řádu
toho, prednes, stran: všeobecně známý rozsah práce školníkovy plně stačí
pro,pOS?UZ~nl, z~a zal obce konal toto své stálé a výhradné povolání a zda
sluzebn},poptky zalobcovy ze služby té tvoří převážnou většinu veškerých
Jeho prIJmu a konečně, zda žalobce musí toto výhradné povolání po
celou dobu pracovní v jeho oboru, t. j. školnictví platnou (§ 3 zák. čís. 16
z LI 192U a § 1 zá,k. čís~ 47~ z roku 1921) konaii. Prvý soud správně
vza: za nespo,rn~, ze slLl~ba z~lobcova jO trvalou a že služební požitky
z 111, upravene zakonem CIS. 16 z roku 1920, ,činí -převážnou většinu veškerých jeho příjml]' Vadně však ocenil znalecký důkaz a k mylnému
dospěl právnímu názoru prvý soud, ne uznav, že žalobce nekoná službu
po celou praco,vní dobu v oboru )~jeho platnou«. Mylně totiž po názoru
soudu odvolaclho postavIl se prvy soud na stanovisko, že délku žalobcovy pracovní doby nutno měřiti osmi hodinami denně dle zákona ze
~,ne 19. prosince 1918, Cís.91 sb. z. a n. čís. 11/1919 sb. z, a n. Zákon
C1S. 16/1920 a čís. 478/1921 nikde se neodvolává na zákon čís. 91/1918
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16/1920, že službu musí konati žalobce jako školník po celou v jeho
oboru platnou pracovní dobu. A v Zákoně čÍs. 91/1918 a nař. čís. 11/1 9 19
jsou míněny práce převážné v podnicích živnostenských a pak zvláště
uvedených a není té podmínky v oboru školnickém. Nad to zákon
čís. 16/1920 v § 3 výslovně určuje, že, není-Ii možno trvale ustanoveného obecního zřízence v jednom oboru (tedy v tomio sporu žalobce
jako školníka) dostatečně zaměstnati, že mu obecní zastupitelstvo (dle
§u 26 zák. čís. 16/1920, tedy v tomto případě školní obec) může při
kázati ještě jiné, žalobcovým schopnostem odpovídající práce, by výkon
žalobcův vyhovoval pojmu plně (a trvale) zaměstnaného. Prvý soud
provedlo délce doby zaměstnanosti žalobce jako školníka důkaz znalci.
Nehledě ani. k tomu, že posudek dvou slyšených znalců nevyzněl souhlasně (§ 362 odstavec druhý c. ř. s.), dospěl soud na základě složitého
vypočítávání délky doby při jednotlivých žalobcových úkonech k úsudku,
že průměrná pracovní doba činí u žalobce dle znalce A. 6 hodin 5 Y:2 minuty a dle znalce M. 6 hodin 53 Y:2 minuty, tedy ne celých 7 hodin. Po
názoru soudu odvolacího byl by žalobce i dle tohoto až na půl. minuty
vypočítaného času skorem 7 hodín denně po rozumu §u 3 zák. čís.
16/1920 přece zaměstnán »po celou v jeho oboru platnou dobu pracovní«
a dle §u 1 zák. Cis. 478/1921 tvořily by -- jak sám prvý soud uznal»služební požitky ze služby té převážnou' včtšinou veškerých jeho
příjmů«. Avšak soud odvolací míní, že aní znaleckého důkazu není třeba
pro posouzení pracovní dobu žalobcovy (školníkovy); doba ta dá se
vzhledem ku přednesu stran bezpečně posouditi dle služebního řádu a
ze všeobecných zkušeností o zaměstnání školníků. Že se nehodí beze
všeho na školníka ustanovení o 8hodinové denní (nebo 48hodinové týdenni) práci, plyne již z úvahy, že rozvrh práce na školách vůbec se
zásadně

a

valně líší

od

zaměstnání -jiných,

zejména však od

zaměstnání

žívnostenských dle zákona čís. 91/Hi18, a i tu se mluví o pracovní době
nejvýše (a nikoli nejméně) 8 hodin denně. Dlouhé celoxoční prázdniny,
kratší prázdniny pololetní. vánoční, velikonoční, neděle,svátky, školní
volné dny a p. zabírají, jak známo, velmi mnoho dnů, po které se nevyuču;e . .Na druhé straně však musí školnik dlíti ve škole nejen v hodinách vyučování, nýbrž nějaký čas před zahájením a nějaký čaS pO skončení vyučování. K tomu přístupuje, že školníkovo zaměstnání, právě
v zimě, kdy počasí je nepříznivé a nebezpečné a kdy je od velmi čas
ných hodin ranních zaměstnán, jest daleko namáhavějším nežli v létě.
Z toho dlužno při správném usuzování dospěti ku přesvědčení, že žalobce dle přednesu stran a obsahu služebního řádu jest zaměstnán po
.celoudobu v jeho oboru platnou a že ~ kdyby snad tu a tam nebylzamě~tnán pl~ě, že mu může obec přikázatí i práce jiné (§3 zák. čís.
16;1920). Ze žalobce tu a tam měl i zaměstnání vedlejší (domácí obuvlJÍckou práci, ve cvočkárnč a v· konsumnÍm spolku), nemění ničeho na
jeho, p,osta~ení )ako trvale ~stanoveného obecního zřízence, jakmile je

dokazano, ze zal obce byl jmenovan a. tedy nabyl .postavení školníka
a jsou tu podmínky§u 3 zák; ČÍS. 16/1920 a §u 1 zák. ČÍS. 478/1921.
A podmínkyďty zde jsou, jakž vylíčeno, Kdyby to které obcasné vedlejší
zaměstnání bylo překážkou řádnému plnění povínností školnických, bylo
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by věcí obce, by proti žalobci zakročila. Koná-Ii však školník přede
psané a uložené mu školnické úkony v čas a řádně, jest pánem volného
času a může si hleděti výdělků vedlejších, jen když služební požitky
žalobcovy - jako školníka - tvoří převážnou většinu jeho příjmů.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvc,dy:

ě

Odvolací soud posoudil věc nesprávně po stránce právní, což vytklo
dovolání právem. Mylný je náhled odvolacího soudu, že plně zaměstnán
podle §u 3 zákona ze dne n. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok
1920 je zřízenec, jehož pracovní doba nedosahuje osmi hodin podle zákona ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a n., a že zákon ten nelze
vzlahovati na obor školnický. Pro tento náhled není v těchto zákonech
opory, naopak platí podle' §u 1 čís. 2 zákon O pracovní době i pro ~st~vy,
prOvozované státem i jinými veřejnými svazy, bez ohledu na to, ze JSou
rázu Všeužitečného. Prováděcí nařízení ze dne ll. ledna 1919 čís. II
sb. z. a n. uvádí mezi ústavy takový mí i nemocnice a porodnice. Není
proto překážky, by.mezi ústavy § 1 čís. 2 nebyly počítány i obecné školy
a by předpisů o pracovní době nebylo použito i na školníky. Ovšem
ustanovuje § 1 zákona, že skutečná pracovní doba zaměstnanců nes,?í
zásadně trvati déle 8 hodin ve 24 hodinách, avšak tím není řečeno, ze
jest plně zaměstnán i ten, jehož doba pracovní nedosahuje oné výměry,
neboť zákon uznal tím osmihodinovou pracovní dobu za přiměřenou výkonnost zaměstnancovu, bráně jen tomu, by doba tato nebyla překro
čena na úkor zaměstnanců. Odvolaci soud vykládá mylně i druhou větu
§u 3 zákona ze dne 17. prosince 1919. První větou stanovil zákonodárce,
kdo je zřízencem podle tohoto zákona a kdo má proto nárok na služební
výhC!dy zákona. Výhod těch měli býti účastni podle §§ 25 a 26 i zřízenci,
ustanovení před platností zákona, t. j. ti, u nichž splněny byly podmínky
§u 3 v době, kdy zákon vešel v účinnost. Zákonodárci šlo dále o to, by
tito zřízenci, ať dříve ať později ustanovení, nebyli připraveni o výhody,
poskytnuté jim tímto zákonem, zkrácením pracovní doby, naproh tomu
by zřízenci, jimž se výhod těch dostalo, byli nuceni konati práce i v jiném
oboru, nejsou-li ve svém oboru dostatečně zaměstnáni, by výhody ty
byly vyváženy prací. To bylo účelem druhé věty §u 3 zákona. Ustanoveni to nelze proto vykládati v tom smyslu, že zřízenec před platnosti
zákona ne plně zaměstnaný a proto požadavku §u 3 neodpovídající, měl
přes to býti účasten výhod zákonných, ač nebyl zřízencem ve smyslu
zákona a že zaměstnavatel má býti nucen přiznati mu postavení zřízence
podle §u 3 zákona, ač tu není podmínek zákona. Odvolací soud poukazuje na všeobecné zkušenosti, klada je proti znaleckému posudku, jímž
zjištěna byla délka pracovní doby žalobcovy. Vývody jeho i právní
závěry, na nich spočívající" nejsou dosti jasné. Odvolací soud nezjišťuje, že pracovní doba žalobcova dosahovala osmi hodin, nýbrž poukazuje na to, že školník musí dlíti ve škole nejen v hodinách vyučování,
nýbrž i před tím i potom, a že zaměstnání jeho v zimě je namáhavější
než v létě. Avšak již soud první stolice přihlédl k riízné délce pracovní
doby žalobcovy vzhledem k zímnímu a letnímu období, bera za základ
svého rozhodnutí průměrnou dobu pracovní, mimo to přihlédl k pra-

úkonům žalobcovým podle školního řádu i mimo hodiny vyučování. Náhled odvolaciho soudu, že, žalobce jako školník je dostatečně
zaměstnán již tím, že dli ve školní budově, odporuje zjištění, že žalobce
v době mimo předepsano~ práci j~ z~městnán jako zřízenec ~á!<upn~ho

covním

družstva i doznáni jeho, ze vypomaha v konsumu tom I v dobe skolmho
vyučová~í. Nesprávným je tudíž závě.r odvolacíhosou~u, .že !alob~e je
plně zaměstnán, i když denní jeho prac~ ne~osah~]e pr~merne osml hodin, důsledkem čehož jsou u něho pIne oduvodneny predpoklady §u 3
zákona ze 17. prosince 1919.
čís.

2742.

Zaručil-Ii se prodatel kupiteli výslovně Z!l smlI;1ve~é vl~tnosti zb~í!
není ručení jeho obmezeno čl. 347 obch. zak., nybrz dluzno tu pouzdi
předpisů obč. zákoníka o správě.

(Rozh. ze dne 19. června 1923, Rv I '338/23,)
Žalobce koupi! a převzal dne 27. listopadu 1920 od žalovaIiéhooc~:
lové železo a ještě téhož dne předložil žalov"ný žalobci účet n~ zbozl
a žádal zaplacení kupní ceny, k jejímuž vyplacení od~odla: se. zalobc.e
teprve až potom, když žalovaný byl dříve po;Jepsal predlozene ,mu pl~
semné ujednání písm. C), které obsahuJe pro zalo~an,eho .tento z~v~zek.
»Vy přejímáte plnou záruku, že ocel, mne ~odana,. upl ne ?dpovlda ]~:
kosti, jež mně dne 21. února 1920 byla prodana,a .SIC~ m~sl ocel ta 1mb
aspoň 11 % tažnosti a aspoň 60 až 70 kg pevnostI. Ja .dam ocel ana1y:
sovati a, dostanu-li méněcenný nález, zavazujete se y~skerou ,:~el .VZlt~
zpět a zaplatíte mně vyplacenou Vám cenu beze srazky po pnpoctem
6% úroků ode dne vyplacení až do dne vrácení peněz.«Dne 19. prosmce
1920 dal žalobce zboží k prozkoumáni odborníkovi, jenž prohlídkou dne
31. prosince 1920 zjisti!, že ocel postrádá ujednané tvrdosti, o čen:,ž
žalobce žalovaného vyrozuměl dopisem ze dne ll. ledna 1921. žalobe,
by uznáno bylo právem, že kupn! smlouya se. zruš~je, že ,žalovaný jest
povinen, vzíti prodanou ocel zpet a vrablt zalobcl kU~l11 cenu, .1' r oe e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c I s o u d JI zamítl. D ů vod y: Podřadí-li se zjištěné skutečnosti předpisům čl. 347
a násl. obch. zák., nutno uznati, že žalobce nezachoval se dle předpisu
zákona dle něhož kupitel,má zboží zkoušeti bez prodlení ihned po do~
dáni, pokud to dle řádného průběhu o~chodního. ved:ní ;-,.ožným jest,
a prodávajícího ihned o shledaných vadachzpravIŤI. Vzdyt z~l?bc! ~ylo
dobře možným, zboží ihned po 27. ltstopadu 1929 odevz.dalt .~ns1usnemu
odborniku ku provedení zkoušky, a mohla zkouska, vyzaduJ1c Jen 2-3
hodiny času, ihned provedena býti, načež mohl ?ýt~ žalovaný O výsledku
vvrozuměn nejdéle do 15. prosmce 1920. Kdyz vsak vzorek ocele dopřaven byl znalci až teprve po třech týdnech, zkouška na to provedena
byla až teprve po uplynutí dalších 12 dnů a zpráva o tom žalovanému
byla podána po dalšich 10 dnech, - nutno uznati, že žalobce nevěnoval
věci oné péče která odpovídá řádnému vedení obchodu, á že tedy zákonnému ust~novení, jímž podmíněno bylo právo ze správy, neučinil
Civilní rozhodnuti. V.
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zadost. Na tom nemúže ničeho změniti seznání továrníka. Františka R-a
žeyrý v továrnách zkouší se ocel až teprve, když s.e se zpracováníl~
J;'Jlm z~počne a že v továrně jeho se přihází, že ocel zůstává u něho
treba pul roku ležeti nezkoušena, - neboť v oboru obchodním dbáno
bý.ti .t;Jůže pouze takových zvyklostí, které platnost zákonné normy nevylucujI. Platnost toho: co shora dovozeno, není vyloučena ani obsahem
smlouvy ze dne 27. listopadu 1920, neboť slova »leh lasse nun das Stahl
a~alysieren;< .nepřip.ou~tějí dle §u 9 a 914 obč. zák. jiného rozumného
vykla~u nezII ten, ze zalobce převzal závazek, provésti zkoušku ihned
tenkrate. Kdyby t.omuto rčení neměl býti přikládán význam právě uvedenya za to pokladáno býtI mohlo, že určitá lhůta stanovena nebyla, má
platnost. ustanovem §u 9.04 obč. zák., že zkouška provésti se měla bez
z?ytečneho .odkladu .. Kone~ně uvážiti dlužno, že by bylo v rozporu se
za~adou. slusnostl, kdyby zalovaný na jedné straně po dobu neurčitou
ruCltr mel, kdežto na druhé straně ten, od něhož on zboží měl následke~.pr0r:'!čení ~yl ?y zproštěn závazku ze správy. Ocel, o 'niž běží,
slusI tudlz pokladatl dle čl. 347 odstavec druhý obch. zák. za schválenou.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
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Důvody:

Odvolací so~d neposoudil.~ěc správn~ po stránce právní. Předpisu
. ~1. 347•.obch. z~k; nelze PO':Zltr n~ pomer mezi. stranami. Zjištěno je,
~ezboz!, zasla~e ~a~ova,ny~ zalobcl do Jeho bydhště, bylo 27. listopadu
. 92.0 v J;ho d~ze~l, z~ t;h~z dne do~tavil s~ žalovaný k žalobci a ujednal
s mm pl~e!'1ne, ze 1:epma plnou zaruku, ze ocel jím dodaná odpovídá
sm,luv;ue Ja.kostl. Ilmto prohlášením založen byl mezi stranami nový
pra~~1 pOlUe~. Žalobce nespokojil se s ručením žalovaného za jakost
~~O~I podle cl. 347 obch. zák., n~brž ujednal s ním výslovně plné mC~!1! (volle Garantre) za sm~uvene,vlastnosti zboží. Kdyby se byl. nesl
u~ysl stran pouze k tomu, ze maJ! platnost právní předpisy čl. 347 a
nasL obch. zak." ne~~l.v: strany 'příčiny, sepsati ujednání ze dne 27, Iistop~dl1 1920: uk!ad~Jlcl zalovanemu plnou záruku. V témže ujednání zjistuJe se dale, ze z~lovaný do~al .žalobci ocel v kratších tyčích, než bylo
smluveno. Z toho Je patrno, ze zalobce zboží před ujednáním tím pro~lédl. a. že vůči žalovanému '.;ytkl viditelné nedostatky s účinkem, že
zalovany zavazal ~e Je, dle potreby napraviti. Smluvená plná záruka týkala se. pr?to nez]evnych vad (Bedostatečné pevnosti ocele). žalobce
vyhradIl SI dále právo dáti přezkoumati jakost ocele znalcem (ich lasse
mlll das Stahl analysieren), Z této věty, zejména ze slúvka n u II odvozuJe odvolací soud mylně, že žalobce převzal tím závazek, učiniti tak
nepuodleně. Slovo. n u n má různý význam a nemusí prah,· ani v tomto'
při,p~dě znam.en~ti, že analyse měla se státi neproctleně. úmysl stran je
zJ1sht~ p,;dle Jinych okolností, než podle doslovu (§ 914 obč. zák.). Žalovany sam nepojímal slilvka »nun« v tom smyslu, jako odvolací soud,
neboť namítl, že strany smluvily ústně osmidenní lhůtu k analysi, čehož
jistě by nebylo třeba, kdyby se byla měla státi neprodleně (nun), mimo
to pouk~zal i na to, že dle písemného ujednání byl nucen čekati na pří-

Z toho
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lobce, vyplativ žalovanému kupní cenu, vyhradIl SI r.ov.no,:enne pinem
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čís.
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Zaopatřovácí požitky býválých zaměstna~ců na velkém majetku pozemkovém (z<íkou ze dne 18. března 1921, Cl~. 130 sb~ z. ~n.) ..
Pravn! ná.stupce toho, u něhož započala vyplata zaopatřovaclch požitků, pl'iStupuje k jeho dluhu j~O solidárni dluž~ik..,.
.
Zákon stanoví nóVý práýni duvod pro ty, kdoz p~lV~l, dosud pouhých dárů z milosti. Lhostejno,ž~ výsluž~é~~~ry z,m~losti) ne~ylopo:
sli:ytovárto po dobu bezprostř~~n.t:v~ředchazejlCl vydanl zákona, jen kdyz
bylo poskytováno po dobu dnVejSl.
(Rozh. ze dne 19. června 1923, Rv I 600/23.)

žalobkyně opřela nárok na placení zaopatřov~cíC.!' požitků 2.000 Kč
ročně o to, že manžel její, Maximilian H., za nehoz se provdala. roku
1905, byl od J'. srpna 1895 až do sv~h.o úmrtí dO,4. pr,osmce 1910, zaměstnárt ve službě lesnické, posledne jako reVlr!11 les111, na velkostatku
R. náleževším tehdy Dru Jindřichu C-ovi a patřícím nyní žalovanému
Ja'nu C-ovi. Dr. Jindřich C. poskyto':,al žalob~YllÍ.výslužn~ roční5h600 ~
až do roku 1916, poté nedostávala zalobkyne 111ceho. Jezto ,se zalovany
k prvému roku nedostavil, uznal pro c e sní s o u, d p rve. s t o I I C e
rozsudkem pro zmeškání dle žaloby; O d v o a CI. S o u d zalo?u. p:o
tentokráte zamítl. D ů vod y: Odvolam,les~ duvodne, p.ok~d ~yt:tka" ze
rozsudek první stolice spočívá na, nespravnem P?sou~em vecn,em I pra~
ním. Nedostaví-li se strana k prvému rok~, ma to Jen za nasledek, z~
přednesení dostavivší se strany o. skutko,vych okolnost~c?, pokud nel:1
vyvráceno předloženými důkazy, Je pokladatr za pravdlve (§ 396 c. r.

!
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s.), nikoli vš "k, že by návrhu dostavivší se strany bylo bezpodmínečně

vyhověti. jestliže ze skutkových okolností přednesených stranou žalu-

jící, jež sama dostavila se k roku, nárok žalobní po zákonu nevyplývá,
ani když se okolnosti ty pokládají za pravdivé, je žalobu zamítnouti,
poněvadž nedostavení se žalovaného nemá účinku uznání nároku a soudu
náleží zkoumati, zda a pokud je nárok žalobní tvrzenými okolnostmi odů
vodněn. Žalobkyně opírá žalob ní nárok o to, že manžel její, Maximilian
H., za něhož se provdala roku 1905, byl od I. srpna 1895 až do svého
úmrtí do 4. prosince 1910, zaměstnán ve službě lesnické, posledně jako
revírní lesní, na velkostatku R., nyní žalovanému patřícím. Odvolávajíc
se na ustanovení zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n. a na
připojenou mu tabulku, pak na zákon ze dne 13. července 1922 čís. 215
sb. z. a n., dovozuje, že přísluší jí6d 1. ledna 1920 nárok na polovinu
zaopatřovacích požitků, na něž zemřelý její manžel byl by měl nárok
(§ I a 6 zákona čís. 130/1921). § 1 zák. ze dne 18. března 1921 čís. 130
sb. z. a n. praví, že zákon ten vztahuje se I. na bývalé zaměstnance na
velkém majetku poze''lkovém, 2. na pozůstalé po těchto zaměstnancích
jestliže a) bud' požívají již zaopatřovacích požitků z důvodu trvalého
služebního poměru na velkém pozemkovém majetku, jako pensí, provisí, darů z milosti a pod., b) nabyli nároku na vyplácení pense nebo
provise dříve, nežli tento zákon počal působiti. Ustanovení toto je základem celého zákona, na něž se pak předpisy další opětovně odvolávají (§§ 2, 3, 6, 7). Z ustanovení toho, zejména pak z důvodové zprávy
vládního návrhu zákona tisk 1130 a z důvodů, připojených ku zprávě
sociálně-politického výboru a zemědělského výboru o osnově té, tisk
1471, vychází však, že zákon netvoří snad nových právních titulů pro
zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců nebo jejich' pozůstalých,
nýbrž že zvyšuje jen stávající již nároky osob těch. V důvodovýchzprá
vách uvádí se totiž nejprve, jak zákonodárce zajistil již aktívní zaměst
nance na velkém majetku pozemkovém a praví se pak, že zbývá tudíž
jen ještě péče o zaměstnance, již pensionované nebo požívající darů
z milosti; a dále o ty,' kdo již vysloužili, avšak z důvodů existenčních
nemohou z činné služby odejíti následkem nedostatku úpravy požitků
zaopatřovacích. Tím vysvětleno je, co míní zákon pod výrazem »nabytí nároku« v §u 1 odstavec b). Dále praví se ve zprávách těch, že zamýšlenou zákonnou úpravou má býtí zabezpečena existence všech těch
zaměstnanců, kteří byli pensíonováni nebo vstoupili v neaktivní poměr
ještě před působnosti zákona. Je tedy účelem zákona, uvésti zaopatřo
vací požitky, jichž zaměstnanci nebo jejich pozůstalí již požívají (na
něž nabyli již dříve nároku dle §u 1 odstavec b), v soulad s drahotními
poměry, panujícími od 1. ledna 1920, tedy přiměřeně zvýší ti zaopatřo
vací požitky, jež zaměstnancům nebo jejich pozůstalým příslušely již
v době, kdy zákon nabyl působnosti. Z toho je vidno, že předpokladem
nároku, žalobkyní uplatňovaného je, že žalobkyně v době, kdy zákon
ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. nabyl působnosti, požívala
již zaopatřovacích požitků, nebo že měla již před tím ze zákona, ze
smlouvy nebo jíného titulu platný nárok na zaopatřovací požitky. Žalobkyně neuvedla však aní v žalobě ani při prvém roku skutkových okolnosti, z nichž by vyplývalo, že v době, kdy zákon čís. 130/1921 nabyl

účínnosti, totiž 6. května 1921, požívala již skutečně zaopatřovacích
požitků nebo že jí n,árok na ně přisluš~1 již před lŮSO?~ostí, zákon,a a
z jakého právního duvodu. U~edl!, jen, ze po ma,nzelove umrl! obdrzela
od tehdejšího majite~e panst,vI rOC111 ]'eI2S!, ?OO Kc do 1. h.stop~.du, 1916,
od té doby však niceho, aCk?h opetno zadal~ z~place11l, POZlt~u" po:
sledně dopisem ze dne 31. kvetna 1~22 zaslany!;, nlovanemu, pn cemz

se odvolávala na zákon ze dne 18. breZlla 1921 CIS. 130 sb. z. a n. Skutkových okolností však, z nichž by b)'lo, možno dovozovvati" že ~ěla
i před účinností zákona toho pravJ1l nar,ok ~a zaopa![(:vacl pO~ltky
proto, že manžel její byl přes 15 let ,zam:stn~n ve sluzbe ~esJ1l~ke na
p2nství (na příklad dotyčná u~tanovel11 sluzebm smlouvy, sluzebm p;ag:
malíky nebo statutu pro zamestnance panstvI a pod.), neuvedla, nybrz
opírá nárok svůj jedině .0 předpisy no;ré!lO záko~a (§§ 4 a 6)., Z !;>ho
jne, že, i když skutkove okolnosh, Jez zalobkyne ,uvedla, poklad~J1 se
dle §u 396 c. ř. s. za pravdívé, nestačí tyto skutkove okolnosh k oduvodnční žalobního nároku.
N e j v y Š š í s o u cl obnovil rozsudek prvého SOUdIl.
Dúvody:
Odvolání žalovaného nebylo důvodné a mčl je tedy ou volaCÍ soud
:u.ifllHnouti, neboť důvody odvolací neobstojí. Mínilo, že žalobkyně netvrdila, že jde o velký pozemkový majetek ve smyslu zákona záborového
ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., a tedy ve smyslu §u 1 zákona
ze dne 18.. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. Avšak tento výklad žaloby
byl by tuze slovičkářsicí " z11euznával by její smysl. V žalobě se výslovně praví, že nebožtík manžel žalobkyně sloužil na velkostatku R. a
že tento je »velkým majetkem pozemkovým«, a když pak se žaloba jedním dechem dovolává zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n.
a novely k němu, nemůže o tom býti pochybnosti, že tu myslí velký majetek pozemkový ve smyslu §u 1 tohoto zákona a ted~ ve smyslu ,zákona záborového. Nestačí-li to žalovanému, neznamena to 111C jlneho,
než že požaduje, by žalobkynl; byla v\:slo',,'n~ udala Je~tě ;ýmě:u Le~o
velkostatku, ale to naprosto požadovatI nClTiu7:e, kdyz zalookyne CHUJe
zákon, na který se nároky toho druhu jedint' zakládají a který platí jen
v

pro »vclkS' pozemkov} majetek«, jaký se tll vyhledává. I druhá námitka,
že žalovaný není k žalobě pasivně legitimov~n, ježto prý s~1l1a žalob~
tvrdí, že pensi až do roku 1916 poskytoval zalobkYl11 l11koh on, nybrz
tehdejší držitel velkostatku Dr. Jindřich ,Co, j~ i?ezpods:atn~. Nebofvt.o
docela nic nevadí, abv nárok nečelil nyl11 protI zalovancm,u pko nyneJšímu držiteli velkost~tku d tedy dlužníku, neboť dle §u 12 zákona ze
dne 18. března 1921 čÍs. 130 sb. z. a 11.) nyní upraveného ve znění svém
l:ovelo:J ze dne 13. července 1922 čís . .215 sb. z. a n. ručí nerozdnnč
s původním dlužníkem také jeho právní n~s!.upce) a ovšen; l:a ,dědic~
přecházi povinnost jeho jako na samocllu~111Ka. Dle, t~ho ,,;al;cly no,":y
nabyvatel velkostatku přistupuje k dlu.hu Jako s,ohdar111 dlu~i11k ze za··
kona a to následkem svého právního nastupmctvl v tento majetek osoby
k výplatě povinné (§ 12 (3) nové znění). Ze pak..nejen jest: nýbrž přím?
musí býti žalovaný právním nástupcem Dra jmdncha C-a, ]e ]1sto, kelyz,
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jak žalovaný sám doznává,_ tento. byl, držitele:n~tenkrát, a on sá~1)e jJm
nyní. Jakou cestou toto nastupl11ctv1 usk~tecneno ?ylo, zda ded1ctv1m,
odkazem, či smlouvou, a jakou, zda kupm, darovac1 a pod. Je lhostejno.
Nejdůležitějším ovšem je třetí a pos~ední nám}tka, kt:r~~ odvolací so~d
za důvodnou uznal, následkem čehoz se s obema horeJs1m1 am ne zabyval, ač by toho vlastně bývalo třeba, když tato třetí vedla jej jen k zamítnutí pro tentokrát, ale návrh žalovaného zněl na zamítnutí pro vždy.
žalovaný a odvolací soud míní, že žalobkyně neprokázala, že ona pense
požívá nebo na ni nároku nabyla ještě před platností zákona ze dne 18.
března 1921 čís. 130 sb. z. a n. (§ 1), pokud se týče, že nebožtík ma~žel
její byl by jej měl (§ 6), rozuměj i při ~vých pouze 15 létech sluzby.
S odvolacím soudem však nelze v jeho vyvodech souhlas1Í1, am v tom,
opírá-li se o přítomný čas »požívají« §u 1- cit. zák., ani v tom, má-Ii za
to že zákon tento nestvořil žádného nového titulu právního pro zaopatř~vací požitky, nýbrž že pouze zvyšuje nároky tu jsoucí. Co se přede
vším této poslednější otázky do týče, je věc sama. o sobě již z pouhé~,o
znění zákona jasná. Dle §u 1 lit, a) vztahuje se zakon 1 na ty, kdo POZ1vaji i jen pouhých darů z milosti, jež 'zajistiti nai'izoval již zákon ze dne
12. února 1920 čís, 118 sb. z. a 11., tedy i na ty, kdo žádného právního
nároku posud neměli, i zřizuje jim tedy zákon takovýto právní nárok
nyní sám. aby to, co jim posud dáváno bylo z milosti, nyní jim dáváno
bylo z právní povinnosti, a tak tvoří tu zákon nový právní titul. To je
patrno a důvodem jest sociálně reformní účel zákona. Ovšem zákon nejen že uprávňuje to, co posud'bez povinnosti dáváno, nýbrž to také Ještě zvyšuje a to důsledně v téže míře, jako požitky již dříve právem pří
slušející. Co pak se dotýče přítomnostní formy slovesa požívati v §u 1
písm. a), chybovalo by se rovněž proti sociálně reformním cílům zákona,
kdyby se na ní ulpívalo. Příklad to osvětlí. žalobkyně požívala pense
šest let od smrti manžela jejího čítajíc. Kdyby ona nebo jiná po celá
minulá 'léta byla nedostávala ničeho a toliko po dvě tři poslední léta
pravidelně nějaký dárek z milosti, tu by, beze vší pochyby dle §u 1
písm. a), nárok měla, protože přítomný čas by na ni dopadal: avšak
jaký by v tom byl účel, jaký rozum, jaká spravedlnost, aby nárok neměla, když naopak po celá léta pense nebo darů z milosti pravidelně požívala, a' toliko dvě léta, poslední jediný rok nebo půl roku nikoli? Pří
tomný čas má zde jiný původ: výraz »požívají« je volen proto, aby se
naznačilo že je to lhostejno, zda na to právní nárok mají či zda jen fakticky se jim toho dostává, neboť, jak shora doličeno. od nynějška obojí
druh to má míti právem; kdyby toho nebylo, byl by zákon řekl »kdo
mají nárok« na zaopatřovací požitky, t. j. ti, kteří už v pensi jsou, kdežto
písm. b) vztahuje se na ty, kdo teprve po vydání zákona za jeho vakace
do pense vstoupí, o čemž viz motivy. Vždyť pak výraz »požívají« nedopadá ani na ty, kdo opravdu nárok právní mají, ale jimž ho dlužník
neplní, buď že je liknavý nebo nárok popírá, nebo že věřitel je zatím ne.zvěstný nebo se nehlásí a pod.: tu vidí každý, že ne~ůže rozho?n~uÍ1,
aby »požívání« se v přítornnosti odehrávalo. Skutečne pna k vYFdruJe
se již prováděcí nařízení ~e dne 1;3. května 1921 čÍs. 189 sb. z, a n, k §u 1.
písm. a) zákona, pravíc tu v odstavci čtvrtém a) že tu dlužno rozum~:l
všechny, kdo před působností záko!1a, t. j. 6. J,vdnem 1921 počaiJ rQZ1-
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va~i, p~:1sí neb darů z milosti -

nIKoli tedy, zda jich zrO~li,1 přítomně
a to ~ouhlasí úplně, také s §em I1 samého zákona, jenž za
pov!nneho p~ohl,:su]e. toho, u !,ehož počala výplata požitků (pense neb
da~u). Jestl1ze vs~k zal?bkY!"e dle obsahu žaloby, jenž tu dle §u 396
~. 1'. s. za pravd1vy plat~ pozlv~la od smrti manžela, t. j. od 1'. 1910 po
~e~t .let pen~e 600. K rocne, poc~la jí požívati a majitel velkostatku poc~. ]1 ~la,tlt~, tak Jak .v, uvedeny ch, ustanoveních pro nárok na zvýšení
predpoKladano, 1 111USl zalovany, at to byla Již pense, na niž má žalob~yn.ě nárok, aneb pouhý dar z milosti, dále ji platiti i se zákonn)'Dl zvýpoz~va],1 -

seml11.
čís,

2744.

Otcův nárok na drahotní příspěvek pro nemanželské dítko (zákort
ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n.) ne!)í závislým na tom, by
bylo dítko otci s jeho povolením připsáno v matrice.

(Rozh. ze dne 19.

června

1923, R II 251/23.)

Usnesením ze dne 14. ledna 1921 bylo nemanželskému otci uloženo
platili na dítě měsíční příspěvek 80 Kč. Usnesením ze dne 10. dubna
1923 zvýšil s o u cl p r v é s tol i c e výživné na měsíčních 180 Kč.
D ů vod y: Matka dítěte a poručník odvolávají se na to, že podle nového platného zákona (zákon ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z,
a n.) nemanželskému otci přísluší příspěvek na toto jeho nemanželské
dítko měsíčně 100 Kč, čemuž skutečně tak jest, pročež žádají mčsíčně
180 Kč. Tento požadavek jest odůvodněným, ježto, béře-li se zřelel na
potřeby dítka, 180 Kč měsíčně asi právě vystačí, by byly kryty, se
strany druhé jest věcí nemanželského otce, by se postaral o výplatu
dětského příspěvku, tak že pak bude zase platiti se svého, jako dříve,
80 Kč, ačkoliv jeho požitky se zvýšily. Rek II r sní s o u d usnesení
potv,dil. D ů vod y: Není správným tvrzení stěžovatelovo, že se ustanovením §u 6 zák. ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n. jen
uvedl v zákonnou formu výnos ministerstva vnitra ze dne 3. dubna 1922
"
'
CIS. 7777. 13, dle něhož prý jest nárok na drahotní přídavek pro nemanželské děti závislým na tom, že žijí ve společné domácnosti s nemanželským otcem nebo že byly nemanželskému otci s jeho svolením v matrice připsány. V §u 6 čís. 6 zákona jest stanoven drahotní přídavek pro
nemanželské děti, jež nežijí ve společné domácnosti s nemanželským
otcem, aniž činí se zmínka o tom,že otcovství musí býti v matrice vyznačeno. Také v prováděcím nařízení ze dne 15. února 1923, čís, 34
sb. z. a n. jest v článku V. odstavec druhý řeč o nemanželských dětech,
aniž by bylo vysloveno obmezení, stěžovatelem tvrzené, Jelikož vyživovací příspěvek, prvním soudem ustanovený odpovídá jak potřebě dítěte,
tak příjmům stěžovatelovým, bylo rekursu úspěch upříti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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vo dy:

Není tu podmínek §u 16 pat. o nesp. řízení. Rekursní soud správně
poukázal na skutečnost, vyplývající ze zákona ze dne 20. prosince 1922,
čís. 394 sb. z. a n., že k výplatě příspěvku na nemanželské dítky n2m
třeba, by dítko bylo se svolením otcovým připsáno mu v matnce.
Tvrdí-li stěžovatel, že ministerstvo vnitra neposkytlo mu tohoto pří
davku, nelze k tomu přihlédnouti, pokud neprokázal, že s~ o přídavek
ten ucházel ve smyslu §u 6 (4) tohoto zákona. Poručensky soud zjIstIl
v březnu 1923 dotazem u četnické skupiny účetní v J. výši služebního
příjmu stěžovatelova, a bylo mu stvrzeno, že tento nemá přídavku na
nemanželské dítko, že však tato okolnost není známa, a že by se měl
proto říditi shora uvedeným předpisem zákona.
čís.

2745.

K výkonu služebnosti prítjezdu, zřízené ve prospěch určitého domu,
jsou oprávněni nejen majitelé domu, nýbrž i nájemníci v něm bydlicí.
Není neoprávněným rozšířením služebnosti průjezdu stavením, byl-li
průjezdem hnán volný dobytek.
.
Není rozšířením služebnosti každé zvýšení užívání, k němuž došlo
následkem pravidelnéhO hospodářsl<ého využití panujícího statku. jím
jest jedině nepředvídané zvětšení neb účelové přeměněni panujícího
statku, jež přináší s sebou podstatně vyšší zatížení služebného statku,
než § kterým mohlo býti počítáno.
(Rozh. ze dne 19. června 1923, Rv II 63/23.)
Zalobci byli vlastníky domu č. p. 397, jehož průchodem byla zřizena.
služebnost prújczdu pro vlastníky domu č. p. 81, jimiž byli žalovanÍ.
žalobou domáháno se bylo zjištění, že žalovaným jako dočasným majitelúJn reality čís. 81 přísluší jedině a výlučně právo služebnosti průjezdu
parcelou, spočívající v lom, že pouze a výlučně žalovaní jsou oprávněni,
této služebnosti průjezdu užívati; že žalovaní ponecháváním užívání
této služebnosti průjezdu osobám třetím, svým nájemníkům a komukoli
jinému, ať již k chůzi, ať již k jízdě vozy, ať již k hnaní dob~t.ka, ať již
k procházení osob třetích a zákaznictvu, tuto služebnost pruJczdu neprávem rozšiřují a že žalovaní jsou povinni pod exekucí zdržeti se veškerých činů, jako svoliti k procházení průjezdem osobám třetím, k jízdě
vozy, k hnaní dobytka, k užívání průjezdu nájemníky a zákaznictvem,
směřujicí k rozšiřováni této služebnosti průjezdu. Pro c e sní s o u cl
p r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
D

ů

v O cl y:

Ve věci samé dlužno úplně souhlasiti s odvolacím soudem,pokucl
v rozsudku vůči I"ylnému názoru žalobců a stejně mylnému hledisku
procesního soudu první stolice zdůrazňuje, že nositelem služebnosti,

o níž jde, Jesl ;Iastně dům, v jehož prospěch (k jeho výhodnějšímu užívání § 473 obč. zák.) byla právě zřízena, a .nikoli žalovaní jako nynější
majitelé jeho osobně. Dle toho nejsou pro rozsah výkonu služebnosti té
směrodatny jen osobní potřeby těchto dočasných majitelů, nýbrž potřeby, jež podmíněny jsou užíváním domu vůbec. Pokud tedy tento dúm
jest pronajmut i jiným osobám, jsou tito nájemníci stejně účastni oprávnění, jež vyplývají z této služebnosti jako věcného práva domu. Nelze
tedy v tomto případě mluviti o nějakém dle zákona nepřípustném pře
nášení služebnosti na osoby jiné (§ 485 obč. zák.), jde-li o nájemníky,
kteří přejímajíce určitou část nemovitosti v nájemní užívání vstupují
tím v oprávnění, vykonávati dle svých potřeb i služebnost, s nemovitostí tou spojenou. Není proto pochybnosti, že nájemníci domu a jednotlivých objektů, k němu patřících, jsou oprávněni používati průjezdu
v domě žalobců, který dle této služebnosti má sloužiti í pro dům č. p. 81,
k vlastním jízdám q průchodu a že průjezdem smějí nechat přijížděti a
přicházeti k sobě také cizí osoby, pokud to sebou přináší nebo toho vyžaduje potřeba, z užívání domu toho plynoucí. Jde jen o to, zda rozsahem nynějšího užívání průjezdu žalovanými jako vlastníky a jejich nájemci jako spoluužívateli domu č. p. 81 nenastalo rozšíření služebnosti
té. Ze zjištění nižších stolic nelze však důvodně usuzovati, že se poměry,
vztahující se k užívání domu č. p. 81, od doby zřízení služebnosti v roce
1919 změnily měrou anebo způsobem tak podstatným, aby bylo lze za
to míti, že tím nastalo nadměrné zatížení služebního statku (průjezdu),
na něž str;:;.ny při ujednání smlouvy počítati nemohly nebo .dle smluvního úmyslu nepočítaly. Poukazuje-li rozsudek prvé stolice k tomu, že
od té doby přibyl nájem pro Jana š-a a Bohumíra M-a, pro mlékařské
družstvo M. a elektrický podnik firmy E.) nelze dle zjištění tohoto soudu
z toho snad nastalé častější a rozsáhlejší používání prlljezdu pokládati
za rozšiřování služebnosti, dle §u 484 obč. zák. nepřípJstné, neboť pro
rolSdh užívání ncmúže býti s111ěrodatna jedině potřeba panujícího
staH,~l) jaká byla v době zřízení služebnosti; jedině nepředvídané zvět
šení nebo účeiové přeměnění panujícího statku, které přináší sebou podstatně vyšší zatržení statku služebního, než s kterST111 mohlo býti počÍ
táno, bylo by lze zařaditi do pojmu tohoto neoprávněného rozšiřování,
r:.Loli však již kaidé zvýšení užívání, jež nastalo následkem pravidelného 11')spodářského využití statku panujícího. Kupovali-li žalobci dúm
svůj s průjezderJ1, společným pro jiné ještě 3 domy, musili se zajis-té 11eb
aspoň měli o tom informovati, jaké břemeno s koupí této reality na sebe
béřou, a tu jim zajisté nemohlo ujíti, že břemeno to není malé, když jak bylo zjištěno - v domě žalovaných č. p. 81 již od let provozováno
jest i'eznictví, porážka dobytka, rituelní zabíjení a byly pronajímány
i stáje k domu tomu patřící. Soud prvé stolice zjišťuje arciť také, že řez
ník Antonín J. hnal průjezdem puštěný dobytek a míní, že v tom spatřo
vati jest bezprávné rozšiřování služebnosti a prLtjczdu; totéž vyt}"kají
j dovolatelé v dovolání. Leč nejvyšší soud má za \:0, že ani v tom nelze
spatřovati neóprávněné rozšiřování služebnosti té. Služebnost prlljezdu
má arciť jen obsah obvyklé služebnosti jízdné cesty (§ 492 obč. zák.)
a dle zákonného výkladu § 493 obč. zák. neobsahuje v sobě práva honiti vof,'ě, totiž nespoutaný dobytek. Obmezení to však má ten zákon 0-
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: lárn důvod, že v"olně puštěný dobytek púsobí i na ostatní ploše sluzebl;t!lO p.ozen,lku skodu. Tento ohled nemá však platnosti v projednávane~n pnpade, kde .nejde o pozemek hospodářsky vzdělávaný, nýbrž
o prujezd, ve sta.velll, tedy o prostoru clvěma zdmi ohraničenou a jen
v ,~eto mlre ~olnemu pohybu přístupnou. Z této příčiny nelze ani tento
pr!pad J'0kla~aÍl za vybočení z přípustných mezí zřízené služebností.
Narok zal?bm n~lze tedy ani v tomto směru uznati důvodným a ježto
1 v ostatn~ch smerech jest s hlediska právní povahy služebnosti zřejmě
pocl~ybenyn:, ľO:hodl soucl odvolací věc po právní stránce bezvadně
zanlltnuv navrh zalobní.
'
čís,

dárce v takovýchto případech vyloučil vůbec možnost přeměny rozvodu'
v rozluku manželství na základě pouhé žádosti, a platí to také pro tuzemce, když žádný z manželů a přislušníku tuzemských - nemá v čase
podání žádosti za rozluku v tuzemsku svého obecného soudu. Poněvadž
Františka W-ová dle obsahu své žádoslt, a rovněž tak i Josef Bedřich
W. bydlí ve Vídni, jest její žádost za přeměnu dobrovolného rozvodu
jejich manželství v cizozemsku (ve Vídni) povoleného v rozluku manželství, vůbec nepřípustna a nelze proto pro nedostatek podmínek §u 28
j. n. určiti soud tuzemský, který by byl místně příslušným k projednávání a rozhodnutí j.ejí žádosti.

2746.

. K ,r!>Zh?dnuti O ž~dosti za přeměnu rozvodu v rozluku není přísluš
ny~ ~adny tuze?I~ky ~oud, tř~bas manželé jsou zdejšími státními pří
slusniky, nebydh-It am ten anI onen z. manželů v tuzemsku. Lhostejno
zda dobrovolný rozvod byl povolen v tuzemsku či v cizozemsku či roz~

čís.

2747.

V tom, že nepominutelný dědic nebyl v závěti ustanoven dědicem,
nýbrž jinak obmyšlen, nelze spatřovati vydědění.

vod nedobrovolný v cizozemsku.
(Rozll. ze dne 20.
(Rozh. ze dne 19. června 1923, Nd II 89/23.)
Ne j v y Š Š. í s o u d zamítl návrh, by dle §u 28 j. n. určen byl nč
k~ery tuzemsky soud místně příslušným k rozhodnutí o žádosti Frantlsk~ W-ové o její žádosti za povolení rozluky jejího manželství, ohledně
k~ereho byl usnesemm zemského civilního soudu ve Vídni ze dne 17.
brezna 1915 povolen dobrovolný rozvod od stolu a lože.

D ů vod y:
Frant,iška W -ová podala li, kr~jského sou,du v Olomouci žádost, by
]I bylo o~no. povolem k uzavrem noveho snatku. jelikož žádosti této
lze. rozume!1 jen.v .t~m smyslu, by byla navrhovatelce povolena rozluka
jej~ho manzel~~vl, jlZ rozvedeného (viz § 15 a násl. zákona ze dne 22.
k~et~a 1919 C1S. 320 S? ~. a n.), jest zkoumati, zdali jsou zde podmll1ky §u 28 j. n. pro urcenl tuzemskeho soudu místně příslušného k jednání a rozhodování o oné žádosti. V tomto směru bylo uváženo toto'
Z ustanovení §§ 20 a 24 zákona ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z:
a ll. plyne, že,. ne?í-li ,dán dlIvod místní příslušnosti ani dle čÍs. 2] ani
dle ČIS. 3 §u 20 CIt. zakona, nelze se u zdejších soudl! vůbec domáhati
POl:llO~ žádostí dle §§ 15-17 téhož zákona přeměny rozvodu manželstVl v jeho I,ozl;-tku,. a. není proto místa pro použití §u 28 j. n. k určení
soudu mlstne pnslusneho. Neobsahujeť § 20 cit. zákona pro případ, kde
anI ten am onen z manželů nemá svého obecného soudu v tuzemsku
předcházel-Ii rozvod buď dobrovolný, ať v tuzemsku nebo v cizozem~
sku, ať nedobrovolný rozvod v cizozemsku, žádného předpisu o místní
l'ří~lušnosti, což ohledně rozvodu ať dobrovolného, ať nedobrovolného,
jenz byl proveden v. clzo;e~sku, plyne nad veškeru pochybnost z ustan0,vem §u 24 cIL.z~k., jlmz v podobě výjimky stanoveno pravidlo pro
pftpady, nespada]lCI pod ustanovení §u 20 bhož zákona. Tít:' zákono'.

června

žádosti zustavitelovy dcery a
li P o Z ů s t a los t n í s o u d
pořad práva. Rek u r sní s o u d
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl
díl

1923, R I 536/23.)

jejích dítek o vyměření povinného
a poukázal žadatelky na
usnesení potvrdil.
dovolacímu rekursu zůstavitelových

nevyhověl

vnuček.

D

ů

vod y:

Stěžovatelky vycházejí z mylného předpokladu, že jejich matka byla
v závěti svého otce ze dne 19. června 1917 vyd ě d ě n a. Tím, že ně
kdo nebyl v poslední vůli ustanoven dědicem, nebyl ještě vyděděn. Vyděděním rozumí se projev vůle zůstavitele, že nepominutelný dědic má
z některého zákonného důvodu pozbýti nároku na povinný díl. Tento
projev může se státi výslovně, nebo také mlčky tím, že zůstavitel úplně
pomine v závěti dědice nepominutelného. Zde však není takového projevu vůle. Zůstavitel zanechal v závěti ze dne 19. června 1917 své dceři
Anně F-ové odkaz 1000 K v hotovosti a dále určil, že má doživotně
bráti úroky ze 30.000 K. jeho dcera Anna F-ová nebyla tedy vyděděna,
t. j. zbavena veškerého nároku na pozůstalost, i nároku na povinný díl,
nýbrž nanejvýš snad jen zkrácena v povinném dílu, a byla by proto
mohla žádati po případě pouze doplnění povinného dílu. Tohoto práva
se vzdala, jak nižšími soudy nyní právoplatně vysloveno - prohlášením, že přejímá odkaz í 000 K a odkaz práva, bráti doživotně úroky ze
30.000 K, - nároku na povinný díl neuplatňuje; - a jest úplně srouměna s tím, aby pozustalost byla odevzdána podle závěti. Z toho však
plyne, že usnesení nižších soudů neodporují spisům, pokud se v nich
uvádí, že Anna F-ová nebyla vyděděna, a že jest neodůvodněna též další
výtka, že se rozhodnutí nižších soudu, jimiž stěžovatelky s nárokem na
povinný díl byly odkázány n,! pořad práva - příčí zákonu, protože prý
dle §u 780 obč. zák. vydědění Anny F-ové nemůže míti škodlivých práv-

1084

1085

nich důsledků pro jeji děti; neboť jakmile Anna F-ová vyděděna nebyl a, nemá mista ustanovení §u 780 obč. zák.
čís.

pile a pozornosti, který dle §u 1297 obč. zák. dlužno o každém před
pokládatí, kdo je zdravého rozumu. Už z toho musila žalovaná svými
orgány, jichž počiny jest jí zastoupiti, poznati, že když jsou vagonové
dvéře příliš úzké, že nelze jimi bez poškození vyčnívajícich blatniků
vůz mocně vystrkovati, nýbrž že se dlužno v takovém připadě zachovati
tak, jak je dle zjištění odvolaciho soudu všeobecným pravidlem, že
totiž musí býti blatníky odšroubovány a po opětném uložení zase při
šroubovány. To všecko tím spíše, poněvadž žalovaná převzala dopravu
vozu s přišroubovanými blatniky, a č i o n a věd ě I a, že. vůz musí
býti do jiného vagonu překládán. Odvolací soud nepochybil, když změ
nou napadeného rozsudku prvé stolice usoudil, že je žalobní nárok po
právu a když rozhodl podle toho.

2748.

Pustil-Ii se žalovaný cizozemský Hskus bez dalšího do jednáni před
tuzemským soudem, jest míti za to, že se mu podrobil.
Ručení dráhy za škodu, jež vzníkla při překládání zboží.
(Rozh. ze dne 20.

června

1923, Rv I 46/23.)

Žalobci zaslán byl dráhou z V rchlabi do Aše (říšsko-německé státni
dráhy) povoz, jenž došel ve stavu poškozeném. Žalobu proti říšskému
železničnímu fisku o náhradu škody 9 k r es 11 í s o II d v A š i zamítl,
o d vol a c í s o \.1 d jí vyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D II vod y:
Především slušelo rozřešiti otázku, zdali v rozcpi:i této, ve které žalován jest liskus cizího státu, mohlo býti žalováno před tuzemskými
soudy a není-li pro' nedotknutdné výsostní právo žalovaného fisku cizjho státu této rozepři pořad práva zatarasen. Vzhledem k tomu, že
žalovaný bez oh raženi vstoupil do této rozepře a do jejího projednávání, bylo uznati, že se podrobil dobrovolně pravomoci tuzemských
soudú a proto žalobci nemůže býti odpirán pořad práva. Jinak dovolá:;, žalovaného, opfené o dúvod dle čís. 4 §u 503 c. ř. s., není opodstatněno. Odvolací soud zjistil, že naložení vozu ve Vrchlabi prodatelovými zřízenci vykonáno bylo způsobem, jakým se všeobecně podobné
vozy nakládají, -že obalové naložení nebylo žádoucno, a že proto není
tu důvodu vylučujícího ručení dle §u 84 J. 86 min. nař. ze dne 11. listopadu 1909, čis. 172 ř. zák. Dovolatel miní, že vznikla-li škoda při pře
kládáni vozu, o jehož nutnosti strana naložení vozu ve Vrchlabí opatřivší věděla, a byly-ii blatniky před naloženim vozu z té přičiny odšroubovány, poněv.1dž vůz by užšími dveřmi vagonovými neprošel, a
byly-li blatníky po naložení opět při šroubovány, že přičinu poškozeni
dlužno spatřovati v tom, že blatniky byly na vůz opět přišroubovány,
poněvadž pak se musily při překládáni vozu do jiného vagonu, když
vagonové dvéře byly úzké, poškoditi. Dovolatel při tom zdůrazňuje, že
mu nemohlo býti ukládáno, aby při překládání blatníky opět odšrouboval, aby mohl vúz bez blatnikú vyložiti (přeložiti). Ale v tom právě
dovolateli nelze přisvědčiti. Když přeloženi dopravovaného vozu nálež,:lo ku. převzatým povinnostem dopravním žalované strany, pak ona
!ln solnení této povinnosti při nejmenším musila vynaložiti onen stupeň

čís.
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2749.

Konto W.
Oznámil-Ii komisionář komitentovi, že od něho »cenné papiry koupil«, dal tim zřejmě na jevo, že vstoupil do obchodu jako samokupitel.
Přípustnost žaloby I{omitenta na komisionáře o určení, že Jest komisionář povinen, by výtěžek za prodané cenné papíry, připsaný kŮ"
mitentovi na kontě )}W «, připsal mu k dobru v Kč.
(Rozh. ze dne 20. června 1923, Rv I 144/23.)

,[<

,I

žalobce dal žalované pražské filiálce rakouské banky koncem ledna
1919 přikaz k prodeji cenných papirů, jež pak žalovaná prodala počát
kem února 1919 na videňské burse a připsala výtěžek žalobci k dobru
na kontě W. žalobě, by banka byla uznána povinnou, připsati žalopci
výtěžek v Kč, pro c e sní s o ud p r v é s t o I i c e vyhověl. D ů
vod y: Zájem žalobce na tom, aby skutečný stav věci byl zjištěn
(§ 228 c. ř. s.), jest prokázán. Ježto žalobce dluhuje, i kdyby počítal
zažalovaný peníz v československé měně, žalované větši obnos (neboť
dluhuje žalované nesporně 506.189 Kč a 551.479 Kč proti zažalovaným
356.398 K), není mu možno, aby žaloval o zaplacení nebo o vydáni
depo!. Jedinou cestou je žaloba o zjištění poměru,žalobní návrh obsac
huje jen zjištěni právního poměru a netýká se vnitřního poměru banky,
který ovšem nepodléhá vlivu třetích osob. Pokud se týče súčtování vůČi
žalobci a pokud toto se skutečně vůči němu a ne jen uvnitř banky provede, je žalovaná povinna, dbáti tohoto rozsudku a zažalované obnosy
počitati v československé měnč. Že žalobce zájem na tomto zjištění má,
netřeba obširně odůvodňovati. Netřeba poukázati k tomu, že musí jako
obchodník věděti, zda může se žalovaným obnosem počítati čili nic,
vždyť je dnes obnos na kontu »W« pro majitele pro dohlednou dobu
nulou. A velikost zažalovaného obnosu odůvodňuje zajisté tvrzení, že
otázka, zda dostane žalobce obnos v Kč a zda zůstane obnos stále na
kontu »W«, je pro žalobce o/ázkou existence. Právní zájem žalobcův
je tudíž dán (§ 228 c. ř. s.). Z nesporných okolnosti vysvítá, že uza-

1086
1087
vřena byla
obch. zák.
že koupila
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mezi stranami smlouva komisionářská dle čl. 360 a násl.
Dopisy žalované je dokázáno, že žalovaná žalobci sdělila,
od něho shora uvedené hodnoty. Toto oznámení znamená
obch. zák., že žalovaná sama vstoupila do obchodu. Oproti

znění

dopiSl! nelze tvrditi, že slovo »koupili jsme« znamená

něco

jiného. Chtěla-Ii žalovaná něco jiného, bylo její věcí, to vyjádřit.
Dopisy jsou jasné (čl. 278, 279 obch. zák.) a žalobce nemohl nic jiného
z těch slov vyčísti (§ 9 15 obč. zák.). Že žalovaná k dopisům, mimo
k dopisu ze dne 30. ledna 1919 připsala, že účtuje na kontu »W«, nemusilo žalobce ještě uvésti na domněnku, že se nejedná o koupi na
účet žalované, vždyť sama žalovaná uvádí v žalobní odpovědi, nepři
pouštějíc toho, možnost, že byla oprávněna účtovati na kontu »W «,
ačkoliv by vstoupila do obchodu. Ostatně je výslechem žalobce dokázáno, že ihned, když obdržel účetni konto» W «, ohradil se ústně u prokuristy žalované banky. Tim, že žalovaná vstoupila do obchodu, stal se
obchod obchodem tuzemským, jehož splništěm byla Praha (čl. 324
obch. zák.). Na tento obchod nevztahuje se tudíž nařízení ze dne 6. února
1919, čÍs. 57 sb. z. a n. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl a uvedl
mÍmo jiné v cl ů vod ech: Odvolací soud nesdílí názor procesního
soudu, že oznámení žalované v dopisech znamená podle čl. 376 obch.
zák., že žálovaná sama do obchodu vstoupila. Slova »koupili jsme od
Vás« zde nerozhodují' proto, že sdělení žalované o zvláštním účtu »W «,
jakož í rozdíl mezi datem těchto sdělení a datem připsání hodnoty
k dobru žalobce, prozrazují jasně, že banka sama nekoupila, nýbrž že
trvá vůči žalobci na stanovisku komisionářky podle čl. 361 obch. zák.,
neboť jinak by byla musela přípsati hodnotu k dobru dnem sdělení a
nikoli 7 až 1 f ďrtí pozdě jí.
N e j vy Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu'.
Důvody:

Dre odstavce 8 svých obchodních podmínek vyhradila si žalovaná
výslovně právo, plynoucí' ostatně již z ustanoveni čL 376 obch. zák., pů
sobiti při všech příkazech ke koupi nebo prodeji cenných hodnot jako
kup'itel nebo' prodatel ve vlastním jméně. Dopisy ze dne 30. ledna, 6. a
1 L ún6ra HH9 oznámila žalovaná žalobci, že, vyřizujíc příkazy, jí udě
lené, koupiTa od něho' akcie, o něž nyní ve sporu jde. Toto prohlášení
jest zcela přesné a jasné a nikterak dvojsmyslné a proto ned'opouští po-

chybností' o tom, že žalovaná banka vstoupila ve smyslu prvého odstavce
čl. 376 obch. zák. a odsl. 8 svých vlastních obchodních podmínek sama
jako, kupitelka do obchodu, tak že nebylo místa pro znalecký důkaz,
jejz nabízela o opaku. To, tím méně, když není správným tvrzení žalo"
vané, že' se,'zTnín'ěná oznámení stara způsobem, všeobecně obvyklým pro
transakce cenných papírů, provedené na burse po komisionářsku, na
tiskopisech, které mají jediný účel, oznámiti komítentovi' provedení jeho
přřkazu a výši zatížení nebo dobropisu na jeho účtě a že nelze z těchto
oznámení vyvoditi další sdělení. Dovolacímu soudu jest z četných po-

dobných sporů velmi dobře známo, že jiné banky svým komitentům ne-

oznamují, že koupily od nich cenné papíry, jejichž prodej byl jim při
k~;án, nechtěj!-li ~amy do obchodu vstoupiti, ?ýbrž sdělují v takových
pnpadech bud to, ze prodúly za konllte:1(y paprry na burse, nebo že od
nich převzaly papíry, kterýžto posléze zmíněný vS'raz má Ovšem dle znaleckých pos~dklr; t:0daných v jíných sporech, význam" tvrzený žalov~nou. OZn~me?l, ze ba!,k~ kupUje od komrtenta cen ne papíry, nelze
vsak rozumetr JInak, nez ze banka vstupuje sama i<"ko kupitelka clo
obchodu. Každý jiný výklad, ktuý by umožňoval ,i,entální reservaci
banky a spekulaci na účet komitenta, příčil by se zásadě obchodnické
poctivosti a předpisům §u 914 obč. zák. " čl. 278/279 obch. zák. a nemůže býti schvalován. Jestti2e žalovaná, ač prohlásila, že kupuj~ akcie
ocl žalo~ce, nemínila tak učiní ti, jde to na její vrub (§ 915 obč. zák.).
Učtovavsl dohodné, daň, výlohy a odměnu, použila žalovaná jen. práva
vyhrazenéh? komisionáři, jenž vstupuje do obchodu jako přímý smluv~
nrk, v druhem odstavci čl. 376 obell. zák., a Douhá okolnost že uvedla
ve vy,účtování jako den splatnosti kupní ceny (hodnota) P;zdější den,
~emuze sama, ~ sobě m,íti tako\"ého významu, že by vylučova~a vstup
zalovane same pko k~pltel~y do obchodu, ježto mohla i v tom případe
za ---; mlčky predpokladapeho - souhlasu komítenta odl ožití splatnost
kupnr ceny na pozdější dobu. Taktéž nevadí poznámka »Zvláštní účet
W« na oznámeních ze dne 5., 6. a ll. února 1919, p~něvadž jak se
dovolací soud z jiných sporů přesvědčil, v prvních dobách vllb~c nikdo
nebyl si plně vědom významu a dosahu těchto zvláštních účtů opírajících se o nařízení vlády ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a ~. Proto
nelze také z této poznámky odvozovati nesouhlas stran co do kupní
cen;: ,(§ 1~53 obč. zák.), ja~, žalovaná v d5lVolací odpovědi vytýká,
zvlaste kdyz tenkrat nebyla Jeste provedena menová rozluka. Nelze tudíž
~díletí právní názor odvolacího soudu, že žalovaná nevstoupila sama
pko kuprtelka do obchodu, dlužno se spíše přidatí k názoru prvého
soud.u, který se sh~duje s ~ím, co bylo právě vyloženo. Tu pak jest věc
jasna. Vst?uplla-lt zalovana do obchodu sama jako kupitelka dle prvého
odstavce cl. 376 obch. zák. - případ třetího odstavce téhož článku zde
vúbec v úvahu nepřichází, pročež lze pominouti všechny vývody k němu
se vztahující, - přeměnil se, jak Nejvyšší soud opět již vyložil. komisionářský poměr mezi stranami takto v poměr prodatele ke kupít~li, t. j.
žalobci vznikl pfoti žalované přímý nárok z prodeje a kupu akcií, a nikolt pouhé právo odvozené (postoupené právo komísionářovo), bez
ohledu na to,. zda žalovaná přes své prohlášení, že kupuje akcie od žalobce, prodala je na vídeňské burse; následkem toho nemá proti žalobci
vůbec místa nařízení vlády ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n.;
příhoda, že jí nebylo možno, převésti výtěžek akcií do tu,zemska stihá
T

žalovanou; žalobce má proti ni jako

přfrné smluvní straně nárok

n; kupní

cen1l, a to v tuzemsku, ježto splništěm jest dle čl. 324 odstavec druhý
obch. zak. Praha, a vzhledem k ustanovení §u 6 zákona ze dne 10. dubna
1919, čís. 187 sb. z. a' n., v československých korunách v poměru tam
naznačeném 1 : 1 a Ž'alovaná nebyla oprávněna, účtovati kupní ceny na
zvláštním kontě W, I. j. na účtu pohledávek starých korun rakousko-
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uherských, za tím do tuzemska nepřevoditelných, jež vznikly prodejem
cenných papírů v Rakousku. Námitka, že by tím bylo obcházeno naří
zení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n., neobstojí, neboť úhrada
za pohledávku, vzniklou prodejem akcií na vídeňské 'burse, nebyla a
nebude převedena do tuzemska, nýbrž zůstane ve Vídni, ovšem pro žalovanou, ne pro žalobce, ježto dle toho, co vyloženo, prodej akcií na
vídeňské burse pokládá se za provedený na účet žalované, níkoli na účet
žalobce, a žalovaná nese veškeré důsledky toho, zejména důsledky, plynoucí ze zmíněného nařízení. To, co žalovaná v tuzemsku dá žalobci,

dá ze svého tuzemského majetku, a proto se nezvýší oběh českoslo
venských korun v tuzemsku, čemuž právě mělo oním nařízením býti zabráněno. Námitka žalované, že nejde o žalobu určovací, po případě že
tu nejsou předpoklady takovéto žaloby (§ 228 c. ř. s.), a že žalobní
návrh jest nepřípustným, poněvadž způsob účtování jest vnitřní záležitostí žalované, ,- byly správně vyvráceny již prvým soudem, a připo
míná se v těch směrech jen ještě toto: Doslov žalobního návrhu mohl
by ovšem sváděti k domněnce, že se žalobce domáhá plnění, ale věcný
obsah návrhu nedopouští rozumně pochybnosti o tom, že žaloba jest
svou podstatou přece jen žalobou určovací, že má býti pouze zjištěn
právní poměľ, vzešlý mezi stranami prodejem a koupí sporných akcií,
v ten způsob, že žalobci přísluší z tO,hoto obch'odu proti žalované nárok
na koruny československé, nikoli na staré nekolkované rakousko-uherské
koruny. pľávní zájem žalobce na bezodkl:,dném zjištění tohoto právního
poměru plyne již z povahy věci. Lze připustiti, že zápísy v obchodních
knihách jsou vnitřní záležitostí žalované, jichž způsob nelze jí přede
pisovati. Ale zde neběží o pouhý formální zápis, nýbrž o účtování, mající zároveň význam hmotněprávní, ježto požadavkem, připsaným k dobru
na kontě W, žalobce zatím nemŮže disponovati, kdežto dobropis v řád
ném účtě zmenšuje debetní saldo z tohoto účtu. To, čeho se žalobcé
domáhá, jest tedy více, než pouhým zápisem v obchodních knihách,
a lze důvodně předpokládati, že žalovaná banka také při vnítřní manipulaci se zachová dle právoplatného rozhodnutí soudního a podle něho
zařídí, čeho třeba. Poukaz k tomu, že 30% kupní ceny dosud jest vázáno, nemá v tomto případě významu, poněvadž žalobce nežádá zaplacení. Rovněž nelze hleděti k námitce započtení, ježto žalobní nárok
a namítaná vzájemná pohledávka nejsou stejnorodé. S toho právního
hlediska jest také nerozhodno, zda se žalobce proti účtování na zvláštním kontě ihned ohľadil čili nic, neboť v tom, že snad tak neučinil, nelze
spatřovati propuštění hlované ze závazku přímé smluvnice, k čemuž
by bylo bývalo třeba přesného a. určitého prohlášení, aniž schválení
účtů W, když, jak uvedeno, tehdy ani peněžní ústavy, natož pak soukľomé osoby, nebyly si vědomy významu a dosahu těchtCi účtů. K tomu,
co bylo v tom směru zástupcem žalované nově předneseno při odvolacím líčení, nelze dle §§ 482 a 513 c. ř. s. míti zření. Pokud žalovaná
v odvolání uváděla některá rozhodnutí nejvyššího soudu, z nichž dovozovala správnost svého stanoviska, stačí připomenouti, že ve sporech,
týkajících se účtů W, bývá skutkový podklad žaloby tak různým, že
uelze prostě poukazovati k jiným rozhodnutím, byť i právní otázka
zdála se na první pohled býti stejnou.

Rozhodnutí
nejvyššího soudu československé
republiky ve věcech občanských.

Ročník

pátý,·

(od čísla 2750-3354>
obsahující rozhodnutí z roku 1923.

Pořádá

z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu

Dr. FRANTIŠEK VÁŽNý.

v

Cást II.

V PRAZE \925.
Nakladatel a vydavatel: Právnické vydavatelství v Praze. společnost s r. o.
i

(
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Cis. 2750.
Nároku na náhradu škody pro zmenšenou vyhlídku na sňatek nemůže se domáhati děvče, dosud nedospělé.

(Rozh. ze dne 20.

června

1923, Rv I 162/23.)

Žalovaný dopustil se na žalobkyni, když jí bylo II let, zprzněni, aniž
by ji byl na těle poškodil. V době činu byl choromyslným a byl též
později zbaven svéprávnosti. Ve svých 13 letech domáhala se žalobkyně
na žalovaném náhrady škody. O ba niž š i s o u d y žalobu zamítly,
o d vol a c í s o u d z těchto d ů v o cl ú: Neprávem činí odvolatelka
soudu prvé stolice výtku, že věc s hlediska ustanovení §u 13100bč. zák.
posoudil nesprávně. Nárok žalobní postrádá právního základu, i když se
posuzuje s hlediska ustanovení §u 1330 obč. zák. Šk0dou nazývá zákon
každou újmu, která se stane na majetku nebo jiných právních statcích,
jako je život, svoboda, čest a tělo (§ 1293 ob<:. zák.), při čemž však
nelze přehlédnouti, že se stanoviska práva soukromého přicházi v úvahu
pouze škoda majetková. Proto škod" na cti, svobodě ba i na životě,
nemá-Ii aspoň nepřímo za následek ztrátu na majetku, je pro soukromoprávní povinnost k náhradě škody z pravidla bez významu. Výjimku
" toho činí zákon jen při tělesném poškození, jež zakládá povinnost k placeni bolestného (§ 1325 obč. zák.) a náhrady za znetvoření (§ 1326
obč. zák.). V případě, o nějž tu jde, o žádnou takovou přímou nebo nepřímou ztrátu na majetku nejde. Dle zákona lze dále z pravidla žádati
jen náhradu škody, jež byla již způsobena, nebo zisk, jenž ušel neb
uchází, nikoliv však i náhradu zisku, jenž snad teprve v budoucnosti
ujde (§ 1293 obč. zák.). Stanoví-Ii zákon z tohoto pravidla v §u 1326
obč. zák. výjimku, dlužno ji právě jako výjimku vykládati přesně a nelze
ji rozšiřovati na případy jiné. Pokud se týče ustanovení §rr 1330 obč.
zák., o které i odvolatelka nárok opírá, praví se v něm zcela určitě a jasně,
že pro urážku na cti lze žádati náhradu škody a zisku, jenž ušel, a nelze
se proto na základě tohoto ustanovení domáhati náhrady za znemožnění
vhodného sňatku, jenž vzhledem k věku odvolatelky dnes v úvahu vůbec
nepřichází a o němž není jisto,zda k němu dojde čili nic; vždyť odvolatelka se může, přes to, že se na ní odpůrce dopustil činu, z něhož
odvozuje žalobní nárok, zcela dobře vdáti, odvolatelka však může do té
doby také umříti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Jest nesporno, že žalobkyně jednánim žalovaného neutrpěla škody
tla těle, a že jí po něm neost",lo ani nějaké znamení ani jiný následek.
Skoda, jí způsobená, jest škodou immaterietní dle §u 1330 obč. zák., a
dle doslovu tohoto předpisu zakládala by nárok na náhradu v penězích
jenom, kdyby byla spojena s újmou majetkovou. žalujicí strana spatřuje
majetkovou újmu v tom, že prý má nyní značně stíženu možnost se provdati. Tu sluší uvážiti, že žalobkyně byla v čase činu teprve 11 let a
Ctvilnl rozhodnuti. V.
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v čase podání žaloby teprve 13 let stará, tedy ve věku, kdy provdání
není ještě vůbec možné a kdy nemllže tedy býti ani stíženo. Tvrzeným
slíže ním možnosti sňatku uplatňuje se škoda, která ještě nevznikla, a
o které nelze zjistiti, zda-Ii až se otázka sňatku žalobkyně stane aktuelní,
skutečně nastane. Zalobou požaduje se náhrada škody, která může snad
vzejíti v budoucnosti, aniž jest jisto, že skutečně vzejde. Náhradu takové škody nelze požadovati, každý nárok na náhradu škody předpo
kíádá, že škoda již skutečně vzešla (§§ 1295, 1330 obč. zák.). Napadený
rozsudek nepředbíhá událostem, jak dovolání tvrdí, uváděje, že žalobkyně může zatím zemříti, nýbrž' posoudil správně rozepři, odmítnuv při
souditi náhradu škody posud nevzešlé a nezjistitelné. Poněvadž žaloba
musila býti zamítnuta již pro nedostatek vzniklé škody, nebylo vůbec
. možno užiti předpisu §u 1310 obč. zák., který v případech škody, způ
sobené v nezaviněném stavu nepříčetnosti, přikazuje z důvodů slušnosti,
by byl brán zřetel také na majetkové poměry stran při rozhodnuti,
která z nich má nésti způsobenou škodu. Nevznikla-Ii škoda, nelze nikomu uložiti její náhradu.

Cis. 2751.
Převede-li kupec obchodní závod na jinou osobu a nedá-Ii změnu
vyznačiti v obchodním rejstříku, ručí třetí osObě za 'závazky svého nástllpce, nedokáže-Ii, že tato o převodu věděla.

(Rozh. ze dne 20. června 1923, Rv I 175/23.)
Dle tvrzení žaloby objednal u žalobce Josef F. dovoz cihel pro ža-

lov~ného Ja~a R-a staršího, majitele firmy Jan R. Proti žalobě o zaplacem dov~~neho za CIhly namitl žalovaný, že v čase smlouvy o dovoz
~ebyl ma]ltelem ftrmy Jan R. on, nýbrž jeho syn Jan R. mladší. Převod
~rmy nebyl, v
zal~bu zaml~y,

obchodním ;ejstříku vyznačen. O b a niž š í s o u\d y
odvolacl soud z těchto důvodů: Z výtěžků ří
zem plyne, ze Josef F. objednal povozy u žalobce ku příkazu a jako
~mo~n~nec sv~ho zaměstnavatele» Jana R. mladšího«. Byl tudíž tímto
Jedna.~lm zal~zen .právní poměr jedině mezi žalobcem a Janem R~em
mIadsnl1, ponevadz dle ustanovení §u 1017 obč. zák. plnomocník před
sta,:uje zm~cnitele. Důsledkem toho je nep~chybno, že práva a závazky
vzesle z teto smlouvy tykah se mohou Jedině zmocnitele Jana R-a
mladšího a nikoliv žalovaného, který na jednání tom vůbee zúčastněn
n~byl. ~oukaz odvolatele na ustanovení čl. 25 obch. zák. není případný;
vzdyť zalobce neprokázal ba ani netvrdil, že při uzavření smlouvy byl
pro. něho směro~atným zápis obchodního rejstříku, dle něhož byl tehdá
maJItelem ftrn2y.za!ovaný, a že tedy jednal v důvěře v obchodní rejstřík,
tedy v domnel1l, ze prace bude konah pro žalovaného. Pakliže udání
zmo:~ěného ve příč~n~ osoby zmocnitelovy nebyla žalobci dosti jasna
a urclta, bylo Jeho veCI, by SI vyžádal podrobná vysvdlenÍ, čí záležitost
Josef F. opatřuje pokud se týče od koho k jednání tomu byl zmocněn.
~ e j v y Š š í s o u d zrušjj rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvemu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

D ů vod y:
Mezi stranami jest nesporno, že fir~,a Jan R. byla zapsána v obcho~
ním rejstříku, a že v době smlouvy se z~lobc:.n: o dovozclhel b}l zapsan
jako majitel firmy Jan R., tedy žalovany; Nlzsl soudy z]lsltly, z; skut:Č
ným majitelenl obchodního závodu, toltz c2helny, byl v te dobe syn zalovaného. Nesporno jest že žalobce uzavrel smlouvu a provedl dovoz
pro obchodní závod. Byl to tedy na straně majitele zá~odu ,obc~od (~1.
273 obeh. zák.), jejž nutno posuzovati pod:e obch.odl1lho zakol1lka (cl;
277 obch. zák.). Bylo proto vzíti vúv~hu I p:~dpl~ cl. 25, odstav~c druhy
obch. zák. Tento předpis ustanovuJe, ze v:. pnpade, nebyla-h zm.cna .nebo
zánik firmy zapsán do obchodního re]stnku a nebylo-h to ,vere].ne vy~
hlášeno může ten u něhož se tato okolnost naskytla, na ml tah ]1 proh
třetí os~bě jenom 'tehdy, když dokáže, že ji byla známa. Z t?ho pl~ne,
že, převede-li kupec obchodní závod I;a jinou 9sobu,. a neda-h, zme~u
vyznačiti v obchodním rejstříku, ručí tret; ,:sobe za zava~ky ~~eho. nastupce, nedokáže-Ii, že tato o převodu vedcla; Ve spo.fI1,:m pnpade. by
tedy žalovaný musil dokázati, by se sprosltl z:,vaz~u, ze zalo?:e v cas.e
smlouvy o dovoz věděl, že majitelem obchodmh.o zavodu nem. zalovany.
Odvolací soud použil nesprávně tohoto zakonneho ustan?ven;: pOSt~VI':
se na stanovisko) že žalobce neprokázal, .ba am netvrdIl,' ze P!l ~zavrel1l
smlouvy pro něho byl směrodatným zápIS do obchodmho re]stnku, ,dle
něhož byl tehdy majitelem firmy žalovaný; ~ás~edkem tohoto mylneho
mínění nezjišťoval, zdali žalobce tehdy vedel, ze tomu tak nem .. T?,u
vadou je stížen i rozsudek prvního soudu. Bude tedy ,nutn? doplmlt nzení v tom směru by žalovaný uvedl okolnosh, a nabldl dukazy o tom,
že žalobce v době uzavření smlouvy věděl, že žalovaný nebyl majitelem
obchodu (§§ 180 a 182 e. ř. s.).

Cls. 2752.
Dlllžno-li spachtovaný pozemek vr~titi ,v půvo~n.~, stavu a nutno-I~
za tím účelem provésti znOVll zřizovac! p~ace ~nacneJslh~ ~ozs~h,!~ nem
lhůtou k plněni lhůta 573 c. ř. s., nyhrz dluzno stanovIti přimerenou
delší Ihůtll (§ 409, odstavec druhý c. ř. s.).
(Rozh. ze dne 20. června 1923, Rv II 408/23.)
Zalobkyně dala žalované vojenské správě do podpachtu pozemek,
na němž vojenská správa vystavěla baráky a provedla stavby. Po skončení podpachtu žalovala žalobkyně na vrácení .r0zemk~ do 8 dnů. a. to
v původním stavu. Pro c e s n I s o udp rve s t o I I C e vyhovel zalobě avšak stanovil lhůtu k odevzdání na 6 měsícÚ. D ú vod y: Zalovaná namítla mimo jiné, že žalobkyní požadovaná o~midenní lhMa ~ vyklizení jest příliš krátkou, poněvadž na pozemku JSou stavby a zalovaná proto není s to, by odevzdala pozemek za tak krátkou dobu v takovém stavu, by mohl b}·ti používán k účelům hospodářským. Soud
uznal že žalobkyní navržená osmidenní lhůta k odevzdání pozemku
skuteČně jest příliš krátkou a udělil žalované k tomu Ihútu šestiměsíční,
6'"
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uváživ, že žalovaná tak dlouhé doby potřebuje, by dle podmínek smlouvy
odklidila všechny stavby, kanály, studny, jámy a aby přivedla do pořádku drenáže. To v krátkém čase nelze ani vůbec provésti. O d v o I a c í s o u d uznal na odevzdání pozemku do 8 dnů. D ů vod y: Těži
štěm odvolání jest důvod nesprávného právniho posouzení věci. Zákon
v §u 573 c. ř. s. ustanovuje, že při pachtovních smlouvách, při nichž
v době vyneseni rozsudku doba pachtovní již uplynula, má se předmět
pachtu v době 8denní vykliditi. Tuto zákonem stanovenou lhůtu nesmí
soudce měniti, i kdyby se objevily důvody pro to svědčící. Soud prvé
stolice k tomuto zákonitému ustanovení nepřihlížel a proto musilo býti
odvolání vyhověno a napadený rozsudek v tomto bodě změněn.
N e j v y Š š í s o u d obnovil ohledně lhůty k předání rozsudek
prvého soudu.

lhůtě uložené plnění tcké bylo mOŽnO provésti. V tomto případě není
totiž předmětem plnění prosté vrácení pozemku, jak je předpokládá
§ 573 odstavec druhý c. ř. S., nýbrž vrácení jeho po předcházející úpravě,
tedy po předcházející práci, jak to § 409 odstavec druhý c. ř. s. má na
mysli. Nerozhodno jest, že doba podpachtu uplynula již 30. září 1922,
a nerozhodno také, zdali snad podpachtýř mohl již dříve přípravy ke
vrácení pozemku vykonati, neboť tu jde Cl lhůtu v procesním právu pře
depsanou, která jest podstatnou součást! rozsudku a kterou dlužno stanoviti podle poměrů v čase vydání rozsudku. Není tedy správným názor odpůrkyně dovolatele, že prý otázka, zdali a kdy lze uprázdnění
pachtovního předmětu provésti, má býti přenechána řízení exekučnímu.
, To odporovalo by také předpisu §u 7 ex. ř. Že pak šestiměsíční lhůta
jest přiměřená k vykonání prací, které má podpachtýř provésti, uznává
i odpůrkyně dovolatele. Na zpětné účinky, které tato delšÍ lhůta mohla
by míti pro poměr žalobkyně, jako pachtýřky, k jejímu propachtovale!i,
nelze tuto vzíti zřetele, protože nemožnosti nelze ukládati.

Dlivody:
nesprávného právního posouzení věci nelze
Nesporno jest, že na oné části pozemkové parcely,
k jejímuž vrácení žalovaný čes.-slov. vojenský erár podle podmínek
smlouvy ze dne 15. dubna 1917 (k níž byl po převratu přistoupil) byl
odsouzen, zřízena jest vojenská nemocnice pro infekční choroby a že
podle smlouvy odstavce 5. a 6. česko slov. voj: erár jest povinen vrátiti
pozemek v takovém stavu, aby jeho opětné zemědělské použití bylo
možné, že tedy zejména jest povinen stavby snésti, rourová vedení a
kanálová zařízení až do hloubky 55 Cm odstraniti, kanálové žumpy a
studny bezpečně přikrýti, půdu urovnati a vyčistiti. Jde jen o otázku,
zda pro plnění platí tu lhůta 8denní, v §u 573 odstavec prvý c. ř. s.
předepsaná - jak míní soud odvolací - či lhůta přiměřená ve smyslu
§u.4D9 odstavec druhý c. ř. s. - jak rozhodl soud první stolice. Při
svedčllI Jest soudu procesnímu a není tedy právní posouzení odvolacího
sou:Ju. správným. Zákon v §u 40.9 odstavec prvý c. ř. SI ustanovuje pro
pInem po pravI~le lhůtu 14denní, ač není-li jiného předpisu; jinak nanzuJe v odstaVCI druhém, že soud ve zvláštních případech, tam uvedenťch, má určiti lhůtu přiměřenou, hledě k osobním poměrům dlužníko- \
vym. Podobně předpisuje § 459 c. ř. s. v řízení o rušenou držbu že ke
splnění. závazku, ke kterému byl žalovaný odsouzen; má mu ~oudce
v konecném ~snesení určiti lhůtu podle okolností jednotlivého případu.
V §u ~73 c; r. s; stanovena Jest ovšem zvláštní lhůta ke vrácení pachtovaneho predmetu a to.!Mta nejvýše 8denní, pakliže v čase vydání rozsu.dku doba r;ac~:ov111 ]1Z byla uplynula. Jest jen otázkou, zdali tu zákon
mlml I}akove pnpady, pko Jest shora uvedený. Ale tomu tak není. Zákon me~ na mysli jen případy pravidelné, kde pachtovní objekt nedoznal zmenJ; a může býti vrácen bez zvláštních příprav. Pakliže však nast~ly pon;ery tak mim?řád,né,)ako j.est t0111U .v tomto sporu, nelze vyk~adatr zakon doslovne, nyb~z tak, pk. by aSI zakonodárce byl případ
s~m rozhodl, k~yby Jej byl mel na myslI. Odpovídá tedy duchu a úmyslu
zako~a, b.ude-h. se v tomto případě vráceno k zásadě §u 409 odstavec
?ruhy c. :. s., ze tam, kde dlužníku uložena nějaká práce, nebo nějaký
ukon, dluzno lhůtu k plnění určiti podle okolností případu, aby v dané
Dovolacímu

důvodu

čís.

upříti oprávnění.

Výmaz společenstev s ruč. obrn. (zákon ze dne 9. dubna 1873, čís.
zák.) z rejstříku.
Svoleni berní správy dle §u 8 zákona ze ,dne 17. února 1920, CIS.
134 sb. z. a n. vyžaduje se pouze ku zápisu usnesení o dobrovolném
zrušení společenstva, není ho však třeba ku zápisu nedobrovolného zrušení společenstva a ku zápisu výmazu likvidační !inny vůbec.
Ku výmazu lirmy jest vyčkati jednoroční lhůty §u 81 zákona o společenstvech pouze tehdy, převyšují-li aktiva pasiva; jinak lze přistou
piti k výmazu ihned, jakmile jest prokázáno uspokojení věřitelů,
V opovědi výmazu lirmy jest uvésti a prokázati, že a komu byly
dány knihy a spisy v uschování. Kromě toho dlužno předložiti likvidační rozvahu a ooi8 protokolu o valné hromadě, že likvidátorům bylo
dáno absolutorium.
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(Plenárni 118ne"·.1Í ze dne 21.

června

1923,

čís.

pres. 540/23.)

Dopisem ze dne 1. dubna 1923 sdělilo ministerstvo spravedlnosti
Nejvyššího soudu toto: Ministerstvo spravedlnosti zjistilo, že sborové soudy prvé stolice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
postupují různým způsobem při výmazu společenstev s ručením obmezeným po skončené likvidaci z rejstříku společenstevního. Většina
těchto soudů žádá k výmazll společenstva s ručením obmezeným po
provedené likvidaci pouze, aby uplynula lhůta v §u 81 zákona ze dne
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., aby likviclatoři potvrdili v žádosti o výmaz, že likvidace jest skončena, uvedli, komu byly knihy a spisy společenstva dány v úschovu a aby vykázali podle nařízeni vládního ze dne
20. dubna 1920, čís. 259 sb. z. a n. souhlas berní správy. Některý
t. těchto soudů žádá také předložení likvidační bilance podepsané všemi
likvidatory. Soudy tyto nežádají však, aby k žádosti o uvedený výmaz
byl připojen opis protokolu o valné hromadě společenstva ku průkazu,
předsednictvu
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že likvidatorům bylo dáno absolutorium, a ,odůvodňuj! to tím, že požadavek takový nenalézá v zákoI;ě 5' sp~le~ens~~ec~ zadne opory. Naproti tomu některé soudy žádajI predlozem overeneho OpISU protokol~
o valné hromadě, ježto likvidat~ři .rozd~lují, r:'aje(e~:- m~sí p~oto, podalI
zprávu těm, jichž majetek ro~d~lulf, coz st~lI se muze p.redlozen.lm, uvedeného protokolu, jímž se dava IIkvldatorum absoluto~lUm, a jI.mz Jest
zároveň prokázáno, že Iikvidatoři splnili povll1nostI zako~e.m JIm uložené. Aby dosaženo bylo žádoucí jednotnostI v .rozhodo~an~,~borovych
soudů, žádá ministerstvo spravedlnostI, aby presldlU,m nejvysslho soudu
otázku tu předložilo plenárnímu soudu k rozhodnutI.
PIe n á r n í sen á t, jemuž byly otázky předloženy, zodpověděl
je, jak shora uvedeno.

dobrovolného

Důvody:

1. Jde především o to, zda ku výmazu firmy společenstv~ s ruč<;ním
obmezeným jest potřebí, by vykázán byl s o u h I a s ber n I spr a v y
dle vládního nařízení ze dne 20. dubna 1920, čís. 259 sb. z. a n., pokud
se týče zákona ze dne 17. února 1920, čís. ,134 sb. z: a, n. Zm~něný. zákon ustanovuje v §u 8: »K dob r o v o,! n ~ ~ u zru~,:n~ s'pol~cnostI ...
jest zapotřebí svolení berní ,sprá~y, p.nsl~3me k za]lsteu! davky ... , Do
odepření jmenovaného svolem mozno Sl stezovatI do 8 dnu k zemskemu
finančnímu ředitelství.« Prováděcí nařízení (čís. sb. z. a n. 259/1920)
uvádí pak v §u8, že společnostmi rozumí se tu i výdělk~vá ". hospod~ř
ská společenstva a uvádí dále: »U sne s. e n í o z r U'S e n I nebo preměně společnosti v jinou právní formu mohou býti z.anesena do obe,hodního (společenstevniho) rejstříku jen tehdy, vykáže-II s,e ~polecn~st
osvědčením příslušné berní správy (§ 6), že tato protI zrusem neb preměně společnosti nečiní námitek.« Pojem »dobrovolného« zrušení pak
vymezuje v odstavci třetím: "Zrušení jest dobrovolným jen, děje-I~ se
dobrovolným usnesením účastníků (členů společenstva atd.), ne vsak,
děje-li se následkem uplynutí času stanoveného ve společenské smlouvě
nebo následkem opatření správního úřadu neb obchodního soudu, také
nikoliv tehdy, když nějaký podnik připadne následkem uplynutí jisté
doby vlastn;cky státu, nezruší-li se společnost současně, jakmile se toto
právo státu ''lane účinným.« Z uvedených předpisu plyne jednak, 'že
souh 1"su není třeba při zrušení nedobrovolném ve smyslu §u 8 nařízení,
jednak, že i při zrušení dobrovolném výžaduje se souhlas pouze ku
zápisu usnesení o zrušení společenstva (likvidační usnesení), nikoliv
ku zápisu výmazu firmy. Plyne to též z povahy věci. Při zápisu likvidačního usnesení (§ 40 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.
o společenstvech výdělkových a hospodářských) jest tu jmění společenstva, podrobené dávce z majetku a přírůstku na majetku, čímž odů
vodněn jest zájem berní správy na osudech jeho, kdežto výmaz firmy
předpokládá, že tu již jmění není, čímž odpadl též zmíněný zájem berní
správ)'. Je s t t udí ž třeba svolení berní správy dle
§ u 8 z á k o nač í s. sb. z. a n. 134/1920 p o u z e k u z á P i s u
II s 11 C sen í
o dob r o v'o 1 n é ln Z ľ II Š e 11 í s pol e č e 11 s t v a,
požadavek ten však se nevztahuje na zápis ne-
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zrušeni
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společenstva

a

na

zápis

výmazu likvidační firmy vubec.
2. Pokud jde o to, zda dlužno vyčkati u p ly n u t í jed nor o ční
I h ů ty §u 81 zákona o společenstvech, dlužno rozeznávati dle toho
jaký jest poměr aktiv a pasiv likvidačního jmění. Úkolem Iikvidator,1
jest (§ 44 a násl.) skončiti běžné obchody, splniti závazky, vybrati pohledávky a zpeněžiti jměni společenstva. Tu pak mohou nastati případy:
a) PaSIva společenstva převyšují aktiva; Iikvidatorům pak nezbývá,
nežlI, by žádali za vyhlášení úpadku (§ 49 zák.). b) Pasiva vyvažují
aktiva. Uspokojením věřitelů jest jmění vyčerpáno, nezbývá dalšího
jmění, z něhož by bylo lze vyplatiti členům společenstva podíly pokud
se týče další přebytek a ustanovení §u 81 zák. nepřichází tu v úvahu.
c) Aktiva převyšují pasiva. Tu přichází v úvahu předpis §u 81, jenž
vydán byl vzhledem k §u 78 zák. o ručení členů společenstva po vystoupení a jenž zakazuje, by nebyly členům společenstva vyplaceny podlly pokud se týče přebytek dřive, nežli uplyne rok poté, kdy zrušení
společenstva bylo po třeti oznámeno v příslušných listech a věřitelé
vyzváni k přihlášce (§ 40 zák.). Z uvedenéhp plyne, že k u v Ý m a z u
firmy jest vyčkati jednoroční lhůty §u 81 zák.
P?uze v případě uvedeném shora pod cl, nikoliv
vsak v případech a) a b); kdy lze k výmazu při
S t o u pit i i hne d, j a k m i I e j e s t pro k á z á n o u s p o k o _
jen í v ě. ř i tel ů.
3. V opovědi výmazu firmy jest dále uvésti a prokázati, že a komu
byly knihy a spisy dány v uschování (§51 zák.). Jde tu
o úkon velice důležitý a, kdyby se o to nepostarali Iikviclatoři, nebylo
by tu nikoho, kdo by se potom o uschování staral. Spolupúsobení soudu
vztahuje se pouze na určení osoby uschovatelovy. Průkaz tento dlužno
vyžadovati tím spíše, ježto likvidatoři nevynaloží po případě v tomto
směru zvláštní péče) nemajíce již na dalším běhu věci zájmu.
4. Nejdůležitějším požadavkem jest Ovšem pře d I o žen í I i k v id a ční r o z vah y a o p i s up, o t o k o I u o val n é hro m ad ě, žel i k v i dat o r Ů 111 bylo dán o a b s 0"1 u t o r i u m. Jest
sice pravda, že v zákoně povinnost ta není stanovena, leč rejstříkovému
SOUdCl nelze tu ponechalI volné pole (opačné mínění dovolává se tu
§u 2 čís. 5 nesp. říz.), neboť jde tu o věc zásadní, nikoliv o pouhou formalitu. Kdyby průkazy, o něž tu jde, se nepožadovaly obligatorně, bylo
by ponech ano na vůlI soudci, zda věří pouhým údajům opovldatelů čili
I1lC To l11o,~lo by véstí ~ častým nesrovnalostem a mohla by se tu proJeVIlI po pl'lJlade I hb?~ule soudce, což dlužno ve věci tak zásadní pře
dem zameZItI. Jde tu tez o to, Jak dalece snll soudce zasáhnouti do autonomie společenstva. Jest mu to volno pouze, pokud zkoumá stránku
formální, nemllže se však pouštěti do věci samé, k čemuž by lehko ustanoveni §u 2 čís. 5 nesp. říz. mohlo svádětí. Když by pak soudce pustil
se do zkoumání jednotlivých položek, snadno by mohla nastati nutnost
§u,2 čís. 7 nesp. řiz. a šlo by pak o to, koho jest poukázati na pořad
prava a proti kO,mu. Ve věci samé jest však, jak již řečeno, valná hl'omad~ autonomnI a soudce jest usnesením jejím vázán. Dlužno proto
schvahtr postup soudů, které vyžadují předložení rozvahy a protokolu
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o udělení absolutoria obligatorně a jest na této zásadě tryati všeobecně:
Předejde se tím zmatkům a nesrovnalos,teJ1l v J21dlk~ture: Povmn,ost~
soudli tudíž jest: Vy ž a d o vat I p r e d I o ~ e n I I I k v ~ d a c n I
rozvahy a opis protokolu o valne hromade společenstva
jež udělila likvidatorům absolutor i u m; na to'm však musí soucl přestati a nesmí se pouštěti do dalšiho
šetření. Kromě toho dlužno trvati na tom, by Iikvidatoři potvrdili v žádosti o výmaz, že likvidace jest skončena.
čís,

2754.

Otázka, zda poslední pořízení obsahuje platné nařízení odkazu,
mUže jde-li o sporný výklad zůstavitelovy vůle, býti řešena jen pořa
dem práva. Poul,ázáni na pořad práva není však překážkou, by řízeni
pozůstalostni nebylo skončeno (§ 127 nesp. řiz. a contr.).
(Rozh. ze dne 21.

Června

1923, R I 357/23.)

Návrh manželky zůstavitelovy, 1. by bylo odepřeno schváleni projednané pozůstalosti souelem pozůstalostním a poručenským, 2. by bylo
nařízeno pokračování v řízení pozůstalostním, a 3. by do pozůstalosti
byla pojata zůstavitelova polovice domu čís. 520 v D. a ·odevzdána dě
dicům, bylo b ě man i ž š í m i s o u d y zamítnut.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu potud, že ,ca padené usnesení jakož i usnesení prvého soudu, pokud .jím byl zamítnut
návrh stěžovatelčin, aby byla polovice domu čís. 520 v D. pOJat~ do
pozůstalosti a odevzdána dědicům, zrušil a odkázal stěžovatelku s tImto
nárokem na pořad práva, jinak dovolilcímu rekursu nevyhověl.

.

ckými k dohodě. Zamítl-Ii soud prvý, maje na zřeteli tuto dohodu, návrh stěžovatelčin, jak jest shora pod čís .. 1-2 uveden, nelze proto, a
jak ještě níže bude doličeno, v usnesení rekursnílio soudu, jenž potvrdil
usnesení prvého soudu, shledati zřejmou nezákonnost. Jinak se však
má věc, pokud jde o výrok prvého soudu shora pod 3. uvedený. Stěžo
vatelka v podání svém ze dne 27. listopadu 1922 popírá platnost dědi
cké dohody, tvrdíc, že jeji právní zástupce Dr. Karel L. jednal tehda
v omylu, jelikož mu přikázala, by trval na tom, aby zÍ1stavitelova polovice domu byla pojata do pozůstalosti, a odevzdána dědicům. A dále
vznásí proti porovnání námitky, jež shora jsou rozvedeny, a týkají se
pravé vůle zůstavitelovy v jeho posledním pořízeni. Vzhledem k tomu,
že o námitkách stěžovatelky nedošlo dle protokolu ze dne 13. prosince
1922 k dohodě, jelikož ostatní dědicové trvali při dědickém narovnáni
ze dne 9. listopadu 1922, měli nižší soudové obmeziti se na vyřízení pozůstalosti na základě tohoto narovnání dědického, ale nebyli nikterak
oprávněni v řízení nesporném rozhodnouti o pravé vůlí zůstavitele, projevené v jeho závěti ohledně polovice jeho domu, kteréžto místo závěti rekursní soud označuje jako sporné. Tím byl porušen zákon v §u2
čís. 7 a §u 8 nesp. říz., neboť jest nepochybno, že otázka, zdali poslední
pořízení obsahuje platné nařízení odkazu, může býti rozřešena jen pořadem práva. Proto byl dotyčný výrok nižších soudů zrušen jako ZfPatečný (§ 42 odstavec čtvrtý a první j. n.). Také otázka platnosti cědickó
dohody nemůže, závisejic na zjištění sporných okolnosti (§ 1008 a
1385 obč. zák.) býti v řizení nesporném rozhodnuta, a jest také ji hledíc
k §u 2 čís. 7 nesp. říz. odkázati na pořad práva. Leč vše to není na pře
káž](íl skončení pozůstalo-stního řízení na základě učiněné dohody, jelikož právům st"žovatelky nikterak není prcjudikováno odevzdání"l pozůstalosti. K podání žaloby nebyla určena žádná lhůta, neboť nejedná
se tu o odkázání stěžovatelky na pořad práva ve smyslu §§ 125 a 126
nesp. řiz. a neplatí tu tedy předpis §u 127 nesp. říz .

Důvody:
čís.
Ocll1vodňujíc' výtku zřejmé nczákol1~_ostl Lváclí stěžovatelka, že
v prohlášení zůstavitele v jeho závěti ze dne 23. srpna 191.3 »polovici
domu čís. 520, který společně s manželkou Anežkou máme v držení,
jsem již při stříbrné svatbě odevzdal své manželce,« neprávem nižší
soudové spatřují poslední pořízení ve prospěch pozůstalé vdovy, pokládajíce je Zl odkaz jí učiněný, ač tu nejde vůbec o žádné poslední po
řízení ve prospěch pozůstalé vdovy, a následkem toho zůstavitelova polovice domu zřetelem k dalšímu jeho prohlášeni v závěti »všechny
ostatní nemovitosti zůstavuji stejným dílem svým čtyrem dětem Anežce,
Hugonovi, Bedřichu a Elfriedě, které ustanovuji za u n iv e r s á I ní
děd i c e« po případě po zákonu připadnouti má jeho dědicům, k nimž
náleží také nezl. Herbert P., syn předemřelého zůstavitelova syna Hugona P-a, jehož poručnicí jest Matilda P-ová, jeho matka. Z uvedeného
plyne ovšem, že tu jde O -;ýklad poslední vůle zůstavitelovy, cožstěžo
vatelka přehlíží, že dle protokolu ze dne 9. listopadu 1922 sepsaného
v řízení pozůstalostním, při kterémžto jednání byla stěžovatelka, jak sama dodatečně doznala, - zastoupena advokátem drem Karlem
L-em, došlo ohledně přikázání pozůstalosti mezi všemi účastniky dědi-

Přerušení

valutových

2755.

sporů (nařízeni

ze dne 21. dubna 1921,

čís.

173 sb. z. a n.).
Nelze přerušiti spor, jímž domáháno se vrácení zálohy na nesplněný
smluvní závazek, dána-Ii sice záloha před 26. únorem 1919, smlouva
však měla býti splněna teprve po tomto dni.
'Rozh. ze dne 26.

června

1923, Rl 345/23.)

žalovaný, tuzemec, nabídl se dne 19. února 1919 žalobci, videIlskému obchodníku, že mu opatří potraviny, na což mu dal žalobce zálohou 300 K, Dne 1. března 1919 odevzdal žalovaný žalobci účet na
506 K 20 h za potraviny, jež prý mu poslal drahou, načež mu žalobce
zaplatil zbytek 206 K 20 h. Tvrdě, že ho potraviny nedošly, domáhal
se žalobce vrácení 506 K 20 h. Pro c e sní s O udp r v é s t o I i c e
rozsudkem pro zmeškání žalobě vyhověl. .. O d vol a c í s o u d řízeni
dle nařízení čís. sb. 173/1921 přerušil, zjistiv, že žalobce bydlil 26.
února 1919 ve Vídni.

1098
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N e j vy Š š í s o II cl zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil
by o odvolání žalovaného znovu jednal a rozhodl.

111 U,

opravného prosú'edku. Druhé usnesení z 21. prosince 1922, povolující
záznam zástavního práva na nemovitosti povinné strany, bylo na rekurs téže strany potvrzeno týmž rekurs ním soudem dne 9. února 1923,
což tento soud odůvodnil poukazem na skutečnosti, v exekučním návrhu uvedené a·částečně ověřené, že žalovaný je stihán žalobami i exekucemi: že bylo proti němu povoleno několik zajišťovacích exekucí, a
že 1110bilární uhrazovací exekuce proti němu v bydlišti jeho vedená nevedla k cíli. Rekursní soud, opíraje se o judikát vídeňského nejvyššího
soudu čís. 158, vycházel z předpokladu, že postači k povolení zajišťo
vací exekuce jen věcná potřeba zajištění, aniž je nutné obmyslné jednání dlužníkovo. Za těchto okolností bylo dostatečným osvědčením,
když navrhovatelka, podávajíc třetí návrh na zajišťovací exekuci u téhož soudu, poukázala 'la obsah svého posledního návrhu, podaného asi
měsíc před tím, zejména když tento písemný návrh zůstal ve spIsech
téhož soudu, takže první soudce mohl se snadno přesvědčiti o jeho ~b
sahu. Co do věcné oprávněnosti návrhu souhlasí Nejvyšší soud s pravním náhled~m projevenýrn v uvedeném usnesení, rekursl1íh~ s"oudu ~
opírajícím se o zmíněný jíž judikát čís. 158. Z té okolnos~, ze pr_ol!
dlužníkovi povoleno bylo již více zajišťovacích exekucí, a ze uhrazovací exekuce na movíté jmění v bydlišti dlužníkově nevedla k cíli, je
usouditi, že dobytí sporné dosud pohledávky je ohrrženo, nebude-li
povolena zajišťovací exekuce.

Důvody:

OdvolacÍ soud má neprávem za to, že tu jde o nárok ve smyslu §u 1
a 2 vládního nařízení ze dne 21. dubna 1921 čÍs. 173 sb. z. a n., jehož
platnost byla vládním nařízením ze dne 22. prosince 1922 čís. 377 sb. z.
a n. prodloužena do 31. prosince 1923. Domáhaje se vrácení 505 Kč
20 h z té příčiny, že mu žalovaný potravin nedodal, uplatňuje žalobce
nárok, jenž vznikl mu oproti žalovanému tím, že tento nedostál smluvní
povinnosti, tedy dozajista nárok, jenž vznikl teprve po 1. březnu 1919.
Poněvadž, hledíc k zákonu ze dne 25. února 1919 čís. 84 sb. z. a n. a
k vydanému na jeho základě nařízení ministra financí ve srozumění
s ministerstvem spravedlnosti ze dne 25. února 1919 ČÍs. 85 sb. z. a n.,
jakož i hledíc k zákonu ze dne 10. dubna 1919, čis. 187 sb. z. a n. (§ 6)
neni spornou měna, ve které jest uvedenou pohledávku zaplatiti, nemá
výrok odvolacího soudu, do něhož si žalobce stěžuje, opory ve vládnim
nařízení čis. 173/21, pokud se týče čís. 377/22 sb. z. a n. a bylo proto
vyhověti odůvodněnému rekursu.
čís.

2756.

K povolení zajišťovací exekuce stačí, bylo-Ii proti dlužníku povoleno již více zajišťovacích exekucí a zůstala-Ii uhražovací exekuce na
dlužníkovy movitosti bez výsledku.
(Rozh. ze dne 26. června 1923, R I 468/23.)

s o udp r v é

s t o I i c e povolil zajišťovací exekuci, rek u r sní
s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Dle §u 370 ex. ř. mllže na základě konečných rozsudků tuzemských civilních soudú, které nejsou ještě vykonatelny, k zajištění peněžité pohledávky povoleno býti provedení exekučních úkonů, osvědčí-li se soudu, že by bez nich dobytí peněžité pohledávky soudně přiřčené bylo zmařeno nebo značně stíženo. Osvěd
čení takové, které odpovídati musí ustanovení §u 274 c. ř. s., vymáhající strana nepodala, protože pouhé odvolávání se na exekuční návrhy,
dle nichž jest prý povinný stihán exekucemi, nestačí k osvědčení ohrožení dobytí věřitelovy pohledávky ve smyslu §u 370 ex. ř ..
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D

ů

v ódy:

Podle názoru rekursního soudu nestačí, odvolati se na předchozí
návrh, má-Ii býti osvědčeno podle §u 370 ex. ř., že dobytí po_
hledávky je ohroženo. Rekursní soud přehlédl však skutečnosti ze spisů
i z návrhu patrné, že usnesením tím vyřizen byl již třetí návrh též p strany
na zajišťovací exekuci. Proti prvnímu usnesení, povolujícímu zajišťo 7
vad exekuci zabavením pohledávky, nepodala povinná strana vůbec
exekuční

čís.

.

2757.

Kmenová jistina vyjádřená v cizí měně a neQdpovídající následkem
mimořádného poklesu cizí měny ani z daleka 20.000 Kč, nestačí, by
cizozemská společnost s
o. byla zapsána do tuzemského rejstříku.

r.

(Rozh. ze dne 26.

června

1923, R I 547/23.)

Rej s tří k o v Ý s o II d zamítl opavěe!' tuzemského závodu cizozemské společnosti s 1'. O. D ů vod y: Dle §u 107 zákona ze dne 6.
března 1905, čís. 58 ř. zák. lze tuzemský závod cizozemské společnosti
s r. o. v obchodním rejstříku zapsati jen tenkráte, jde-li o společnost
způsobu, v tomto zákoně uvedeného, a dle §u II a 110 zákona jest
zkoumati, zda opověď a smlouva společenská odpovídá vížícím před
pisům zákona. Dle §u 6 zákona musí kmenová jistina společnosti s r. o.
činiti alespoň 20.000 Kč, tornu však zde tak není, neboť kmenová jistina
20.000 Marek) clle nynějších valutových poměrů této výše daleko nedosahuje. Ježto tedy společnost, o niž jde, dle nynějšího stavu předpisům
tuzemského zákona nevyhovuje, bylo opovčď zamítnouti, aniž bylo
třeba zabývati se dalšími nedostatky opovědi, pokud jde o průkaz vzájemnosti dle §u 109 zákona a průkaz, že společnost posud po právu
exi,.tuje, a závod provozuje (§ 108 zák.). Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil z důvodů prvého soudu.
Nejvy

Š

ší s

Q

Jl d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu.

j

D

ů

vod y:

Zřejmé nezákonnosti, kterou dovolaci,,;,tížnost vytýká ~lap,adenénll,l
usnesení, zde není, poněvadž usnesení l1lzs1ch, stolIc se" 0'pI~aJ1 o ]asne
znění §u 6 zák o společnostech s L o, a nej~ou ve zrejmem r07Por~
se žádným jiným zákonným předpisem, I kdy~ by by!o Iz~ v zasade
přisvědčiti názoru rekurento,vu, že u~t~novel1l spol~censke ~mlouvy
cizozemské společnosti o výsl kmenove !!S:~ny l;emusI ??slov~~ odpovídati zdejšímu zákonu, J11-usí přes to re]s.tnkovy s?ud ]1Z .... v zajmu tuzemskýci1 věřitelů přihlížeti k tomu, by cl~oze"mska, spolecnos~ s r. o,;
jež hodlá v tuzemsku obchody pro'(ozovali, mela zak,onem ?ozado~~ny
dostatečný majetkový základ, Kdy,z :: tedy valutov,e pomery utvanl~
tak že tento majetkový základ temer zmizel, a zustal jen nepatrny
ob~os, jenž ani pojmu jistiny ve smyslu §u 6 zák o spole~nost:ch s L o,
neodpovídá a není v dohledné době na podstatnou zmenu, techto po~
měrů naděje, jednaly nižší soudy zcela ve smyslu a duchu zakona, kdyz
žádaného zápisu do obchodního rejstříku nepovolily,
čís.

2758.

Pokud jest přípustným pořad práva pro nárol; obce (osady) v če
chách na náhradu škody pro schodek na osobě, jež byla dána k ruce
obecní (osadní) radě obecním (osadním) zastupitelstvem.
žalována-Ii pozůstalost, nelze žalobu říditi pouze proti některému
z více dědiců jako zástupci pOlzůstalosti. Stalo-li se tak přece, jest soudu
postupovati dle §u 6 c. ř. s.
Má-Ii osada v čechách vlastní jmění, může se před soudem svými
orgány zastupovati.
(Rozh, ze dne 26,

Června

1923, Rv I 1379/22.)

Osada R v čechách žalovala pozůstalost, po Josefu K-ovi, jenž byl
starostou (v pravdě pokladníkem) žalující osady, o náhradu škody, jež
prý vznikla schodkem v pokladně za zllstavitelova úřadování. Žaloba
byla řízena proti pozůstalosti zastoupené vdovou, ač mimo ni přihlásili
se k pozůstalosti i zůstavitelovy dítky. Pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e žalobu zamítl z důvodů věcných, o d vola c í s o u cl vyhověl odvoláni žalobkyllě potud, že zamítl žalobu pouze pro tentokráte, maje za to, že při žalobě, čelící proti pozůstalosti s tar o sty,
musí býti dle §u 66 obec. zříz. napřed rozhodnuto samosprávnými úřady,
zda starosta ručí za škodu osadě vzešlou.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších stolic a vrátil věc
prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.
D1vody:
Nejprve dlužno zkoumati formální otázky, jichž si ani nižší stolice
ani strany nepovšimnuly, Jsou tří. 1, První je, že žalujíc! osada má zástupce, jenž byl zřízen na základě usnesení místního (osadního) zastu-

lOl

pitelstva místním starostou. Jest sice rozšířeno i mínění, že tento akt i při
místní obci náleží zastupitelstvu politické (katastrální) obce, avšak Nejvyšší soud má. za to, že když místnímu zastupitelstvu ponechána jest
správa osadního jměuí (§§ 107, 108 a 111 ob. zříz. pro Čechy), takže
mu tedy přísluší právní disposice s jměním tím, ovšem v rámci předpisů,
daných obecním zřízením pokud
týče nyní i finanční novelou ze dne
12, srpna 1921, čís. 329 sb, z, a n., pro hospodářství obcí politických
(§ 111 ob, zříz,), jest nutným důsledkem toho, že může osada svými
vlastními orgány jmění to i před soudem zastupovati, takže zejména to,
co v §u 34, čís, 4 a §u 55 ob. zříz, předepsáno o obecním zastupitelstvu
a obecním starostovi, platí v příčině jmění osadního o zastupitelstvu a
starostovi osadním, Tomu ale předložená plná moc ze dne 20. dubna
1922 ve spojení s ověřeným opisem protokolu o schůzi místního "astupitelstva ze dne 20, dubna 1922, jímž usnesení na zřízení plné moci
té učiněno, vyhovuje, 2. Druhá věc je, že k žalované pozůstalosti přihlá
sili se nejen vdova K-ová k )4, nýbrž i děti, dle udání žaloby nezletilé,
každé ku 3/" neboli v poměru k celku ku %, že však žaloba podána
proti pozůstalosti zastoupené toliko vdovou, jež zastupuje toliko ideálni
)4, takže ideální % nejsou zastoupeny (§ 547 obč. zák. a dekret ze dne
19, ledna 1790, čís, 1094 sb, z, s,) a jest tu v této míře zmatek §u 477
čis, 5 c. L s" jenž ovšem může býti ještě napraven jako nedostatek zákonného zastoupení vedle §u 6 c L s" o čemž vzhledem k tomu, že k vůli
třetí otázce dlužno rozsudky pro neúplnost řízení zrušiti, níže až po pro':lrání této třetí otázky, 3. Tato třetí záleží v tom, že si ani nižší stolice
ani strany neuvědqmily, že se tu namanuje především pochybnost, zda
věc náleží na pořad práva, a že nebylo naprosto přihlíženo k přísluš
ným předpisům obecního zřízení a novel k němu. Prvý soudce vyřídil
žalobu věcně a zamítl žalobu pro nedostatek důkazu pro vždy, odvolací
soud pak, maje za to, že žaloba čelí proti pozůstalosti starosty a odvolávaje se na § 66 ob, zříz"zamítl žalobu toliko pro tentokráte, maje za to,
že napřed samosprávnými úřady musí býti rozhodnuto, zda starosta
ručí za škodu osadě vzešlou, o tom že soud rozhodovati oprávněn n~ní.
Avšak nehledě k tomu, že toto rozdělení úloh mezi úřady samosprávné
a soud nemožno z §u 66 ob. zříz, vyčísti, ježto tento odkázuje spory
o náhradu proti osobám v něm uvedeným prostě na pořad práva, nebyl
zůstavitel starostou, nýbrž pouze pokladníkem, a také nepatří k osobám
druhým, ·v předpise tom zahrnutým, t. .i, dle §u54 ob. zříz. zřízeným,
neboť k těm patří jen občané ustanovení zastupitelstvem obce (roz. politické) pro jisté části obce k opatření prací místních, nikoli ale orgány
zřízené osadním zastupitelstvím ku správě jmění osadního, které spadají spíše pod\§ 32 ob, zříz, Tento § 32 rozeznává: a) osoby zastupitelstvem obecní radě (dřív zvané představenstvem) přidané ku konání
prací samostatné - nebo, což ale při pouhé osadě nedopadá, přene
sené - pílsobnosti obce (odstavec prvý), b) úředníky a služebníky
dle norem zastupitelstvem stanovených zřízené (odstavec druhý). Zákon zde nepraví, kam se spory proti orgánům ad a) a b) odkazují, zda
na samosprávné úřady či na soud, Pražák, Spory o příslušnost 1883 L
§ 25, rozeznávaje obě tyto kategorie obecních orgánů a kvalifikuje
prvou ad a) jako orgány, jichž obor působnosti jest zákonem upraven
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(což ovšem v pravdě nedopadá arg. ~ 32). a kten ponejvíce volbou
účastní1<ů k úřadu svému jsou povolám (coz, dop.ada a Sice naprosto,
nikoli pelUZe ponejvíce, opět arg. § 32), dochaz~ P!~ dosl! nejasne/raxl
k výsledku, že spory obce s osobami ad a) ,~al:Z1.na soud jen .ehdy,
vzešly-li ze správy jmění a tudíž z hospod:lfske :lI1nost~ obce, spory
se zřízenci ad b) pak že náleží na so~d ,:,zdy, Jez~o pry pomer o~ce
k nim zakládá se na smlouvě námezdm a Je tedy vzdy souklOnlOp;avním. Tento stav předstižen byl však již zákonem ze dne 29. h:lna
1908 čís. 35 ř. zák., jenž ad b) v §~ ~O st".~ov:l pr.?, sp?ry obce s ured~
níkem že' spory o služné a výsluzne patn pred radne soudy. Ostatm
spory' vš~k vzešlé ze služebního poměru před úřady samosprávné.
Tento zákon však změněn byl zákonem repubhky ze dne. 23. červe~c~
1919, čís, 443 sb. z. a n. tak, že § 40 nyní zn!, ze. spory J~ko ? slu~ne
a výslužné, tak i ostatní spory vze.šlé ze s,l~ze~~lho pomeru uredmka
náleží na pořad samosprávný. Co vsak se tyce znzen~u, tedy dle §u24
zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb.z. a n;, ~secky spory z JIch
služebního poměru náleží naopak na pořad soudm. Zaloba pO~~~la dne
22. dubna 1922 a zákon prvější nabyl účinnosl! dn,: 1. zan .1919
(čl. 111.), takže, kdyby zůstavitel býval Úředn!kem, nálezela by vec na
pořad samosprávný. Co však se ~ýče orga~L za~tupltelstvem ~ ruce
obecní rady přidaných ad a), nem posud vysluvneho u~~anovem, kam
spory z poměru jejich náleží, a sotva lze souhlaSIl! s Prazakem n. u. m.,
jakoby správa jmění obecního byla věcí soukrom~práv!,í, n~boť j~ění
obecní slouží k jejím úkolům veřejnoprávním, a znamo jest, ze 1 ota~~a
užívacích práv k samému bývalému obecnímu ~tatk:l dle §~ 70 ob. znz.
byla dle stálé a zajisté správn~ tudlk~tury byv; v:?~. spra~~lho sou~u
otázkou práva veřejného. Nicmene dluzno z ]lne pncrny mll! za to, ze
spory proti orgánům ad a) o náhradu náleží na pořad p,ráva, a nutn~
tak souditi, ačkoli § 32 nic o tom nepraví, z §u 66 ob .• ~nz., Tento !ol!~
stanoví že starosta obecní starší a osoby dle §u 54 znzene odpovlda]l
ůbci z~ své úřední pŮsobnosti, a měla-li by obec na nich ze zodpověd
nosti té nějaké náhrady pohledávati, má to učiniti řádným pořad~m
práva. jestliže tedy nárok obce na náhradu prol! starosto~1 a obec,mm
starším podléhá pořadu práva, zajisté p.odléhá ~"U tťmž pra~e:n 1 n~:o~
proti orgánům dle §u 32 odstavec prvy obecO! rad~ obecmml s!~rslml
neboli jak se nyní zovou (§ 1 zákona ze dne 7. unora 1919, C1S. 76
sb. z .. ~ n.) obecním zastupitelstvem přidaným. Ovšem dlužno poukázati
i k tomu, že sám § 66 doznal změny zákonem ze dne 12. srpna 1921,
čís. 329 sb. z. a n., dle něhož v případech jeho §§ 5 (3) a 8 (5), pak
10 (5), 16 (7) a 18 (2) platí předpis §u 5 54) ~ l?). t. j. ž,e o povinnosti k náhradě škody rozhoduje bezprostredm urad dohledacl te?!.
stolice samosprávná a teprv na základě jeho výroku řádný soud o VySl
náhrady, Pak-li by tedy šlo o některý z těchto případů, nastalo ?y tot~
rozdělení úloh, jinak spadala by celá úloha na řádný soud. To vse p:atJ
dle §u 111 ob. zříz, i v případě, že jde o správu jmění osadního. Avsak
není posud zjevno, protože ta otázka vúbec na přetřes vzata. nebyla,
zda zústavitel byl orgánem povahy a) či úředníkem dle b) a pký pořad tedy je zákonný, byloť jen řečeno, že V roce 1919 byl »zvolen«
pokladníkem, aniž by blíže udáno bylo, kým byl zvolen, a naopak zase

j',',.

II 03

'I

:, I!

mluví se ve spisech o jeho »služném«, což by zase poukazovalo na
úředníka. Dlužno tecly právní povahu jeho zjistiti. Doložiti dlužno toto:
jak Pražák L c. str. 211 vykládá, patří na pořad práva již rozepře
účetní, ať si žaluje obec, by starosta účty kladl, nebo starosta, by obec
účet schválila nebo výtky podala, a pak ovšem též žaloba na zaplacení
toho,co účet k dobrému strany vykazuje. Až bude vyjasněna otázka
přípustnosti pořadu práva, bude v kladném případě soudu uvážiti. zdalí
řádný postup není ten, aby napře cl obec žalovala pozůstalost na siožení účtu, anebo nechce-li to, aby sama účet předložila, načež možno
o jeho jednotlivých položkách stranám se příti. jak ale má proces proveden býti, když účet žádná strana nepředložila a tak se ani neví, co
je předmětem sporu, což mělo za následek úplnou nejasnost věci? Říci,
že schodek dělá 2114 K 04 h a vésti o tom svědky a znalce nestačí,
. nýbrž dlužno uclati přijmy a vydání, aby se druhá strana o každé položce mohla vyjádřiti, načež se o sporných položkách důkazy provedou.
Poněvadž věc bylo odkázati na prvý soud, odpadla pro Nejvyšší soud
potřeba, aby závadu ad 2) spravoval sám, nýbrž bude to opatřiti dle
§§ 6 a 7 c. ř. s. nyní prvému soudu.
čís.

úprava

pachtůvného (opatření

2759.
ze dne 8.

října

1920,

čís.

586 sb.

z. a n.).

Není třeba, by vlastníkovo oznámení (§ 4 opatření) doručeno bylO'
m o paChtýři; stačí, bylo-Ii doručeno osobě, k jejíž rukám se může
státi při doporučené zásilce doručení náhradní. Neoznámil-Ii pachtýř
propachtovateli změny svého bydlíště, jest propachtůvatel oprávněn,
zaslati oznámení na starou adresu.
pří

(Rozh. ze dne 26.

,
",
,

,

j

Června

1923, Rv I 1399/22.)

Propachtovatel oznámil zvýšení pachtovného pachtýři josefu Ch-ov i
staršímu dopisem ze dne 28. listopadu 1920, jejž zaslal poslem. Dopis
byl dne 30. listopadu 1920 doručen josefu Ch-ovi mladšímu, synu
pachtýřovu. ježto pachtýř zvýšku neplatil, domáhal se ho na něm propachtovatel žalobou, již pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl,
o cl vol a c í s o u d ji zamítl. O ů vod y: Soud prvé stolice správně
zjisti!, že dopis žcJující strany z 28. listopadu 1920, oznamující zvýšení
pachtovného podle opatření Stálého výboru z 8. října 1920, čís. 586
sb. z. a n., byl poslem V-em doručen dne 30. listopadu 1920, tedy včas,
synu žalova"ého josefu Ch-ovi mladšímu. Nesprávně však uznal soud
prvé stolice, že žalobce tím splnil řádně podmínku, kterou předpis §u 4
opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, čís. 586 sb, z. a n. připíná
na oprávněnost návrhu propachtovatelova na úpravu pachtovného. Soud
prvé stolice uznal, že žalobce jako propachtovatel, oznámí v do 30. listopadu 1920 poslem proti potvrzen; josefu Ch-ovi mladšímu dopisem výši
požadované přirážky, jakož i oznámiv mu, že ponese veškeré zvýšení,
jež co do daně pozemkové, přirážek a veřejných dávek na pachtovaný
pozemek připadajících nastalo oproti roku 1915 s tím, že odpočet bude
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mu oznámen, jakmile definitivní cifra předpisová bude známa, a upo-

zorniv v dopisu tomto žalovaného, že mlčení pachtýřovo, nedojde-li žalobci odpověď na tento dopis do 14 dnů od doručení tohoto oznámení,
považuje se za souhlas s l1avrženou úpravou pachtovného, splnil řádně
svou povinnost oznamovaCÍ po rozumu prvé~o a druhého odstavce cit.

§u 4. Tohoto právního názoru však soud odvolací nesdílí. Dle prvního
odstavce §u 4 musí propachtovatel oznámení učiniti pachtýři doporučeným dopisem nebo na potvrzení dodaným. Že oznámení takové pachtýři skutečně se stalo způsobem uvedeným, není vůbec zjištěno. Zjištěno
jest výpověďmi svědků, že oznámení poslem proti potvrzení stalo se nikoli .žalovanému Josefu Ch-ovi staršímu, nýbrž jeho synoví Josefu Ch-ov i
mladšímu. Zmíněný předpis klade důraz na to, by oznámení dopisem
stalo se pachtýři, tedy osobně, čemuž nasvědčuje nejen znění zákona,
nýbrž i sankce, kterou zákon připíná dále k mlčení pachtý'řově ve lhůtě
čtrnáctidenní od doručení tohoto oznámení. Také slova »doporučeným
dopisem nebo dodaným na potvrzení« svědčí požadavku osobního dodání pachtýři, nestačí ani ústní sdělení pachtýři, zákon požaduje formu
písemní a požadavek doporučeného dopisu nebo dopisu dodanpljo na
potvrzení patrně má zajistiti nutnost přímého oznámení osobě pachtýřově. Že dopis ze dne 28. listopadu 1920 byl dodán vůbec pachtýři do
30. listopadu 1920, nebylo zjištěno, tím méně pak, že posel dodal pachtýři oznámení proti potvrzení, jím samým učiněnému, když svědek Josef
Ch. mladší potvrdil, že dopis ten někam založil a otci neodevzdal, což
se stalo patrně náhodou při stěhování. Opomenul-li propachtovatel dodati osobně, nese zákonné důsledky. Věděl-li či nevěděl Josef Ch. mladší,
že dopis je adresován jeho otci, jest nerozhodno, nerozhodným a nedostačitelným jest poukaz prvého soudce na ustanovení §§ 1005 a 1029
obč. zák. O otázku ručení syna se tu nejedná a ostatně pro názor, že
syn byl mlčky zmocněn k přijímání dopisů, nehledě ani k tomu, že žalující strana toho netvrdí, není důvodného podkladu, když svědkem Josefem Ch-em mladším dlužno pokládati za zjištěno, že od června 1920
odstěhoval se žalovaný od svědka na výměnek, kde hospodářství své
si spravuje sám a svědek od žalovaného svého otce neměl příkazu, aby
za něho přijímal dopisy. I když se připustí, že mohl by dopis obsahu
v žalobě uvedeného doručen býti plnomocníku pachtýřovu, musilo by
býti prokázáno, že pachtýř výslovně zmocnil plnomocníka, aby dopis
takový za něho přijal; uváží-li se, že nezodpovědění dopisu pokládá se
dle shora citovaného §u 4 za souhlas s navrženou úpravou pachtovného, nemůže skutečnost, že plnomocník takový dopis pohodí a mandantovi neodevzdá, vyvinouti pro mandanta škodlivé následky v §u 4
(2) vytčené, když plnomocník jest oprávněn k takovým úkonům, které
správa sama vyžaduje a které obyčejně s ní jsou spojeny, a překročení
plné moci nezavazuje zmocnitele (§§ 1009, 1016 a l0290bč. zák.). Poukaz na předpisy c. ř. 3. o doručováni do vlastních rukou není případ
:'1ým již proto, že se tu nejedná vůbec o doručení rekomandovaného dopisu poštou. Poněvadž tudíž propachtovatel nevyhověl přesně zákonnému předpisu §u 4, nepřísluší mu nárok na úpravu pachtovného.
N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

Důvody:

Mylným je názor odvolacího soudu, že když § 4 opatření Stálého
výboru Nár. Shrom. předpisuje, že oznámení má se státi .pachtýři«,
plyne z toho, že se mu musí dostati osobně, což by znamenalo, že se
musí státi k vlastním jeho rukám. To zákon nijak nepraví a že to také
říci naprosto nechtěl, plyne z porovnání jeho s ostatními zákony pozemkové reformy. Předem je tu nápadným § 18 (2) zákona náhradního
ze dne 8. dubna 1920 čís. 329 sb. z. a n., dle něhož doručiti dlužno výpověd' osobě na zabraném majetku hospodařící »do vlastních rukou«
a pak vlastníku, je-li tento od osoby hospodařící rozdílným, při čemž
se však u vlastníka nepraví, že do vlastních rukou, což musí být zajisté
rozdil, kdežto dle soudu odvolacího, znamená-li »pachtýři« vždy tolik,
jako jemu osobně, muselo by i »vlastníku« znamenati tolik, jako jemu
osobně do vlastních rukou, takže by rozdílu nebylo. K tomu doložiti
dlužno, že novela ze dne 13. července 1922 čís. 220 sb. z. a n. toto »do
vlastnich rukou« §u 18 (2) náhr. zák. nahradila ustanovením »dle před
pisů o doručování žalob« a tudíž přísnost předpisu podstatně zmírnila
(§§ 106-108 c. ř. s.l. Za to zákon ze dne 12. srpna 1921 čís. 313 sb.
z. a n. o obnově drobných pachtů, jímž vystřídány předpisy §u 8 n. n.
shora cit. opatření Stálého výboru, žádá v §u 1 rovně cit. §u 8 oznámení »propachtovateli«, nestanově opět, že by oznámení musilo se
státi jemu osobně. Proč § 18 (2) žádá doručení dle předpisů o doručování žalob? Prolože jde o věc nejen nadmíru důležitou, nýbrž že také
takový požadavek není spojen se žádnými zvláštními obtížemi neb dokonce újmami pro odpůrce. Lhůta výpovědní běží totiž teprv ode dne
doručení, i jest tedy v podstatě lhostejno, zda se doručení nějaký čas
zdrží, mimo to ·provádí doručení soud, tedy úřad, jenž zná právo a ví
co činiti, když adresáta nezastihne. Ale v tomto případě (§ 4 cit. opa~
tření) zrovna tak jako v přípa~ě §u 1 cit. zákona čís. 313 ai 1921 jde
o lh~tu pre~~uslvn~ ~tero~ ~dy~ vlastnik, pokud ose týče v druhém pří
pade pachtyr zmeska, ztracI narok, a k tomu lhuta vyměřena byla jen
do konce měsíce, v němž zákon vyšel, tedy velmi skoupě. Poněvadž
pak se jedná o doručení soukromé, mimosoudní, jež má strana opatřiti
~ama, je zřejmo,. že by. n~jaké odkazování na předpisy o doručování
zalob nebylo am na mIste, a také kdyby zákon něco podobného byl
obmýšlel, na každý způsob byl by předepsal doručení prostřednictvím
soudu, což by mělo za následek, že preklusivní lhůta musila by platiti
len pro podání k soudu, nikoli také pro doručení. Lhůta neobnášejíc
jak řečeno, už beztak ani plný měsíc byla nad to dána pro zemědělské
a tudíž venkovské obyvatelstvo, které se O zákonu dovídalo nikoli hned
ný~d začast~ až tak říkajíc v poslední chvíli, a tu kdyby se žádalo do~
rucem osobne, do vlastnrch rukou, znamenalo by to pro velmi mnohé
. ztrátu nárclku: i, když se ~ni nemys~í na p~ípad, že odpůrce hleděl by se
v zakonné ~hute do,:učenr k ,vlastll1~l1 rukam vyhnouti a tak účinky zákona ve sVlll pros pech zmantr, coz by se mu při krátkodobosti lhůty
sn,adno P?daři1o. Na zřizování opatrovníka ve smyslu §u 276 obč. zák.,
lez by ovsem věc sotva uspíšilo, pak zákon zajisté nemyslil. Možno poukazovatI k. tomu, že u,~ zákon O zajištění půdy drobným pachtýřům ze
dne 27. kvetna 1919, CIS. 318 sb. z. II n. v §u 12 stanovil, že ohlášku
Clvilnl rozhodnuti. V.
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dlužno podati vlastníku nebo jeho hosp?dářské s?~áv~, neboť. lhůt,a
byla, ač delší, přece jen rovněž prelduslvm. Dobrodlm, ?re~pISu" z.e mlsto vlastníku mohlo se oznámení státi i jeho hospodarske s~r~ve, zakládá se zcela patrně v zásadě §u 1029 obč. zák, z~ co k spr3'.ve ?tatku
náležÍ, to náleží také v obor právomoci "os~b ~p.ravou poverenych'",a
proto zajisté i oznámení dle §u 4 cil, opatrem s~at:se mohlo ~ospodar
ské správě pachtýřově. V daném případě dos;:edclh ,SIce svedcl ok?l:
nosti, z nichž by se dalo soudit, že Ch. mladsl bJl učasten, ve spra~e
hospodářství žalovaného, avšak nižší"stolice, neuc.lmly o mc~ f~rmal
niho zjištění a nelze se o ně tedy opnt!, Otazk~: Jak doručem pr;dse:
vzíti, nelze řešiti nejen z civilního" S,,~l1d~lho radu" ale, ~čkohv nz~nol
soudní se provádělo potom ve fonne nzem .nespo,rneho,. ant z predp~s~
patentu o .nesporném řízení, };eboť i tu ,m~sh se vys~ovne na do:učov~l11
SpiSll soudních (§ 6 nesl'. nz,) .• Nezbyva t~dy, nez. aby s~ ota;,ka. rešila z předpisu opatření sama, Predp,ls pravl. (§ 4), ze oznament ma s~
státi doporučeným nebo na potvrzenI doc1anym dopIsem, I, ], tedy bud
poštou rekomando anebo dodáním soukromým proti potvrzenÍ, Otázka
tedy, jak doručuje pošta rekomandované dopisy. Na to odpovídá § 126
a 127 pošt řádu ze dne 22. září 1916 čís. 317 ř. z. Dle ~u 126 ma. se
doručiti přiiemci (adresátovi) na místě v adrese oznacenem, avsak
'I. §u 127 předepsáno pro případ, že nezastihne-Ii doručovatel adrcsáta
na místě v adrese udaném, doručení náhradní, a sice tak, že ] de-li o z ap s a n é listovní zásilky, tedy o dopis doporučený, možno jej doručiti
dospělé osobě, o níž. doručovatel ví, že náleží k rodině adresátově a že
žije s ním ve společné domácnosti, nebo že je jejím zřízencem neb zaměstnancem, a nezastihne-li se aní taková osoba, tedy bytnému. Patrno, že i kdyŽ se doručuje soukromě proti potvrzení, nelze žádati více,
a stačí, když se doručí takové osobě, k jejíž rukám může se státi při re~
komandované poštovní zásilce doručení náhradní. V daném případe
stalo se doručení k rukám syna strany žalované Josefa Ch-a mladšího
v místě v adrese označeném, L j. v K a sice v č. p. 21, statku to tehdáž
ještě žalovaného, na němž hospodařil však, jak syn žalobcův jmenovaný Josef Ch, mladší vypověděl, tento syn, Je otázka, zda by poštovní
doručovatel byl doručil rekomandovaný dopis tomuto synovi. Beze vší
pochyby zajisté, neboť když žalovaný sám se tam nenalézal, tedy k tomu hořejší předpisy poštovního řádu úplně oprávňovaly. Ale ovšem
udal svědek Josef Ch. mladší, že toho času otec jeho (žalovaný) už
v č. p. 21 v K. nebydlel, ježto už před tím, I, j, od 10, Června 1920 doručení stalo se 30. listopadu' 1920 odešel na výměnek a bydlil
zvlášť. Než žalovaný sám nic takového netvrdil, naopak jen se bránil
tím, že on dopis nedostal, nýbrž leda syn jeho Josef Ch, mladší že jej
přijal, takže dle jeho přednesení musilo se míti za to, že K č. p, 21
byla jeho správná adresa. Teprve v předvolání udal, že on bydlil v č.
p. 114 v K, ale na to nelze bráti zřetele, když to v prvé stolici nepřed
neseno (§ 482 c. ř. s,). Než i kdyby se k tomu na krásně přihlížeti mGlo,
nebyl by žalovaný v právu, neboť pak je otázka, zdali žalobce pod starou jeho adresou dal doručiti právem či nic, a tuto dlužno zodpověděti
kladně, neboť žalovaný sám nikdy netvrdil, že žalobci změnu bytu oznámil, což zajisté bylo jeho povinností, chtěl-li, aby žalobce své případné

dopisy nebo jiná sdělení dodával mu do nO~,ého. bytu, i musil proto ~a-·
lobce míti za to, že bydlí posud tam, kde dnv. zalobce by! !edy opravněn, zaslati pod touto starou adres0,u, a kdyby tak ~yl u~lI1ll rekom.andovaným dopisem, byl by tento pr,avem doručen bY,val Jeho syno;"l, a
proto právem byl synovi tomu vydan I dopIS za~lany po poslu, a ]ezto
o jinou otázku ve sporu nejde, bylo tak uznali, pk se stalo,
čís,

2760.

Pokud se příčí dobrým mravum konkurenční doložka, ujednaná při
zcizení závodu.
Proti žalobě domáhající se dodržení smluvně převzaté povinnosti
konkurenčního zákazu, lze mezitimním určovacím návrhem žádati za
zjištění neplatnosti konkurenční doložky.
(Rozh. ze dne 26,

června

1923, Rv 1 1474/22.)

. ·.c'Y'0~
Žalovaný prodal žalující firmě v roce 1915, jsa v peněžní tísni, továrnu na skelné zboží a zavázal se ve smlouvě, že v území RakouskoUherska a Německé říše nebude ani. sám ani prostřednictvím jiného
v podnicích se skéIným zbožím se žalobkyní soupeřiti, Ježto však přes
to vyráběl skleněné tyče, tyčinky a trubky, domáhala se žalobkyně, by
bylo uznáno právem, že žalovaný je povinen, zdržovati se pod důho
nem práva výroby a obchodu se skleněnými tyčkami, tyčinkami a trubkami v území Československé republiky, republiky Rakouské, republiky Uherské 'l. republiky Německé, vesměs v jejich nynějších obvodech, a dále v území, které bylo říší Německou odstoupeno republice
Polské, nebo jinému novému státu na východě. Za řízení vznesl žalovaný mezitimní určovací návrh, že konkurenční doložka. jest neplatnou,
příčíc se dobrým mravům. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e vyhověl mezitimnímu návrhu určovacímu a zamítl žalobu. O d vol a c í
s o u d, zamítnuv mezitimní určovací návrh, uznal dle žaloby. D ů vod y:
Co se týče především mezitimního určovacího návrhu, který učinil žalovaný. pi'i ústním jednání ve smyslu §u 236 c, ř, s" nesměřuje tento návrh svým obsahem k tomu, aby zjištěno bylo nějaké právo nebo právní
poměr od něhož bv záviselo také rozhodnutí o nároku žalobním. Neboť.
otázka: zdali zákaz" jednání konkurenčních, jejž obsahuje kupní smlouva
ze dne 1. dubna 1915, je bezúčinným, pokud se týče ničím, je otázkou
právní, kterou třeba řešiti na základě získaného skutkového materiálu,
od jejíhož rozhodnutí jest závislé ovšem též rozhodnutí o žalobním nároku. Podle §u 236 c. ř, s. jsou však přípustny jen návrhy na zjištění
právního poměru nebo práva, jež za procesu se stalo sporným, nikoli
však návrhy' na zjištění nebo zodpovědění právních otázek. Bylo proto
mezitimní určovací návrh odmítnouti jako nepřípustný, Co se týče věci
samé jest souhlasiti s prvním soudem v tom směru, že nemůže býti řeči
o tísni, která by snad byla působila na svobodu vůle žalovaného a tím
také na jeho volnost při svolení k uzavření kupní smlouvy ze dne 1.
dubna 1915 (§ 869 obč. zák,) a že žalovaný, jak z průvodního .řízení
vychází bezvadně na jevo, při uzavření kupní smlouvy byl si úplně vě
dom povinností, které tím na sebe vzal. Právem proto také prvý soud
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prohlásil, že neobstojí námitka, že konkurenční ~oložka" obsaže~á
v kupní smlouvě, je prý neplatná proto, že z~: nen,l svol~m, nebo, ze
jde o uvedení v omyL Odvolací soud však n:muze sd}leh na~?~u prve,ho
soudu, podle něhož prý je doložka neplatna proto, ,ze se .pr!Cl dobrym
mravům (§ 879 obč. zák.), Především nelze přehlednou,~' ze v tomto
připadě nejde snad o ujednání mezi zaměstnancem, tudlZ stranou hospodářsky slabou a odkázanou na využitkováni svýC? vlastnl~~ s~hop
nos ti a znalostí s jedné strany, a podmkatelem, jehoz hospodarska sIla
převládá, s druhé strany, nýbrž o ujednání mezi dvěma podnikateli,
kteři ve svém hospodářském postavení jsou stejně neodvislí a kteří oba
vyrábějí a vyráběli sklo. Dále jest dbáti toho, že zákaz konkurenčních
jednání byl ujednán, když prodán byl samostatný podnik v Ž" jenž patřil žalovanému, z volné ruky, že žalovaný zabýval se od roku 1916
opětně samostatnou výrobou skelnou a sice nejdříve ve své huti na tabulové sklo.y Sch., pak od roku 1917 v továrně v L. a že si založil roku
1920 u P. továrnu, ve které vyrábí skleněné tyčky a tyčinky jakož i skleněnétrubky, na které se vztahuje zákaz jednání konkurenčních, že tudíž
skutečně výrobu skla co se týče odvětví změniL Konečně má rozhodující význam, že odvětví výroby skelné, jehož se týče doložka konkurenční, obsahuje podle posudku -znalců jen předměty speciální a jest
jen malým dílem skelné výroby, jenž patří výlučně k výrobě dutého skla.
Podle posudku znalců obsahuje i odvětví výroby dutého skla veliké
množství různých předmětů kromě těch, které jsou uvedeny v zákazu
jednání konkurenčních, takže výroba tyček, tyčinek a trubek činí nejvýše 10% této výroby dutého skla a že, připočítají-li se k těmto tyč
kám,. tyčinkám a trubkám ještě ostatní předměty, jichž se zákaz jednání
konkurenčních týče, čini výroba všech předmětů, na něž vztahuje se
tento zákaz jednání konkurenčního, nejvýše kolem 15% výroby dutého
skla. Za takového stavu věci nejde rozhodně o to, že by konkurenční
doložka obsahovala přímo nedovolené a mravům příčící -se omezení
osobní svobody žalovaného při výrobě skla a že překročuje nutnou
míru. Nelze oprávněně tvrditi, že jest zde nemravné omezení žalovaného proto, že výroba proti zákazu konkurenčních jednání ponejvíce
poskytovala žalovanému a jeho rodině mnohá léta živobyti a že cena
~ředmětů, jichž se zákaz konkurenčních jednání týče, činí několik mihonů korun, Jest připustiti, že omezení, jak je obsahuje doložka konkurenční, žalovanému přichází za těžko vzhledem k jeho stáří (55 roků)
a k !omu, že má právě v odvětví skelné výroby, která jest vyloučena
dolozkou konkurenční, dlouholetou zkušenost i cvik, rozhodně nelze
tu však mluviti vzhledem k znaleckému posudku o nemožnosti, by se
nezapra::oval do}ného odvětví skelné výroby. Ostatně nezávisí podle
stavu vecl, pk jlZ bylo vytknuto, výroba skla, jež má za předmět jiné
výrobky skelné, ani na osobní způsobilosti žalovaného. Není nevyhnutelně třeba k provádění výroby, by žalovaný si osvojil ihned veškeré
p,otřebné ~n~losti i zk~šenosti rro výrobu jiných skleněných výrobků než
tec,h" ktere JSou obsazeny v zakazu konkurenčním, jelikož se mu ponechava, by si přibral odborníky, kteří ji řídí a svoje znalosti a zkušenosti
nabízejí k službám, jakž přece i žalovaný sám jako vedoucí skelné rafinerie své zkušenosti jiným podnikům dal k disposici. Ostatně musil si

žalovaný. uzavnaje kupní smlouvu a dav si při tom jako odměnu za
dodrženi zákazu konkurenčních jednání vyplatiti 200.000 K v hotovosti,
jako zkušený odborník býti vědom dosahu svého jednání. Nemohl pochybovati tom, že pro budoucnost bude také nucen opatříti živobytí
pro sebe a pro příslušníky své rodiny jiným způsobem nežli výrobou
předmětů, jichž se týče zákaz konkurenčních jednání; jinak by se rozhodně nebyl zavázal zákazem konkurenčních jednání. Na stavu věci nemŮže ničeho měniti . ani okolnost, že by bylo, jak prvý soud vyvozuje
s národohospodářského stanoviska výhodno, kdyby byla výroba před
mětů, r;e:hž se zákaz konkurenčních jednání týče, v tuzemsku rozšířena,
jelikož takové rozšíření tuzemské výroby nezávisí na tom, aby se jí vě
noval právě žalovaný, a národohospodářské ohledy nemohou učiniti
nepla,tnými soukromoprávní ujednání. Smlouvy se uzavírají, aby byly
d?drzovány a jen zřejmé prohřešení se proti právu neb dobrým mraVUm tr'/ání jich může rušit Že zákaz jednání konkurenčních ani v tom
směru, nepře~tlipuje, snad míru €řípustného, jelikož žalující firma, pokud zakon pnpousŤl, take bez neho by nebyla 'ohrožena neb omezena
vyplývá z toho, že převzetí podniku žalovaného pro žalující firmu zna~
met;á en tehdy plněnou protihodnotu, když žalovaný se své strany nevyrabl na :Jále ,ve SVé~l ~ovém 'podniku tytéž výrobky skleněné. Vyplývá
to z toh?, ze pn uzavrenl kUplll smlouvy byl ujednán zákaz jednání konkurenčnlch a..' toh?, že žalovanému byla za dodržení toho zákazu pos~Jtnuta zvla~t~l nah~ada, za t:hdejších, časů přiměřená. Nepříčí se tudl,Z konkur.encnl dolozka dobrym mravum, nýbrž spíše snaha žalovane?o" b~ Sl mohl podržeti odměnu, již obdržel za svůj podnik a za dodrzem zakazu kbnkurenčních jednání, jinak však, by ustanovení smlouvy
nemusil dodržeti.
N e j ~' y š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
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Důvody:

.o

?d~vodněh~
které, odvolací soud opřci výrok, zamítající zjišťo
vaCl navrh, jejz zalovany za sporu učinil dle §§ 236 a 259 c. ř. s. nem~že ,us~okoji,ti, ~?, s!ránce právní. Uznáváť sám, že tu jde o oÚzku
pravlll, pnpol1stt L(~Z, ze na rozhodnutí o návrhu zjišťovacím závisí 'fOZho?nutí o n~roku žalobním, míni však, že tu nejde o právní poměr nebo
pravo, ,ktere za s~o:u stal? s,e sporný~1. A přec tomu tak jest, neboť
oproh zalobcl, jenz zaloblll narok zakladá na smlouvě ze dne I. dubna
1913, pokud se týče v ní se žalovaným dojednaném zákazu konkurenč
ních jedn~ní, t::rdí žal?v.an~, že tento zákaz jest neplaten dle §u 878 obč,
zák., pone'ía~z u]ednall1 ::a~azu tOh,o Jest nedovoleno, příčíc se dobrým
m,ravur:" ~akaz, konk~rencnlch jednam dle smlouvy má širší rozsah, než
p;e?met zal3?lllho na,r,:ku, neboť tento, jak ze srovnání obou vyplývá,
tyka:e )en,castr jedna,nl, záka:~ po~robených, a proto, poněvadž právní
pomel" jenz je predmetem zJ1stovaclho návrhu, není vyčerpán nárokem
za!o~ll1m, n~lze ho pokládati za zbytečný a tedy nepřípustný. Dle toho
ma ,zalo~any ale §§ 236 a 259 c. ř. s. právo, žádati, by o jeho zjišťo
v~clm navrhl! bylo s právním účinkem (§ 411 c. ř. s.) rozhodnuto ve
vyroku rozsudkovém, nikoli pouze v důvodech rozsudku; ovšem joho
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hmotněprávní oprávněnost závisí na tom, zda jsou zde podmínky §u 878
obč. zák. v jeho původním znění, jehož vzhledem k §u 105 ll. novely
k občanskému zákonu na tento případ sluší užíti. Úvaze o platnosti či
neplatnosti konkurenční doložky, a dLlsledkem toho
důvodnosti~ Cl
neoprávněnosti žalobního nároku sluší předeslatr dvoJ1: a) ve smeru
formálním: Dovolatel, jenž uplatňuje dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s.,
jest povinen dbáti skutkových zjištění nižších soudÍ!, a nelze ho proto
sledovati na poli výtek, majících za Účel dokázatí ~nesprávnost ocenění
důkazů nižšími soudy, b) ve směru práva hmotného: Občanský zákon
nemá ořímých ustanovení o konkurenčních doložkách a při redakci třetí

?

novely k němu zákonodárce úmyslně opomenul otázku tu rozřešiti, poukazuje k obtížím, ba nemožnosti, nabýti v této věci všeobecným něja
kým novým ustanovením uspokojivé východisko, k němuž možno dospěti v zákonech zvláštních. Tak se stalo v zákoně o obchodních pomocnicích (§ 36), jenž se zakládá na všeobecné normě §u 878 obč.
zák. (nyní § 879 dle Ill. novely), z níž vyplývá jako všeobecná zásada,
že obmezení svobody zákazem konkurenčním, pokud odporuje dobrým
mravům, jest ničí (viz materialie ku Ill. nov. k obč. zákonu str. 360).
Dle toho nelze vyhnouti se obdobnému použilí §u 36 zákona ze dne 16.
ledna 1910 čís. 20 ř. zák. i v tomto případě, - ovšem s patříčným zře
ním k §u 878 obč. zák. a jest proto zdůrazníti, že konkurenční zákaz,
nemá-li býti nedovoleným, nesmí býti časově neobmezeným, a místně
nepřiměřeně rozsáhlým, jak také i v theorii právní a i v judikatuře se
všeobecně uznává, a to i ve případech, v nichž nejde o poměr zaměst
navatele k zaměstnanci; neboť jen tímto výkladem může se. straně hospodářsky slabšÍ dostati při protichůdných zájmech hospodářských potřebné ochrany. žalovaný dle zjištění nižších soudů bezprostředně před
uzavřením kupní smlouvy ze dne 1. dubna 1915, kterou prodal žalující
firmě své tovární závody v J. a ž. se vším příslušenstvím, - byl v takové peněžní tísni, že tento prodej byl jed i n o u jeho záchranou před
upadl'.em; to potvrzuje také žalující firma, pravÍc v dovolací své odpovedl, ze to bylo pro žalovaného docela zvláštní štěstí. V uvedené smlouvč
~~I zároveň dojednán z"kaz konkurenčních jednání, začež, jak je zjisteno, vyplatila žalující firma žalovanému 200.000 K. Kromě toho pře
nechal zalovaný toutéž smlouvou žalující straně své patenty svá obchodní tajemství a zákazníky, a vedle toho zvláštní úmluvou ;e zavázal
osobně, že ani jeho čtyři sourozenci, které žalující firma do svých služeb převzíti slíbila, neporuší konkurenčního zákazu. Zřetelem k tomu
že žalovaný na se vzal závazek tak dalekosáhlého významu hospodář~
ského - časově úplně neobmezený, a místně na celé bývalé RakouskoUhel sko. i1 ~elou dřívější říši Německou se vztahující, a objímající nejen
v.~robu Jakehokoliv druhu všech v jabloneckém obvodu průmyslovém
J1Z tehdá vyráběných předmětů okolního průmyslu, a obchodování s nimi, nýbrž také, že tento závazek se týká všech takových předmětů tam
v budoucnosti vyráběných, nelze hospodářskou tíseň žalovaného při

s jeho neutěšeným staven,> finančním jest dána. Na tom nemem ničeho

okolnost, že žalující strana ho ku prodeji nikterak nenutila, ani nepře
mlouvala, a že dále kupní cena za tovární závody mu žalobkyní vyplacená nebyla nikterak příliš malá. Z toho plyne pouze, že o hospodář
ském vykořistění žalovaného se strany žalující firmy - jak je má na
mysli § 879 obč. zák. ve znění III. novely - nemůže zde býti řeči, ale
vý·znam 'hospodářské tísně žalovaného a spojitost její s uzavřením
smlouvy nejsou tím nijak odstraněny, třeba že žalující strana ho přijala
zvláštní úmluvou do svých služeb, a slíbila tak učiniti ohledně jeho čtyř
sourozenců. Převzavši úplatně závody žalovaného, měla žalující firma
Ovšem zájem na.tom, aby se před příští možnou jeho soutěží ochránila;
k tomu ji opravňovala také výplata 200.000 K za závazek, žalovaným
převzatý, vystříhati se konkurenčních jednáni. Leč plně jest souhlasiti
s prvým soudem, že ochranné prostředky, kterých žalobkyně v tom směru
použila, jsou nadměrné, neodpovídajíce nikterak její potřebě, když ža;ovaný př~n,echal jí zár?veň své p<lt~nty i svá obchodní tajemství. Vždyť
;{()nkurencl1l zakaz tyka se nejen vyroby, nýbrž také obchodování s takoví'~i vý!obky. Kdežto ~ sama přejímala žalovaného do svých služeb
bez vypovedl na dobu petr let - tedy časově obmezeně - sama mu
ukládala závazek obsahu tak značného časově naprosto neobmezeně a
ll1~st~ě na území tak rozsáhlém·, že zákaz ten se velmi přibližuje sku1~;:1Cmu,ob\1)eze11l svobody jeho ve volbě jeho povolání, a tak hospodar:skou Jel;o eXIstencI~ zbytečně podlamuje, obzvláště uváží-li se, že
tu Jde I O zakaz ol~edne zbožibudouo~ě vyráběného. Žalující firma, jak
zda . s~ tomu. na.fvedčovatr JeJI tvrzem v dO,volací odpovědi, to sama
~znava, pr,:vlc, ze .vyroba " prodej předmětu ze skleněných tyč.í a ty:'lI1ek není :al?vane~nu zakazan, pone~a?ž má na vůli hotové tyče a tycI~ky sklenene nabyvatr a z .11Ich vy;abetr a prodávati předměty. Nezále';l take na tom, ze tu Jde Jen o cast výroby skleněného zboží druhu
urclte110, -::-: Jak ;,yplývá ze zjiště~í l1ižšÍch soudů, když právě odbyt
,t
:bozl Jde (~O vice set mIlIOnu korun, a když, jak prvý soud pře
svedclv~ dovodIl, zalo~aný vzhledem ku svému věku, svému dřívějšímu
odbo!nemu z~mes!na11l. a~ s~ym }:,z~kovýn; vědomostem jest odkázán
prave Jen na uzeml a odvetvl sklarskeho prumyslu jehož se zákaz týká
Dovol:,cí soud ":' ~ákla~ě těchto úvah dospívá k ~ávěru, že zákaz kon~
kurencvlllch Jedna11l, JÍmz tak ostře bylo zasáhnuto do výdělkové svobody z:,lov~n,eho, daleko přesahuje m:Íru nezbytnosti, kterou rozumně
mohl~ zaluJlcl. stra~a k ochra~1<" svých zájmů žádati, při čemž nelze neP?ukazatr tak,: k te notoncke skutečnosti, že výplata 200.000 K nemá
na~ledkem z:neny.nastalé poválečnými událostmi v poměrech hospodář
skych tako~~ho vyznam~" aby jí mohl býti závazek žalovanému uložený
ospravedlnen. Proto slusI se soudem prvé stolice za to míti že obsah
ujednané konkurenční doložky odporuje dobrým mravům a 'jest nedovoleny ve smyslu §u 878 obč. zák.

o9°!?

uzavření smlouvy úplně pominouti 'mlčením; neboť není možno rozumně

za .to míti, že žalovaný, kdyby byl tehdá býval hospodářsky lépe situovan, by byl na sebe prevzal zavazek tak ohromného rozsahu čímž zajisté příčínná souvislost dojednání celé smlouvy a smlouvy vedlejší

čís.

2761.

Podmínky nároku dle §u 866 obč. zák.

l'~e8tačí

pouhé tvrzení nezletílého, že jest zletilým, nýbrž jest na
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druhé straně, by se o jeho tvrzení vhodným způsobem na př. dotazem
u soudu přesvědčila.
Okolnos.ti, soudu známé, nemusí sice strana, je uplatňující, dokazovati, jest však na ní, by je zavčas přednesla.
(Rozh. ze dne 26. června 1923, Rv I 23/23.)
Žalobci opřeli nárok na náhradu škody o ustanovení §§ 248 a 866
zák., jelikoz žalovaný, kupuje od nich dne 4. ledna 1921 nemovitostivydával se za zletilého, tudíž zpusobilost k právnímu jednání před
stíral, ač byl teprve 20 let stár a zletilým prohlášen nebyl, čímž prý žalobcům způsobil škodu jimi tvrzenou. O b a niž š í s o u d y žalobu
zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ú: Dle §§ 248 a 866 obč.
zák., pokud se týče §u 4 zákona ze dne 23. července 1919 čís. 447 sb.
z. a n.,kterým změněn byl předpis §u 248 obč. zák. (10 cit zák.), není
nezletný, který se po dokonaném 18. roce věku při uzavírání smlouvy
za zletilého vydával, v každém připadě zodpověden za škodu z toho
druhé straně vzešlou, nýbrž jen tenkráte, nemohla-li si druhá strana získati zprávy o pravém stavu dříve než věc projednala. Druhá strana není
ovšem v každém případu povinna, pátrati po pravdivosti udání, nýbrž
jest jí tato povinnost uložena jen tenkráte, když z okolností případu
vzchází pochybnost o způsobilosti nezletilého, za zletilého se, vydávajícího, k uzavření smlouvy. Teprve když takováto pochybnost tu jest,
nastupuje podle §u '4 zákona ze dne 23. července 1919 čís. 477 sb. z.
a n. a §u 866 obč. zák. ona povinnost a opomenutí její opatrnosti má za
následek ztrátu práva na zadostiučinění. V případě, o nějž jde, byly tu
takové pochybnosti. Bylť žalovaný mladistvého vzezření a, ač jednalo
se o koupi větší továrny, nedal na jevo žádných odborných znalostí.
Právní zástupce žalobcův netrval na předložení dekretu o prohlášení
žalovaného zletilým, výmluvou žalovaného, že jej s ostatními spísy má
poručník, se spokojil, ač přece musel věděti, že dekret o zletilosti se doručuje vždy nezletilci, za zletilého prohlášenému. Odvolání také ani
v odpor nebéře, že tu byly pochybnosti O údajích žalovaného o zletilostí, tvrdí však, že pochybnosti ty žalovaný celým svým počínáním při
uzavření smlouvy dovedl rozptýliti. Než, byly-li tu pochybnosti, mohly
býtí, odstraněny jen způsobem, v zákonných ustanoveních předepsaným,
totIz opatřením sí zprávy o pravdivosti ud1ání žalovaného o prohlášení
je~o ,,-Ietilosti a jen, když by žalobci podali důkaz, že zprávy ty dříve,
nez vec se dojednala, opatřiti si nemohli, že jim tedy přes to nedostatek způsobilosti žalovaného k právním jednáním zůstal neznámým, byli
by oprávněni, žádati náhradu škody.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
obč.

odpověděl,

to asi proto, že vyhlíží tak mladě, že však jest plnoletý, a
plyne to také z okolností, že i zástupce žalobců se žalovaného výslovně
tázal, je-Ií plnoletý. Když žalovaný na tuto otázku prohlásil, že je nezletilý, ale že byl prohlášen zletilým, nesměli se žalobci spokojití s tímto
!vrzením, poněvadž žalovaný nemohl to ničím prokázati, vymlouvaje se,
ze dekret o prohlášení zletilosti má v rukou jeho bývalý poručník. Kdyby
takové pouhé tvrzení mělo býti uznáno postačujícím, musely by osoby
obmezené způsobilosti k právním jednáním ve většině případů učiněny
býtí zodpovědnými za závazky, jež svémocně vzaly na sebe, a byl by
zmařen ~čel zákonných ustanovení, Icteré na jejich ochranu. obmezují
Lejlch ~pusobllost k právním jednánhn. Podle §u 248 obč. zák. náleželo
zalobcum,. by se poptali po osobních poměrech žalovaného, a teprve,
kdyby, bylI dok~zali, že. jim přes to zllstalo neznámo, že žalovaný není
svepravnym, melt by narok na náhradu škody. Jest docela nerozhodno,
;;da. RO,za R-o~á, domnělá nevěsta žalovaného, potvrdila či nepotvrdila
udaj~ z~lovan,:ho, poněvadž se žalobci na potvrzení osoby jim úplně
r.ezn-:n~c, ktera do~nal.~ ? sobě, že j:.st nezletilou, žádným způsobem
nes!neh spolehnoutI. Nlzšl soudy vylozlly zcela správně, že žalobci měli
moznost, dotazem u soudu neb u některého advokáta v T. dověděti se
zc;:la bezpečně a spolehlivě, zda jsou udání žalovaného pravdiva. Ná1t;ltku hlobců, že telefoníckého spojení s T -em lze jen stěží dosíci
prcune::,enou teprve v řízení odvolacÍITIo, odmítl odvolací soud práve~
pk? nedovolen.ou !~?votu dle §u 482 c. ř. s. Kdyby skutečnosti, kterých
se z,alobcl v te pncme dov,olavalt, byly u soudu známy, jak dovolání
tVl dl, zbavovalo by to sice zal obce dle §u 269 c. ř. s. povinnosti je dokázati, ,ale nezbavovaJo by jich to povinnosti, je přednésti v prvé' stolici.
O;;tatne, 12es;jd~ am na tom, zdali byl telefonický nebo jiný dotaz mož~ym jeste tehoz dne, kdy strany spolu jednaly, poněvadž nic nenutilo
z~lobce, by uzavř,~li sinlou~u ještě té~10Ž dne. Naléhání žalovaného, by
vec by~a co neJ.dnve skoncena, nemelo pro prodavatele jen poněkud
?p~trneh,~ a svedomltého býti dostatečnou příčinou, by zanedbal, zetmena pn obchodě tak důležitém, nejnutnější opatrnost. Opomenuli-li
zalo?CI ve snaze, nedali si ujíti obchod, pro ně výhodný, zjistiti osobní
pomerJ:.. ~~Iovaného, ač. tak učiniti mohli, musí si škodu, kterou utrpěli,
~a~1 pnc~tatI ,a ,sami jl, nestI. O spoluzavinění žalovaného nemůže býti
rec!, P?nevadz ,;;al~vany, _ne~í-lí tu předpokladu §u 248 odstavec prvý
obc. zak., nerucl vllbec. Ze zalovany neodpovídá za škodu ani dle druheho odstavce §u 248 obč. zák. vyložil již správně odvolací soud.
čís.

2762.

:i'en~ žal?va.l;é~o vzbu?il~ pochybnosti, o teho svéprávnosti, plyne ze

Illáhrady škody, jež vznikla majiteli bytu jeho zabráním obci, lze se
na ní domáhati jen ÍT mezích §u 12 zákona ze dne 30, října 1919 čís.
592 sb. z. a n,; nad to jen za všeobecných podmínek o náhradě škody.
Náhradní nárok nepřísluší majiteli bytu proti bezelstnému třetímu
jemuž byl byt obcí přidělen.
'

samy ch udaju zalobl', ze zalobce prohlasll zalovanému, než se dohodli
zcela otevřeně, že si ho představoval zcela jinak, a že žalovaný na t~

(Rozh. ze dne 26. června 1923, Rv I 122/23.)

Důvody:

Po právní stránce byla

věc

posouzena

správně.

Že mladistvé vze-

1115

1114

žalobce, obuvník, měl pronajat byt s krámem. Poněvadž pro nedost~tek surovin krámu k provozování' obuvnické živnosti prozatím "nepotřeboval, dovolil z útrpnosti žalovanému, válečnému slepci P-ovi, by
v krámě po dobu přídělu, což ve 14 dnech činilo pokaždé dva až tři
ciny, prodával tabák, vymínil si však, že P. ihned přestane v krámu
prodávati, jakmile mu žalobce oznámí, že sám krámu potřebuje. K žádosti P-a zabral městský úřad v L. krám a přiděiil jej P-ovi. Když byl
zábor nejvyšším správním soudem pro nezákonnost zrušen, domáhal se
žalobce jednak na městské obci L., jednak na P-ovi náhrady škody, jež
prý mu vz.~Ma záborem krámu a již spatřoval v tom, co mu ušlo na
činži a na výdělku, ježto nemohl krámu jako obuvník používati. O b a
niž š í s o u ci y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů
vo CI ů:' Pokud Jde o odvolací dúvod nesprávného právního posouzení
věci, je sice správné, že mají podle §u 27 (5) zákona ze dne 30. října
1919, čís. 592 sb. z. a n., rozhodovati o všech právních nárocích majetkových, vyjímajíc o výši náhrady, podle §L1 12 řádní soudové, ale
okolnost, že v §u 27 zákona je stanovena příslušnost řádných soudů
ku rozhodování o majetkových nárocích, ještě nijak nemůžE, odůvod
niti povinnost žalované obce ku náhradě škody a nemůžc z tohoto ustanovenízákona nijak býti dovozováno, že se jím obci ukládají povinnosti zvláštní, jinými zákony obci neuložené. Obec jednala při zabírání
žalobcova krámu II výkonu veřejné mnci, jí zákonem ze dne 30. října
1919, čís. 592 sb. z. a n. svěřené, musela by tedy povinnost k náhradě
š~.odt stanovena býti zákonem přesně a jasně, jak je tomu v §u 37 obec.
zflzíli}l,to však z ustanovení §u 27 zákona nijak nelze vyvoditi. V tomto
iá~<;i;i1& ukládá se obci pouze jediná náhrada a to dle §u 12 a je stanave-hb, že náhrada tato rovná se poslednímu nájemnému s vedlejšími
poplatky)il2á náhrada zákonem obci uložena nebyla, a je proto právní
posouzeni veCI, pokud prvý soud zaujal stanovisko shodné s tímto názorem, zcela správným. Z důvodu obč. zákona však nemůže žalobce
prokázati ani zavinění, ani opomenutí se strany obce, nejméně pak přÍ
činnou souvislost mezi jednáním neb opomenutím obce a žalobcem
. tvrzenou škodou. Podmínky náhrady škody, uvedené v §u 1294 obč.
úlk., vůbec nejsou v tomto případě splněny, žalobce se také ani nepokusil, je prokázati. Pokud spatřuje žalobce nesprávné právní posouzení
~e str~ny. pn~ého soudu také v tom, že soud stolice prvé odpírá mu
zalobl1l narok jlloti žalované obci proto, že žalobce mohl v době od
vydání zabíracího usnesení politickou správou okresní v L. ze dne
1. prosince 1920 (správně 17. listopadu 1920) spolužalovaného Josefa
P-a z krámu vypověděti, nečiní tak rovněž právem. Vždyť dle §u 27
CIt. zákona má podání odporu proti zabíracímu usnesení obce účinek
?dkladný. Dokud tedy toto odnětí disposice nenabylo moci práva, mohl
:alobce proh spolužalovanému zakročiti. žalobce však přes to, že spoluzalovaný nevyhověl jeho výzvě, by mu krám odevzdal neučinil ničeho
by zapůjčený mu krám vyklidil. Teprve v roce 1921' žaloval žalobc~
spolužalovaného P-a, o kteréžto žalobě vynesen byl okresním souďem
v L. rozsudek ze dne ll. května 1921, a dne 2. června 1921 podal ža10~ce exekuč.ni návrh ?a~yklizeni. V~ešla-li tedy žalobci nějaká škoda,
ZPUSObl1 Sl ]1, Jak spravne uvedl prvy soud, sám, poněvadž byl opráv-
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něn ihned po marném upomínání P-a, by krám vyklidil, ho žalovati na
vyklizení krámu, neboť zabírací usnesení žalované obce ze dne 8. ledna
1920 nenabylo následkem podání odporu žalobce proti tomuto usnesení
právní moci a nepřidělila také žalovaná obec toho času P-ovi krám.
Přidělení krámu' stalo se se strany obce teprve usnesením ze dne 1. proSlnce 1920 a SIce od 20. listopadu 1920, poněvadž žalobce žalovanou
obec nevyrozuměl, že podal stížnost k nejvyššímu správnímu soudu.
Vzhledem k uvedenému právem uznal soud stolice prvé, že žalobní nárok na odškodnění za ušlý zisk oproti žalované obci není důvodem po
právu .. Nárok na náhradu škody mohl by oproti obci býti důvodem
po pravu Jen, kdyby byla obec, zabírajíc krám a přidělujíc jej P-ovi,
sledovala účel, žalobce v nějakém směru poškoditi, čehož však zde není.
AI~ soud. prvé stolice yrávem uznal, že žalobní nárok není důvodem po
prav~ am protI ~poluzalovanému Josefu P-ovi. Žalobce uvedl ve sporu,
ze prenecha! kram spolužalovanému P-ovi z. útrpnosti, poněvadž byl
sl<~p:el11, a -:-e n;u dovohl, by v)eho obchodl11ch místnostech po dobu
pndelu tabakove vy robky prodaval, že za to nežádá úplaty, že však
P. musel. se zavázati, že krám vrátí, jakmile žalobce mu ohlásí, že opět
počne provozovati svou dřívější živnost obuvnickou nebo jinou. Pře
nechal a odevzdal teely žalobce krám P-ovi ku prodeji tabákových výrobků dobrovolně a nemůže býti řeči o tom, že se P. do krámu vetřel
a správně u~edl soud prvý, že P. užíval krámu výprosou, a že, kdyŽ
pak obec kram zabrala a usnesením z I. prosince 1920 mu přidělila
používal teprve krámu na základě zabíracího nálezu obce ze dne 8. ledn~
19?0 (ze dne 23; ledn,a 19,20.). Byl t,edť spolužalovaný Josef P., užívaje
kramu, bezelstnym, nebol, pk spravne uvedl soud stolice prvé, právem mohl se Jako válečný invalida slepec domnívati, že se obec o něho
postarala a pro něho žalobcův krám zabrala, a že v krámu tom na dále
pr?dej tab~~u pro~o<zavati mů~e. O nějaké obmyslnosti jeho držby
kramu nemuze bytr recI. Že spoluzalovaný ze zlého úmyslu nebo z hrubé
nedbalosti ž~l?bci škodu způsobil, tento sám ve sporu ani netvrdil.
Ne] vy 8 S J S o ud nevyhověl dovolání, poukázav ku správným
důvodům odvolacího soudu .

čís.

2763.

Sdruženi ku koupi celého závodu za účelem· by prodán. byl zřizo·
vané akciové společnosti, jest pósuzovati dle čl.' 266 a násl. obeh. zák.
Pro zodpovědnost podílníků vůči třetím osobám platí usta(lovení čl. 269
ob~h. zák. Přiznal-Ii jeden podílník zakladatel třetl osobě o své vůli
Hpl~ova,cí. pod~ínky, odchylné od ujednaných a ohlášených podmínek
nenl z Uptsu prav dru4ý podílník zakladatel.
'
~st,anoven~ čl. ~11 obch. zák. předpokládá, že bylo jednáno jménem
akclOve spol~cnostt dosud neschválené a do obchodního rejstříku nezap~~~é tak, J~~o kdyby společnost právně již existovala, nelze ho však
pouzit!, bylo-It Jednáno, hledíc k budoucí existenci akciové společnosti.
(Rozh. ze dne 26. června 1923, Rv I 187/23.)
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Banka M. v Brně a banka Č. v Praze učinily výzvu k úpisu akcii
skláren v K. Žalobce obrátil se na banku M., s níž byl v obchodním
spojení, a upsal u ní 50 akcií, pro něž měl u ní dostatečné krytí. Banka
M. vydala mu 8 akcií a, ježto se zdráhala, zbývajících 42 akcií mu
vydati, domáhal se žalobce vydáni jich žalobou na bance M. i na bance
Č. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e přiznal žalobci žalobní nárok
pouze proti bance M., proti bance Č. žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d
nevyhověl žalobcovu odvolání do zamítací části rozsudku. O ů vod y:
Nelze souhlasiti se žalobcem, že i spolužalovaná banka Č. jest v tomto
případě zodpovědna za jednání banky M. Z pozvání k upisování akcií
zřejmo, že bylo vydáno jménem tvořící se akciové společnosti P. sklárny
v K. dříve S. a spol., a to oběma žalovan}'mi bankami jako výborem zařizujícím. Žalované banky jsou dle toho zařizujícím výborem, vystupovaly v podstatě jako zmocněnky zakladatelů oné společnosti, pokud se
týče této společnosti, a poněvadž, jak z pozvání k upisování akcií
zřejmo, k přijímání přihlášek oprávněny byly jak banka M., tak i banka
Č;, ~yly tím zmocněny každá z nich ku přijetí přihlášek, tedy k uza::em smlouvy s dotyčným upisovatelem, z čehož plyne, že nemohla
zad~á z těchto bank činěna býti zodpovědnou za jednáni druhé banky,
kdyz .n!, dotY,čném )ednání s.e nes účastnila. V projednávaném případě
]e,st z]lsteno,~ ze se zalobcem Jednala toliko a výhradně banka M., nikoli
vsak bal~ka c., pročež právem pokládá prvý soud za jednající dle čl. 211
obCh; ~ak. Jen banku M., která proto sama za své jednání ručí, když
pr?kazano není, že se onoho jednání súčastnila i banka Č. Z pouhé skutecnos~l" :e na pozváni k upisování akcií podepsána jest i banka č.,
nelze j,:ste dovo~ovatr,. pk tomu chce žalobce, že banka Č. jest spoluzodpoved~a. za jednám banky M., neboť tím, že banka Č. podepsala
Ono po~vam, n,estala se v tomto případě ještě "jednající«. Když tedy
pro.cesm soud zal ob u, pokud se tyče banky Č. zamítl posoudil věc po
strance právní správně.
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N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
O

Ů

vod y:

Žal?b~e. uplatňuj,:.pouze ~ovolací důvod nesprávného právního pos~uzem.:,,:cl. (§ 50~ Cl~. 4 c. r. s.), a proto dlužno vycházeti ze skutkovych z]lstem, obsazenych v rozsudku prvého soudu a převzatých sou-

?em odvolacím. y;zl~ou-li. se z~ z!klad tato skutková zjištění, nelze
~alobcovu ,d?volam pnz~ah. opr.av~enosti. Strany i nižší soudy posta\lly se ~vsem na nespravne pravD! stanovisko, pokud posuzovaly věc
dle druheho odstavce čL 211 obch. zák. Toto ustanovení nemá tu vůbec
m~sta. Předpokládáť - podobně jako druhý odstavec §u 2 zákona o spoc
~ecnostech s ~mez~n~m ručením z.e dne (J. března 1906, čís. 58 ř. zák.,ze bylo }ednano ].menem akclOve společnosti dosud neschválené a do
~~chodmho rejst!lku ~~z~psa!,é tak, .i~ko kdyby společnost právně tu
]l~.byla, tedy s predstlramm, ze byla jlZ schválena a do obchodního rejstnku ~apsan~, - . l1lkoli, že bylo jednáno, hledíc k budoucí existenci
akclOve spolecnostr (srv. Staub-Pisko čl. 211 §§ 7 a 8 a literaturu tam
uvedenou). Vytčených předpokladů však tu nebylo. Žalovaná banka Č.

odpovědi na žalobu připustila, že společně s bankou M. projektovala
zřízení továrny na výrobu skla v K. a později, když z tohoto projektu
sešlo, zakládala společně s bankou M. akciovou společnost První české
sklárny v K., a že zařizující výbor této akciové společnosti byl složen
ze zástupců obou bank. Toto tvrzení nedoznalo ve sporu změny, naopak
došlo dotvrzení předloženým pozváním k upisování akcií jmenované
akciové společnosti, které jest podepsáno bankou M. a bankou Č., k ně
muž jest připojen výtah ze stanov budoucí akciové společnosti (osnovy
společenské smlouvy ve smyslu §u 3 odstavce druhý akc. reg.); a v němž
se uvádí, že podepsaný zařizující výbor (tedy banka M. a banka č.)
zakoupil sklárny v K., patřící doposud firmě S., jakož i uhelné doly v Š.
a že převzetí tohoto závodu se všemi jeho aktivy zaplatí akciová společnost 6,500.000 K, dále, že na základě státního zmocnění před
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kládá podepsaný výbor k upisování akcie. Dle toho byly banka M. a
banka Č. členy zařizujícího výboru zřizované akciové společnosti a jejími zakladateli ve smyslu akciového regulativu. Pokud žalovaná banka
Č. v dovolací odpovědi to popírá, jsou příslušné vývody vyvráceny tím,
co sama ve sporu přednesla a obsahem zmíněného vyzvání, jakož pravost a správnost byla při ústním jednání všestranně uznána. Právní poměr obou žalovaných bank jakožto členů zařizujícího výboru a zakladatelů akciové společnosti dlužno posuzovati dle čL 266 a násl. ob ch.
zák., neboť šlo o příležitostnou společnost obchodního práva, t. j. o sdružení k určitému obchodu na společný účet, totiž ke koupi celého závoelu firmy S., ne snad jen nemovitostí (čl. 275 obch. zák.) za tím
účelem, by prodán by) zřizované akciové společno,sti, tudíž o akcesorní
obchod po rozumu čl. 273 a 274 obch. zák. Tu pak platí ustanovení
.čL 269 obch. zák., dle něhož z obchodů, jež jeden podílník učinil s ně
kým třetím, jen jemu vznikají práva a závazky vůči třetímu; jednal-li
však jeden podílník zároveň z příkazu a jménem ostatních, nebo jednali-li všichni podílníci společně nebo společným zmocněncem, je každý
podílník vůči třetím solidárně oprávněn a zavázán. Jest zjištěno, že se
zařizující výbor usnesl, že upisovatelé pLlvodních podílu zamýšlené společnosti s omezeným ručením obdrží celý příděl akcií ve výši původního
upsání. Poněvadž žalobce upsal původní podíl 20.000 K, měl tedy nárok
na příděl 50 akcií po 400 K, a ježto zařizující výbor se skládal z obou
ž.alo,vanS'ch ba~lk, byly o~ě r~kou společnou a nedílnou povinny, přidě
lIti zalobcl celych 50 akcll, jez upsal, podle společného usnesení, veřejně
~~hl~šenéh? Vnítřní poměr obou bank nemá vůči žalobci jako třetímu
zadne~o vyz.~amu, a proto nesejde np tom, zda banka Č. přenechala
r,:parhcl akcl! bance M., - do jaké míry byla banka Č. finančně súčast
nena ~ t. d. Avšak nárok na příděl měl žalobce jen tehdy, když sám
vyhovel upisovacím podmínkám. Ole nich bylo při upsání nutno slOžiti
K 230,- na každou akcii, na 50 akcií tedy 11.500 - a to vzhledem
~. §u ,32 pr?za!i~ních. stanov hotově. žalobce tak neučinil. Zjištěno sice,
ze mel zvlastnl ujednam s bankou M. ohledně krytí upsaných akcií, které
~e neshod?valo s .up,'sovacími podmínkamí, ale ujednání to stalo se právě
ten s jed~lm ~o~llmken:', a nebylo. zjištěno, že druhý podílník _ banka
C ~ nem"vedela, s l:lm souhlasil,,:, nebo že banka M. při něm jednala
zaroven z pnkazu a jmenem banky c. nebo jako její zmocněnec. Z toho,
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že banka č. přenechala bance M. příděl, 1. j. rejJartici. akcií, nikte;ak
neplyne že ji zmocnila k úmluvám, odporujícím uplSOVaCUTI podm~nkam,
zejmén~ k promíjení hotového složení předepsané kvoty ak~!Ove. h?dnoty. Ujednáním se žalobcem byla tedy dle čL 269 obch .. zak. vazana
. b an ka M ') ne vs'ak banka Č 0' která mohla
právem poukazatr
k vl'
tomu,
len
"
Ob
že žalobce nevyhověl upisovacím podI1lmkam a proto vu ec neme naroku na příděl akciÍ. Vším právem ?yla ted ž ~anka M.,odsou~ena k vydání sporných akcií, naproti tomu zaloba VUCI bance C. zamltnuta.
čís.

2764.

Konto W.
,
b h .
Jest na komitentovi, by práva dle třetího. odstavce cl. 376 o c . ~~k.
použil bez zbytečného odkladu. Výkon prava toho nelze ?ez. da!s~h?
spatřovati v ohražení se l?roti ~řízení, konta.v.: a.:, ~~schvál~.m vyp,tsu
z tohoto konta. Prokáže-I! komitent, ze konllslOnar pn prodeji cennych
papírů na v í d e ft s k é burse v době měnové rozluky nešetřil vz~l~de~
k nařizení čís. 57/1919 péče řádného obchodníka, jest mu komlsionar
z toho práv.
(Rozh. ze dne 26. června 1923, Rv 1 188/23.)
Žalobci dali dne 10. a ll. února pražské filiálce vídeňské banky pří
kaz ku prodeji akcií, jež pak banka prodala na vídeň~ké b~rse a při
psala žalobcům - jak jim sdělila - »výtěžek za cenne p~plfy od 11Ich.
převzaté« na kontu W. Žalobu, by filiálka banky byla uZ11a~a povll1.nou
zaplatiti žalobcúm výtěžek v Kč, pro c e sní s o udp rve s t o II c e
zamítl, o d vol a c í s o u d ji vyhověL
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudú a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodL
Oúvody:
Kdyby bylo v tamto případě lze použiti,ustano~ení pI~vé~o neb tře.tího
odstavce čL 376 abch. zák., byl by beze vseho oduvodnen zalobm narok
v rozsahu, v němž byl uznán odvolacím soudem. To bylo ve. sporech,
týkajících se kont W, zejména též v četných, spore;:h,ve~~nJch, proh
nynější žalované, dovolaCím soudem opět a opet vylozeno, pn cemz byl~
vyvráceny též námitky, jež žalovaná i v tomto sporu opakUJe. A,le n~l1l
tu předpokladú ani prvého, ani třetího odstavce čl. 376 obch. zak. Zalovaná banka nedala na jevo, že do obchodu, jí přikázaného, vstwpuje
sama jako kupitelka. Že slova »za cenné papíry od Vás převzaté« (nikoliv »od Vás kaupené«) nemají toho významu, jest dovolacímu saudu
známo ze znaleckých posudků, podaných v jiných podobných sporech.
Dle třetího odstavce čl. 376 obch. zák. byli by ovšem žalobci oprávněni
bývali, držeti se žalované jako přímé smluvnice s právním účinkem, že
by byla povinna vyplatiti jim kupní cenu v korunách československých,
neboť žalovaná nepojmenovala žalobcům jiného. kupitele, a okolnost,
že bursovní dohodci neuvádějí jména kupitelova, vzhledem k přesnému

a jasnému doslovu zákona nevadí; nepravdivost tvrzení, že dohodci
nel;lOhou ani uvésti jména kupitele, byla pak v tomto sporu výpovědí
svědka prokázán2. Než žalobci nepoužili včas a řádně práva, vyhrazeného jim v třetím odstavci čl. 376 obcll. zák. Nejvyšší saud zaujímá v té
příčině toto stanovisko: Dle zmíněného ustanovení zákona jest komitent
ovšem oprávněn, držeti se jako kupitele nebo prodatele sama komisionáře nepojmenoval-Ii tento - jako v tomto připadě - zároveň s oznámenim '0 provedení příkazu někoho. jiného jako kupitele nebo prodatele.
Hledíc k dalekosáhlým důsledkúm tohoto vstupu komitenta (na rozdil
od vstupu komisionáře dle prvního odstavce čl. 376 obch. zák.), nutno
však žádati, by komitent způsobem, vylučujícím jakoukoliv pochybnost,
v čas použil vúči komisionáři práva, jež mu propůjčuje čl. 376 odstavec
třetí obch, zák., jehož se však, jako každého jiného práva, může vzdáti
ne jen výslovně, nýbrž i mlčky (§ 863 obč. zák.), a prohlásil, že se drží
komisionáře jako kupitele nebo pro datele. Ale toho žalobci neučinili.
V tom, že se ohradili proti zřízení konta W a neschválili výpisů z tohoto
konta, nelze ještě spatřovati použití práva dle čl. 376 odstavec třetí obch.
zák., ježto mohli při tam vycházeti i s jiných právních hledisk, než právě
s hlediska čl. 376 odstavec třetí obch. zák. Zásadně lze sice připustití,
že použití práva dle tohoto článku zákona není vázáno na určitou lhůtu
a časově tlení omezeno, ale právním pravidlem, jež uznává literatura
a judikatura, jest též, že, zaslal-Ii komisionář komítentoví vyúčtování
o provedeném příkazu, z něhož jest patrno, že, ač nepojmenoval' jiného
smluvníka, přece nechce býti pokládán za přímého smluvníka ~ jak
tomu bylo v toni10 případě - komitent musí bez zbytečného odkladu
dáti na jevo svou vúli, ie se chce držeti kOlnisionáře jako přímého smluvnlka, jinak se pokládá za to, že se vzdává tohoto práva a spokojuje s nároky, které mu příslušejí protí komisionáři jako zmocněnci dle čL 361
a násl. obch. zák. Opačný názor nelze uvésti v soulad se zásadou obchodnické poctivosti a slušnosti, a byla by také ohrožena potřebná jistota'
v obchodním styku, kdyby komitent, jenž původně nepomýšlel na to,
použíti práv, plynoucích z čl. 376 odstavec třetí obch. zák., dodatečně
dokonce po drahné době, když by se mu to právě hodilo, chtěl na újmu
komisionáře těžiti z okalnosti, které před tím nepřikládal žádného vÝc
znamu, - že mu komísionář svého času nepojmenoval kupitele nebo
prodatele. To platí také v tomto případě o žalobcích, kteří si teprve
v žalobě, podané po více než devatenácti měsících, vzpomněli na ustanovení čl. 376 odstavec třetí obch. zák. Pouhé mlčení není ovšem sama
o sobě za pravidelných pomě,ů ani souhlasem, ani vzdáním se práv,
ale nabývá toho významu tam, kde provázející okolností nedopouštějí dů
vodně pochybovati o tom, že by strana nemlčela, kdyby nesouhlasila nebo
nevzdávala se práv, kde tedy mlčení nelze vykládati jinak, než jako souhlas nebo zřeknutí se (§§ 863, 914 obč. zák., čl. 279 obch. zák), zvláště
ve styku obchodním, který jest ovládán zásadou důvěry a poctivosti,
a v těch případech, kde zájmy druhé strany toho vyžadují, by spolusmluvník se výslovně vyjádřil, zda chce přivoditi určité právní důsledky.
žalobci,nepouživše náležitě a v čas práva dle třetího odstavce čl. 376
abch. zák., nemohou tedy již uplatňovati toto právo. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, jež žalobci v dovolací odpavědi doslovně uvádějí, mělo
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zcela jiní' skutkový podklad; šloť v dotyčné~ případě o vstup komisionáře dle prvního odstavce čl. 376 obch. zak., Illkohv o vstup kOl;utenta dle třetího odstavce téhož článku, - a proto nemohou se ,ho zalobci dovolávati ve svůj prospěch. Z ustano~ení čl. 3:6_ obch·o z~k. n~
mohou tudíž žalobci odvoditi nárok žalobl11. TvrzenI zal ob cu, ze v~
těžky cenných papírů, prodaných, ja~, zjiš,těn?, po 6. únoru ~919 na VIdeňské burse, mohly přes zákaz nar;zelll vlady _~_e, dne 6. ,unora 1919,
čís. 57 sb. z. a n., do tuzemska býl! prevedeny, pncI se ] ~snemudo~lovu
tohoto nařízení; převod přes to provedený byl by ostat1e dle ~ehoz ~a
řizení neplatným, a z neplatného převodu, nebyla by vZ,nIkla_ zalobcunI
žádná práva. Lze však souhlasiti s .od,:olaclm so~dem po_md, ze by m?hl
žalobcům proti žalované příslu~el! nar?k ~a _nahr~du _~ko~y, uplatnovaný již v prvé stolici, proto, ~e zalovana ~esetnla,peče radn_e~? .obchodnika a nedbala zájmů zalobcu, tedy poruslla povlnnosl!, Jez ]1 ]"ko komisionářce ukládal čl. 361 obch.zák. Příkazy k prodeji cenných papírů
byly dány dne 10. a ll. února 1919, tedy v době, kdy nařízení vlády
ze dne 6. února 1919 bylo již vydáno a nabylo účinnosti. Žalovaná sama
uvedla, že ihned po vyhlášení tohoto nařízení bylo všem bankám v oblasti
Československé republiky ministerstvem financí přikázáno, by od
6. února 1919 vklady nebo převody z Vídně nebo jiného rakouského
města připisovaly zákazníkům na zvláštní konto, s nímž zákazníci mohou
disponovati zatím jen v Rakousku. Tím, že kraslická expositura jest závodem venkovským, který prý nevědělo tomto příkazu, nemůže se žal.ovariá. vymlouvati, neboť obchod šel, jak patrno z předložených hsttn,
Pražským závodem, který zajisté vědělo příkazu, Byť i ani banky v první
době nebyly si plně vědomy dosahu tohoto příkazu a nařízení ze dne
6. února 1919, čís. 57 sb, z. a n., musilo jim přece tolik býti známo, že
při prodeji cenných papírů ve Vídni po 6, únoru 1919, výtěžky nebudou
moci býti převedeny do tuzemska a v tuzemsku nebude mOžno jimi disponovati. Proto bylo povinností zřízenců žalované banky, z jejichž jednání a opomenutí banka jest práva, a to ne-li zřízenců kraslických, tož
alespoň pražských, aby žalobce, kteří nebyli zvláště poučení ministerstvem financí a proto snad ani nevěděli o onom nařízení, upozornili na
důsledky prodeje cenných papírů ve Vídni a dotázali se jich, zda si přes
to přejí, by papíry na vídeňské burse byly prodány, Kdyby byli žalobci
po takovém upozornění a dotazu trvali na prodeji ve Vídni, byly by
ovšem veškeré důsledky provedeného prodeje šly na jejich vrub. Proto,
že se žalovaná nezachovala tak, jak uvedeno, ručí žalobcům dle čl. 362
obch. zák. za škodu, která jim tím snad vzešla a jež v žalobě jako důvod
žalobní byla udána. Nelze však souhlasiti s odvolacím soudem potud,
pokud nezabývaje se dále otázkpu, zda žalobcům vzešla škoda právě ze
zavinění žalované, po případě otázkou výše škody, prostě předpokládal,
že škoda, již žalovaná žalobcům povinna jest nahradíti, rovná se kupní
ceně prodaných papírů, docílené na vídeňské burse, ale v korunách če
skoslovenských. Příčinnou souvislost škody se zaviněním žalované a výši škody musí dokázati žalobci. Není vyloučeno, že by byli žalobci přes
upozornění a dotaz svolili k prodeji cenných papírů na vídeňské burse,
a tu ovšem nebyla by jim vzešla žádná škoda, zaviněná žalovanou. Ze
by nebyli svolili k prodeji na vídeňské burse, bylo by po případě lze do-
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voditi z tvrzené, ale nezjištěné skutečnosti, že chtěli, aby prodej byl proveden v Praze. Kdyby se však dalo zjistiti, že žalobci, byvše náležitě
upozorněni a dotázáni, nebyli by svolili k prodeji ve Vídni, byly by tu
dvě možnosti. Bud'to byli by si žalobci ponechali cenné papíry, a tu by
měli nárok na' jejich nynější hodnotu; nebo byli by jeve vhodné době
prodali v tuzemsku, bylo-li to vllbec možno, a v tom případě mohli by
požadovati tolik, kolik by za ně v tuzemsku byli vytěžili. Nelze však
beze všeho tvrditi, že by se tento výtěžek rovnal výtěž~cu, docílenému
ve Vídni. V naznačených směrech nebylo nic předneseno, nejednáno a
nic nezjištěno, dovolaCÍ soud nem(lže tedy ve věci rozhodnouti a proto
nezbývá, než dle §§ 510, 503 čís, 2, 496, 513 c. ř. s. zrušiti rozsudek
cdvoladho soudu, a poněvadž jest patrně třeba jednání v první stolici,
by se vcc stala zralou k rozhodnutí, též rozsudek soudu prvé stolice,
~ vrátiti věc tomuto soudu, jemuž bude náležeti, by postupoval dle
S§ 182, po případě 351 a 273 c, ř, s.
čís.
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_ Tím, že obdařený převzal nemovitost s břemeny a vyhradil si 81uzebnost bytu, nepřestává smlouva býti darováním. Lhostejno, zda podnětem dllrovací smlouvy bylo, by jí byl někdo. obohacen. Spadá sem
též darování za účelem zřízení věna osobou, jež k tomu nebyla povinna.
Bylo-y sp~je.no se ž3~!?bou n~ plnění zbytečné žádání určovací, jest
je (po pr!pade I ve vysslch stoltclch) vypustiti.
~

(Rozh. ze dne 26. června 1923, Rv I 205/23.)

;Ž.alobkyně. Marie. P-ová. postoupila Marii Š-ovéa jejímu manželi
l:otarskym spisem -dum proti tomu, že manželé Š-ovi nřevzali knihovní
dluhy a zavázali se, poskytovati žalobkyni v domě bydlení. Ježto jí napotom. ubližovali, domáhala se žalobkyně, by uznáno bylo prÁvem že
I ~ smlouva ohledně d_omu jest neplatnou, 2. že žalobkyně jest op;'ávnena, smlouvu oh}edne domu odvolati, 3, že žalobkyní přísluší vlastJllC~e prav~ r:a dum a.4. že .ž,~lovp-n~ jsou povinni, do 14 dnů pod exekU~1 vydali zalobkym prohl3.sem, ze svolují ku vkladu vlastnického
prava pro ~arn P-ovou _na dům,. O b a .n i ž š í s o u d y žalobu zamítly,
.o d vol a c I s o II d z techto d u vod ll: První soud pokládá smlouvu
me~1 str,anam} za ryzí smlouvu trhovou dle §u 1053 obč. zák, a nikoli
za Jednaní _dilem úp!atné, díle~.bezplatné a následkem toho vylučuje
pr~ te~to pnpad moznost odvolaní pro hrubý nevděk po rozumu §u 948
obc. zak. Naproll tomu soud odvolací hledě ku st·vu věCI' ]'aky' b 1
d b-,
I
'
C',
Y
v o e uz~vrent srn ouvy, a vzájemným poměrům stran má za to že
ve smlo~ve .nutno shle_dáv,ati aspoň ~ástečné darování. Ovšem 'jest
pravda, z~. dum nebyl predan bezuplatne. Bylo sice prvou stolicí opomenuto, z]lsllh, lakou cenu dům ten v době postupu měl a jaká byla
kap'ltahso~ana :ena užíváni bytu, vyhraženého pro žalobkyni, avšak
toh" ]e~tJlsto, ze, I kdyby cena toho domu nebyla přesahovala, jak ve
smlo~ve Jest uv~den~, 70.000 K, - skutečná úplata za dům zůstala za
skutecnou cenou predaneho domu i po odečtení převzatých dluhů
Civ,!LI! ro,/';hodnllt! V.
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41.933 K 80 h. Jest ostatně známo, že ce~3':' kterou stran~,::e smlouvách udávají, bývá za účelem vymě"ření n!Z,slho poplatku mZSl a ne~o
sahuje ceny pravé, jmenovítě pří smlouvach. darov,aclch., ~oho vsak
byly si vědomy obě strany, nebo.ť jínak nelze Sl ~ysvet,hh tre,lI odstavec
smlouvy, kde se ustanovuje, že cenu domu, vza]emnyml davkaml, nevyčerpanou, pokládati jest za darovanou. Je zd,: proto sml?uva dIlem
úplatná dílem bezúplatná, jak ji na zřetelI maJl ustanovem §§ 935 a
942 obČ. zák. a na takovou smlouvu, pokud jde o část darovanou, vztahuje se též ustanovení §§ 947, 948, 950 a 951 obč. zák., neboť nikde
se nepravÍ, že ustanovení ta platí pouze o oněch právních jednáních,
je~ jsou ryzími smlouvami darovacími. Nicméně i kuyby bylo správllo,
že dům měl v době předání cenu 180.000 K, jak tvrdí strana žalující,
nebyl by žalobní nárok odůvodněn. Žalobní nárok v prvých třech odstavcích jest významu po výtce předurčujícího, je to žaloba určovací
ve smyslu §u 228 c. ř. s., kdežto teprve odstavec 4. zní na plnění toho
obsahu, že žalovaní jsou povinní vydatí žalobkyni prohlášení, že svolují
ku vkladu práva vlastnického na žalobkyni. Ze žaloby vychází, že ža,obkyni jde především o toto plnění a, poněvadž určovací část žaloby
t. j. neplatnost smlouvy ze dne 15. ledna 1920 a oprávněnost odvolati
dar jest pouze předpokladem žaloby o plnění a v tomto případě plnění
se žádá, jest určovací'část žalobního žádání dle §u 228 c. ř. s. nejen
zbytečnou, nýbrž i nepřípustnou. Avšak, třebaže žalovaní dopustili se
hrubého nevděku a odvolání daru bylo by v tomto případě ospravedlněno, není oprávněn nárok žalobkyně na nabytí práva vlastnického
k celému domu, jak v žalobě jest uplatňován. Ona část domu, jejíž cena
kryta byla vzájemnými dávkami žalovaných, nemůže žalovaným býti
odňata a příslušel by žalobkyni nárok pouze na onu část domu, která
byla darována. Určení této částky a vrácení její není však in natura
možným a přislušel by žalobkyni pouze nárok na její cenu § 919
obč. zák.
Ne j v y Š š í s o u d uznal právem, že žalovaní jsou povinni, vydati
žalobkyni prohlášení, že svolují ku vkladu práva vlastnického pro žalobkyni na dům č. p. 239.
Důvody:

Dovolání, opírajícímu se o čís. 2, 3 a 4 §u 503 c. ř. s., nelze upříti
oprávnění. Oba nižší soudy rozhodly souhlasně a správně, že se žalovaní
dopustili vůči žalobkyni hrubého nevděku ve smyslu §u 948 obč. zák.
Toto rozhodnutí nebylo žalovanou ~tranou v opravném řízení napadeno a vzhledem k odsuzujícím rozsudkům trestních soudů, jimiž byli
žalovaní pro zlé nakládání a ublížení na cti odsouzeni, bylo by se jakékoliv brojení proti němu musilo minouti s úspěchem. Že úmluva o zřek
nuti se práva, odvolati darování pro nevděk, byla by proti dobrým
mravům a proto dle §u 879 obč. zák. nicotná, uznali žalovaní sami již
v žalobní odpovědi a uvádějí správně, žé dotyčný odstavec předací
smlouvy týká se jen odvolatelnosti smlouvy z důvodů jiných. Rozhodnutí sporu záleží tedy pouze na tom, zdali smlouva, uzavřená notářským
spisem ze dne 15. ledna 1920 jest darováním či smlouvou úplatnou.
Ani nejasné a nepřesné poznačení smlouvy jako smlouva předací, ani

názor pisatele smlouvy nemohou tu padati .na v,áhu, nýbrž pouze její
skutečný obsah a vlIle stran. Nelze souhla.Slh ~ nazorem prvn;ho soudu,
že smlouva jest ryzí smlouvou trhovC'u, al1l s nazorem odvolaC1ho soudu,
že jest smlouvou smíšenou, dílem ;jplatnou, dílem bezúplatnou. Dle
§u 939 obč. zák. jest smlouvou darovací smlouva, k,temu se vě.c jinému
přenechá bez úplaty. Podstatným znakem darovacl smlouvy jest tedy
její bezúplatnost, naproti tOI11U nezále~í n~ tom, ,zd~. ~ylo j~jím před
mětem, aby někdo byl obohacen, či nejaky podnet jll1y. Am okolnost,
že účelem darováni bylo v tomto případě patrně zřízení věna, není na
závadu posuzování smlouvy darovací, neboť žalobkyně nebyla povinna,
by své 2alované neteři věno poskytla (§§ 1220, 940 obč. zák.). Odvolací soud pokládá smloC!vu za čústečně úplatnou, protože žalovaní pře
vzali s darovaným domem hypotekární dluhy 41.933 Kč 80 h a poně
vadž si žalobnice vymínila v darovaném domě služebnost bytu. Ale tato
břemena, převzatá s domem, zmenšují sice cenu domu a daru, nejsou
však úplatou ve smyslu §§ 938, 917 a 921 obč. zák. Dle těchto zákonných předpisů lze rozuměti úpbtou jen statky a práce, které se ze jmění
spolusmluvníka navzájem plní. Služebnost, váznoucí na darovaném domě, a hypotekární dluh, který dle §§ 443 a 1409 obč. zák. již dle zákona každý nabyvatel nemovitosti spolu s nemovitostí převzíti musí,
nejsou vzájemnou hodnotou, poskytovanou ze jmění nabyvatelova, a
nejsou proto úplatou. Že pouhé převzetí dluhu nečiní z darování nutně
již smlouvu smíšenou, plyn.e také z §u 944 obč. zák., který připouští
darování celého jmění, tedy souhrn n·,lajetkových práva závazků. Bře
mena, žalovanými převzatá, nejsou překážkou, by darovací smlouva
nebyla ohledně celého domu zrušena, jak mylně dovozuje soud odvolací. Zřízerrá služebnost bytu pomine konsolidací, hypotekární dluhy
musí již dle §§ 443 a 1409 obč. zák. převzíti zároveň s domem žalobkyně zpět. Dovolací důvod nesprávného právního posouzení jest tedy
opodstatněn, a bylo již z tohoto důvodu dovolání a žalobě vyhověti,
aniž třeba se zabývati tvrzenou neúplností řízení, která jest uplatňo
vána jen pro případ, že by dovolací soud pokládal smlouvu za smlouvu
smíšenou. Dovolací důvod čís. 3 §u 503 c. ř. s. nebyl dovolatelem vů
bec proveden. Výrok rozsudkový byl formulován dle návrhu dovolacího,
který byl omezen proti žalobě o první tři odstavce, požadující pouhá
zjištění. Jak již odvolací soud správně uvedl, jest žaloba žalobou o
plnění, a určovací část jejího žádání byla zbytečna. Proto sluší pokládati omezení tohoto žádání na odstavec čtvrtý, požadující plnění, dle
!ju 235, odstavec čtvrtý c. ,ř. s. za přípustné. Nelze však přisvědčiti odvolacímu soudu, že pokládal nyní vypuštěnou určovací část žalobního
návrhu za nepřípustnou dle §u 228 c. ř. s., neboť § 228 c. ř. s. má na
mY,sli jen ryzí určovací žaloby, kdežto v projednávaném případě jde
o, zalob,u na ,pl~lění, sp?je~ou se z~ytečnýrl1' návrhem na zjištění sporneho predurcujlc,ho pravlllho pomeru.
čís,

2766.

I mimosoudní výpověď, jež nevyhovuje náležitostem §u 562, odstavec prvý a druhý, c. ř. s. může býti základem soudního jednání a dlužn<>
proti ní podati námitky zejména i po stránce fonnální.
7\"
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Nabyvatel nemovitosti není, dokud mu nebyla knihovně připsána,
k výpovědi nájmu nemovitosti.

oprávněn

(Rozll. ze dne 26. června 1923, Rv I 535/23.)
žalovaný dostal dne 16. říjn~ 1922 mim,:soudní výpověd' ,?c! žalobci] a dne 18. října 1922 od Bedncha S-a, jenz nemOVItostI, jlchz pacht
vypovídal, ocl žalobců koupil, avšak dosud nepřevzal. zalovaný podal
proti výpovědem námitky, jimž p ľ o c e s 11 í s o Ll cl P r v é s tol i c e
nevyhověl a ponechal výpověď v platnosti. O d vol a c í s o u d prohlásil výpověd' bezúčinl1ou, maje za to, ŽE v)rpověď ze dne 18. října
1922 nelze vůbec pokládati za účinnou, ježto byla dána osobou třetí,
nikoliv propachtovatelem, kdežto výpověď ze dne 16. října 1922 nem'·'
náležitostí §§ 565, 562, odstavec prvý a druhý c. ř. s.

Nejvy

Š

Důvody:

Dovolání, opírající se o dovolací důvody čís. 2, 3 a 4 §u 503 c. ř. s.,
provádí ve skutečnosti pouze tento důvod, vytýkajíc v první řadě nesprávnost právního názoru odvolacího soudu, že mil1,osoudní výpověď
žalobců ze' dne 16. října 1922 nemá náležitostí §§ 555 a 562 odstavec
prvý a druhý c. ř. S., následkem čehož ji nelze považovati za výpověď
právně účinnou, a dále že dopisu kupitele ze dne 18. října i 922 upírá
jakýkoliv vý:,mam proto, že kupitcl k výpovědi není, vůbec ?právyiěn.
Dovolání hájí dále názor, že žalovaná strana, měla-I! za to, ze l111mosoudní výpověd' nevyhovuje formálním požadavkům §u 565 c. ř. S., neměla vůbec podati proti ní soudních námitek, pročež by musila, i kdyby
straně

uměti

jen údaje tam uvedené, 1. j. označení předm~tu nájmu, a udání
ve které má nájemní smlouva skončiti, nikoli však též návrhy,
tam blíže zmíněné, ar:i poučení o podání námitek proti vjrpovědi. Z oblhůty,

sahu dopisu ze dne 16. října 1922 plyne, že výpověď žalující strany
nemá náležitosti §u 562 odstavec prvý a druhý c. ř. s., leč tím ne~í ře
že by

neměla

naprosto žádného významu;

neboť

mimosoulinÍ

prve

při

v:~povčď

nemá zákonných náležitostí,

roku ze dne 16. listopadu 1922, tedy

přednesla

však te-

opozděně, pročež

ne-

jemní, a není zde na překážku ani ustanovení §u'1 zákona ze dne 21.
dubna 1922 čís. 130 sb. z. a ll., jelikož ustanovení to nik',erak nevylučuje, že se může strana vypovězená vzdáti dotyčné námitky a opozděné
neuplatnění jí jest pokládati za rovné jejímu zřeknutí se. Jediná námitka
proti mimosoudní výpovědi včas uplatňovaná, že totiž byla dána v odj'oru se smlouvou, jest, jak ze zjištění prvého soudu plyne, neodÍ!vod"ěna, a proto byl rozsudek odvolacího soudu, třebas tu jde o mimosoudní výpověď neodpovídající předpisu §u 562 odst. 1 a 2 c. ř. s.,
změněn následkem opozděného uplatnění těchto jejich vad, a byl potvrzen rozsudek prvého soúdu, při čemž byla doba, kdy žalovaná strana
jest povinna předmět' nájmu odevzdati, hledíc k ustanovení §u 572 c.
,ř.

s.

přiměřeně

stanovena.

útraty sporu.

Konečně namítá se v dovolání, že odvolací soud neměl přehlédnouti, že
žalovaná strana v podání ze dne 21. října 1922, označeném jaku námitky proti mirr,\osoudllÍ výpovědi, vlastně žádn)'Tch námitek neuvedla,
a že k námitkám, přednesen)'m teprve při ústním jednání dne 16. listopadu 1922, nelze jako k opozděným přihlížeti. Jest přisvědčiti odvolacímu soudu, že dopis ze dne 18. října 1922, zaslaný kupitelem straně,
žalované, pokládati dlužno pro tento spor za právně bezvýznamný, neboť ve sporu nebylo vÍ!bec ani tvrzeno, že kupiteli byly nemovitosti,
o něž tu jde, a které od žalobcÍ! koupil, již také odevzdány, t. j. knihovně
mu přips{my, a nebyl proto k výpovědi nájemní smlouvy oprávněn
(§ 1120 obč. zák.). Ze srovnání §§ 565 a 562 c. ř. s. plyne, hledíc
k §u 1 čÍs. 1-8 ex. ř., že jen ta mimosoudní v}rpověď, jež má náležitosti
uvedené v §u 562 odstavec prvý a druhý c. ř. s., jest co do účinnosti
(vykonatelnosti) rovna soudní výpovědi. Těmito náležitostmi jest roz-

čeno,

mitky proti ní, a v nich uplatnil i tyto formální nedostatky výpovědi.,
I tyto formální námitky jest ku platnosti přivésti ve lhútě osmidenní,
každé pozdější jich uplatnění má za následek, že nebude lze k nim, jako
opozděným vúbec přihlížeti (§ 562 odstavec prvý a § 552 odstavec
druhý c. ř. s.). Žalovaná strana v námitkách proti mimosoudní výpovědi, doručené jí, jak sama udává, dne 20. října 1922, uvedla jen, že·
výpověď odporuje smlouvě, ostatní námitky, mezi jiným i výtku, že
třeba se ani touto nárnitlmu, ani ostatními, s nimiž je takto vyloučena,
zabývatí. Proto jest lhostejno, zdali tu jde o smlouvu pa-chto\'nÍ, či ná-

š í s o u d obnovíl rozsudek prvého soudu.

tomu tak bylo, na všechen zpÍ!sob nahraditi žalující

upříti, že se o ni může opírati žaloba na vyklizení najaté věci. Kromě
toho iest míti L;: zřeteli, že rozhodnouti o tom) zda výpověď - ať soudní
nebo' mimosoudní - má zákonné náležitosti, čili nic, přísluší jedině
soudu, a nikoli stranám, a proto, když jedlid strana výpověď dala, náleží odpLJrci, aby - chce-li se proti ní s úspěchem ohraditi, vznesl ná-

nelze zajisté

čís.

2767.

Vzájemná vykonatelnost, exekučních titulů mezi republikou
.lovenskou a královstvím Italským není dosud zaručena.
(Rozh. ze dne 26.

června

česko

1923, R II 129/23.)

Žádost, by povolena byla exekuce na základě právoplatného roz,udku bursovního smírčího soudu v Terstu ze dne 23. prosince 1922,
s o udp r v é s t o I i c e (zemský soud) zamítl a uvedl v podstatě
v důvodech: československá republika neshodla se dosud s Italií o vzájemném povolení a

VýkOlh.-l

exekuce.

Nařízení

l11inisterstv~ spravedl~

nosti ze dne 10. prosince 1897 čís. 288 ř. zák. týkalo se pouze dohody
mezi ltalií a bývalým "Rakouskem, převratem však změnily se zdejší
státni poměry a nelze proto, uznati platnost nařízení toho pro Česko
slovenský stát. Rek u r s n í s o u d zrušil napadené usnesení prvého
věci znovu jednal, pomina uplatňov2I1i zamídůvod. D ů vod y: Podle §u 19 ex. ř. lze na základě cizozemských
exekučních titulL! povoliti v tuzemsku exekuci jen tehdy, když vzájemnost
je zaručena buď státními smlouvami nebo prohlášeními, vládou o tom

soudu a uložil mu, by o

tací
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učiněnými

a v říšském zákoníku uveřejněnými. Nařízením bývalého mínisterstva spravedlnosti ze dne 10. prosince 1897, čís. 288 ř. zák. byly
uveřejněny předpisy čl. 941 italského c. ř. s. o vykonatelnosti cizích
rozsudků a rozsahu vzájemnosti, těmito ustanoveními zaručené. Toto
nařízení, jež se ní kterak nepříčí základním zásadám státního zřízení
Československé republiky, bylo zákonem ze dne 20. října 1918, čís. 11
sb. z. a n. zachováno v platnosti. Je tedy vládním nařízením, v říšském
zákoníku uveřejněným, v mezích čl. 491 it. c. ř. s. zaručena vzájemnost.
Nezáleží proto na tom, že československá republika, jak napadené
usnesení správně vystihuje, není vázána státními smlouvami bývalého
Rakouska a že sama dosud v řečeném směru smlouvy neuzavřela. Nebylo toho ani třeba, když vzájemnost je, jak právě dolíčeno, bez tak již
zaručena druhým' způsobenl vytčeným v §u 79 ex. ř.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D ů vod y:
Vzhledem k předpisu §u 79 ex. ř. šlo o to, zda vzhledem ku změ
něným poměrům státním platí dosud nařízení býv. min. sprav. ze dne
10. prosince 1897, čís. 288 ř. zák. i pro republiku Československo\:, a
zda čl. 941 italského civilního řádu platí v dřívějším svém doslovu i pm
území, připadší podle .mírové smlouvy St. Oermainské k ltaliL Ministerstvo spravedlnosti sdělilo na dotaz, že otázka tato dojde v dohledné
době úpravy novou exekuční smlouvou, jež má na zřeteli vykonatelnost
exekučních titulů jednotně pro celou ItaliL Nebylo proto možno stanoviti rozsah vzájemnosti vládní vyhláškou ve smyslu §u 79 ex. ř., íežto
v předpokladech nařízení ze dne 10. prosince 1897, čís. 288 ř. zák nastala změna tím, že § 941 italského civilního řádu soudního byl novelisován a podstatně zostřen královským dekretem ze' dne 20. července
191[), a že oba súčastněné státy byly na stanovisku, že vzájemnost, zaručená nařízením z roku 1897 nevíže je vzhledem ke změně státopráv,lích poměrů. Z toho vyplývá, že není zaručena vzájemnost mezi státem
Československým a Italií ve smyslu §u 79 ex. ř., a že není tu zákonné
podmínky pro povolení exekuce na základě rozsudku vyneseného italským soudem. Byl proto návrh na povolení exekuce právem zamítnut.
čía.

2768.

Sudiště

dle §u.88, odstavec druhý, j. n. nemůže založiti účet za konanou práci, třebas byl zevně poznačen jako faktura. úplata za barvení (potištění) tkanin jest úplatou za dílo, třebaže přísady k barvení
dodány barvírnou a měly větší cenu než sama práce.
(Rozh. ze dne 26.

června

1923, R II 241/23.)

Zalující firma převzala od žalované látky k barvení, obarvila je a
zaslala zpět žalované s účtem, obsahujícím doložku: »splatno a ža1ovatelno v U.« Žalobu na zapravení úplaty zadala žalobkyně na soudě,
v jehož obvodě jest obec U.. opřevši ji co do místní příslušnosti o § 88,

odstavec druhý, j. n. S o udp r v é s tol i c e zamítl námitku místní
nepříslušnosti, maje za to, že tu jde o smlouvu kupní, ježto žalobkyně
dodala látky, potřebné k barvení (§ 1166 obč. zák.). Rek u r sní
s o u d vyhověl námitce místní nepříslušnosti' a odmítl žalobu. D ů vod y: Je jisto, ·žedle§u .88 odstavec druhý j. n. mohou přicházeti
v úvahu jen žaloby z faktur za dodání zboží. Takovou fakturou není
účet za konanou práci, třeba byl zevně poznačen jako faktura. Žaloba
se co clo příslušnosti odvolávala výslovně na předpis §u 88 j. n. a zněla
původně tak, jakoby šlo pouze o pohledávku za koupené a dodané zboží,
později na námitku bylo připuštěno, že jde o pohledávku ze mzdy a také
v telegramu ze dne 26. listopadu 1921 a ve svých dopisech ze dne 3.
prosince 1921 a 31. ledna 1922 mluví žalující firma o »Lohndruck, Lohndruckpreise a Lohnware«, udávajíc pouze, že cena materiálu, při barv~ní použitého, přesahuje cenu práce, takže dle §u 1166 obč. zák jde
prece jen o kupní smlouvu. Na tomto náhledu, který však rckursní soud
Ilepokládá za správný, zbudoval první soud své rozhodnutí. V §u1166
obč. zák jest vyslovena pouze domněnka pro případ pochybností, že
tu je kup, má-li ten, kdo zpracování věcí převzal, dodati též látku dod21-li však látku objednatel, pohlížeti je na smlouvu jako na sml~uvu
o dílo. V tomto případě však není sporu o tom, že hlavní látku, hotové
tkamvo, ať vlastní, ať za tím účelem koupené, dodala žalovaná firma a
že žalující převzala pouze obarvení, tedy zušlechtění dodaných surových tkanin. Třeba žalující firma při svém díle použila též různého materiálu, jehož je při tom nezbytně potřeba, jest zbytečno o tom uvažovati, zda cena tohoto materiálu převažuje cenu vlastní práce protože
při oné zákonné domněnce přijde pouze na to, kdo dodal hl~vní věc
jež má býti zpracována, a to byla žalovaná firma. Teprve kdyby dl~
. ujednání obě strany dodaly součásti hlavní věci, dlužno zk~umati kdo
z nich dodal podstatnější, a dle toho pak v pochybnosti usuzov~ti na
kup anebo dílo. Žalující firma však nedodala ani sama celé hlavní věci
jež, ,?,ěla b~ti ~ ní podrobena zušlechťovacímu procesu, ani podstatné
je)' cas~l, nl;'brz .len hmotu, nezbytně potřebnou k odbor>1ému provedení
prevzate prace, jež v souhrnu se vším k tomu potřebným příslušenstvím
~yl~ ~ro m podstatou smlouvy O dílo. Že účet se mzdy, třeba poznaceny jako faktura, "ení fakturou a nemůže vůbec založiti příslušnost
soudu dle §u 88 odstavec druhý j. n., bylo již shora řečeno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Že fakturové sudišt;:; dle §u 88 j. n. může býti založeno jen nepozastaveným přijetímbktury o kupní ceně za dodané zboží, žalobkyně
v d,;,volacín: rekursu ne-popírá, a proto jde jen o to, zda je požadovaný
pemz kupm cenou za dodané zboží čili nic. Kupní cena jest úplatou za
věc, která byla někomu přenechána (§ 1053 obč. zák.). Zažalovaný peníz však jest úplatou za barvení pokud se týče potištění tkanin, dodaných žalovanou, tedy za dílo (§ 1151 obč. zák), a tudíž mzdou. Nezáleží ~a ton,r, že při barvení a tištění použito bylo různých přísad (žalobkyne), amz na tom, zda cena těchto přísad jest vyšší, než čistá mzda.
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Za1obky.ně ani netvrdí, že účtov~-:la zvláštní úplatu za upDti'ebcré pří
sady. Ustanovení §u 1166 obč. zák. ncpřic!,ází ,:ůbec v úvahu, U\;boť,
nehledíc k tomu že zásada v něm vyslovena, platI Jen v pochybnosltc: h )
kter5rch tu není)' nepřevzal~ žalobkY;lČ z hot? v ~ 11 í v~cí, n:;rbr~.po~z~

ni'ch. Podobně i zákon záborový ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 sb. z.
a n. obsahuje v §u 16 předpis o knihovní poznámce, že majetek byl za
brán. Dále jest patrno z ustanovení §u 20 zákona ze dne 30. ledna 1920
čis. 81 sb. z. a n., Že ony závazky mohou nastati jen tehdy pro vlastníka propuštěné nemovitosti, když se jim podrobí, takže nedostačí k založeni těchto závazků pouhé rozhodnuti Státního pozemkového úřadu,
nýbrž třeba jest i prohlášení vlastníka propuštěné nemovitostí, že se
podrobuje podmL,kám stanoveným Státním pozemkovým úřadem. Takovéto prohlášení však v tomto případě není listinou prokázáno. Uváživ všechny tyto okolnosti, jest rekursní soud toho právního názoru, že
navrhovaná knihovní poznámka závazků jest dle §u 20 kn. zák. nepří
pustnou. Knihovní zápis těchto závazků mohl by se ~táti též vkladem
dnebo záznamem. Jak z knihovní žádosti nade vši pochybnost patrno,
bylo žádáno pouze o knihovní pozllámku závazků, nikoliv však o jich
knihovní vklad anebo záznam, není proto třeba zabývati se otázkou,
zda posléze uvedené knihovní zápisy na základě předložených listin
'
v tomto případě byly by přípustny čili nic.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

úp r a v u hotových již věcí. Ostatek lze odkazah na, duvody, pnclne~e
k napadenému usnesení) jež hoví zjištěnému stavu veCl a zakonu a vyvody dovolacího rekursu nejsou vyvráceny.
čís.

2769.

Byl-Ii rozhodnutím Státního pO!lemkového úřadu propuštěn vlastníku ze záboru pozemek s určitými podmínkami, při čemž bylo stanoveno, že nedodrží-Ii vlastník podmínek těcb, bude Státní pozemkovj
úřad op;ávněn pozemek opět zabrati, lze to k žádosti Státního pozemkového úřadu knihovně poznamenati.
(Rozh. ze dne 26. června 1923, R 11 246/23.)
Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu v Praze ze dne 21. nJna
1922 bylo o žádosti Dra Viléma O-a jakožto majitele velkostatku T.
podané ve smyslu §u 20 zákona pří dělového rozhodnuto v ten rozum,
že se mu přiděluje pokud se týče ponechává a propouští ze záboru podle ustanoveni §u 20 zákona ze dne 30. ledna 1920 čís. 81 sb. z. a n.
(zákon přídčlový) z vložky čís. 141 poz. knihy T. parcela pozemková
Č. k. 3183 zahrada a sice mimo jiné za těchto podmínek, v listině té pod
čís. 5 uvedených; d) zámecký park a jeho okolí nesmí býti nikdy pře
měněno v užitkovou zahradu a stromoví -jeho bude všemožně chráněno,
j) podmínky tyto platí pro dnešního majitele a jeho dědic~, jakož i pro
každého dalšího nabyvatele ať celku nebo části a pro jeho dědice,
k) nepodvolení se ""mto podmínkám a ne z ach o v á n í jich v celku
i jednotlivě se strany majitele neb jeho nástupců dává Státnímu pozemkovému úřadu právo, nemovitosti poclle §u 20 zákona ze dne 30. ledna
1920 čís. 80 (správně 81) sb. z. a n. tuto propuštěné znova zabrati,
převzíli a jinak přiděliti, I) závazky tuto pod d) a k) budou knihovně
pozname:1ány v příčině pozemkových nemovitostí. žádosti Státního pozemkového úřadu, by byla knihovilě poznamenána obmezení) shora pod
d) a k) uvedená, s o u d jl 'r v é s tol i c e vyhověl, rek u r sní s o u cl
ji zamítl. D Ll 'v o d y: úle §u 20 a 73 kn. zák. přípustny jsou pouze takové knihovní poznámky, které mají buď za účel, by uvedeny byly v patrnost osobní poměry, nebo které předepsány jsou buď knihovním zákonem) civilním soudním řádem) exekučním řádem aneb jiným platným
zákonem, ku založení určitých právních účinků, jež ony zákony s tako\ou poznámkou spojují. V tomto případě opírá žadatel návrh na poznámku závazků o ustanovení §u 20 zákona ze dne 30. ledna 1920 čís.
81 sb. z. a n. Toto ustanovení zákona však nepředpisuje, že jest této
knihovní poznámky zapotřebí ku založení právních účinků, jimž zmíněné závazky odpovídají, ač zpřízněný zákon ze dne 8. dubna 1920 čís.
329 sb. z. a n. v §§ 3 a 9 obsahuje, ustanovení, které výslovně předpi
suje knihovní poznámku ku založení právních účinků, tam blíže uvede-

Dltvody:

i,
1

I
I;

I'
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Závazek d) chová v sobě pro vlcstníka omeze,:: jeho disposičních
práva tudíž omezení ve správě majetku, pokud se právě tohoto objektu
týče, a spadá tedy zřejmě pod osobní poměry, jichž uvedení v patrnost
knihovní poznámkou §u20 lit. al knih. zák. dovoluje. K tomu doložiti
díužno ustanovení §u 10 zákona ze dne 5. prosince 1874 čis. 92 z. zák.
pro Čechy, jež stanoví, že na listu závad mají udána býti mimo jiné »taková omezení v nakládání knihovním tělesem neb jeho částí, jimž každý
vlastník statku podroben jest,« což právě na náš případ dopadá. Tím
jest vyřízena první otázka a netřeba se zabývati otázkou další, zdali,
jak Státní pozemkový úřad se snaží dovoditi, jde tu o právní účinky ve
smyslu §u 20 lit. b) knih. zák., a tudíž o poznámku dle tohoto ustanovení a §u 73 knih. zák., jichž Státní pozemkový úřad se dovolává. Jen
podotknouti dlužno, že konstrukci, jako by šlo O negativní služebr nst,
jak myslí majitel) nelze přijmouti) vždyť, jak sám ve stížnosti praví) tlení
uveden ani právní podmět, v jehož prospěchu závazek stanoven.
V pravdě jde o omezení faktické disposice vlastníkovy z důvodů veřej
ného zájmu - proto není žádný podmět jako oprávněný uveden, - jež
jsou vytčeny v §u 20 příď. zák. Proto také nelze souhlasiti s rekursním
soudem, jenž s majitelem míní, že závazek takový bylo by zapsati vkladem anebo záznamem. Avšak uvedené rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, v němž závazky ty stanoveny, jest dúkaz tvořící listinou ve
smyslu §u 52 knih. zál",., na jakou poznámku dle §u 20 lit. a) knih. zák.
povoliti lze, a mimo to § 27 příď. zák. ustanovuje výslovně, že konečná
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu (v přídělovém řízení) rovnají
se lislínám vkladným. Proto je docela nerozhodno, že § 20 příď. zák.
praví, že Státní pozemkový úřad může svoliti, aby ta která nemovitost,
jejíž zachování v daném stavu je ve veřejném zájmu, byla vlastníku ponechána mimo výměru, na niž má dle §u 11 záb. zák. nárok, tedy na
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vice, bez nároku, jestliže se vlastník podrobí podmínkám, stanoveným
Státním pozemkovým úřadem v dohodě s příslušnými jinými stolicemi.
Toto podrobení není podmínkou pro zápís příslušného omezení, jak tomu vlastník a rekursní soud chtějí, a nemusí tedy v listině býti vykázáno, nýbrž bylo nejvýš podmínkou pro rozhodnutí Státního poz.emkového úřadu, museloť tu býtí, měl-li Státní pozemkový úřad k ponechání
svoliti. Ptáti se po něm musil leda Státní pozemkový úřad, nikoli však
soud při vyřizování knihovní žádosti, a proto to zde vůbec netřeba vyšetřovati, zde záleží jen na obsahu listiny, jež, jak řečeno, nadána jest
vkladnosti. Neboť i v případě, že se Státní pozemkový úřad po podrobení tom netázal, jest to stejné, vždyť nepodrobí-li se vlastník, tento
příděl sám lim znJaří, dle listiny zrovna tak, jako dle zákona (§ 20)
(v listíně to ustanovuje lit. k). Není tedy majitel ani přes poznámku
nucen, aby se podrobil, a neděje se 'mu tedy poznámkou 'nižádná újma,
jenže, nepodrobí-li se, ztratí tím dobrodiní, jež mu Státní pozemkový
úřad v listině pro případ podrobení se přiznal, ale tato ztráta jest již
v zákoně, jak uvedeno, založena. Jestliže tedy pod lit. k) listiny stanoveny právní následky nedodržení závazku pod lit. d) uloženého, je to
v zájmu evidence právního stavu, by i tyto následky v knihách pozna·
menány byly, a není tedy ani proti této poznámce závady, když právě
poznámky §u 20 písm. a) knih. zák. evidenci poměrů, omezujících
víastníkovo disposiční právo, slouží a k evidenci té bez odporu náleží
nejen omezení samo, nýbrž i jeho právní účinky, které ale ovšem potřebí
vyznačiti jen, nejsou-Ii zákonem samým dány (jako tomu na př. při
účincích nezletilosti a pod.), tedy zejména zakládají-li se na smlouvě
nebo výroku úřadu, jako zde. K tomu doložiti dlužno, že sice zákon, jak
uvedeno, ustanovil, že vlastníl,u nemá objekt ponechán býti, nepodrobí-li 'se podmínkám, avšak neustanovil, co se stane, pakli vlastník se
sice podrobí, a tedy ponechání vymůže, avšak potom závazek nedodržuje; tu hy nastala otázka, zcla má ho Státní pozemkový úřad (vůbec
stát) k dodržení donucovati a jak, či jaké jiné následky to má, zda zejména ponechání se tím zvrátí. Listina této líochybnosti čelí, rozhodujíc
se pro alternativu poslednější, i jest to v zájmu realitního obchodu, by
pdvní následky nedodržení závazku byly z knih patrny.
čís.

2770.

Jde-Ii o úpadkovou pozůstalost, lze vyjevovací přísahu dle §u 100
konk. řádu požadovati pouze na dědicích, zůstavitelem jmenovaných
anebo po zákonu k dědění povolaných a k pozůstalosti se přihlásivších,
nikoliv však na nepominutelných dědidch, jichž zůstavitel dědici ne~
ustanovil.
(Rozh. ze dne 26. Června 1923, R II 247/23.)
K o n k u r s n i k o 111 i s a ř nařidil k návrhu správce úpadkové podstaty výkon vvjevovací přísahy dle §u 100 kon. řádu dětem úpadce, ač
v závěti byla dědičkou ustanovena pouze úpadcova manželka. R e _
k u r sní s o u d zamítl návrh správce úpadkové podstaty. D ů vod y:

Podle §u 100 k. ř. může vyjevovací přísaha uložena býtí jen dědicům,
kteří skutečně dle stavu věci jsou dědici po rozumu zákona ohledně
úpadcovy pozůstalosti a kteří jako takoví v řízení pozůstalostním také
vystupuji. Jimi jsou však jenom ti, kdož se jako <iědicí k pozůstalosti
přihlásilí (§ 799 obč. zák.). Jen ti mohou V úpadkovém řízení o pozů
stalosti přicházeti v úvahu jako dědíci ve funkci úpadcově. Dle pozů
stalostních spisů jest dle obsahu poslední vůle, jejíž pravost nebyla popřena, jedinou dědičkou pozůstalosti po úpadci jeho manželka, která se
k pozůstalosti také přihlásila. Děti zůstavitelovy nebyly poslední vůlí
za dědice ustanoveny a také se k pozůstalosti jako dědicové vůbec ani
nepřihlásily. Napadené usnesení konkursního komisaře, jimž uložil stě
žovatelům povinnost výkonu vyjevovací přísahy, nemá proto v zákolO'
opory.
N e j vy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Konkursní řád v pátém odstavci §u 100 obsahuje ustanovení o vyjevovaci přísaze, kterouž úpa d c e, jakmile stav aktiv byl inventářem'
upraven, k návrhu správce podstaty nebo některého konkursního vě
řitele nebo na příkaz konkursního komisaře má vykonati, a v šestém odstavci téhož paragrafu stanoví, že, je-li úpadcem obchodní společnost
nebo právnická osoba, určí konkursní komisař, zda všichni nebo kteří
z osobně ručících společníků nebo likvidatorů neb osob, oprávněných
k zastupování právnické osoby, mají vykonati vyjevovací přísahu. Dle
motÍvu k §u 100 konk.- ř. řeší jeho poslední odstavec, navazuje na § 373
c. ř. s., otázku, kohQ při k o I e k t i v nic h úpa d c í c h stíhá povinnost vyjevovací přísahy. Z toho jest patrno, že zákon ukládá v naznačených. případech povinnost, vykonati vyjevovací přísahu, zástupcům
(representantům) úpadce, ne však jinym osobám (na př. komanditistům), i kdyby tyto znaly úpadcovy poměry snad lépe, než jeho záslupci. Pokud pak v šestém odstavci §u 100 konk. ř. pamatováno jest
také na ten příp3d, Ž~ úpadcem jest pozůstalost, a tu se obdobně stanoví, že konkursní l~o:Tiisu.ř určí, zda všichni dědici nebo kteří z dědiců
Ili.ajl vykonati vyjevovací přísahu, nelze vzhledernl k tomu, co uvedeno,
;;ochybovati, že děd i c i rozuměti jest také jen ty osoby, které dle zálmna zas:upují pozLlstalost, představuji (representují) zůstavitele, tedy
osoby, které v tom kterém případě zůstavitelovou vůlí nebo zákonem
k dědic!ví jsou povolány a k pozůstalosti se přihlásily (§ 547 obč. zák.),
nikoli však osoby, kterým by jinak sice příslušelo právo dědické, které
však skut'2čně dědici nejsou, zejména ne dědice nepominutelné, jež zů
stavitel v poslední vůli neustanovil za dědice, jimž by tedy příslušel nanejvýš nárok na povinný dil, jak tomu právě v tomto případě u zůsta
vitelových dětí. Tomu1o jasnému úmyslu zákona musí ustoupiti úvahy,
jimiž se správce úpadkové podstaty snaží dokázati účelno'st toho, by
v tomto případě vykonána byla vyjevovací přísaha ne jen přihlášenou
universální dědičkou , úpadcovou vdovou, nýtfŽ i zllstavitelovými dětmi,
které nejsou sice dědici, ale znaji prý majetkové poměry úpadcovy.
hávem zamítl tudíž rekurs ní soud příslušný návrh správce úpadkové
podstaty a dovolací rekurs není odůvodněn.
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2771.

NáhrHc'ovv zákon (ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.).

»Nadřízeňým« soudem (soudem »druhé stolice«) ve smyslu §u 46
zák. rozumí se vrchní zemský soud, nikoliv Nejvyšší soud.

(Rozh. ze dne 26.

června

1923, R li 248/23.)

Do usnesení zemského soudu v Brně jako soudu rekuľsního, jimž

Smlouva o převzetí zastupování právním zástupcem jest smlouvou
o dílo, nikoliv smlouvou zmocňovací. Jest uzavřena teprve převzetím
zastupování.
Ustanovení §u 1167 obČ. zal<. o lhůtě, v níž dlužno náhradní nárok
uplatňovati, nevztahuje se na právní poměry vzešlé před nabytím účin
nosti m. dílčí novely. Předpis §u 152 \II. dílčí novely týká se pouze
smluv Služebních, nikoliv smluv o dílo.

bylo potvrzeno rozhodnutí státního pozemkového úřadu o stanovení
přejímací ceny za zabraný majetek, byla vznesena stížnost k Ne j v y šs i ln U S o u d u, jenž jí vrátí! soudu prvé stolice s poukazem, by ji
předložil

vrchnlrnu zemskému soudu v

Brně

jako soudu rekursnímu a

o iom10 poukazu obě strany uvědomil, neboť vzhledem k předpisů:n
§u 46 staré znění a nové znění zákona náhradového nemůže býti pochybnosti

tom, že

O

»nadřízeným

soudem« a »soudem druhé stolice«,

z Jehož potvrzujicího rozhodnutí původně další opravný prostředek odepřen, novým zněním však k Nejvyššímu soudu připuštěn byl, míní se
vrchní zemský souO a nikoli Nejvyšší soud.
čís.

Vyživovací povinnosti nesprošťuje se otec tím, že se
chová neslušně a urážlivě.
(Rozh. ze dne 26.

června

dítě vůči němu

1923, Rv II 532/22.)

žalobě zletilého syna na otce o placení výživného o b a n I z s I
o u d Y vyhověly, o d vol a c Í· s o u d uvedl v otázce o niž tu jde
v d Ů vod ech: Co se týče tvrzení v odvolání žaíov;l~ého, že se ža~
lobce vůči němu nesynovsky chová, jest toto udánlivé chování žalobcovo, nehledíc k tomu, že kdyby i k němu skutečně došlo, bylo by aspoň
částečně odůvodněno pozůstalostními spisy po matce žalobcově a manžele, hlovaného a zvláště její poslední vůlí, jež za jednání byly pře
eteny -. pro tento spor bez význam'u, poněvadž vyživovací povinnost
S

otcova trvá i

vůči

synu

dědictví

(Rozh. ze di:c 26.

nehodnému (viz rozhodnutí Nejvyššího

soudu ze dne 3. února 1909, sb. XII. 4538 aj.).
N'e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů pro kusost
řízení a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl, a

června

1923, Rv íl 596/22.)

žalovaný, opavskS' advokát, zastupoval v letech j902-1904 ža_i?bce, říšskéllU Němce, ve sporu, jenž dopadl pro žalobce nepříznivě.
\i ľ~ce 1922 d?máhal .se žalobce na žalovanélh zaplaceni peníze, jenž
dle Jeh? tvrze~l představoval škodu, již utrpěl špatným vedením onoho
~p'.oru z~lovanym. _Pro c e s II í s o II d P r v é s t o I i c e žalobu za-

nllH. Ll u v,o d y: žalovaný namítá mimo jíné tříleté promlčení, žalobce
mol za to, ze spornou včc jest posl1zovati dle říšsko-německého práva,
~?e platí promlčení třicetileté. Jest tu roužiti práva tuzemského, ježto

Jae o smlouvu

2772.

2773.

zmocňovací,

jež jest právním jednáním,

oboustranně

za-

vazujícím, byla zde uzavřena a jest jí proto dle §u 36 obč. zák. posuzovatI dle tuzemského práv". Není o tOIE' pochyby, i,e tll ide o náhradu
škody a jest proto žaloba dle §u 1489 obč. zák. promlČena. O d v ol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů v o. d y: I odvolací soud má za to

že, žalob ní nárok jest promlčen, ovšem z jiných důvodů. Převezme-li
pravní zástupce provedení sporu pro stranu, nejde o smlouvu zmocňo

vací, nýbrž o smlouvu o dílo dle §u 1151 obč. zák. Požaduie-li civilní
řád soudní, by právnÍnlU zástupci byla udělena a soudu před19žena plná
moc, nestane se ještě právní poměr mezi stranou d právním zástupcem
srn1quvou zmocÍÍovací. Náhradní nárok, žalobcem uplatňovan)T, nezakiclll<i Se na nedovoleném činu (dle německého práva promlčoval by se

dle §u 852

obč.

spľ~\'l1ého

vedení spo,ru,

třech letech),
to~iž z porušení

zák. i tu ve

nýbrž jest odvozován z nepovinností, uložených žal.o-

vanClem smlouvou o dllo. Naroky tohoto druhu dlužno však jak dle tu"emského (§§ j 167. 933 obě. zák.), tak dle německého (§ 638 obč.,
zák.) práva upl2tflovati v šesti měsících. Jest tedy žalobní nárok nepochybně promlčen.

Nejvy

Š

š í s o Ll d

nevyhověl

dovolání.

uvedl mimo jiné
Důvody:

v dúvodech:
Námitka žalovaného, že žalobce pozbyl nároku na v.ýživné tím, že
se prý neslušně a nesynovsky choval vůči žalovanému) není odůvod
něna. Dovolací soud sdílí právní názor odvolacího soudu a poukazuje
9ovolatele na jeho důvody, jež jsou v podstatě správné s dodatkem,
ze občanský zákon neobsahuje předpisu, že děti neslušným a urážlivým

chováním se

§§ 139 a 141

vůči rodičům pozbývají nároku
obč. zák. nepřipouští takového

na výživné, a že doslov

výkladu.

Llovolatel uplatňujJ jako dovolací důvody neúplnost odvolacího ří
zení a neSpráVll\~ právní posouzení věci. V tomto směru sluší souhlasiti
s názorem odvolacího sondu) že tu jde o smlouvu o dílo ve smyslu

§u 1151 obč. zák. a poukazuje se žalobce, který v dovolání opakuje
pOllze to, ~o .~o !éto strá,nce. u~edl v odvolání, na důvocly napadeného
rozsuuku, JImlz vyvody oovolal1l byly vyvráceny. Správnost tohoto právního náhledu odvolaciho soudu vyplývá jasně jednak z ustanovení
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'
,
,
" k b de 'ešti:: dolíčeno, jest v jeho původním
§u 116" obc, zak, ]ehoz, p
u
]"d ' 've druhém odstavci význění užiti, jednak z ~u 17 ,advo~. ra ~, ]~n~mlouvě námezdní. Podesiovně poukazuJe k zakollltym predplsum
mocn'u'ící žalovaného
, - I b
N'
k 'ak tvrdí plnou moc z
.]
psal-Ir za o ce v emec U , ] ,
'
I t h 1'902-1904 u okresního
tl' že smlouva o dílo
ku zastupování ve sporu, ktery vedl v e ec
I
z toho mktera k vyvozova,
'
sou d u v O
,pave, n: ze
a že ted dle §u 37 obč. zák, sluší spomou
byla uzavrena v Nemecku,
I' y, , lobního nároku posuzovati dle
věc poknd oe týče otázku prom cem .za
.'1 t
t hd
!
'ec""e"lo. neboť k uzavření smlouvy o dílo dos o eprve e y,
prava nem
i
,
b
d
II
P1U zaslanou
kdy žalovaný, přijav plnou moc, ž,:lo cem P? epsano a
'kd ~
z::1stlJDování žalobcovo převzal, coz neS?Or:1c stalo se v pave, ,ez
u
"
'b y1 a"oKa
I." 't em. TepI've tímto zpúsobem
souhlasnemu
zalovany
, ' došlo k "
I '
,
u'le obou stran a smlouva se uskuteclllla. Dovolam, vyClazeprojevu v
,
,
'
t odúvoděno
jíci z názoru, že tu šlo o smlouvu zmocnovaCl, nem p,ro o '
.." '
a nelze je pokládati za' ospravedlněné, ani pokud snaz} se ~OVO~ltr, ze
zalobní nárok není hledíc k §u 1478 obč, zák. promIcen, trebaze ne]vyšší soud nesdílí názoru odvolacího soudu, ]enz v,zhl:dem k §§ 11?7
a 933 obč, zák, má za to, že nárok ,žalobní z porusenr sm!o~v~ o dllo
mMe jen do 6 měsíciJ býti uplatněn. Ustanov~!lí §u 150 111. dllčI novely
k občanskému zákonu nr'á totiž dle §u 152 teze nov,ely ,~a n:ph pouze
poměry služební, a důvodová zpráva k r.ovcle, vysv,:tlU]1~ bbe pred?l~
§u 152, praví na stránce 373, že výraz "pon:ěry:, s!uzebm« nezanecha~a
pochybnosti o tom, že ohledně ustanovem, tyka]1CICh, se smlouvy,? drl;:,
platí všeobectlá zasáda §u 5 obč, zák. Z toho plyne, ze v t?mto pnpade;
Jenž se vztahuje na smlouvu o dílo z let 1,9~2-;-1904, ,plat~ t~hd~ p!atne
předpisy §§ 1151 a násl. obč, zák. ve znem pred uzakon~mm treh no:
vely, tedy také § 1153 obč. zák., nikoIr však novelrs,ova~y ~ 1167, ~bc;
zák. z něhož odvolací soud vzhledem k §u 933 obc. zak seshmeSlČll1
lhůt~ prcklusivní vyvozuje, ačkoli by tu v pra~dě, šlo i se stan5'vis~a
odvolac,ho soudu o náhradu škody dle posledm vety §u 932 obc, zak.
a o promlčeni tohoto nároku dle §u 1489 obč, zák, Zřetelem ~ §~ 148~
obč. zák, ve znění třetí novely, nemůže býti o tom pochyby, ze z~l?hm
nárok, jehož předmětem jest náhrada škodr za špatné zastupovam ve
sporu vedeném u okresního soudu v Opave v lete~h 1902-1904, byl
v době podání žaloby (dne 2. července 1922), ]IZ prom}č~n a proto
dovoláni strany žalující z rozsudku odvolaclho soudu, ]lmZ potvrzen
rozsudek snudu prvého, žalobu zamítající, jest odůvodněno a bylo zamitnuto.
I\.

O

l

čís.

2774.

Dodate!, jenž byl v prodlení s dodáním, nese v čase prodlení nastavši zvýšení dopravních sazeb.
(Rozh, ze dne 26. června 1923, Rv II 47/23,)
žalovaný koupil od žalobce v březnu 1920 dva v~gony dřív I. Po:
něvadž dříví odesláno bylo žalobcem teprve koncem kvetna 1920 a mezI
tím dne 16, května 1920 nabylo na čs. drahách účinnosti 100% zvý-

šení dovozného, musel žalovaný zaplatiti .na dov5'zném o 2205 ~č více,
než by činilo před 16. květnem 1920 a srazil zalobcl tento preplatek
z kupní ceny, Ž" lobu o zaplacení této s~ážkJ z kupní ceny s o udp :- ': é
s t o I i c e zamítl, dospěv k úsudku; ze,.zal?bce ne?yl s, odesl~mm
zboží v prodlení a že proto mezitimlll z~ysem dovozne~o ~e]de na ]e!,o
vruh. O d vol a c í s o u d žalobě vyhovel, male za to, ze zal obce svym
průtahem zavinil, že zboží nebylo odesláno před 16, květ~em 1~20;
kdy na československých drahách vst?~pll? v plat?ost 100 ťo zvys~nr
dovozného, a že jest proto povlllen zvysene dovozne 2205 Kc 05 h zalovanému hraditI.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž tu
jde,
v důvodech:
Prodlení žalobcovo v odeslání tyčí až po 16, květnu 1920 mělo v zápcií, že žalovaná musila na dovozném zaplatiti o, 2205 Kč 05 h více,
nežil by byla zaplatila při včasném dodání, a proto právem (§ 1295
a 1333 obč, zák) odvolací soud uznal, že toto zvýšení musí nésti žalobce.
čís.

2775.

Vlastnické právo třetí osoby neopravňuje ji k žalobě proti exekuci
(§ 37 ex. ř.) zabavením domnělého nároku dlužnika na vydáni movité
věci.

(Rozh. ze dne 26.

června

1923, Rv II 89/23.)

V exekuční věci 'Karla R-a proti I-Ieleni' V-ové zabavením a vybráním nároků Heleny V-ové proti Karlu Ch-ovi na vydání otomanu žaloval
Karel Ch. o nepřípustnost exekuce, tvrdé vlastnictví k otomanu. P r 0ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O ů v o rl y: Při rozhodnuti tohoto sporu dlužno uvážiti, jaké vlastně jsou to exekuce, jež
žaloba napadá, Prvou exekucí byla povolena exekuce zabavením nároků Heleny V-ově na vydání různých předmětů, mezi nimi i otomanu,
proti žalobci s přikázáním k vybrání tohoto nároku, a v druhé exekuci
jde jen o opětovný výkon, pokud se týče o to, by po dospělosti nároku
Jindřicha R-a byly dotyčné věci odebrány a aby nařízen byl prodej jich
veřejnou dražbou, Jde tedy o exekuci ve smyslu §u 327 ex, ř. Poddlužniku se tímto zabavením neukládá žádná dalš-í povin!1ost, než bud' se
s tím spokojiti a včci vydati, načež následuje zpeněže:lí jako při mobilární exekuci, nebo vyd:áni odmítnoutI. Exekuční orgán nesmí odebrání
proti vůli poddlužníka provésti a exekventovi nezbývá :lÍc jiného, než
podati na poddlužníka hlobu, V tomto případě ohradil se poddlužník
a nynější žalobce Karel Ch, proti odebrání, a lze proto pokládati obě
exekuce za vyří?ené a otoman vůbec nebyl zabaven. Žalobci chybí veškerý právní zájem na těchto exekuc;ch, neboť žalovaný nenabyl exekucemi většího práva proti žalobci, než přísluší Heleně V-ové, a po
odmítnutí vydání věcí exekučního orgánu jest veškerá újma, Jež by ho
snad mohla stihnouti, odstraněna. Dlužno podotknouti, že žalobce není
ani vlastník;:;m otomanu, neboť dle svědectví Ludvíka H-a otoman s ji-
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n)'mi včcmi koupil na splátky s výhradou vlastnictvi do úplného zaplacení pro firmu O., a splátky nejsou dosud vyrovnány. To jest ostatně
vedlej;;í, neboť zase příslušel by žalobci nárok na ~Iastn}ctvl po :apla~
ceni a na držení a užívání již nyní. Ale alll v tom pnpade nelze pnznatI
žalobci právo dle §u 37 ex. ř. na nepřípus,tnost exekuce. ~eboť to~ozá
konné ustanovení má na mysli jen takova prava osob trettch, Jez .ISOU
v rozporu s exekučním úkonem samým, čemuž však tak v tomto případě
není. Věc iest podobná jako při zabaveni pohledávky, jež neexistuje.
Kdyby měi' každý takový .poddlužnik podávati žaloby, bylo .by. vymáhající strany jen litovati, co by se naplallly utrat a 'cO by bylo ]lste v rozporu s podstatou exekučního řízení. Takové zabavení jest již dle slov
usnesení jen zabavením nároku, a když nárok neexistuje, pak ovšem
jest vůči poddlužniku taková exekuce 11icotná. O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdil. D ů vod y: zalabce podal ve smyslu §u 37 ex. ř.
žalobu o prohlášení nepřípustnosti exekuce. Exekuce, o kterou se jedná,
byla povolena zabavením nárokú Heleny V-ové proti.žalobci na vydání
různých předmětů, mezí jiným i otomanu, s přikázáním k vybrání tohoto
nároku. zalobce jako poddlužník tvrdí, že povinná Helena V-ová vůbec
nemá nároku na vydání otomanu, jelikož žalobce tento předmět koupil
od Ludvíka l-!-;} na splátky, při čemž mezi žalobcem a pro datelem bylo
ujednáno, že otoman zústane až do zaplacení celé kupní ceny vlastnictvím H-a a že dosud celá kLipní cena ještě není zaplacena. Již z toho
stavu věci vyplývá nepřípustnost žaloby. Neboť § 37 ex. ř. má za před
poklad, že třetí osobě (žalobci) na předmětu exekucí dotčeném pří
sluší právo, které by zakládalo nepřípustnost výkonu exekuce. Před
mětem exekuce je v tomto případě nárok povinné strany na vydání
otomanu, nikoliv však otoman sám. Na tomto předmětu exekuce, tudíž
na nároku na vydání, nepřísluší žalobcí.dle vlastních údajů žádné právo,
a ,o z toho důvodu, že takového nároku vůbec není. Neexistuje-Ii před
mčt (xekuce) nemůže býti řeči o tara, že práva třetí osoby výkonem
exekuce by mohla býti porušena. Odvolatel stojí na mylném stanovisku,
zaměňuje zabavení práva na vydání věci se zabavením věci samé. Vymáhající strana nenabyla vedením exekuce práva na otoman, nýbrž
pouze práva, by tento předmět nebyl vydán povínné straně. Nemá-Ii
tato, jak žalobce tvrdí, nároku na vydání otomanu, stalo se právo vymáhající strany neuskutečnitelným, aniž by bylo zapotřebí žaloby.
N e j v y Š š í s o u cl nevyliověl dovolání.
Důvody:

Dovolatel vychází z nesprávného názoru, ze žalovaný nabyl povoJením exekuce zabavením nároku na vydání věci movité zástavního
práva na věci samé. Tomu tak není, jak již obě nižší stolice správně
vyložily. Povolením exekuce byl zabaven nárok na vydání věcí, nikoli
vee sama. Teprve vydáním věci výkonnému orgánu ve smyslu §u 327
ex. ř. nabyl by žalovaný též zástavního práva na věci. Dokud k tomu
uedojde, není věc sama exekucí dotčena a nejsou tu tedy podm'nky
žaloby §u 37 ex. ř. Povolením exekuce není žalobce jako vlastník věci
lll]ak omezen ve .svém disposičním právu s věcí. Zákaz, aby věc dlužnici

nevydával, jest bezpředmětný, když cllužnice podle tvrzení žalobcova
nároku na její vydání nemá. žaloba domáhá se nepřípustnosti a zrušení
exekuce na otoman, tedy exekuce) která nebyla povolena ani vykonána.
zalobní žádost je tedy zcela bezlii1vodná a byla právem zamítnuta.
čís.

2776.

o tom, zda státní zaměstnanec, byv dán do výslužby, má vykliditi
služební byt, rozbodují úJ'ady správní. Byla-Ii tato povinnost úřady
správními pravoplatně uznána, lze se vyklizeni bytu domábatl na řád
ném soudu.
Státní zaměstnanec, jemuž byl erárem přidělen byt na základě služebních předpisll, není vúči eráru v poměru (pod-) nájemrlim.
(Rozh. ze dne 26. června 1923, Rv II 423/23.)
. V roce 1916 najal erár byt k ubytování zřízenců finanční stráže.
Zalovaný, tehely úředník finanční stráže, nastěhoval se do onoho bytu
a když byl v roce 1921 pensiol1ován) domáhai se čsl. erár na něm vyklizení bytu; Pro c e. sní. s o u jl p r v é s t o I i ce. žalobě vyhověl,
o cl vol a c 1 s o II cl Jl zal111tl. D u vod y: V právnickém ohledu ie zde
p~.·avol:10C., so~dn! .. Neboť ž~}obce ·žáv~á ,-v:áceni »slL:žebního bytLl~<). ponevadz pravm duvoe! k dalslmu pOUZ1Val1l bytu zamkl. Sporný byt není
pravým bytem úředním (bytem v úřadě), nesouvisí s vykonáváním veřejný~h funkcí žalovaného. Bytové místnosti úřední nejsou tu nutným
prostredkcm, nevyhnutelným pro plnění veřejných funkcí. Jen v takovém
~řípadé podléhají ?,bytné místnosti lěmže předpisům jako úřad sám
(pravomoc správních úřadů). Neprávem má napadený rozsudek za' to
~~ tu jde o. naturální byt.veřejného funkcionáře a že skončením veřejnéh~
u\adu zamklo,! Jeho ~ravo bytu. Neboť žalovaný byl nepopřeně veřej
ll.} 111 fU l1kcl?'11arem; nejde tedy o soukromoprávní poměr služební (srn!ouv~ sIUZe?nl); Nelze tu proto. použiti předpisů občanského práva o zámKU ~Iuze?m s,!,lou~y. zalo~anému nebyly přenechány obytné místnosti
l~a ,;akl.ade slnzebnm? pO,ll1'eru. OstaÍl;ě nezanikl služební poměr žaloval1,eho, ten p~dstatna zmena nastala trm, že byl dán na odpočinek. Byt.
]enz.J e pr;,dm<;tem t?hoto sporu, nesouvisí s plněním služebních povin~
nostr. Sluzeb11l pame} byl pouze pohnutkou pro přenechání bytu žalovanemu. Kdyby tu slo o soukromoprávní poměr služební mohla by
ovše!n na;;tati ?tázka, zdayr,:ny (~pornou smlouvou o bytě) zamýšlely
Zal!)ZlÍl na]em11l smlouvu, uplne nezavlslou na služebním poměru (§ 1090
obc. z~k.),. Čl zda ~trany smluvní měly na mysli, sloučiti ponechání bytu
se sl,?zebmm ~omerem ta~J ~e užívání bytu mělo trvati jen pro služební
pomer a, ~okuQ tento Romer ]e v platnosti (srovnej § 24 zákona o obch.
pomoc:',lclCh, § ~8 živl tádu, §§21, 22, 27, 30, 32 zák. ze dne 13. ledna
1914\ C1S .. 9 r. zak.). Avsak takové spojení není v tomto případě možno;
l1e~o[, nejde ~u o s~ukr?moprávní poměr služební. Sloučení veřej nop:aVl1_I~O pO!l1t;rU sluz~bl11,ho s ryze soukromoprávním poměrem nájemn~m v ].edmy utvar prav11l nelze uznati. Sporná smlouva je proto podnaJemm. sm~o~l~oU) Jež vůči nájemníkovi požívá ochrany nájemníků,
Ne] v y s S 1 S o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
v

Ci\ilu! rozhodnuU.

V.
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Dí\vody:
Dovolání unlatňující jako dovolací důvod. nesprávné právní 1'0souzení dle u 503 čís. 4 c. ř. S., jest opodstatneno .• Vzhled;m ~ predpI~u
§u 42 j. n. nutno se především zabývati namlt~?~ zalovaneh~, ze rozep~e
nenáleží na pořad práva soukromého. Ob~ mzsl soudy za;11Jtly .tuto na~
mitku právem. žalobce požaduje. ~ykllzem ~y~u, ponevadz
zalovany
užívá bez jakéhokoliv právmho uuv??u .•Oplra se tedy o p.redplsl soukrol11oprávní, o nichž rozhodovah pnslusl dle §u.l ]. n. vyhr~dne S?Udúm. Při svědčiti sluší ovšem žalovanému v tom, ze rozhodnuti, zda zalcw aný smí naturální byt, za Či~l~é slu~~y I11,Ll přikáz~ný, i ~p~v sv~m
pensionování dále užívat či .m~ Je] vyklidIt, nalezel? vy:hradne uradum
správním.
toto rozhodnuh vsak v tomto sporu ]IZ nejde. žaloba lest
na stanovisku, že příslušnými správními úřady bylo odebrání bytu žalovanému již platně vysloveno a že již 21. října 1921 byl vyzván. aby
byl vyklidil. žalovaný namítá proti žalobě pouze, že ITiá právni nárok na
dalši užívání bytu z důvodu podnájemní smlouvy. I o této čistě soukromoprávni námitce mohou rozhodovati pouze soudy. Nelze přisvědčiti
odvolacímu soudu, že žalovan.ý iest vzhledem ku spornému bytu podnájemníkem eráru. Opak jest prokázán přípisy finančního ředitelství
ze dne 6. března 1922 a min. financí ze dne 8. ledna 1923, že sporný
byt byl žalovanému· přiděJen na základě §u 13 služebních poměrů pro
finanční stráž z roku 1907. žalovaný neužíval tedy sporného bytu z dů
vodu, že byl mu dán smlouvou do podnájmu za určitou činži !§ 1090
obč. zák.); užívání to bylo částí jeho služebních požitků, při čemž mu
byl dle zásady §u 12 zákona ze dne 15. dubna 1873, čÍs. 47 ř. zák. v penězich vyplacený aktivní přídavek snížen beze zřetele na cenu bytu a
nějakou úmluvu na polovici. Zdali přidělení bytu vyhovovalo platným
předpisům, nelze soudu přezkoumávati. Nezáleží také na tom, zdali žalovaní', když v roce 1915 prostřednictvím komisaře Š-a se domáhal
zajištění sporného bytu, měl na mysli přidělení jeho jako bytu naturálního za obvyklých zákonem závazně stanovených podmínek, či do podnájmu; rozhodujícím jest jenom, jak nadřízené úřady jeho poměr k bytu
upravily, a že se žalovaný s touto úpravou, která v prvních letech mu
poskytovala znaČnou finanční výhodu, spokojil. Nepřijatelným jest názor odvolacího soudu, že soukromí' byl může jen u soukromých zaměst
na"ců býti částí služebních požitků, nikoliv však u zaměstnanců veřej
ných neboli jak napadený rozsudek praví, že »slo"čení veřejnoprávního
puměru služebního s ryze soukromoprávním poměrem nájemním v jediný útvar právní nelze uwati«. Není důvodu, proč by soukromý zaměstnanec mohl užívati naturálního bytu ze smlouvy služební, ale veřejní' zaměstnanec jen ze smlouvy nájemní. Nejen praktická potřeba
a skutečný stav, nýbrž i platné zákonné a služební předpisy o naturábích
bytech odporují takovému rozeznávání. Nájemní poměr předpokládá
uzavření nájemní smlouvy, vyhovující všem podmínkám §u 1090 obč.
zák,; v přikázání naturálniho bytu veřejnému zaměstnanci proti snížení
aktivního přídavku na polovici nelze takovou smlouvu spatřovati. Spisům
odporuje tvrzení žalovaného, že ve výnosu min. financí ze dne 26. března
1020 byla podnájemní povaha jeho bytu uznána. Pravý opak jest pr~v-

dou. Uvedený výnos jest povahy všeobecné, mluví výslovně o bytech
naturálních a rozšiřuje zásadu nově vydaného vládního nařízení ze dne
4, blezna 1920, čís. 154 o změně posavadních předpisů v příčině na turálních bytů i na finanční stráž. Sporného bytu se tento výnos týká právě
Jen proto, že by' byl naturální. žalovaný nemá tedy práva, užívati sporneÍIO bytu jako podnájemník, a jelikož jiného důvodu k tomuto užívání
si vubec neosobuje, musí se jeho užívání pokládati za bezprávné.

:10
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Vyrovnací správce jest oprávněn k návrhu na zrušení exekuce vedené na dlužníka.

°

(Rozh. ze dne 27. čelvna 1923, R I 526/23.)
Vyrovnací správce navrhl, by byla dle §u 10 vy r. řádu zrušena exe~:lce) ~edel1á proti vyrovnacímu dlužníkovi. S o II d P r v é s tol i c e
zado~lI vyh?vel, : e ~(u r sní ~ o. u d ji o~mítl. D ů vod y: Vyrovnací
spravce n~TI1 opravnen podatI Jl1lenem dluz'níka návrh na zrušení exekuc,e, pral! qlužníkovi vedené, j~k je patrno z ustano'vení §u 31 vyr. ř.,
Le 1JZ obor ~usobnosl! vyrovnaclho správce vymezuje, a ani z obsahu
~u ~ ~ vyf. r.. nel~e . vyvozovali takové oprávnění vyrovnacího správce
K zustoupem dluzl2lka. Tento nedostatek jeho oprávnění nen,ohl b' ti
ods:ranen ~m hm,. ze se vymáhající strana v 8denní lhůtě, určené v usJesell1, proh Jeho navrhu nevyslovila.
Ne j v y Š š í ffi o u cl zrušil usnesení rekursního soudu a uložil 111 u,
by nedbaje odmítajícího důvodu, věcně o návrhu rozhodl.
0ůvody:

, <.,~\.jel.ze sdyet} l;ázor rekursního soudu, že se nedostává vyrovnacímu
sp~avc~ opravnem ,k navrhu ~a zrušení exekuce, proti dlužníku vedené,
coz pry patrno z §u 31 vyr. r. Z ustanovení tohoto jež vypisu'e ovinnostI ov~rovnacího .sp!,ávce, jenž (!báti má toho, by' se jmění diUžl;íkovo
ne7n,ensovalo,
a C1111 ho zodpo\ťdna , kdyby. nešet·r'l
te' p··č··
•.
I . . .x
'"
'vn
!lle pns usne pe:e, CltU]!C výslovně § 1299 obč. zák., nutno právě opak dovozovati. Pn tom nelze přehlédnouti ustanovení §u 12 (2)
.'.
cl' ' .
. k'
vyr. r., Jenz
a~a pl~:'O ]~ ovyrovnaclmu komisaři tak i správci, by řízení na zpenezenl predmetu, z nichž lze žádati odloučené uspokojení bylo zastaveno Kdyby tedy ani S "I
•.
d
'
~ vyr. r. sam ne oslačoval by bylo vyrovna~1~1U Spľt~CI ~ tO~i:1tO případ~ přiznáno oprávnění
návrhu na zas ta'em proc,eJovcho nzem, vyplyva to zře;mě z §u 12 (2) vyr ·r Reku .
"olld ab " a I
. I . '.
J
"
rsnr
"z J,yv . s~ v~a.{ Jedl~~ otázkou oprávnění a nikoliv věcí samou
a bJlo tl1C;1Z, ,lehk5lZ. Jeho nazor o otázce oprávnění jest mylným, na ad,ene usne0ent zrtlSltJ a rekLirsnÍmu soudu uložiti} aby nehledíc k dom~
le.~nu l~edostatku .oprávnění vyrovnávacího správce, rekurs vymáhají~í
vellte y v ostatl1lch bodech po stránce věcné vyřídil.
T
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Jde o smlouvu schovací nikoliv zmocňovací, uložil~1i kdo u. pen~ž
ního ústavu vkladní knížku s tím, že smí vlda~em dlspon~vat~ tohko
,osobně s udáním hesla nebo dopisem s uvedemm hesla a Jen :< tomu
účelu, by ze vkladu byly odesílány pošt~u .čá~tky .na os~by, ~tere uve~e
v dopisu. Schovatel ručí za každé zavinem; Jest Je spatřovat! v to~! ze
disponoval penízem na dopis, jenž obsahoval pouze heslo, a nevyzadal
si dalších dokladů.
(Rozh. ze dne 27. června 1923, Rv I 1609/22.)
Manželka žalobcova Terezie K-ová uložila dne }4. května 1920 .n
žalované záložny na vkladní knížku, znějící na jméno zalobcov~, 8500 Kc,
vklad byl vázán heslem a vkladní kníž~a byla o žalov~non . pre~z~ta ~o
uschování dle' stvrzenky ze dne 14. kvelna 19,,0 s lIm uJednal1!m, ze
smí vkladem disponovati osobně jen manželka žalobce nebo žalobce,
udávajíce heslo, nebo dopisem jen žalobce sám, udávaje heslo, a jel~
k tomu účelu, by ze vkladu byly odesílány poštou částky na flnT;y, k~:re
žalobce uvede v dopisu. Žalovaná záložna vydala onu vkladm kmzku
dne 9. září 1920 neznámému jí pánovi, který se představil jménem Robert S. a legitimoval se jízdní legitimací dráhy s podobiznou a předlo
ženým dopisem, o!)atřeným razítkem a jménem žalobcovým a obsahujiciin umluvené heslo. Žalobě cl vydání nové vkladní knížky téhož obsahu
nebo o zaplacení 8.500 Kč bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t ol i c, Ne j v y Š š í m s'o ude m z těchto
důvodú:

Žalobce zakládá žalob ní nárok na ustanovení §§ 957 a 964 obč.
zák., tvrdě, že žalovaná opomenula povinné péče schovatele, kdežto
ialovaná snaží se v odvolání a v dovolání prokázati, že jde o právní pomčr na základě zmocnění. Jest tedy pro posouzení věci rozhodno, ře
šiti otázku, zda jde tu o smloum uschovací či jen o smlouvu o zmocnění a zda právní posouzení věci nižšími stolicemi, že jde tu o smlouvu
uschovací, jest správné čili nic. Uváží-li se zjištění nižších soudů, nelze k jinému právnílllu závěru dojíti, než že tu šlo v prvé řadě o uschovací smlouvu, jejíž závaznou pojmovou známkou jést převzetí cizích
věcí v opatrování. Opatrování nezáleží v pouhém převzetí věci, ný-brž
ukládá se tu, jak z §§ 958, 961 a 964 obč. zák. dlužno dovozovati, positivní konání uschovateli, by svěřenou věc chránil před škodou, tedy
abv učinil taková opatření, dle nichž jest uschování pečlivým a uschovatele chrání před výtkou, že opomenul povinné péče, opatrování.
V připadě tomto byla knížka žalované záložnl' svěřena k dalš~mu" ~pa
trování, .což jasně plyne z toho, že ustanoveno bylo, kdo s 111 mu ze . a
jaký'm způsobem disponovati, s ČÍmž žalovaná dle svého přednesu souhíasila takže hlavním bodem ujednání mezi Terezií K-ovou a žalovanou byla smlouva uschovací. Tato smlouva zůstala také na dále uschovací smlouvou, i když by byla žalovaná na příkaz žalobcův, daný do-

pisem, jako z1l1ocněnka vyplatila některé firmě částku z vkladu, na
knížce té uloženého, vždyť i potom měla zůstati knížka u žalované, tedy
v jejím opatrováni Tomuto názoru n.cva"dí nikterak ustanovení §u 961
obč. zák., z něhož dovolatelka dOVOZUJe, ze by, kdyby tu byla uschovací
smlouva, byla jedině oprávněna vydati vkladní knížku Terezii K-ové á
nikomu jinému. Ustanovení toto má na mysli případ, kde se věc db
ll"chování dá a neustanoví se, jak jest se zachovati uschovateli pří
skončení uschovací smlouvy, zejména komu se má v uschování daná
věc vydati, nikoli však tento případ, kde bylo právo disposiční výslovně
složitelkou ustanoveno. Posoudily tudíž nižší stolice věc po stránce
právní správně a to i v tom směru, zda má žalovaná vinu na -tom, že
zažalovaná částka, rovnající se vkladu, byla neprávem třetí osobě vyplacena. Názor dovolatele co do viny nelze sdíleti. Uschovatel jest, jak
již' výše uvedeno, povinen, aby věc svěřenou chránil před škodou
(§ 958 obč. zák.), ji pečlivě opatroval (§ 961 obč. zák.), tedy učinil za
tím účelem potřebná opatření. Tu ručí uschovatel nejen za obmyslnost
nebo hrubou nedbalost, jak za to m'á dovolatelka, nýbrž za každé zavinění podle §L1 964 obě. zák. Zjištěno-li, že se žalovaná strana nezachovala dle toho, co bylo Terezií K-oVOL! ohledně disponování vkladem
stanoveno, a 'celá uložená částka vydána na -pouhý- dopis, o jehož -pravosti se žalovaná nepřesvědčila, ano spokojila se jen tím, že bylo citováno heslo a nežádala zejména uvedení čísla vkladní knížky, ani před
ložení stvrzenky O převzetí její do uschování, nejednala žalovaná strana
pečlivě, jak zákon žádá od uschovatele, a shledaly nižší soudy právem
v chování jejím porušení povinnosti, tedy zavinění.
čís.
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Nenl závady, by původně spolužalovaný, ohledně něhož byla žaloba
nižšími soudy právoplatně zamítnuta, nepřistoupil v dovolacím řízení
jako vedlejší intervenient k žalobci. Soudu nelze, nepodán-Ii odpor,
rozhodovati o tom, zda intervence jest přípustnou, třebas intervenient
uplatňoval pome II o s pod á ř s k Ý zájem.
(Rozh. ze dne 27. června 1923, Rv I 87/23.)
Dopravu erárních poštovních VOZl! obstarával svými koňmi a svými
zřízenci Max W. Jednou se pro vadu vozu koně splašili, zachytili žalobce a těžce ho poranili. Žalobu o náhradu škody řídil žalobce jak proti
eráru tak proti Maxu W -ovi. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e
uznal žalobní nárok dl!vodem po právu pouze proti eráru. O d vol a c i
s o tl d nevyhověl ani žalobcovu odvolání, domáhajícímu se odsouzení
též Maxe W-a, ani odvolání žalovaného er{lru. Dovolal se pouze žalovaný erár, Max W. pak přistoupil k žalobci jako vedlejší intervenient a
podal zvfaštní dovolací sdělení.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a přisoudil útraty dovolaCí
odpovědi jak žalobci tak vedlejšímu intervenientu Maxu W -ovi a uvedl
v otázce, o niž tu jde v
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důvodech:

Výrok o útratách řízení dovolacího odůvodněn jest v §~ 41 a 50
c. ř. s., k čemuž jest dodati toto: Max W .. byl v ~omto sporu az do ~~on:
čení řízení v druhé stolici spolužalovanym a pnstoupIl teprve v f1zem
dovolacím a to podáním' ze dne 15. prosince 1922, za vedlejšího intervenienta žalobcova. To jest přípustným, neboť v té době byl spor
ohledně Maxe W. rozsudkem odvolacího soudu již právoplatně ukončen, takže v řízení dovolacím jedná se již jen o spor proti eráru, tedy
o rozepři mezi jinými osobami, jak § 17 c. ř. s. předpokládá. Max W.
odůvodňuje svůj přístup za vedlejšího intervenienta žalobcova tím, že
vymohl si proti žalobci pro své útraty z tohoto sporu exekuci zabavením žalobní pohledávky (kterou teprve bude určiti), proti žalovanénm
eráru. Tím ovšem netvrdí Max W. žádného právniho zájmu na vítěz
ství žalobce, nýbrž jen zál'em hospodářský, který podle §u 17 C. ř. s. by
nestačil. Protože však vedlejší intervence stává se účinnou již doruče
ním příslušného podání stranám, soud bez podaného odporu o přípust
nosti její rozhodovati nemůže (§ 18 c. ř. s.) a žádná ze stran, kterým
dotyčná podání již dne 20. prosince 1922 byla doručena, návrhu na odmítnutí vedlejšího intervenienta nepodala, byl Max W. podle §u 19 c.
ř. s. oprávněn podati dovolací odpověď, za kterou mu bylo také při
znati útraty, když dovolání odpůrcovo zLlstalo bezvýsledným (§§ 41,
50, 507 c. ř. s.).
čís.
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Zda splněny jsou podmínky započtení (kompensace), jest posuzovati dle dOby, kdy bylo uplatněno, nikoliv dle doby, kdy se pohledávky
poprvé střetly. účinky řádně provedeného započtení dlužno však vztahovati zpět na dobu, kdy byly splněny všechny zákonné podmínky pro
započtení. Lhostejno; že věřitel nantitané vzájemné pohledávky odmítl dříve přijati její plnění.
(Rozh. ze dne 27.

června

1923, Rv I 98/23.)

Proti žalobě o zaplacení kupní ceny 6715 Kč 27 h za dubový výtažek, dodaný žalobkyní žalovanému, namítla žalovaná strana v žalobní
odpovědi a uplatnila započtením vzájemnou pohledávku ve výši
10.000 Kč převyšující, za 3 vagony smrkové kůry, dodané jí žalobkyni,
a uvedla k jejímu 'odůvodnč.nC že žalobkyně ml~la jí za 3 vagony smrkové
kůry dodati vagon smrkového výtažku, že však tento nedodala, ani kůru
na vyzvánínevrátila, že tedy žádá žalovaná firma n y II í náhradu cen y
za dodaných 30.208 kg smrkové kůry. Pro c c sní s o udp r v é
s t o I i c e uznal vzájemnou pohledávku žalované za pravou ve výši
aspoň takové, jako jest žalobní pohledávka, a došel k právnímu závěru, že pohledávka k započtení se hodí, že jedná se o nárok ze smlouvy
trhové na zaplacení maximální ceny za kůru, že nárok ten není promlčen, že jest splatným a to v československých korunách a že žalovaná
nároku toho nepozbyla tím, že v prosinci 1918 odmítla příjem zaslané

částky 6964 K 40 h, trvajíc na dodání výtažku, nebo vrácení kůry. Na
odvr.lání žalobkyně uznalo d vol a c í s o u d, že nárok žalované t o h o
č a, u ne-ní po právu, protože' v době vzniku žalobní pohledávky (v říj
nu 1921) měla žalovaná proti žalobkyni jen nárok na alternativní plnění
in natura (bud' smrkový výtažek, nebo vrácení 3 vagonil smrkové kůry),
což není pohledávkou téhož druhu, jež by v čas střetnutí se obou nároků bYla ku z3poc;tení způsobilou, a že jest nerozhodno, že žalovaná
nyní cenu, která jí svého času byla nabízena a kterou nepřijala, uplati'íujc započtením.
věc

Ne j v y Š š í s o li d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu
k novému jednání a rozhodnutí.
Dúvodv:

Odvolací soud vychází z názoru, že vzájemný nárok musí vyhověti
podmínkám §u 1438 obč. zák. již v době, kdy s .pohledávkou strany
dru~é se střetl. Názor tento jest nesprávným. Pouhé střetnutí se dvou
vzájemných nároků nezpůsobí ještě samo o sobě jejich zrušení, nýbrž
- jak z §§ 1441 až 1443 obč. zák. vyplývá - jest k tomu ještě třeba,
by Jedna strana právo ku započtení uplatnila, což mŮže se také státi
ná.nlltko.u vzájemnoé P?hl:dávky v zahájeném sporu. Nikoli podle doby
stretnuli se naroku, nybrz podle doby u p I a t n ě n í práva ku započtení
posuzovali dlužno, zda jsou tu podmínky §§ 1438 a násl. obč. zák., při
čemž .ohledně splatno,sti (§ 1439 obč. zák.) stačí podle §u 406 c. ř. s.,
I kdyz nastala teprye za sporu v prvé stolici. Zejména nepřekáží započtelll ta okolnost, že vzájemné nároky byly původně různorodé a že teprve později (na př. podle §§918-921 obč. zák. nebo čl. 355-357
obc"; .. záLl do doby provedeného započtení staly se stejnorodými. Neza!ezl tedy na. ton:, nač ?dvolací. soucl klade váhu, že v ř í j n U 1921
staly prot; sobe naroky ruznorode, neboť tehdy žalovaná firma započí
tatI nechtela. NaprotI tomu. neprávem nebéře odvolací soud zřetele na
prohlášení žalobní odpovědi, že žalovaná n y n í svou peněžitou vzátemnou pohledávku započítati chce. Ta okolnost, že žalovaná svého
casu pl~ce~!. odmítla, .~a".'a o sobě rovněž započtení nepřekáží, neboť
prodlem ventele v prlJetr nemá za následek osvobození alužníka od
~I~ění (§ 1.419.obč. zák.). Od p r á vak započtení nutno ovšem lišiti
II CIn k y radn", p 1'.0 v c den é h o započtení, které dlužno vztahovati
zpěl na doba, kd~. všechny záko:1l1épodmínky pro započtení byly dány.
Jen ten smysl ma]! slova »0 sobe« v §u 1438 obč. zák. Protože odvolací
soud .v důsledku svého názoru nezabýval se aní povahou, ani výší vzá.- Jemne pohled~vky,. ani ostat~ím'i v)·tkami odvolání žalující strany, které
rozsudku prve stohce ve smer!l právního posouzení věci činila ani odvolacím důvodem neúplnosti řízení, nemůže dovolací soud ve v'ěci samé
rozhodnouti a bylo tedy, ježto dovolání žalovaného s hlediska nesprávného právního posouzení věci jest důvodné, napadený rozsudek podle
§§ 510, 511 odst. 1 c. ř. s. zrušiti, třeba že dovolatel navrhl jen změnu
n2padeneho rozsudku a obnovení rozsudku soudu prvé stolice.
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čís. 2781.

»Divadelní svršky« nespadají pod tarilní označení: »stěhovací
svršky«.
. .
.
Dráha jest oprávněna, VYP?číst~ ~ovoz~e. dle ~~nacetl1 jeho v nákladnim listu, třebaže ve skutecnosb slo o pne zbozl.

v.

(Razil. ze dne 27. června 1923, Rv I 242/23.)
žalovaný označil v nákladním listu zboží jako ,divadeln~ svršky, dovozné bylo mu vypočteno 'podle sazbY,A a. Drah,a ?c:.mailala se doplatku dovozného, tvrdíc, ze bylo vypocteno chybne, lezto podle ustanovení nákladního tarUu díl 1. odd. B, platného od 1. srpna 1921 odst. C
položka D 5 sazbují se dívadelrtí dekorace jako zbo.Ží neskladné v každém množstvL Avšak podle nákladního tarifu díl ll., sešit 1. platného
rovněž od 1. srpna 1921 oddíl V., strana 41 platí pro zboží, které tarifujc podle výše cit. tarifu I. B jako zboží neskladné, výjimečný tarif 3 a,
platí se dovozné za vůz nejméně- od' 5.000 kg, kteréhožto ustanovení
jest tu použiti. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobě vyhověl.
D ů vod y: Jest sice prokázáno, že ve skutečnosti nejednalo se o divadelní dekorace, nýbrž o jiné divadelní svršky členů společnosti, jako
šatstvo, prádlo, nádobí atd., tedy zboží skladné, avšak žalovaný ručí
podle §u 57 žel. dopr. ř. za správnost a úplnost údajů v nákladním listě
a nese následky nesprávných údajů, tndíž i ten následek, že dráha právem i z přirozené nutnosti při agendě jistě nesporně obrovské nepře
zkoumává zásilek a neřídí se skutečným obsahem jejich, nýbrž nákladním listem a tarify a dle nich poplatek vyměřl. Protože pak v tomto
případě na nákladním listě stojí »divadelní svršky« a v tarifech není
takové položky, nýbrž položka »divadelní dekorace«, žádá žalobkyně
právem poplatek z těchto, třebas ve skutečnosti o ně nešlo, neboť »divadelní dekorace« je nejpříbuznější a jediná položka, pod kterou dají
se zařaditi »divadelní svršky« v tarifech nevyznačené. O d vol a c í
s o u cl žalobu zamítl. D ů vod y: Pří vyměření dovozného dle tarifu
jest ovšem vyjíti z obsahu nákladního listu, jenž jest základem dopravní
smlouvy. Dle §L1 58 žel. dopr. ř. jest železnice oprávněna, kdykoli pře
zkoumati, .zda souhlasí zásilka s nákladním listem. Jde tedy jen o to,
zda vyhovovalo tarifu dovozné, původně vyměřené. Předmět dopravy
byl označen v nákladním listu slovy: »divadelni svršky«. Z tohoto označení nelze souditi na divadelní dekorace, zboží neskladné podrobené
vyššímu tarifu, jehož se žaloba dovolává. Není tedy tento vyšší tarif
na místě, tím ménč, ježto jest dokázáno a prvým soude-rYl zjištěno, že
zásilka záležela ve zboží skladném, totiž šatstvu, prádle, nádobí a pod.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

listu jako »div~c\e-ll1í svršky« nell1UZC se stotc):ňovati s tarifním ozna»c\ivadelní dekorace« a že proto nelze dopravné vyměřiti podle
položky O 5 roztřídělif zboží; 9-1c na tom vůbec nezáleží. -Podle zjištění
nižších soudů bvly ve 'skutečnosti' předmětem dopravy »stěhovací
svršky«, a.kdybý bývaly byly v ·ilákladním listu jako takové poznačeny, . bylo by bývalo při počítané váze 5000 kg dopravné sazbou A
vyměřeno správně a to dle položky 43 b) roztřídění zbožl. Tarifního
označení »stěhovací svrškv« vš-ak ž'alovan9 neužil, n\rbrž označení »di'vadelní svršlcy«, které 82 "v 'tarifu ,nevysk);tlJje. Násl~dkcm toho musilo
by"ti pro zásilku dle odst. b)' všeob::cn5rch ustanovení o v)rpočtu dovozného za zboží nákladní, obs'ažen):cn v n~kladním tarifu díl- 1. odd. B
pod A lil., použito sazby třídy 1., pokud se týče výjimečného tarifu 3 a),
který podle dílu ll. nákladního táriíu ze dne 1. srpna 1921, str. 41 platí
pro zboží neskladné a zboží, podléhaj'cí sazbě třídy t, platí-li se dovozné nejméně Za 5000 kg, jako tomu bylo v tomto případě. Podle
znění nákladního listu mělo býti tedy .dovozné vypočítáno podle výjimečného tarifu.3 a nikoli dle l)oužité nižší sazby -A. ~2 se dovozné musí
platiti nikoli dle skutečné povahy zboží, nýbrž dle jeho označení v nákladním listu, plyne z předpisu §u 57 žel. dopr. ř., že odesílatel nese
všechny důsledky nepřesných údajů, do nákladního listu zapsaných,
a z citovaných tarifních všeobecných ustanovení o výpočtu dovozného,
jimž se odesílatel dle doložky, na. nákladním listu vytištěné, podrobil
a ktc-ré ustanovují, že označení zbOží Odesílatelem musí se říditi Označením zboží, v tarifech používaným. Dráha jest dle §u 58 žel. dopr. ř.
sice oprávněna, správnost odesílatelových údajú přezkoumávati, není
však k tomtl povinna, a při -hromadném zasílání zboží není jí aili možno,
by to v každém případě činila. Dle §u 70 žel. dopr. ř .. přísluší dráze
. nárok na doplacení toho, oč při počítání dovozného bylo méně vybráno.
Žaloba jest tedy oprávněna a 'bylo obnoviti rozsudek prvního soudu,
aniž bylo třeba naříditi výslech tarifního znab:, v jehož nepřipuštění
jest spatřován dovolatelem další dovolací důvod §u 503 čís. 2 c. ř. s.
čením

čís,

2782.

V tom, že byla jako svědek slyšena osoba, jež měla býti vyslechnuta jako strana, nelze spatřovati .zmatečnost řízení, přichází tu po pří
padě v úvahu dovolací důvod čís. 2 §u 503 c. ř. s.
Ředitel akciové společnosti není v jejím sporu stranou rozepře
(§ 373 c. ř. s.).
(Rozh. ze dne 27.

června

1923, Rv I 25 í /23.)

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání ve sporu o 36.000 I{č mimo
jiné z těchto

Dúvody:

uůvo:Jú:

Uplatňovaný dovolací důvod nesprávného právního posouzení dle
§u 503 čís. 4 c. ". s. jest opodstatněn. NapadenélTclu rozsudku dlužno
sice přisvědčiti v tom, že poznačení předmětu dopravy v nákladním

Dovolání, v něl'lŽ žalovaný uplatňuje důvody čis. 1, 2 a 4 §u 503
c. r. s., Jest ve všech směrech oprávněno. Pokud žalovaný uvádí jako
dovolací dúvod také ještě nesprávné ocenění výsledlrtl prúvodů, stačí
v
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připomenouti, že tento důvod není v §u 503 c. ř. ~.- llve~en, protež ~elze
ho dbátí. žalovaný tvrdí, že řízení jest zmatečne, p~n~vadz Z~enek §.
byl slyšen jako svědek, ač, jak uvedeno lest v d?volctclm SPISU,." dobe,
kdy sporný obchod mezi stranami se stal, byl r:'LlIte~em :alu]I~1 hrmy
a dlužno ho tedy prý pokládati za stranu, a nemel ?ry slysen byh pk?
svědek. O zmatečnosti v~.a.k nelze v tom~o směru vub~c. . mluvIti, ~ebot,
í kdyby soud procesní vyslechl jako svedka osob~, lez podle §~ 373
c. ř. s. měla býti slyšena dle předpisů §§ 0371 ? nasl. c. r. s. o dukazu
slyšením stran nebylo by to žádným z duvodu zmatečnosh, v §u 477
c. ř. s. uveden/ch, nýbrž byla by to vada říze.ní podle §u 503 čís. 2 c. ř. s.,
bylo-Ii by seznání oné osoby P?LÍstatn?u čash sk~tkoveho :.akl~du roz~
sudku soudu odvolacího. Zde vsak nem am takoveto vady nz;nl, ne?ot
podle třetího odstavce §u 373 c. ř. s. a p~dle čl..227 .ob ch; zak; dluz~o
členy představenstva akciové společnoslJ vyslych~h poale pr~dpl~uv
o důkazu slyšením' stran, Zdeněk S. však podle SpISU am v dobe, sv~?~
výslechu v tomto sporu, ani dříve ncby.l ~lenen: představe~st~.a zalu]/cl
společnosti, nýbrž byl podle svého seznam pkoz,,1 pO,dle hore]slh?, v (.0volacím spisu obsaženého tvrzení žalovaného, dnve redltelem ]e]lm.
čís.

2783.

Provádí-li obec ve svém obvodu eleklrisaci na základě smlouvy
s elektrárnou, jde o příkaz, podal-Ii spotřebitel (majitel ne~ov!to~ti)
obci přihlášku, by do jeho nemovitostí byla zavedena elektncka síla.
Stanovením smlouvy obce s elektrotechnickým podnikatelem, že náklad
nese obec až po »dům«,. rozuml se náklad až k jakékoli budově přihla
šovatele.
(Rozh. ze dr.e 27.

června

1923, Rv I 264/23.)

Žalovaný přihláškou ze dne 16. října 1919 zmocnil žalující obec V.,
aby rozvedla elektrické vedení do jeho statku jednak ku hnaní motoru,
jednak ku osvětlování. Na základě této přihlášky a za souhlasu žalovaného strana žalující opatřila záležitost jí svěřenou a zřídila odvolateli
přípojku sekundérního vedení tím způsobem, že vedla drály přes nástřešník upevněný na stodole. do vnitř stodoly, kde odbočuje svod ku
hnaní motoru a odtud k rozváděcí desce, umístěné na chodbě domovního stavení. Kdežto žalobkyně tvrdila, že žalovaný povinen jest zaplatiti náklad, spojený s provedením elektrické instalace již od nástřeš
níku, umístěného na stodole, žalovaný, uznávaje platební povInnost ve
příčině svodu i rozvodní desky v obytném stavení, namítl) že obec zavázala se provésti elektrické vedení až na obytný dům á dovolával se
v tomto směru smlouvy ze dne 14. února 1920 uzavřené mezi žalující
obcí a elektrotechnickou společností V. R. O b a niž š í s o u d Y
vyhověly žalobě na zaplacení nákladu spojeného s provedenim elektrické
insta\ice již od Í1ástřcšniku na stodole, od vol a c í s o u d uvedl v d ů
vo cl ech: Smlouva stran jest smlouvou příkazní ve smyslu §u 1002
obč. zák. Z obsahu smlouvy ze dne 14. února 1920, uzavřené mezi žalující obcí a elektrotechnickou společností V. R., nemůže žalovaný ve
svůi prospěch ničeho dovozovati; neboť smlouva tato upravuje výhradně

"

jen právní poměr mezi obcí a podnikatelem, a nedotýká se práva povinností třetích osob zájemníků, kteří se elektrick.~ho vedení domáhali,
ježto tito nebyli přiv;ati k uzavření smlouvy jako.spolu.smluvní::~. T~rzení
odvolatele, že právě na základě oné smlouvy :~Jemmcl se pC!111asovalt,
vyvráceno jest tím, že přihlášky učiněny byly v fI]nu 1919: kdezto smlo~
va mezi obcí a podnikatelem ujednán~ byl~ teprve ~. ~noru. 1920; ze
zájemníci přihlášky učinili tuliko P?dmrnečne a za urcltych vyhrad, onebylo prokázáno ba ani tvrzeno. ;\vsak kdyb~ smlo.uva tato byla smerodatna pro posouzení zažalovaneho llahrad11lho naroku, nebyl? by lze
z ní dovoditi důvodnost námitky žalovaného. Do smlouvy pOJato bylo
mimo iiné též ustanovení: »Přípojka až na dům bude zaúčtována obci,
kdežto" sved s rozvodnou deskou zaplatí konsument dle ceníku, obecnímu
úřadu předloženého«. Uváží-li se, že běží v t011:o10 případě o elektrickou
instalaci v obci venkovské, nelze o tom poehybovati,že význam "dům«
dlužno vykládati ve smyslu širším, tedy jako »budovu hospodářskou«,
k níž patři také stáje, sýpky a stodola, tudíž v tom smysiu, jak to dodatně ve schůzi obecního zastupitelství dne 16. dubna 1921 v souhlasu se smlouvou bylo objasněno. Vezme-li se dále zřetel k tomu, že
vedení drátů stodolou provedeno bylo za souhlasu žalovaného, který
také proudu již ve stodole použil, dav si zde zříditi odbočný svod pro
pohon motoru, dlužno zajisté žrrlovaného povinným uznati, by nesl náklady spojení se zřízením přípojky již od nástřcšníku na stodole a nikoliv teprve od svodu (rozvodné desky) na obytném stavení. Okolnost,
že účty o provedení instalace vystaveny byly podnikatelem pro obec,
jest nerozhodna; neboť tím na právním. poměru mezi stranou žalující
a stranou žalovanou ničeho změněno nebylo. Je proto nárok žalob ni,
domáhající se náhrady nákladů vynaložených ve prospěch žalovaného,
-jichž potřebnost a ú{elnost posudkem znaleckým byla zjištěna a jichž
přiměřenost se nenapadá, po zákonu odúvodněn §§ 1014 a 1020 nbč. zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
o

ů

vod y:

-žalovaný, prováděje na prvém místě důvod CIS. 4 9u 503 c. ř. s.,
jej v tom, že odvolací soud po právní stránce nesprávně vykládá
povahu přihlášky ze dne 16. října 1919, jako kdyby on zmocnil při
hláškou tou žalující obec ku rozvedení elektrické sily do jeho statku,
tedy že by tím vzešla mezi stranami smlouva o příkazu. Žalovaný zdů
razňuje, že přihláška jest pouze seznamem zájemníků, úmyslně však
přehlíží pravou podst::tu přihlášky, která pokud je projevem smluvní
vůle, musí býti dle §u 876 a 863 II. obč. zák. tak vykládána ve příčině
účinků a významu, aby se 10 nepříčilo obyčejům a zvyklosten, poctivého
styku, tedy tak, že podepsáním přihlášky vstoupil žalovaný v kruh zájemníkú, požadujících na obci) která v zastoupení a jménem zájemníků
rováděla občanům elektrisaci, aby obstarala i pro něho stejně a za týchž
podmínek jako pro ostatní zftjemníky záležitost elektrisace, a to tak)
že se to má státi sice na účet žalovaného jako přikazovatele (§ 1002
a 1014 obč. zák.), ale k jeho užitku (§ 1009 obč. zák.). Podepsání při
hlášky by bylo tedy dokonáním smlouvy o příka,:. Že by projev tento
spatřuje

1148
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byl vadný dle f~.1 869 obč. zák., jmenovitč-, že by smluvní vůle nebyla
projevena se žKd'oucí určitostí, pro toto mínění není ve zjištěních .napadeného ro=s~ldku opory. Nelze také přisvčclčiti dovolateli, že by záldadem ce12ho poměru právního mezi ním a žalující obcí byla výhradně
sm]ollva ze dne 14. února 1920, ač jinak zase nelze zplna souhlGlsiti
s napadel1)1111 rozsudkem, že by obsah této smlouvy byl) jelikož smlouva
ta nevzešla mezi stranami, pro právní posouzení sporné -věci zhola bez
významu, když i pro strany je ve smlouvě té obsaženo hojně toho, čím
se podle sm luvní vůle z v2.1 '1é části konkludentně navzájem zavázaly.
To konečně G:)volatel sám dobře -postřehl ve svém dovolání, praví-li,
že smlouva ze dne 14. února 1920 není pouze snilouvou mezi firmou
R. a žalující obcí, a že se jí mohou dovolávati i zájemníci, což dlužno
připustiti do té míry, že smlouva ta obsahuje závazné podm111ky i pro
strany, určujíc rozsah příkazu podepsáním přihlášky konkludentně žalující obci i žalovaným daného.' Významná je po této stránce zajisté
dovolací poznámka, že při smlouvě té byli přítomni kromě žalující obce
také zájemníci na elektrickém vedeni. .Pi:i vý"kladu sporné smlouvy, při
které clle §u 914 obč. zák. nesmí býti Ipěno na doslovném smyslu výrazu, nýbrž musí býti úmysl stran vyzkoumán a smlouvě tak býti
rozuměno, aby to vyhovovalo zvyklostem poctivého styku, nelze pochybovati o tOI11', že žalobkyni::, pokud šlo o provedení elektrisace na
účet zájemníků (konsumentú), jednala jako jejich přikaznice, ale talcé
nelze pochybovati o tom, kam až sahala hranice příkazu, totiž co podmká žalobkyně a tudíž i platí samostatně, a co podniká v zastoupení
. zájen1'1il,ů, za jejich účel a v jejich prospěch. Tak zůstává sporným
jedl11ý bod celého poměru právního mezi stranami, totiž jak sluší rozuměti slovům »až na dům konsumentú«. Odvolací soud právem neulpěl
tuto na doslovném smyslu výrazu a vyložil pojem »clům« jako »budovu« vůbec, cOž se dle názoru dovolacího soudu srovnává s pravidlem
§u 9!4 obč. zák. Slova »dům« bylo tu užito jako hranice, odkud elektncka 1l1stalace l11'á býti pořízena na spotřebitelův náklad, jde-li však
o hranici,. pak není rozumného dÍlvouu, aby bylo rozlišováno, mezi »domem« a ]lnou »budovou«, ale rozhodujícím je, kde začíná spotřebitec
lova .výstavnost a tín] také vlas~ní zužitkování přivedené energie elektncke. Z toho plyne, ze sporna vee nebyla posouzena v napadeném rozsudk~ správně a že dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod není opodstatnen. Za tohoto stavu věci je lhostejno, že se dodatně ve schůzi
obecního ~astupi~elstva dne 10. dubna 1921 dostalo pojmu ),dům«
authenhckeho, ovsem s rozsudečným výkladem obou nižších stolic .
shodného výkladu, a zdali žalovaní' souhlasil, či nesouhlasil s timto vý-'
kladem. Bylť žalovaný vázán už před tímto výkladem smlouvou, a z té
bylo žalováno.
čís.

2784.

~dO, p,~d~psa'(.nevyplněnou oS,měnku jako přijatel, odevzdal ji osobě
tl'e~1 s urcltym pnkazem, nemuze namítati vůči bezelstnému majiteli

smenky, že

třetí

osoba

příkaz překročila.

(Rozll. ze dne 27. června 1923, Rv I 933/23.)

Za~ov~ný p~L1ersal v lis!?padu 1921. nevypl~lěI~.ý ?lanket směnečný,
odevzual lel svemu bratru Voc1avu K-OVl, a projevIl umysl, poskytnouti
mu ručení a žalující banky clo výše 30.000 Kč. V.tehdejší době nedošlo
k povolení úvěru a směnečný blanket Zllstal v rukou Vác1av,a K-ť.. Václav
K., ucházeje se znovu Ll žalující banky koncem -ledna 1922 o' úvěr vyplnil s1ilěnečný bl"nket na 40.000 KČ bez vědomí žalovaného a před_
ložil bance. Proti sl11ČnCčnél{lLl platebnímu oříkazll na 40.000 Kč vznesl
žalovaný- námitky,- k nímž procesní soud prvé stolice platební přík~z zrdil. O d vol a cís o II li ponechal platební příl,az v platnostI. D II V o cl y: Odevzdáním podepsaného směnečného blanketu
Václavu K-?vi se zmocněním, blanket vypiniti, učinil žalovaný vše, čeho
k uskutečnenÍ sl1l'ěnečného závazku třeba, neb0t' blankoskripturním
aktem povstává závazek směnečný, zúvisl'! na podmínce dodatečného
vyplnčnÍ. V tomto případě akceptant nap;'a1 své jméno na směnečný
blanket, což ll1L1Že míti jen ten srnysi, že prohlašuje se za srozuměna
s, vyplněním blanketu směnečného, nesoucího j!ž jeho. jméno. Vyplně111111 blanketu ve smyslu čl. 4 S111. ř. stala se směnka. platnou a z podepsaného akceptanta stal se směnečný dlužník, jenž od okamžiku vyplnění směnky směnečně ručí. ŽalovanélrAI. příslušeti by mohly námitky
pouze v mezích čl. 82 směn. ř. a dle nařízení min. sprav. ze dne 6. října
1853, čís. 200 ř. zák. Bezelstnost žalující banky jest nepoehybna, hledíc
k výpovědi svčelka Václava K., jenž seznal, že, když žalujíc'í banka následkem poklesu kursu marek krycí směnky žádala, předložil onen smě
nečný blanket na 40.000 Kč od žalovaného, svědka i jeho manželky
podepsaný, jinak však nevyplněný. Nánli.tka neúplnosti jest po rozumu
n~.řízer:í min. sp!a~. ze dne
října 1853, .Čís. 200 ř. zák., jen tehdy ve
pnpade dodate::l1;ho v~plne~1í. s'rrí.ěnky ~ 'a proti 12m přípustnou, kte"ří
smonku doda~eCi2e .vyplnovalJ, )e-Ir. proKázáno, že vyplněna byla zp6sobe~1 ncoprav~enym, angb uč.měn~ úmluvě se příčícím a proti právu
upotrebena. S!n;'l1ku tuto vypl1111 vysším' než původně smluveným obnos~m. s,pOlUd1u~~:k, a spoluakcepta;,t Václav K, nikoliv žalobkyně, proto
nam,tKa ta VUCI ,zalobkYl1i vyloucena tím spiše, že žalovaný ani v doplSU ze dne 1. unora 1922 o nějakém překročení smluveného obnosu
se ,ne"miňuje./ A~i .ohledně. osoby vyd~.t~le. a c1~ta splatnosti nebyla
smenkd neopravnenym neb umluve se pnclclm zpusobel1? "vyplněna neboť 3alo::aný již při podpisu sml'nečného "blanketu věděl, ze urče~ i esl
pr~ z.alu]icf banku, a nem p,~to pochyby, ze tato jako nabyvatelka smě
necnehú b~anket~ .,!,ohla se lako vydatelka podepsati.a dodatečné při
pOlem poaplSU jejiho .a vypl~ění dat~ splatnosti není neoprávněným,
am nebyla proh prá~uupotrebena. Vydam blankoakceptu se stran
akceptanta nelze pokladali za pactum de contrahendo a není Droto ..:
p~stnýn; dů~od l;edo,drženf původního závazku dle obdoby §~ 936 ~~:_
stovee ctvrty obc. zak. (nasleukem změny poměrlJ) Okoll'ost x '
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řejší úvaze o platnosti blankoakceptu za vý;:namnou, ~jest t~ké Iho~
stejno, zda blankoakcept přimo žalovan~m, c: oso~ou, ] IZ ho zalova?
svěřil, žalobkyni bez dalšího jeho svolovam predlozen b)'L Umysl, sme" ;;
á ť bItu ]'iž J'ak shora uvedeno, v dobe podpisu blannec,\, se zav, za I, y ,
l'k -,
d'" d ť doby
ketu, Stalo-Ii se vyplnění směnky o n0ko I meSICU poz e]I,?, , ':
'
kdy žalovaný prohlásil, že za bratra ručili nechce, nutno uvaZl tl, .ze odevzdáním blankosměnky zmocněn byl ten, komu byla odevzd~n,~' po
případě třetí bezelstný nabyvatel k vyplnenr blanketu ---: pO~de!S1 ,vystavení směnky s dlouhou 5rněsíční lhůtou plate,bl1l nem Za]lste ~lJak
na újmu žalovaného. Ani námitka žalovaného, ze akceptoval sme,nku
za tím účelem, aby bratr jeho u žalobkyně úvěr .získal, nepadá na ,vahu,
ježto lhostejno jest při skriptumí oblrg,acl, : pk,::ho l1I?liv!,nebo ~uvodu
rukojemský závazek podstoupIL Ponev~dz sl11enečny, z~vaz:k zalovaného v plné míře trvá (čL 4 a 21, 4s,:" L) ne,bylo potrebl dal,sfl11l odvolacími důvody se zabývali, odvolam vybove~o,~ napadeny rozsudek
změněn v ten rozum, že se směnečný platebm pnkaz prott zalovanemu
v platnosti zachovává,
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
o

Důvody:

Dovolání vytýká napadenému rozsudku nespr~vné p~s~uzení věcí
po stránce právní, avšak z vývodů jeho Je patrn~, ze vyklada samo nesprávně podstatu směnečného závazku, na, rozchl od zava~ku vbecnoprávního, přehlížejíc předpis čL 82 ,smen, L Pro rozhodnul! sr;oru JSou
důležily pouze tyto zjištěné skutečnosti. Dovolatel odevzdal svemu bratru, spolužalovanému Václavu K-ovi, směnečný akcept, zmoc~~v ~oJ, ~Y
s ním naložil určitým způsobem, t j, by vyplněním Jeho opatnl SI ~ver
do 30,000 Kč, Žalobkyně, požadujíc další zajištění pohledávky, vrahla
nevyplněný akcept Václavu K-ovi, dovolatel ponechal však akcept
v jeho rukou, Když po nějakém čase požadovala žalující ~anka .od Václava K-a krycí směnku, ježto poklesem kursu marek, pnpsanych mu
k dobru, dluh jeho u banky vzrostl, vyplnil tenio bez vědomí dovolatelova blanket částečně tím způsobem, že vepsal částku 40,000 Kč, a odevzdal jej žalující bance, zmocniv ji, by dalšoí vyp~nila dl:, je~o pO,uka}u:
což tato učinila, Těmito skutečnostlTI! oduvodnen Je uplne smenecny
závazek dovolatelův, Dovolatel netvrdí, tím méně prokázal, skutečností,
z nichž by vyplývalo, že žalobkyně jednala obmyslně, t j, že znala vylíčený stav věcí a věděla, jak dalece byl Václav K oprávněn použíti
směnečného blanketu, dovolatelem podepsaného, Nezáleží na t?W, že
dovolatel nebyl se žalobkyní v přimém vyjednávání nebo smluvmm poměru. Ke vzniku směnečného závc.zku poshčil úplně podpis směneč
ného blanketu dovolatelem jako příjemcem a odevzdání jebo Václavu
K-ov; k dalšímu vyplnění a použiti. Již tím vstoupil dovolatel do smě
nečného poměru ke každému bezelstnému nabyvateli směnky, jenž není
povinen, starati se o více, než o pravost podpisu na směnce, V jakém
poměru byl dovolatel k svému bratrovi, za něhož se zaručil, po případe
pro jaký případ a za jakou částku chtěl se zaručiti, na tom nezáleží smě
nečné věliteke, jež nabyla směnky bezelstně, Nezáleží ani na tom. že

žalobkyně vyplnila blanket, opatřený podpisy příjemc~, t~p,rve,p'0 při
jetí dopisu dovolatelova z L,únol:a 1,922, neboť sme~ec~,1 ventelkou
stala se již před tím, převzavsl sl1lenecn~ blanket',opatreny akcepty, a
zmocněním uděleným jí odevzdatel,em smenky, by JI vypln!la podle, jeho
poukazu, Není konečně třeba uvazovali anI o tom, zda zalobk1n,; poskytla Václavu K-ovi úvěr ;~i ;<da směnkou Jeho kryla dluh vZl1lkly p~
klesem hodnoty marek pro neho zakoup:,nych, Tyto ,sk,:tečl;?str netykají se závazku dovolatele jako sm~nečneho,!'uč:tel~" ]e~,z m~ze podle
čl, 82 směn, ř, uplatňovati pouze namltky pnsluse]lcl pnm~ le~nu proh
žalobkyni. Odvolací soud, jehož náhled shoduJe se s dosavad11l ]udlk~
turou (SL judíkát vídeřlského nejvyššího soudu čís, 206), ,P?soudll ,~ec
správně po stránce právní, a pou 1(azu,le se proto dovolam v dalslch
svých vývodech na důvody nařikaného rozsudku.
Čís.

2785.

Domáháno-Ii se obnovy rozsudku z důvodu §u 530 čís. 7 c. ř. s.,
jest pro žalobu o obnovu příslušným s?Ud vyšší stolic,:)en t~h.dy, ~o
znala-Ii skutková podstata rozsudku prveho soudu ve vyssi stobc1 zmeny
novými skutkovými zjištěními a dotýká-li se důvod, z něhož žádáno za
obnovu, jen těchto nových skutkových zjištěni.
(Rozll, ze dne 29,
čis,

června

1923, eg I 1/23,)

Žalobou, zadanou na Nejvyšším soudě, bylo se domáháno z důvodu
7 §u 530 c, ř, s, obnovy sporu, jenž prošel všemi třemi stolicemi,
N e j vy Š š í s o li ci žalobu o obnovu pro nepřislušnost odmítL

•

Důvody:

V §u 532 odstavec druhý c, ř, s, j cst vyslovena z á s a d a, že žalobu
o obnovu z důvodů, uvedených v §u 530 čís, I až 3, 5, 6 a 7 a §u 531,
podati jest u procesního soudu prvé stolice, Okolnost, že teprve rozhodnutím vyššího soudu byl dán podnět k žalobě o obnovu, zejména že
ten, kdo se žalobou domáhá obnovy, teprve ve vyšší stolici prosoudil
při, není pro přísLlšnost rozhodna; sejde jen na tom, zda se důvod odporu (obnovy) dotýká p o u z e rozsudku vyššího soudu nebo také mzsudků soudt, nižších, Jen v onom případě totiž podati jest dle druhé
věty druhého odstavce §n 532 c. ř. s., stanovící výjimku ze zmíněné
zásady, žalobu o obnovu II soudu vyšší stolice. Domáháno..,li se obnovy
z dLlVodu §u 530 čÍs, 7 c, ř, s" jest pro žalobu o obnovu příslušným soud
vyšší stolice ion teha}', doznala-li skutková podstata rozsudku prvého
soudu ve vyšší stolici změny novými skutkovými zjištěními, a dotýká-li
se duvocl, z něhož žádáno za obnovu, j e II těchto nových skutkových
zjištění (srv, l1iateria1ie k c, ř, s, L stL 370/371), V případě, o který
jde, zůstal však skutkov/ děj, zjištěný prvým soudem, v druhé a třetí
stolic! nezměněn, a dovolací soud - jak ve svém rozsudku také zdůraz
nil,-;- dospčl n,a základě tohoto nezměněného skutkového děje pouze
k ]rneum pravnnllu názoru v otázce, zcla jsou tu předpoklady §u R69

1152

1153

obč. zák. žalobou o obnovu. snaží se žalobce doplníti skutkovou podstatu rozsudku prvého soudu novýmí skutečnostmi po rozumu §u 530
čís. 7 Co ř. s., dllvod odporu (obnovy). dotýká se tudíž skutkového podkladu, na němž vybudovány nejen rozsudek dovolacího soudu, nýbrž
i rozsudky soudů prvé a druhé stolíce, a tím, ježto skutkové předpo
klady jsou částí rozsudku, též rozsudků nížších soudů. -: příslušným
pro žalobu o obnovu jest tedy zemský civilní soud v Praze, jenž v prvé
stolici jednal a rozhodoval, nikoli Nejvyšší sQud, - a proto bylo žalobu, podanou u Nejvyššího soudu, dle §§ 41 j. n. a 230 odstavec druhý
Co ř. s. odmítnouti pro nepříslušnost.
čís.

2786.

Při souběhu zástavního práva, vydobytého exekucí politickou, se
soudcovským právem zástavním rozhodným jest při soudním rozvrhu
dražebního výtěžku za zástavu časové pořadí sbíhajících se práv zástavnich.

(Rozh. ze dne 3. července. 1923, R I 443/23.)

K vydobytí kupního a převodního poplatku vedl erár politickou exekuci na dlužníkovy movitostí, jež byly' pro něho zabaveny dne 23. dubna
1921. Na tytéž věci vedli dne ll. června 1921 exekuci soukromí věřitelé
dlužníkovi a dne 21. června 1921 byl sepsán zájemní protokoL Po prodejI
movitých věcí byl výtěžek při rozvrhu vyčerpán jíž pohledávkami soukromých věřitelů, takže stát vyšel na prázdno. Rek u r sní s o II d při
kázal výtěžek dražby eráru a pouze. zbytek jednomu ze soukromých vě
řitelů. D ů vod y' Erár stěžuje se do usnesení exekučního soudu, pokud jím byla zamítnuta přihláška berního úřadu, týkající se poplatku.
Dle napadeného usnesení na poplatek ten soudem exekučním nebyl vzat
zřetel, poněvadž prý berní úřad pro svou pohledávku zástavního práva
si nevydobyl a právo zástavní, politickou exekucí vydobyté, jest prý
bezvýznamné, . jelikož berní úřad měl v politické exekuci pokračovati,
prodej provésti a po zaplacení poplatku zbytek nejvyššího podání, ještě snad vybývajícÍ, dáti soudu k disposicI. Než toto odůvodnění jest
nesprávné. Exekuční soud sám zjistil, že administrativní právo zástavní
bylo dříve vydobyto než soudní, předchází proto také administrativní
právo zástavní soudnímu a slušelo proto k němu v první řadě vzíti zře
teL Bylo proto stížnosti vyhověno.
Ne j v y Š š í . s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu soukromých vymáhajících věřitelů.
Dů

vo d y:

Dovolací rekursy nejsou opodstatněny, napadené usnesení odpovídá
stavu věci a zákonu a podotýká se k vývodům dovolacích rekursů ještě
toto: Je ovšem správné, že pro otázku, v jakém pořadí mají býti z výtěžku prodeje movitých věcí přikázány pohledávky jednotlivých věři
telů, rnzhodným je při pohledávkách, pro něž je vec1ena soudní exekuce.

dle druhého odstavce §u 286 ex. ř. bez újmy přednosti, které požívají
dávky nebo která je pro jednotlivé pohledávky Odůvodněna zákonným nebo smluvním zástavním právem, pořadí soudního zabavení.
V tomto případě přístupuje však k pohledávkám soukromých věřitelí't,
pro něž vedena soudní exekuce, ještě jiná pohledávka, a to pohledávka
berního úřadu k vydobytí kupního a převodního poplatku, pro niž nebyla vLlbec soudní exekuce vedena. Je tudíž zkoumati, zdali administrativní zástavní právo, jež pro tuto pohledávku berního úřadu bylo zří
zeno, vzniklo dříve, než soudní zástavní právo soukromých věřitelí't, neboť dle §u 286 ex. ř. nutno uspokojiti včas přihlášené pohledávky zástavní podle pořadí zástavního práva vůbec. V případě, o nějž tu jde,
vedl berní úřad politickou exekuci pro onu pohledávků a byly svršky
zabaveny již dne 23. dubna 1921, čímž nabyl erár zástavního práva na
t~t~ věcI. Soudní exekuce vedena byla soukromými věřiteli na tytéž
ve CI teprve 11. června 1921 a sepsán zájel11'ní protokol dne 21. června
1921, v němž je poznámka soudního vykonatele, - jednajícího přesně
podle předpisů a to dle instrukce pro výkonné orgány odst. lL, bod
41, - že věci byly již před tím adniinistrativní cestou zabaveny ve prospěch berníh~ úřadu pro shora uvedenou pohledávku a že on (soudní
vykonavatel) vyzval berní úřad, aby tento ve svém zájemním protokole
soudní zabavení poznamenaL Srovná-li se pořadí těchto zástavních práv
jest zřejmo, že přednostní zástavní právo přináleží eráru, ježto si sku~
teč;rě vydobyl zástavního práva v cestě administrativní, takže toto před
chazl s.~udním~ právu. zástavnímu, pročež bylo též erár v prvé řadě
USp?kOJ1~1! kdyzte dle cl. 111. uvoz. zak k ex. ř. zůstaly předpisy o ve-o
dem pohttcké exekuce nedotčeny. Výnos ministerstva financí ze dne 18.
ledn~ .1898 čís. 58,418 z r.oku 1897, na který se stěžovatelé odvolávají,
nemuze, na tomto skut~čnem stavu věci ničeho změniti; upravuje toliko
f,<:rmelm postu~ adm.tnlstrahvní exekuce, stanově, jak se mají finanční
urady zachovah, kdyz s~ soudním právem zástavním sbíhá se administrativní právo zástavní, při čemž nezabývá se níkterak právem hmotným.
Pr.'vem při~nal, !udíž rekursní soud eráru. z výtěžku prodaných věcí poplatky bermm uradem včas k rozvrhu nejvyššího podání přihlášené.
veřejné

čís.

2787.

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
Právní význam zpětvzetí výpovědi ze zabraného majetku Státulm
pozemkovým úřadem.
(Rozh. ze dne 3. července 1923, R I 476/23.)
Vzav ~ů~?dní výpověď z,: ~~braného majetku zpět, podal ji Státní
p~zemkovy ~rad znovu, nač~z Jl O k r e sní s o u d doručil vypověze
nem~ vl,:s!n!ku. Rek u r s n I s o u d nevyhověl vlastníkovu rekursu a
N e j v y s S I S o u d usnesení to potvrdil.

D LI vod y:
DovolaCí stíž~ost up:atň~je! .•že .~tátní, pozemkový úřad vypověděl
l1emovitosti, nym vypovldane, J1Z dnve vypovědí bez data, tuto výpoCivllnl tO'Zhodnutf. V.
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věd' však podáním 7. ledna 1923 vzal zpět a tím ~rá~o výpovědní prý
vyčerpal, neboť výpověď prý není akt,,;m str~ny, ~ybrz. akte!". »vrchn?stenským« chce patrně říci úředním, ze .zp~!vze~lm. vypoved! vlastmk
byl uspokojen, tato »vrchnostenská«, t. J. uredm dIsposIce ze, nab~la.
právní moci, jež musí býti respektován~. Toto stano.vlsko, ~em v teto
všeobecnosti správné. Státní pozemkovy,. u;ad ~rclo Jest ur a d e n~: a
kdyby tedy v oboru své zákonem mu pnkazane pusob~ost:. byl uCI~lll
vůči str a n ě, zde vlastníku vypovězenýc~ nem<:lVltnstI, neJak~u dIsposici, jež právní moci nabyla, mus~l~ ,by ?vsem, tato ,dlsp~slce by tI r~s
pektována. Avšak Státní pozemkovy urad Jest z~roven VUCI s o,u d u, J.~
muž uloženo. by mezi ním a vlastníkem zabranych nemovItostI nebo JIným účastníkem rozhodoval, pouhou str a n o u a podání jeho k soudu
učiněná v rámci této příslušnosti soudní mají led>: povahu podání ~tr~?y
a musí tedy obsah jejich býti t~ké tak po;u~ovan. Bylo, te,~y vyset:lt~,
v jaké své vlastnosti, v jaké sve funkcI Statm pozemkovy urad podam,
obsahující zpětvzetí původní výpovědi učinil, zdaje UČinil ve své vlastnosti jako úřad vůči straně (vlastníku) či ve svém postavení jako strana
vůči soudu či dokonce v této své vlastnosti obojí, tedy z jaké příčiny
zpětvzetí s~ stalo, zda to byl pouze jednostranný akt p~dat~le či zavíralo-li to v sobě také r o z hod n u t í o nárocích vypovezene str a n y
na př. že by zpětvzetí bylo se stalo následkem uznání vlastníkových nároků dle §u 11 záb. zák. a to tak, že by toto uznání bylo ve zpětvzetí
vyjádřeno, a že by tudíž z něho byla práva pro vlastníka vzešla, neboť
propuštěním ze záboru vystoupily by dotyčné nemovitosti ze svazku zabranosti a chyběla by podmínka §u 12 náhr. zák., jenž ustanovuje, že
výpověď možno dáti jen z nem\Jvitostí zabraných, podmínka to, kterou
soud při stížnosti proti výpovědi musí dle §u 20 náhr. zák. nové znění
zkoumati. Nejvyšší soud dal proto věc vyšetřiti, avšak výsle,dek šetření
je ten, že Státní pozemkový úřad učinil podání, obsahující zpětvzetí
výpovědi, pouze a jedině ve své vlastnosti jako str a n a vůči soudu a
nikoli i jako úřad vůči vlastníku co straně. Jsou tu dvě podání: ze dne
8. ledna 1923 došlé u okresního soudu dne 24. ledna 1923 a ze dne 24.
ledna 1923 došlé tam že dne 25. ledna 1923 a v obou se nepraví nic jiného, než že Státní pozemkový úřad béře výpověď ohledně těch a těch
parcel zpět a že žádá, aby o tom vlastník a jeho zástupce byli vyrozuměni. Nějaké rozhodnutí Státního pozemkoVého úřadu jako úřadu vůči
straně, nějaké uznání nároků vlastníkových na propuštění ze záboru
podení nikterak neobsahuje. K tomu podal Státní pozemkový úřad k šetření dle §u 2 čís. 5 nesp. pat. nařízenému vyjádření, že vlastník ještě
před původní výpovědí vznesl žádost na propuštění určitých parcel ze
záboru dle §u 11 záb. zák., Státní pozemkový úřad že tedy pak vzal výpověď ohledně parcel těch zpět až do rozhodnutí svého o této žádosti
vlastníkově, rozhodl pak usnesením ze dne 24. ledna 1923 o ní skutečně,
a podal pak výpověď pří tom n o u (druhou), o niž se nyní jedná,
toliko na parcely, ohledně nichž žádost za propuštění zamítl, kdežto
parcely, jež ze záboru propustil, do výpovědi té už nepojal. Skutečně
také stěžovatel sám netvrdí, že by tato nynější výpověď vztahovala se
na nějakou parcelu ze záboru propuštěnou a že by tedy porušovala jeho
práva. Zpětvzetí prvotní výpovědi neobsahovalo dle toho žádného roz-
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hodnutí Státního pozemkového úřadu o nárocích strany (vlastníka),
bylo pouhým jednostranným aktem strany a nmhla proto výpověď ta
potom kdykoli opětována býti, vyjma ovšem na pozemky mezi tím propuštěné.

čís.

2788.

Za klidu řízení může žalobce i bez obnovení řízení a bez souhlasu
žalovaného vzíti žalobu zpi\t.
.
Byla-Ii původní žaloba vzata zpět sice po podání pozdější žaloby,
ale dříve ještě, nežli bylo rozhodnuto o námitce zahájené rozepře, nelze
námitce té vyhověti.
(Rozh. ze dne 3.

července

1923, Rl 549/23.)

Proti žalobě eg I '406/22, zadané na soudě dne 1. září 1922 vznesl
žalovaný při prvém roku dne 18. září 1922 námitku zahájené rozepře.
S o udp r v é s t o I i c e, zjistiv, že v době podání žaloby eg I 406/22
byla u téhož krajského soudu pod č. j. eg lil. 287/22 mezi týmiž stranami a v podstatě o tentýž žalobní nárok zahájena rozepře, v níž tehdy
panoval klid řízení, ale že žaloba eg III 287/22 byla dnem 22. listopadu
1922 právoplatně vzata zpět, vyhověl usnesením ze dne 10. února 1923
námitce zahájené rozepře a odmítl žalobu eg I 406/22. Rek u r sní
s o u d námitku zamítl. D ů vod y: Nelze souhlasiti s prvým soudem, že
okolnost zpětvzetí žaloby jest tu proto nerozhodnou, poněvadž žaloba
eg I 406/22 byla podána během doby zahájené rozepře eg lil 287/22,
neboť prvý soud přehlíží tu důvod předpisu §u 233 c. ř. s., jenž má za
účel, zabrániti dvojímu vedení sporu mezi týmiž stranami. Tato dvojitost rozepří může však miti význam jen tehdy, je-Ii tu ještě v době (okamžiku) r o z hod o váh í o námitce zahájené rozepře skutečně jiná rozepře; byla-Ii však rozepře druhá jakýmkoli způsobem právoplatně odklizena, jest námitka bezpředmětnou. V tomto případě byla druhá žaloba vzata zpět a platí dle §u 237 odstavec třetí c. ř. s. domněnka, že
má býti pokládáno za to, jaIi.o by žaloba vůbec vzneseIia nebyla. Proto
ani při úzkostlivém slovném výkladu §u 233 c. ř. s. nemůže soud vysloviti, že zde jest rozepře již či ještě zahájena a proto bylo rekursu vyhověti.

NejvyŠš í soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

D ů ve dy:
Vývody dovolacího rekursu, jimiž napadají žalovaní usnesení rekursního ~oudu,. jenž jejích námitku rozepře zahájené zamítl, zabývají
se z velke čásh otázkou, zda má zpětvzetí žaloby žalobcem bez souhlasu žalované~o vliv na klid řízení, jenž nastal tím, že k prvému roku
se nedostavIla zádná .ze stran, a dovozují, že zpětvzetí žaloby nemá tohot,o vhvu, nebylo-Ir souhlasné, a že důsledkem toho dřívější spor,
s hmto sporem totožný, jest posud zahájen a brání provedení tohoto
sporu. Než ~ projeveným názorem nelze souhlasiti. Nedostavily-li se
strany k prvemu roku, nastal ovšem klid v řízení a může opět spor býti
73'
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obn0ven po uplynutí 3 měsíční lhůty na žádos,t s~r<ln, o ní~ se I~usí kusgnoviti v řízení před sborovými soudy závazne predep~a?y vy ro ; h o
tohoto roku může žalobce z a seb e z s vol .e nI, Z a ,o van e , ?
't' svou za
, Iob II zpe't (§ 237 c . 'r . s)
VZll
. , aniž se mUSIl,,,sveho naroku
bvzdatI.
' . ."
Totéž ovšem platí i v tom případě, kde žalobce pnm? bez o n,oven! n, "
vzdyť
zem, ]SOUCI'h o v kl'du
I , ohlašu]'e soudu'že
"bere svou'I zalobu
b't' zpet,
j"'
,
nelze nahlédnouti, proč by mezi těmit? pnpa~y me, o } I roz Isov,an~!
" rtlZtlé následky s nimi byly spOjovany, Zpe!vzetrm. za!?by, n~stav..aJI
následky zmíněné v třetím odstaVCI §u 237 " r. s;, kl!d ,nze:;1 :~~ pre~,tává, netrvá více a nemohou se strany pak dov?l<;vatr, z~ dnve]sl ,~po~
není posud vyřízen, Za tohoto stav!1 ,~elze se .~r~mtr n~mlt~o~. zaha]ene
rozepře, i když ostatní nálež!to~!1 ].e].1 byl.y zysteny. Vzdyt, pn pO,suzování' této obrany nesmi se pnhltzelt ] e d lne k stavu, pky byl pn podání nové žaloby, nýbrž stačí, kdy~ dříV,ějš~ spor před pro~e~ení?, pozdějšího byl ukončen, třebas jen zpetvzehm zaloby. 1."0 vypl~va z; uvahy,
ze zahájení sporu iná ten Minek, že poku~ .toto, tr~a, nes?,1 o sporném
nároku ani u téhož ani U jiného soudu byh pravm rozepre provedena,
Účelem toho dle motivů k vládní osnověc, ř, s. (Mat. svaz, II., strana
322) jest, aby bylo vzhledem:~ vyko~ávání sprav~dlnosti ~ pr.ávní bez~
pečností tomu čeleno, by se taz r?ZeJlfe nep':o]e~n~va:a u, ruznych s0!1 du
nebo o témž nároku nebylo opetne po pnpade I ruzne roz.h~dovano.
V ostatním se poukazuje na odůvodnění rekursního soudu, jez nebylo
vývody dovolacího rekursu nikterak vyvráceno.

r

Cís. 2789.
Nárok. proti eráru na vrácení neoprávněně vybraného celního poplatku nelre uplatňovati na řádném soudě a to ani dle zákona ze dne 2.
listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n.
Na tom nemění se ničeho tím, že povinnost eráru ku vráceni poplatku byla již vyslovena rozhodnutím nejvyššího správního soudu.
(Rozh: ze dne 3. července 1923, R I 564/23.)
Zalobce zaplatil u celních úřadů v Praze a Děčíně celní poplatky.
jeho stížnosti, pročež si stěžovatel k Nejvyššímu správnímu soudu, jenž zrušil usnesení finančních úřadů jako nezákonná. Erár pak žalobci celní poplatky vrátil. žalobu na erár, obmezenou na zaplacení úroků, pro c e sní s O udp r v é s t O I i c e
(zemský civilní soud v Praze) zamítl z věcných důvodů. O d vol a c í
s o u d zrušil sám od sebe napadený rozsudek i s předchozim řízením a
odmítl žalobu. D ů vod y: žalující strana domáhala se žalobou vrácení
neprávem od ní vybraného poplatku celního s 6% úroky ode dne zaplacení tohoto cla, tvrdíc, že předepsáno bylo jí ne právem podle pol.
131 celního tarífu, ač jednalo se o vyškvařené sádlo, které podle položky 89 celního tarifu bylo cla prosto. V poměru, který tu mezi stranami vzešel, nevystupoval žalovaný erár jako podmět soukromoprávní,
nýbrž u výkonu výsostních svých' práv. K rozhodování o tom, zda jednal správně čili nic, není řádný pořad právní přípustným, jelikož tento

dle §u 1 j. n. má místo jen, kde jedná se o nároky soukromoprávní. Leč
zákonem ze dne 2. listopadu 1918 čís. 4 sb. z. a n. zaveden byl mimořádný pořad práva proti eráru pro nároky povahy veřejnoprávní, jež
dříve docházely vyřízení před říšským soudem do ústavy nepřevzatým.
Nastává tedy otázka, zda byl dovolaný soud příslušným pro uplatňo
vaný nárok pOdle toho zákona čili nic. Zákonem tím bylo stanoveno, že
pro veškeré tyto spory povahyveřejnoprávní proti eráru, pokud o. nich
nerozhoduje nejvyšší správní soud podle zákona z téhož dne čís. 3 sb.
z. a n., příslušným jest výlučně zemský civilní soud v Praze. Nutno
proto zodpověděti otázku, které jsou to spory o nároky veřejnoprávní,
o kterých přísluší rozhodovati nejvyššímu správnímu soudu. Jest ustálená již praxe a vyplývá také přesně ze zákona, že jsou ta ony záležitosti, a kterých rozhodují správní úřady. A o takovou záležitost se právě
jedná. Otázku, zda byl poplatek celní po právu vybrán čili nic a zda je
tedy úřad povinen, vybrané clo vrátiti jako neprávem vybrané, rozhc>dují finanční, tedy správní úřady. Ty také v této věci rozhodly proti žalobci, načež týž dovolal se správně ve stížnosti své nejvyššího správního soudu, který rovněž ve věci rozhodl rozsudkem ze dne 3D. června
1922, jejž žalobce sám za sporu předložil a jehož se již v žalobě dovolával. V důsledku tohoto rozhodnutí zaplatil erár neprávem vybraný poplatek celní žalobci zpět. Nepříslušelo tedy na pořad práva, nově rozhodovati otázku, pro kterou povolány byly k rozhodnutí úřady správní
a to ani co do jistiny, která byla již žalobci vrácena ani co do úroků,
poněvadž i o těch mohou jen úřacly správní rozhodnouti podle platných
zákonů, zda příslušejí .žalobci čili nic, neboť nelze o příslušenství, které
sdílí tu osud hlavní věCi, rozhodovati' jinak než o věci samé. Žalovaná
strana vznesla sice námítku nepřípustnosti pořadu práva, od které však
upustila za řízení. Leč k námitce té musí soudy samy od sebe přihlížeti
v každém období sporu (§ 240.c. ř. 5.). Nepřípustnost pořadu zakládá
dle §§ 477 čís. 6 c. ř. 8'. zmatečnost a proto oclvolací soud, třeba nebyla
vytýkána, shledav ji, musil dle§§ 470, 471 čís. 7, 473, 477 čís. 6 c. ř.
s. rozsudek a jemu předcházející řízení zrušiti a žalobu odmítnouti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
D

ů

vo dy:

Finanční úřady nevyhověly

Odvolací soud posoudil věc správně po stránce právní. Náhled jeho
shoduje se s judikaturou (sr. rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné
pod čís. 524 úřední sbírky), k čemuž se podotýká, že i v tomto případě
fí~an~ni orgány, vym~ři~še celní poplatky, nebyly činné jako strana,
nybrz ,pko organy statnl vrchnostI. Nejde tu proto o spor, přikázaný
zemskemu soudu v Praze podle zákona ze dne 2. listopadu 1918 čís. 4
sb~ z. a n. Nesprávným je názor stěžovatelky, že sporný nárok, původně
vere]noprávní, stal se později soukromoprávním a to rozhodnutím nejv~ššího sprá~ní~o s?udu, zrušivším příslušná usnesení správních úřadů.
Pres t.ot~ zrusenl nejde tu o konsumci správního řízení v tom smyslu, že
by statnl pokladna, jejíž orgány byly činné u výkonu výsostních práv
byla ,naJoveň postavena soukromým stranám, a podrobena právomoci
soudu. Zalobkyně může jako účastník a poškozený vystupovati na dále
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'en v řízení správním a pouze tímto domáhati se svého práv.a, u~na~ého

~lejvyšším soudem správním, neboť není zákonného předpisu, Jenz by
stanovil opak.
Čís.

2790.

Uložení věci na soudě (§ 1425 obč. ~ák.) nel~e z~ítl!~uti z důvodu,
že jest již zahájen spor o odpůrcově zavazku, vec prevzlb.
(Rozh. ze dne 3. července 1923, R I 602/23.)
Návrh manželů K-ových, by jim by~o povoleno usch?vání pokud s~
t' če soudní správa domu s o udp rve s t o II c e zamill, I e k u r s n I
u d mu vyhověl. D li ~ o d y: Složení d!uhu (vě~i) ~1a ~oudě, kt~r~
je upraveno v §u 1425 obč. zák., Je v~ .sve P?dsta~e nahrazkeT pInem
a sleduje ten cil, by byl dlužník sprosten sv~~o zavazku v p:lpadech,
kde nemůže z nějaké příčiny plahl! do rukou ventele. Usta?ov.enl §u 14.2~
obč. zák. vztahuje se tudíž neje~.na zaplacen! dl~h~, ~~br~. na pInem
vůbec; sluší jím tedy rozuměti tez takove pInem, Jez 1'nslusl !'rodate!1
proti kupiteli. V žalobě, vznesené u tohoto soudu prot: Antonu P-ove:
stěžovatelé jako žalobci tvrdí, že se ža!ovano.u uzavren~. byla .~upm
smlouva ve příčině domu č. p. 161 v N. Udaje zaloby n~pnpoušteJl. pochybnosti, že žalobci domáhající se dodržení .sn;louvy, Jimi tvrz~ne, z~
své strany proti zaplacení kupní ce~y k<:, spln;m JS?u. h?tov~ a ze take
odevzdání domu žalované nejpozděJI v zalobe nabldl~, ze vsak tato s~
vzpírá jí nabízené plnění přijati. JSou tu tedy P?dm1l1~y pr? povo~em
soudní správy dle §u 1425 obč. zák., kt~ro~ na zadost u~astmku dluzn.~
ihned povoliti a jejíž správnost v dotcenem spravovaclm sporu slusI
prokázati.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu.

fo

Důvody:

Soudce, dovolaný dle §u 1425 ob~. zá.k. musí jen zk~umat!, .zd~loi
jde o záležitost slože,?í dluh~ n,,; soude, coz p~suzuje na. ;aklade. udaJu
žadatelových není vsak opravnen zkoumall duvodnost zadosll te, t. J.
zda jsou tu ;ákonné podminky takového složení, zejména tedy zda jsou
tvrzené skutečnosti jimiž žadatel podmínky ty doličuje, pravdivy. Neboť to zkoumati in~žno až ve sporu o spravení uložení na soudě. Pakli
tu pOdmínky ty jsou, děje se složení na nebezpečí věřitele, pakli však
tu nejsou, tedy na nebezpečí dlužníka sama, a to se právě ve spravovadm sporu ukáže. Proto tvrdí-li odpůrce, že bud' vůbec není věřitelem,
protože na př. smlouva,z níž skladatel jeho nárok na věc odvozuje, se
neuskutečnila, nebo že sice nárok má ale že není zákonné příčiny k složení, nemá, je-li to pravda, vůbec zájmu na tom, že složeni se stalo, n~
boť tak jde toto na účet deponenta sama a jeho se netýče.
Na toto
správné stanovisko skutečně postavila se odpůrkyně při svém výslechu
dne 9. června 1923 a na tom mohla přestati. Odvolává-li se ve 'své dovolací stížnosti na rozhodnutí býv. víd. nejv. soudu ze dne 15. června
1863 čís. 1760 Ol. U. W., že v případě, jako je tento, že totiž zahájen

uŽ spor o uznáni a přiieti dluhu (dodržení smlouvy), složení nemá místa dlužno na to odvětiti, že toto rozhodnuti, pravi-li, že § 1425 obč.
zák. předpokládá nepochybnou jSOUC~?st dluhu, .zneuznává p.odstatu
žádosti za připuštění složeni k soudu,. zad,:sll,. ktera je akteI? prava f?rmálního a směšuje ji s oprávněnos!1 sloz:~I, ~t~:a Je otazk,:u prava
hmotného nebóť tu soudce povolany k vynzel1l zadosll o slozem, ]a~
shora uká~áno zkoumati ",'emůže, zjistiti ji může teprv soudce procesm.
Dále neuvědo';"Uje si rozhodnutí to, že, což zákon výslov~ě pra~í, sl?žení jde na nebezpečí (účet) deponenb, stalo-~I .se. nepravem, ]esth:.e
v dtlSledku svého hořejšího mylného nazOru ~1l11, ze. zados! ]e nepnpustna proto, že před rozhodnutím sporu, zda .:alovany (?dI:u:ce deponenta) vůbec něco od deponenta koupil, na neJ nebezlleč, vecI !-,valuJe!
vždyť přece, pakli že se ukáže ve sporu, že l1lC nekoupl~, odpyka .Sl c~!e
složeni deponent sám, a na žalovaného nic uvaleno nem, kdezto jesthze
opravdu koupil a jsou tu i ostatni podmínky složení, tu žalobce depo.
noval právem a musi si to přičisti žalovaný, že přijetí odpíral. Že dlužník může míti zájem na tom, aby věřitel, když dluh je splatný, přijal jej
ihned, přes to, že spor O dluh ten od dlužníka už zahájen jest, a že tedy,
vzpírá-li se věřitel přijeti, dlužník nemusí čekati aŽ,do rozhodnutí sporu,
iest na biledni, takže ,o tom netřeba šířiti řeči. Není také v zákoně ani
~ejmenšiho náznaku proto, že by spor byl překážkou složenÍ. Dlužník
jest oprávněn dluhu se zbavit jakmile je splatný, a tu, jak zákon dí, sloiení ho neosvobozuje.
čís.

2791.

Bylo-li ve smlouvě pachtovní stanoveno jednak, že pachtýř nesmí
prodati slámu, vyrostlou na propachtovaných pozemcích, nýbrž že ji
musí zase spotřebiti v hdspodářství, jednak že po uplynutí smlouvy
pachtovní musí veškeru slámu, vypěstěnou v posledním roce pachtu na
spachtovaných nemovitostech, bez náhrady tam ponechati a odevzdati,
pokud ovšem v hospodářství spotřebena nebyla - vztahuje se tento
jeho závazek na veškeru slámu, jež mu zbyla, ať pochází z let dřívějších
anebo z roku posledního.
Byl-li pachtýř smluvně zavázán vrátiti po skončení pachtu' týž počet stromi!, jaký byl převzal, nesprošťuje se závazku tím, že stromy zanikly bezprávným činem třetích osob.
(Rozh. ze dne 3.

července

1923, Rv I 222/23 a R I 534/23.)

Smlouvou ze dne 19. února 1906 propachtoval žalobce žalovanému
ve!kostatek zprvu na 12 let. Dle. odstavce ly. smlouvy nesměl žalovaný
sIamu, vyrostlou na spachtovanych pozemclch prodati, nýbrž měla býti
v hospodářství spotřebována a dle čl. V. smlouvy po uplynutí smlouvy
pachtovní nebo v případě jejiho zrušení měl žalovaný veškeru slámu
v posledním roce pachtu na pachtovaném objektu vypěstěnou, bez ná~
nrady tam ponechati a odevzdati, pokucI ovšem ve smyslu čl. IV. v hospodářství nebyla již upotřebena. Dle čL V. pachtovní smlouvy byl žalovaný povinen odevzdati při skončení pachtu ovocné a iiné stromy
v zahradě a na polích ve stejném počtu, jak je převzal. Úmluvou ze dne
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13. června 1908, jíž byl pacht prodloužen ,do .31. pro~ince 1921,. zachována ustanovení ta v platnosti. žalovany vsak v predposledmm roce
pachtu a v létě předcházejícím odvážel a prodával. slámu z pachtovaných pozemků a při skončení pachtu dne ~l. p!osmce 1921 odevzdal
o 90 stromků méně, nežli byl převzal. ža~obe o nahradu. za neodvedenou
slámu a scházející stromy pro c e s n I s o ud p rve s t o II c e vyhověl O d vol a c í s o u d v prvém směru potvrdil rozsudek prvého
soud~ v druhém směru rozsudek zrušil a vrátil věc prvému soudu, by,
vyčkaje pravomoci, v této ·částižalobního nároku řízení doplnil a znpvu
rozhodl _ a odůvodnil zrušující usnesení takto: Prolt nároku na náhradu za stromky hájil se žalovaný mezi jiným též tvrzením, že stromky
byly v době válečné, když byl nedostatek paliva na topení, dříví a uhlí,
cizimi pachateli odcizeny a že tudíž za škodu takto způsobenou neruči.
Soudce prvý k námitce této nepřihlížel, odvolávaje se na ustanovení čl.
IX. smlouvy pachtovní ze dne 19. února 1906, dle něhož škody, povstalé
živelními pohromami, bouřemi, vichrem, velkou vodou, válkou neb ve"
řejnými nepokoji, stávkami nese pachtýř, aniž by měl nároku na slevu
. pachtovného z důvodů těch. Soud odvolací na rozdíl od názoru, prvým
~oudem zde vysloveného, má za to; že škody, způsobené odcizením
stromků, pod ustanovení čl. IX. smlouvy podřaditi nelze, poněvadž by
šlo o prostou krádež, a má proto za to, že bylo věcí prvého soudu, by
touto námitkou žalovaného blíže se zabýval a zejména zjistil, zdali
stromky, o nichž má za prokázáno, .že při odevzdání pachtovních obiektů při skončení pachtu scházely, byly skutečně cizími pachateli odcizeny čili nic. Soud odvolací jest totiž názoru, že škody tyto, pokud
krádeží cizích osob byly způsobeny, nese vlastník 'pozemku dle ustano.v~ní, §u 1311 obč. zák., nikoliv pachtýř. V tomto směru zůstalo tedy jed'?am p;vého ,soudu neúp.lným á bude třeba, by prvý soud o této· části
zalobmho naroku dále jednal a zjistil, kolik ze scházejících strornkll
bylo odcizeno, strany vybídl, by o tom nabídly důkazy a tyto pak provedl a o této částí nároku pak znovu rozhodnul.
.. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, vyhověl však
zalobcovu rekursu do zrušujícího usnesení odvolacího soudu, napadené
usnesenL !rušil, a uložil odvolacímu soudu, by, nehledě k použitému dllvodu zrusovaclmu, v té části znovu rozhodlo odvolání žalovaného.
Důvody:

Neodůvodněno jest dovolání žalovaného pokud se tkne nároku na
náhradu za neodevzdanou slámu. Vezmou-li se v úvahu odstavec IV. a
V. pachtovní smlouvy ze dne 19. února 1906 ve své souvislosti, iest
úmysl smlouvajících stran jasný a nepochybny. V odstaVCI IV. lest vyslovena všeobecná zásada, že pachtýř nesmí prodati slámu, vyrostlou
na propachtovaných pozemcích, nýbrž musí ji zase spotřebo~ati v hospodářství. Stanoví-Ii se pak v odstaVCI V., že »po uplynult smlouvy
pachtovní nebo v případě jejího zrušení musi veškerou slámu, vypěstě"
nou v posledním roce pachtu na spachtovaných nemovitostech, pachtýř
bez náhrady tam ponechati a odevzdati, pokud ovšem v hospodářství
upotřebena nebyla,« nelze tomu rozuměti tak, že pachtýř měl jen slámu,

zbyvší z posledního hospodářského roku, bez náhrady ponechati a odevzdati, naproti tomu slámu, přebývající z roku předešlého nebo z doby
ještě dřívější směl prodati, - neboť to by se zřejmě příčilo zásadě, vyslovené v odstavci IV., že pachtýř nesmí vůbec prodati slámu, nýbrž že
sláma musí zůstati zachována pro účely hospodářské, - má to spíše
ten význam, že nejen sláma z dřívějších roků, nýbrž také sláma z posledního roku musí buďtd v hospodářství býti spotřebována nebo pro
další hospodářskou potřebu ponechána a odevzdána. Takového ustanovení bylo třeba, poněvadž by se byly mohly jinak vyskytnouti pochybnosti, zda snad pachtýř po skončení pachtu, když právní poměr mezi
ním. a propachtovatelem vůbec byl rozvázán, a vztah pachtýře k pachtovaným nemovitostem pominul, když tedy pachtýři nebylo více možno,
spotřebovati v hospodářství slámu z posledního roku, jak v odstavci IV.
pachtovní smlouvy bylo stanoveno, nebyl by snad oprávněn býval, odvézti nebo zciziti tuto nespotřebovanou slámu. Že byly ve smlouvě, pokud se týče v inventáři k ní připojeném uvedeny určité zásoby převzaté
slámy, jež pachtýř po skončeném pachtu měl zase odevzdati, mělo
pouze ten význam, že tolik byl pachtýř povinen vrátiti za všech okolností, i kdyby z posledního roku nebylo zbývalo nic nebo méně, cOž
bylo dobře myslitel no při neúrodě slámy, že tedy uvedené mi10žsfví
slámy bylo nejnižší ne však nejvyšší mezí toho, co pachtýř po skončeném pachtu vrátiti byl povinen. Zcela správně poukazuje žalobce
v dovolací odpovědi též k tomu, že, prodal-li žalovaný proti smluvnímu závazku slámu ze sklizně předposledního roku, spotřeboval v posledním roce pachtu více slámy, pocházející z tohoto posledního roku,
než by byl spotřeboval, kdyby byl veškerou slámu, vypěstovanou na
velkostatku, tam také spotřeboval a jí neprodal. O obOhacení žalobce
nelze mluviti, když dostává pouze to, nač dle smlouvy má nárok. Usta_
novení §u 915 obč. zák. nemůže se žalovaný dovolávati, protože toto
ustanovení plati jednak jen při smlouvách jednostranně zavazujícich,
jednak pouze v pochybnostech, kterých tu není. Odůvodněn jest žalobcův rekurs do usnesení, obsaženého v odstavci ll. odvolacího rozsudku. Jde tu o nárok na náhradu za neodevzdaných - poněvadž prý
odCizených - 90 ovocných stromů, a záleží na tom, koho stihá škoda,
vzniklá případnou krádeží. Zásadně lze beze všeho připustiti že pachtýřem nezaviněný zánik části pachtované věci - a takovouto' částí jsou
též ~tľomy, tvořící příslušenství nemovitostí - stíhá propachtovatele
jakozto vlastníka propachtované věci, v jehož jmění nahodilá škoda
na~!ala ~§ 131.1 ~bč. zák.). Ale, stranám ?elze brániti, by neupravily
vzajemny pomer jll1ak, a takove upraveni, takovou pozměnu zákonnéh~ pravidla, lze spatřovati v ustanovení odstavce V. smlouvy ze dne
19. unora 1906, Ie pachtýř musí ovocné a jiné stromy odevzdati v stcjn~m počtu, jak je převzal. Tím bylo ohledně stromů veškeré nebezpečí
presunuto z propachtovatele na pachtýře, a propachtovateli vyhrazeno
právo" požadovati za všech okolností vrácení tolika stromů, kolik bylo
pachtyn odevzdáno, podobně jak bylo ujednáno při slámě a řízkách
~t~ré byly ;aké přísluš:nst~ím p~opachtované věci, tedy do jisté míry
jejl současl! (§ 296 obc. zak.). Ze tomu tak, plyne též z těchto úvah:
Kdyby byly stromy zhynuly stářím, což zvláště vzhledem k dlouhé
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době pachtovní mohlo býti předpokládáno, po případě n~?lOcí, živelními pohromami nebo jinými zevními vlIvy, byl by pacht~r,. aby mo~1
vyhověti převzatému smluvnimu závazku, musIl nahradIti ]e novýmI.

Neni důvodné přičiny, proč by mělo býti na věc jinak pohlíženo, když
stromy zanikly nikoli z uvedených příčin, nýbrž následk~:n .be,zpráv:
ných činů třetích osob. I tu nese tedy vzhledem ke zvlastm umluve
škodu pachtýř _ žalovaný - a může se po připadě hojiti jen na škůd
cích. Opačný názor odvolacího soudu tedy neobstoji, proto bylo vyhověti žalobcovu rekursu. Ovšem nelze, jak žalobce navrhuje, změniti
napadené usneseni odvolacího soudu v ten rozum, že se co do tohoto
nároku obnovuje rozsudek prvého soudu, nýbrž lze dle pravidel platného formálního práva procesniho toliko zrušiti usnesení odvolacího
wudu a uložítí mu, by - nehledě k důvodu, pro který zrušil rozsudek
prvého soudu, - rozhodl o odvolání žalovaného, pokud se tkne nároku na náhradu za neodevzdané ovocné stromy.
čís.

2792.

V prohlášeni mandanta vuči právnímu zástupci, ž .. se muže za svou
útratovou pohledávku hojiti z věci zabavených u odpurce mandantova
pro útratovou pohledávku, nelze spatřovati postup této pohledávky.
(Rozh. ze dne 3.

července

1923, Rv 1948/23.)

Dr. Rudolf Sch. vysoudil v zastoupení Raímunda Sch-a proti Janu
G-ovi spor, v němž byly proti tomuto přisouzeny útraty 2856 Kč 20 h.
Ježto Jan G. ani předmětu sporu ani útrat nezaplatil, vedl proti němu
žalobce v zastoupení Raimunda Sch-a exekuci, jež však dosavade nebyla skončena, ježto se vyskytly vylučovací nároky třetich osob .. Zatím
zabavil August W. ku vydobytí své pohledávky proti Raimundu Sch"ovi
nejen jeho pohledávku proti Janu G-ovi na předmět sporu, nýbrž i na
náhradu útrat. Raimund Sch. nezaplatil dosud Dru Rudolfu Sch-ovi
útrat zastupováni, prohlásil však v kanceláři jeho, že má býti nejprvé
uspokojen z exekuce proti Janu G-ovi a že výtěžek bude náležeti v prvé
řadě jemu (Dm Sch-ovi) k úhradě jeho útrat. Domáhal se proto Dr.
Seh. ,na Augustu W -ovi žalobou, by exekuce zabavenim útratové pohledavky 2856 Kč 20 h Raimunda Sch-a proti Janu G-ovi byla prohláš,ena bezúčinnou. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhovel, o d vol ac i s o. u d ji zamítl. D ů vod y: Žalobce opírá svou
vylučovacižalobu o postup útratové pohledávky Raimundem Sch-em.
Leč.. v projevu tohoto v kanceláři žalobcově nelze spatřovati postup.
!"1a]Itelem útratové pohledávky proti Ja~u G-ovi zůstal i po onom proJevu Ralmund Sch. Projev ten znamena pouze tolik, že výtěžku exeku~e má býtI po~žit? k zapravení útratové pohledávky žalobce proti
Ra:mun~u Sch-ovl., Zal obce nabyl pouze práv dle §u 19 adv. řádu.
Avsak, I kdyby tu slo o postup ve smyslu §u 1392 a násl. obč. zák.,
m~hl by .žalobce exekucí odporovati pouze, kdyby prokázal nabytí
prava lIstinou uvedenou v §u 9 ex. ř. (sr. Zodpovědění otázek k §u 234
c. ř. s.). Přikazu takového však žalobce nepodal.
N e j v y Š š i s o ud nevyhověl dovolání.

D ů vod y:
Odvolací soud posoudil věc správně po právni stránce. Dovolatel
háji nadále práv~í názo~,. že,P!·.o~lášením Raimunda Sch-a byla mu postoupena pohledavka pnsluse]Icl tomuto protI Janu G-ovi. Omezením
postupu toho na určitý případ úhrady připouští však dovolatel sám že
nešlo o postup pohledávky podle §u 1392 obč. zák., kde na místo d~sa
vadního věřitele vstupuje nový věřitel, na nějž převedená pohledávka
přechází úplně a bezpodmínečně. Prohlášením Raimunda Sch-a nenabyl žalobce ve ,s,kutečno,sti v~ce 'práva, . než kolik ~u příslušelo již
podle §u 19 adv. radu, nac spravne poukazal odvolacl soud takže jediným účinkem prohlášení toho je, že k právnímu důvodu §u 19 adv.
řádu přibyl další právní důvod. Že nejde o postup pohledávky podle
obč. zákona, je patrno z toho, že dlužník G. by mohl, kdyby tomu nepřekáželo exekuční právo zástavní, nabyté žalovaným, zaplatiti útratovou pohledávku přímo Sch-ovi, aniž by žalobce mohl požadovati od
něho zaplacení téže pohledávky do svých rukou. Nemá tudíž uvedené
prohlášení účinku, jejž mu přikládá dovolatel, zejména nestal se tento
věřitelem vzhledem k zabavené pohledávce, jež přísluší nadále pouze
Sch-o,vl. Vzhlede~l ~,t?mu není třeba ':,abývati ~e dalšími vývody do\'olaclho SpIS~, tyka]IcInu se §u 9 ex. r. Ostatlll vývody poukazuji se
na rozhodnutI tohoto soudu Rv I 949;23, vydané současně v rozepři
vedené mezi těmitéž stranami (viz čis. sb. 2793).
čís.

2793,

útraty sporu přiřčené straně jsou pohledávkou její, nikoliv pohle. dávkou jejího právního zástupce.

,

(Rozh.

~e

dne 3.

července' 1923,

Rv I 949/23.)

Dr. Rudolf Sch. zastupoval Raimunda Sch-a ve sporu proti Janu
G-?VI .a spor vysoudIl. )ezto Jan G. neplatIl, vedl proti němu jménem
RallTIunda Sch-a exekUCI a zabavil movitosti, mezi nimi i vůz. Zabaveni
vozu odpor?val Josef W. žalobou dle §u 37 ex. ř., spor však prosoudil
~ byl uzn~n pO~Innyn~ nahradItI Ra1111Undu Sch-ovi, zastoupenému
zalo?cen~, utraty ~89 K: 60 h a 201 Kč. Ku vydobytí své pohledávky
protI Ralmundu SCh-OVl zabavil August W. jeho útratové pohledávky
za Josefem W-em. Dr. Rudolf Sch. domáhal se na Augustu W-ovi žalobou, b~. exeku~e na útratové pohledávky 589 Kč 60 h a 201 Kč byla
Ja~o nepnp~stna zastavena, tvrdě, že mu na útratách těch přísluší za~:zovacI. ~rav? ve smyslu §u 471 obč.zák. nový doslova §u 19 adv.
radu a,)ezt? utraty ty m~ly b~ti zaplaceny, d~íve, nežli je žalovaný zabaVIl, ze narok Jeho predchazl zabavelll zalovaného. Pro c e sní
S? ud ~ r v é stolice žalobě vyhověl, odvolací soud jí zarUltl. D u V? d y: S právním názorem prvého soudu nelze souhlasiti.
Jde zde o }al?bu ~le §u 37 ex. ř., avšak zadržovací právo k věci dle
§u 471 obc. ':,~k., zalobcem tvrzené, neni právem, jež by činilo exekuci
na vec tu nepnpustnou, neboť dává oprávněnému ze zadržovacího práva
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pouze nárok na uplatnění práva předn?stního. žalobce nen;~že s.e. tu
však vůbec odvolávati na § 471 obč. zak. nebo § 19 adv. radu, jezto
útratové pohledávky, jež byly Raimund.u ~c~-:)V!protI Josefu, W-OVl
přiřčeny, nebyly ještě zaplaceny a n~dosly. jeste zalobce j~ko zastup ce
Raimunda Sch-a nelze tu proto pOUZltI am §u 471 obč. zak. am §u 19
adv.řádu. Zabav~né pohledávky přísluš~jí jak f?r~1elně, tak.i· hmotně
Raimundu Sch-ovi proti Josefu W-OVI, J~~ vyplyv~ z .§~ ,31 ,ClS. 4, .40,
52a 70 c. ř. s., takže se žalobce nemuze dovolavatI zadne~o pra.:'~,
jež by činilo exekuci žalovanéh? nep~íp~stno:,: 9s!atně•.by:? j~ho, veCI,
by se proti Raimundu Seh·ovl vca~ zajIstIl y;:zadamm pnmerene zalohy.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolam.
D ů vod y:
Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce. Obšírné vývody dovolacího spisu nejsou v souhlasu se zákonem. Dovolatel za~
stává náhled, že útraty, přiřčené straně rozepře podle §u 41 c. ř. s. nestávají se její pohledávkou, nýbrž pohledávkou jejího právního .zástupce. Při tom přehlíží dovolatel, že civilní řád soudní nemá v §§ 40
a 41 na mysli pouze útraty právního zastoupení, nýbrž útraty sporu
vůbec, jež nejsou vždy totožné s útratami právního zastoupení. Z jakého důvodu měl by právní zástupce nárok na případné dalši útraty
sporu mimo útraty právního zastoupení, není vidno z dovolání. Dalším
důsledkem tohoto náhledu bylo by, že by právní zástupce nemohl požadovati odměnu od své strany, 11ýbrž jen od odpúrce, ježto tento by
byl dlužníkem jeho a ne strany jím zastoupené, a tato, nejsouc dlužníkem, neměla by důvodu platiti. Rozhodnuti sporu je zcela snadné a
prosté. Straně rozepře je dáno na vůli dáti se ve sporu zastupovati advokátem. 1 tam, kde zastupování advokáty je předepsáno, není strana
omezena co do volby zástupcovy. S tim spojena je povinnost strany
zaplatiti svému advokátu odměnu. Povinnost tato zakládá se v první
řadě na §u 1152 obč. zák. ana předpisech o smlouvě zmoCl'íovací
(§ 1004 obč. zák.). Odpůrce strany rozepře nemá přirozeně této povinnosti, ježto není s právním zástupcem druhé strany ve smluvním
poměru. Za to může strana, ve sporu zvítězivší, požadovati náhradu
útrat svého právního zastoupení od odpůrce, by neutrpěla škody tím,
že se dala ve sporu zastupovati advokátem. Aby se tak nestalo ke škodě
advokáta, jenž nemá nároku na odměnu proti odpúrci, nýbrž může požadovati zaplacení jen na své straně, opatřil potřebné § 19 adv. ř. Z toho
vyplývá jedině důsledek, že útraty sporu, přiřčené straně rozep·ře soud"
ním rozsudkem, jsou její pohledávkou, a ne jejího právního zástupce,
jenž vymáhá pobledávku tu jen jménem zmocnitelovým a pro něho, byť
i na srážku odměny, již mu zmocnitel dluhuje. Tento poměr nevylučuje
ovšem exekuce· vedené třetí osobou na pohledávky tyto, a není tu prolo
dl!Vodu §u 37. ex. ř. Vzhledem k tomu není třeba zabývati se dalšími
vývody dovolacího spisu, spočívajícími vesměs na nesprávném před
pokladě shora uvedeném. To platí zejména o části, dovolávající se posudku neprávníků. Výjimky, stanovené pro strany, požívající práva chudých, jsou odůvodněny zvláštním postavením chudé strany, jsou rázu
vyjimečného, a nemohou se vztahovati na jiné případy. Předpisem §u 471
obč. zák. nelze vůbec užíti v tomto případě.

čís.

2794,

~rávo, domicilo~~t~. v~danou s?1ěnk~, pří~luší jen trasantovi a pouze
za Jeho souhlasu tez pnym osobam. Jtnak Jde o padělání směnky jež
však může býti opět odčiněno škrtnutím neoprávněně připojené' doložky domici1u. Připojení domici1u neúčinkuje vůči bezelstnému věřiteli
jenž nabyl směnky bez domicilu (s vyškrtnutým domicilem).
'

(Rozh. ze dne 3.

červ.ence

1923, Rv 1 997/23.)

Směnka byla vydána na žalovaného, žalovaným přijata a po té indo5antkou ba~k5'u S. dom!cilová~a, domici! všvak touž indosantkou opět
,krtnut, I;acez byla sn:enka. prevedena ~a zalo.~kyni. Směnka nebyla
pr.otes~?v,ana. ProtI smenečnemu platebmmu. pnkazu namítl žalovaný
mimo J1ne nedostatek protestace a jeho účinky dle čl. 43 sm. řádu. O b a
niž š í s o u d y ponechaly směnečný platební přikaz v platnosti a o d-·
vol a c í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Od"
volateli sluší dáti za pravdu v tom, že domieil na směnce nemusí po·cházeti právě od vydatele, nýbrž může býti platně připojen i jiným
pozdějším věřitel~l~ směl~ečným. Zákon v tomto ohledu ničeho nepřed
pISUje, ustanovem cl. 24 cls. 2 sm. ř, se na tento případ nehodí, mluvíc
o předložení směnky k přijetí, a třebaže připojeni domicilu na směnku
vydatelem, jenž podobu směnky určuje, bude pravidlem není se stanoviska směnečného řádu závady, by domicU nebyl Přip~jen na směnku
i osobou jinou, jež se způsobem směnečným v držení směnky dostala.
Proto, P?kud je wud pro~esní toho ~áhledu, že j:dině vydatel je opráv.nen, sm.enku domlcIl?vatI, nelze ovse~n souhlaSiti s tímto jeho náhledem, j~ztQ ne.,:,.~ v z3'ko.ne, 2P.~:Y, Ne~ z ~oho, že nejen vydatel, nýbrž
1 k~zdy pozdejsl smenecny ventel ma pravo, směnku domicilovati, ve
SpOje~1 s nespornou skutečností, že zažalovaná směnka, jež byla rovněž
do.m}cllována, nebyla domici1iátu k placení předložena a protes.tována
jeste nenásleduje, že směnečný závazek odvolatelův uhasl. Byl-li totiŽ
phpojen .~a .smě~ku, d0t;'ici!, je závazným pro všechny směnečné vě
lltele, v jlchz drzem smenka po jeho připojení se dostala. Z toho následuj~, že, byl-li připojen na směnku domici! vydatelem, musí býti
domlcllovaná směnka domici!iátu k placení předložena ~a protestována
bez ,výjimky, •.~~ vša~.do;nicil?val-li, sm~nku n.ikoli vydate!, nýbrž ně
klerr z pozdejslch ventelu smenečnych, je třeba předložiti směnku dolmcihato~i k placení a ji u něho protestovati jen tehdy, požaduje-li se
zapJacen~ ~~ěnky. na o.~obách, které p.odepsaly směnku v době, když
byl u,a m jlZ ;:1omlcll pnpojen, mkoli vsak, požaduje-li se zaplacení na
o~obach, ktere podepsaly směnku, dokud na ní ještě domici! nebyl. Vůči
te~to o,sobám dlužno na věc pohlížeti tak, jako by směnka vůbec do1~lcllovana nebyla, neboť připojení domicilu pozdějším směnečným vě
!Itelem nen~ v pod~tatě než paděláním směnky a to nemůže býti na
skodu o~obam, k.tere podepsaly směnku dříve, než s ní byla provedena
tato zmena. VýjImku z toho tvoři případ, když osoba, jež podepsala
smě?ku pře.d připojením domicilu (nezáleží na tom, zda je to vydatel, na
ktereho jedme soudce procesní tuto výjimku obmezuje, či příjemce nebo
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f;irant) s dodatečným připojením don:icilu proj:vila sou~las; v.rříp,:dě
takovém dlužno i vůči takto souhlaslcímu dluz!11ku smenku predlozltr
domiciliátu k placení a ji protestovati. V případě, o nějž tu jde, byla zažalovaná směnka domicilována nikoli hned původně vydatelkou, nýbrž
teprve později girantkou a byl proto dodatečně připojený domicil vůči
osobám, jež podepsaly směnku dříve, než přišla do rukou uvedené girantky a tedy i vůči odvolateli jako příjemci bez účinku a směnečné
právo mohlo býti vůči odvolateli uplatňováno bez předchozího předlo
žení směnky k placení a bez protestu, i kdyby domicil dosud na směnce
byl, a tedy také, byl-Ii škrtnut. Na věci nemění ničeho skutečnost, v odvolání uplatřlOvaná, že odvolatel byl dopisem banky S., filiálky v R.
o dodatečném připojení domicilu na směnku vyrozuměn, neboť, ježto
odvolatel sám seznává, že na dopis ten neodpověděl, nelze z tohoto
jeho mlčení usuzovati na to, že s dodatečným domicilováním směnky
souhlasil. A jen v případě souhlasu by měl domicil i vůči odvolateli
právní účinek. Nešlo-li však vůči odvolateli o směnku domicilovanou,
neplatí ustanovení čl. 43 sm. ř., nýbrž předpis čl. 44 sm. ř., dle něhož
k. zachování směnečného práva vtlči příjemci směnky protestu zapotřebí

čís.

2795.

Soude", jenž jest členem obecní správní komise jest vyloučen r
hodováni ve sporech obce.
'
z oz(Rozh. ze dne 3.

červenc~

1923, RII 112/23.)

O žalobě vrchního strážníka proti statutární obci F. o služební pozltky rozhodl v prve StOltCI soudce, jenž byl členem správní komíse • _
I~vané obce. Námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s ;a_
I1 c e vyhověl, rek u r sní s o u d ji zamítl a uvedlo otázce o .• tO
d Cl:
I P ok ud re k urent vytýká usnesení zmatečno
'
mz
j'd e, v d u voe
t dl u
~u 514, 47~ Čí,S. 1 c: ř. s., není rekurs odůvodněn, i kdyby soud~e by~
clenem spravnr komIse mesta F., neboť tím není ještě zástupcem obce
aostranou v.': SPd?ru .ve smyslu §u 20 čís. 1 j. n.; přišla by tu v úvahu
p uze po pnpa e pre d pOjatost soudcova.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů aulo.'l
prvenru soudu, by o žalobě znovu jednal a rozhodl jiným soudcem. Zl
vo

o

i1enÍ.

Ne jvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání mimo jiné z

těchto

důvodů:

Výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po stránce právní
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.), není odůvodněna. Napadený rozsudek hoví zákonu, a diívody k němu přičiněné nebyly v žádné podstatné části vyvráceny vývody dovolacího spisu, vůči nimž se připomíná toto: P r á v o,
domicilovati vydanou směnku, přísluší ovšem jen trasantovi a pouze za
jeho souhlasu též jiným osobám. Přípojí-li tedy někdo jiný, než trasant,
k vydané směnce doložku domicilu bez souhlasu trasanta, činí tak bezprávně a padělá platiště směnky. Není sporu o tom, že filiálka banky S.,
nemajíc k tomu svolení trasanta, tedy svémocně, přípojila domicil na
zažalované směnce. Směnečný věřitel, jenž dodatečně o své újmě po
pnjetí směnky domiciloval směnku a tím, jak uvedeno, jí padělal, může
však ,odčiniti své bezprávné jednání tím, že zase škrtne neóprávněně
připojenou doložku domicílu. To se, jak zjištěno, v tomto případě také
stalo, a to dříve, než směnka prostřednictvím ústředny banky S. na žalující záložnu byla převedena. žalobkyně dostala tudíž směnku v té poliobě, ve které byla vydána a přijata.
Přípádný souhlas žalovaného
s domici\em, připojeným fíliálkou banky S., stavší se snad mlčky tím,
že žalovaný neodpověděl na dopis, jímž mu filiálka oznámila dodatečné
domicilování směnky, měl by tedy také po pozdějším škrtnutí doložky
právni význam jen v poměru mezi filiálkou a žalovaným, nemohl by
však býti na újmu žalobkyni, která nabyla směnky bezelstně bez d 0mi C I I u. Neboť, byla-li doložka domicílu na směnce škrtnuta, jest na
příjemci, jenž chce z domicilu odvoditi důsledky, by prokázal, že doložka byla na směnce v době, kdy přijal směnku. Tohoto, důkazu však
žalovaný neprovedl, a dle toho, co uvedeno, provésti nemohl.

D

ů

vod y:

Z vyžádané z~rá,:y okre~ního. s.oudu ve F. ze dne 16. června 1923
plyne, z~ s~udce,. jenz v prve StOltCI o žalobě jednal a rozhodl, jest čle
n;l~ spra~m k0\12lse ma~. města F. od začátku r. 1919 až dosud. V' 0ved, ktera byla zalobcl jako obecnímu vrchnímu strážníkovi dána
ro
kterou }ent~ obec F. ~,a zaplacení služného žaluje, byla projednávfna
ve schclzl teto sprav11l komIse ze dne 13. července 1922. Nezáleží na
·tom, zda sučastml se soudce v prvé stolici v této rozepři činný p , •
tohot~ sez~n! správ?í komís~, důležitou jest jíž ta okolnost, že so~~~:
t~n .~) konav.a fu~kcl zastupce obce, která jest žalována. Že záležitost
CI a jest .predmetem sporu, patří do oboru působnosti žalované obce'
~8~;,.?et~eba vzhledem .k ustanovení čl. I. zákona ze dne 15. listopad~
d CI~. 7, ~okud se tyče §u 38 zákona o zvláštnim statutu pro obec
ze n: . p:oslnce 1869 čís. 4 z. z. ex 1870 pochybovati Ne'de o
hou yredpojatost .soudcovu dle čís. 2 §u 19 j. H., nýbrž o 'vyldučení ~~~;
~Ie CI~. 1 §u 19 j. n. z projednávání sporu, kter' se t'ká b
. L •
j.est z~s:u~cem. D~~Od ~yloučení bylo dlužno dl/§u 2{ ods~a~:~ ~~~~;
j. n. ZjIS.11t z m,:cl uredm.a dle §§ 514 a 477 čís. 1 c. ř. s. důsledkem něho
vyslOVIl! zmatecnost projednání a rozhodnutí soudcem vyloučeným.

fP

čís.

2796.

Není na závadu dalšímu řízení o rozluce manželství zemř I r
neb onen ~ ~~nž~lů Po? té, kdy vynesen byl rozsudek prvé stoli~e- I
I odpustene clzolozstvj lze hodnotiti jako spolupříčinu rozvrat~.
(Rozh. ze dne 3. července 1923, Rv II 92/23.)

ten

?
P r.o c e sní s o udp r v é s t o líc e vyhověl rozsudkem ze dne
_6. kvetna 1922 žalobě manželky na rozluku manželství, shledav op od-
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statněným

rozlukový důvod rozvratu manžel~tví. O d vol a ~ í s o ti d
rozsudek potvrdil. Zalobkyně na to dne 24. brezna 1923 zemrela.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhovět dovolání žalovaného a uvedl v otázkách, o něž tu jde,
.
v dtlVodech:

Poněvadž rozsudek působí, nabude-li právoplatnosti, od tehdejška,
t. j. ode dne svého vynesení, jim tedy rozluka nastane již dnem 26.
května 1922, kterého rozsudek prvé stolice na rozluku znějící vynesen,
smrt l.alobkyně která rovněž rozluku působí, nastala však teprv dne
24. března 1923, nestalo se rozhodnutí o dovoláních bezpředmětným,
nehledíc ani k tomu, že o útratách, když nebyla dovolání vzata zpět,
bylo by nutno beztak rozhodnouti vždy a rozhodnutí to závisí od rozhodnutí ve věci samé. Jinak se odkazuje na § 35 a 155 odstavec prvý c.
ř. s. Ve věc i s a mé: I když žalobkyně žalovanému cizoložství odpustila, nevadí to, by se cizoložství nicméně nehodnotilo jako spolu pří
čina rozvratu, neboť odpuštěním pozbyla jen práva žádatí rozluku z dů- ,
vodu cizoložství, ale nikoli pro rozvrat, když rozvracující účinky cizoložství přes to nastaly a trvají, i má strana právo rozvratu se dovolávati
bezesporně aspoň tehdy, když se připojily nové skutečnosti k rozvratu
spolupusobící (§ 14 lit. c) rozl. zák.).
čis.

Smlouva o poskytnuti
dáni peněžního ústavu.

úvěru

(Rozh. ze dne 3.

ve

2797.
formě

července

vkladní knížky vlastního vy-

1923, Rv II 116/23.)

Za1ující banka poskytla žalovaným úvěr 100.000 K ve formě vkladní
knížky svého ústavu a úvěr tento poskytnut byl dle úmluvy za obvyklých sazeb bankovních, jež jsou 8% úrok, 2°/00 z trojnásobného debetního účtu a Y2 % províse. Proti žalobě, domáhající se zaplacení úroků,
provise a 2%0 z trojnásobného debetního účtu z poskytnutého úvěrl.
100.000 K, namít1í žalovaní, že podepsali žalobkyni směnku na 40.000 K
a daJí v zástavu vkladní knížku na 60.000 K, a domnívali se, že jde
pouze o úsluhu ze strany žalobkyně, poněvadž s ní byli v obchodním
spojení a ježto jim hotově peníze vyplaceny nebyly. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e žalobě vyhověl. D ů vod y: Žalovaní samí doznali a
svědkem Antonínem M-em jest prokázáno, že žalující firma poskytla
jím úvěr ve výši 100.000 K a že na tuto částku vystavena byla vkladní
knížka žalujícl banky, což stalo se za souhlasu obou žalovaných. Namítají-li žalovaní, že se domnívali, že tu jde o nějakou úsluhu žalobkyně,
jest tato domněnka vyvrácena jednak udáním svědka Antonína M-a, jednak také tím, že jak z kontokorentu žalobkyně vyplývá, byla na onu
vkladní knížku připisována také příslušná částka, vypadající na úroky.
Vzhledem k řečenému je patrno, že tu jde o zápůjčku ve smyslu §u 983
obě. zák. a že proto žalovaní jsou povinní v tomto případě zaplatiti žalující straně obvyklé bankovní sazby a to 8% z kapitálu, 2%0 z trojná-
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sobnél1o debetního účtu a Y2 % provise o . hY
že sazby ty jsou docela přiměřeny a obv' kl' niC ~ znalec Josef B. udal,
korentu, žalující strahou předloženého J;pf, u .vse~\ bank. Jak z kontotvrzeno, stalo se řádné vyúčtování se' stra,[v,: ~ ja t~ké znalcem posměru výslovně uvedl, že žalující strana uč? a obékyne .. Znalec v tom
tak jak v takovjch případech jest obvyklo n; a s,::, povm~osti zadost,
e lneza?ala Vice, než byla
podle bankovních zvyklostí oprávněna
. v o a c I s o u d rozsudek
potvrdil. D li vod y: V právním 'ed , :
zápůjčku dle §u 983 obč. zák n~bont~~i~l.~Z~ strananll spatřovati dlužno
vkladní knížku na 100.000 K dala jim II;CI ťt:an~, ~rdavši žalovaným
které si tito dle vzájemné doh'od u í IV var ne zapuJčkou 100.000 K,
v~~~dni knížka zněla. Nejde tu tedy o ~ů~Z~I~d~~o .vkkl~yd, na ,kte!ý ona
pu]cku peněz. Tomuto právnickém
' "
11l 11lzky, nybrz o záSporná vkladní knížka neměla b' t~ naJ~ral1l neva:!l do}1oda stran, že
nelnu, než toliko správě panství
o vy N~~~ po pnpade vyplacena jišlo v tomto případě pouze o úsluh~ ~a. t IP r:e~ylo pr?kázáno, že snad
nS'm; tato domněnka žalovaných jese s ran~ za obky~e naproti žalovat
M-?vou. Z uvedených důvodů b li žalovvr;racena sv~dec,kou výpovědi
cem obvyklých bankovních pl aJ kt .
Odsouzelll pravem k zaplapřiměřené. V tom směru odkázati" ~re d"; znalce by!o považovati za·
stavu věci i zákonu odpovídají
Je; n~ 1uvody prvlllho soudce, které
Ne'
yy,
a jez ne y Y odvolateli vyvráceny
J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
.

·t

ci;

J

J;

D ů vod y:

Dovolací důvod nesprávného
.' 'h
opodstatněn. Žalobní nárok spočí ,pravlll o P?Souzení jest částečně
'stranami vzešla smlouva o po~~ ~a ~~s~o;nychy okolnos;ech, že mezi
y ~u ,~veru zalobkYl11 žalovaným
v částce 100.000 K »ve for y
kyně, za obvyklých sazeb B':~~kl~~1 k~lzky« vlastního vydání žalobsobného debetního účtu a y,?f Vnlc.' jez JSOyU 8% úrok, 2%0 z trojnáo zápůjčku, ani o předběžno~ Jrrťrrovlse~ ~esl~ ted.y ~ne~i strana mí ani
obč. zák), ní'brž o smlouvu o os~vu o . ~ ?UCfm d~nl zapůjčky (§ 983
druhu, při které přísně záleží ~a &tn~tl ~veru, ktera je smlouvou svého
POSUzovány vzájemná práva a oá ~a u. um u~y, podle které 111usí býtí
napadenému rozsudku že spor v.z je7ne pov111nostl. Nelze přisvědčiti
dle §u 983 obč. zák.,' dání vkl:~nísm ~~va .byla ,,~mlouvou o zápůjčku
smlouvy, která sama o sobě's
kl11zky Jest JIZ částečnourea!isací'
rázu samostatné smlouvy a jej pOuc so~~aSÍl smluveného plnění, nemá
bez dalšího právního v' zn
cl ouze o 'azkou valutní. Tomu-Ii tak je
o poskytnuti úvěru Že Ysp:r~~ k O?y~da ~ran,. učinj;ná v rámcí smlo~vy
případě vyplacena ]lnému než tol~~~ a v, ~~I neměla býti vydána, po
visí patrně se tvrzeným zůsob
sprave -Ova panství, což asi soulhostejno, zdali žalobkyJ ode~%Fa°Svkyt?~t;110 úvěru, a je pro rozepři
kovní společnosti. Také 'e Ihos'
yp.a} I vklad obchodní a banvkladní knížku na předstlra . ~lno, zdal! zalobkyně vydala žalovaným
valutu z této vkladní kníž~J v I ad 1.00 .000 K, když odepírala vyplatití
novotami, jak míní žalobkyně ~ ~ nejs0t; tyto yok~lnosti nepřípustnými
stolici uplatněny. Nebylo arci p fyV~I,aclm I sddenl, neboť byly v prvé
Civilu! r07,hodnuU. V.
o re 1 zna ce, zda poskytování úvěru
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vydáváním vkladních knížek náleží ku zcela běžným obchodům bankovním. Dlužno však uznati, že částečně nesprávným posouzením právním
nemůže doznati změny napadený rozsudek ve svém rozsudečném výr.oku v rámci dovolacího návrhu. Právě že nejde o zápůjčku, bezvýznamna je námitka dovolatelů, že jim žalobkyně nevyplatila valuty,
rozhodujícím je, zdali podle zjištění napadeného rozsudku splněno bylo
vše, co bylo umluveno. Otázku tuto jest podle těchto zjištění zodpově
děti kladně. Podle nich bylo umluveno, že sporná vkladní knížka měla
býti vadiem pouze u správy panství M-ova, že vklad z knížky té mohl
býti vyplacen na požádání toliko této správě, nikomu jinému, kdo by
snad jakýmkoliv způsobem nabyl knížky. Podle nich jsou žalobkyní požadované a ostatně pevně smluvené »obvyklé sazby bankovní,« jimž
byla žalovanými namítána nepřiměřenost, přiměřeny, ač i to je lhostejno, když úmluva' stran obsahuje pevné ustanoveni těchto platu, jichž
výše nebyla překročena v napadeném rozsudku. Podle nich vykazuje
běžný účet žalobkyně připsání přirostlých úroku ze vkladu na sporné
knížce vkladní. Tím rozplynuly se veškeré námitky dovolatelů proti žalobnímu nároku v niveč, dovolání ukázalo se bezdůvodným, a proto mu
bylo úspěch upříti.
čís.

2798.

»škodou« ve smyslu §u 10 zákona o stavebnlm ruchu ze dne 11.
1921, čís. 100 sb. z. a n. jsou i útraty (najmě pak útraty advokátského zastupování) vyvlastňovaciho řízeni, jež bylo napotom zrušeno.

března

(Rozh. ze dne 3.

července

1923, Rv II 151/23.)

K žádosti žalovaného stavebního družstva vyvlastnila okresní politická správa části žalobcových pozemků ku stavbě rodinných dom'kU.
ježto žalovaný se stavbou nezačal, ba dokonce prohlásil, že od vyvlastněni upouští, byl k žádosti žalobce vyvlastňovací nález zemskou politickou správou zrušen, načež se žalobce domáhal na žalovaném druž8tvu náhrady útrat, jež zaplatil svému právnímu zástupci za zastupování při řízení vyvlastňovacím, a opřel žalobní nárok po právní stránce
o § 10 zákona o stavebním ruchu. Pro c e sní s o u d prvé stolice žalobě vyhověl. D ů vod y: Dle. §u 1293 obč. zák. je škodou ujma, jež
byla někomu způsobena na jmění, právech nebo jeho osobě. V tomto
případě vzniklo straně žalujíc! tím, že si následkem žádosti strany žalované o vyvlastnění částic pozemku strany žalující zřídila právního
zástupce, vydání (zaplacení útrat zastupování), které by jinak, kdyby
byla strana žalovaná o vyvlastnění nežádala, nevzniklo, tedy újma na
majetku (škoda). Dle §u 1295 obč. zák. smí každý, kdo byl poškozen,
žádati náhradu na provínilémškůdci. by mu nahradil škodu, kterou mu
způsobil, buď porušiv závazek smluvní nebo neporušiv závazku takového. Vykonal-li kdo toliko právo, je práv jen tehdy, když je vykonává
patrně jen proto, aby poškodil druhého a dle §u 1305 obč. zák. není
práv ze škody, která jinému z toho vzejde, když užívá svého práva
v mezích zákonných. Žalované straně, vykonávající právo, žádati za vy-

vlastnění částic pozemku ve smyslu zákona o stavebním ruchu ze dne
ll. března 1921, byla vyvlastňovacím nálezem ze dne 22. července 1921
ve smyslu §u 8 zák. o stavebním rucbu udělena lhůta ku započetí stavby
pod pohrůžkou následků §u 10 téhož zákona. Žalovaná strana však po
nabytí pravomoci vyvlastňovacího nálezu nejen že se stavbou nezačala,
nýbrž dne 16. září 1921 prohlásila, že od vyvlastnění upouští, a vyvlastnění bylo pak k žádosti strany žalující zrušeno. Ačkoliv nelze dle náhledu soudu tvrditi, že stihá žalovanou stranu zavinění ve smyslu poslední věty druhého odstavce §u 1295 obč. zák., přece nastává jí dle
§u 10 zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 sb. z. a n. povinnost k náhradě veškeré škody vyvlastňovanému řízením vyvlastňovacím způso
bené, zejména tedy k náhradě útrat zastl)pování právnim zástupcem.
O d vol a c í s O u d žalobu zamill. D ů vod y: S právním názorem

napadeného rozsudku nelze souhlasiti. Dle §u 6 zákona o stavebním ruchu ze dne ll. března 1921, čís. 100 sb. z. a n. má vyvlastňovatel nahraditi vyvlastněnému veškerou škodu vyvlastněním způsobenou. Při
lom uvádí tento předpis, že k této skupině škod náleží í náhrada útrat
řizení vyvlastňovacího, jež povstaly vyvlastněním (§ 6 (5) zákona).
Rovněž nařizuje § 10 téhož zákona o stavebním ruchu, že vyvlastňovatel
má nahraditi vyvlastněnému veškerou škodu, vzniklou tím, že vyvlast(lOvaCI nález nebyl včas u s k u teč n ě n. Rozeznává tedy zákon dvě
skupiny škod, na něž má vyvlastněný nárok: a) škodu vyvlastněním
samým (nálezem vyvlastňovacím) způsobenou a b) škodu později (po
nálezu) vzniklou tím, že právoplatný nález vyvlastňovací nebyl včas
uskutečněn. Náklady vyvlastňovacího řízení, o které tu jde, náležejí tedy
(jak pojmově tak i dle jasného znění zákona §u 6) k prvé skupině škod.
K těmto útratám (§ 6 zák,), jež má za všech okolností (§ 6 zák.) vyvlastňovatel nahraditi vyvlastněnému a to při vydání nálezuvyvlastňo
vacího, náležejí náklady ohledání místa, slyšení znalců, svědku nebo
provedení jiných důkazů;"náklady advokátovy intervence sem nepatří;
neboť jde o čistě oficiosní řízení správní (srovnej: Glaser-Unger čís.
9757 a ! 1.109), jež zásadně neuznává povinnosti stran k náhradě tohoto druhu útrat. Nehledíc k tomu mohlo povinnosti k náhradě těchto
útrat dle §u 6 zákona o stavebním ruchu rozhodnouti jedině správní
úřad při rozhodnutí o návrhu na vyvlastnění půdy. § 10 zákona o stavebníni ruchu nevztahuje se tedy na tyto útraty, což jasno z §u 6 téhož
zákona. Neboť tyto náklady povstaly vyvlastněním (nikoli tím, že vy"
vlastňovací nález nebyl proveden).
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D

ů

vod y:

Opodstatněn jedle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný dovolací důvod,
neboť se sporné věci v napadeném rozsudku, jenž se uchýlil od správného, věci i zákonu vyhovujícího rozsudku prvé stolice, nedostalo správ-

ného posouzení právního. Právním základem žalobním byla náhrada
škody dle §u 10 zákona ze dne ll. března 1921 čÍs. 100 sb. z. a n., podle kterého v tom případě, když je zrušen vyvlastňovací nález, zůstává
vyvlastněnému vyhrazeno uplatniti náhradu .škody pořadem práva. Jako
74'
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»škodu« uplatnil žalobce v žalobě po zrušení vyvl~stňov~cí~o nálezu
ve smyslu citovaného předpisu útraty, které mu, vzes!y,pra~mm zas,tu:
pováním advokátem, jejž si opatřil pro vyvlastnov~c; n,zem,a domaha
se náhrady těchto nákladů, Napadený ;ozs~dek m,I':I; ze, ~a~lady vyvlastňovaciho řízení jsou dle §u 6 Cll, z,a~, utrata~1 r;zem, Jez Jest p~
vinen nahraditi vyvlastňovatel vyvlastnene~nu" o n~:hz rozho~ov,:h ~a
leží při vydání vyvlastňovacího nálezu sprav~l~u u,radu, so.!-'c~sne vsa.k
vyslovuje další mínění, že nák!ady. ohleda~1 ~msta, slysem, znaleu,
svědkií nebo provedení jiných duka~u, ~ ta,ke na,k~~dy ,advokat?vy
tervence sem nepatří, jelikož Jde o clste, OhCI?S~" nzem spravm, ktere
zásadně neuznává povinnosti stran k~ nahrade utra! tohoto, druhu; [)Ie
§u 1295 obč, zák. jest sice nutnfm pre~P?klad~m :,ahrady s~~dy sku?covo zavinění, ale i bez v I n n e bezpravI, tohz I skoda vzesl~ bez pnčitatelného zavinění musí býti civilněprávně zastoupena, Tu Jde o r~
čeni za výsledek, O takové ručení zřetelně běží ~ přípa~ě §u 10 (1), CIt
zák., v němž je přiznávána vyvlastněn~mu. »nahrada ,sk?dy«, kdyz se
vyvlastňovací řízení mine s cílem, kdJ~ dOjde ke zruse~1 vyvlastno~a
cího nálezu. Tedy nikoli pouze zavmem (§ 1295 obč, zak.) vyvlastnovatelovo, jež by vyvlastněný musil do~azov~ti, nÝ,brž již POU?Ý, zmar
vyvlastňovacího řízení, zruše?í vyvlastnova,clho nalez~ opraynuJe yyVlastl1ěného, by na třeba niclm neprovlmlem vyv:astnovatel~ ~tereho
jenom bezvinné bezpráví tíží, pož~doval, nah:adu, skody Zl;ra!e?""; vyvlastňovacího řízení mu způsobene., Pone~adz nejde ,o ZaVI?em, ~ubec,
nelnúŽe padati na váhu jeho st,:pen ,a. z J~ho stup ne vyplyya]1c, d;u?
náhrady, ale poněvadž ve skutecnoslr Jde Jenom o bezvmne bezpr~vI,
vyvlastněný může na vyvlastňovateli poža~ovati dle§u, }3~4 ,obč, zak.;
aby mu napravil skutečnou škodu, To tak~ ply?e z ~vazem.' ze »,rucem
za výsledek« spočívá na zásadě konkretm slusnostl. Jde-h o nahradu
skuteČné škody na slušnosti založené, je nerozhodno, zd ah by vyvlastněný účtované útraty přiřčeny obdržel ~e správním říze~í, ~;,?oť o to
užv této rozepři neběží, ale Je rozhodnym, zdah a v Jake vysl mu ~ny
útraty, jež jsou v tomto případě jeho š k o d,o u podle ,§u 129~ obc" ~ak.,
skutečně vzešly a zdali užití každému obcanu volneho prava dal! se
v řízení zastupovati advokátem, pokud to není výslovně vyloučeno,
v rámci §u 1305 obč. zák. nebylo zlomys}ným ~neužitím k cilum, 'p~áv
uímu řádu se příčícím, Nebylo něco takoveho am tvrz~no, anr, dokazan?,
a tak sluší uznati, že cíl přivzetím advokáta sledovany byla Jenom zvyšená ochrana právní v řízení do nemovitého vlastnictví řezavě zasahuiícím a že vyvlastňovanému podle stavu věci byl dalek úmysl, aby. náklady zastupování advokátem zúmyslně zamýšlel, ~ě~dy převa~ll! ,n~
vyvlastňovatelova bedra, když se př,ece n~mohl nad ll!, Z;" vyvla~!nova~1
žalovaného skončí zrušením vyvlastnovaclho nalezu. SlusI v dalslm sdlleli důvody prvé stolice a na ně poukázati.

1l1:

čis.

2799.

Není třeba, by nemovitost, s níž stroje byly spojeny (§ 297 a) obč,
zák.), byla továrnou.
. Pojem »trvalého« spojeni.

Nebylo-li vlastnictví třetí osoby ku strojům poznamenáno v knize
pozemkové, zůstávají příslušenstvún i vůči majiteli nemovitosti.
(Rozh, ze dne 3.

července

1923, Rv II 188/23.)

žalobce prodal Miloslavu B-ovi stroje s výhradou vlastnictví až do
úplného zaplacení kupní ceny, Vlastnictví žalobcovo nebylo knihovně
poznamenáno, Když na jmění Miloslava B-a byl. vyhlášen úpadek. a
věřitelský výbor neuznal žalobcova vlastnictví ku strojům, domáhal se
žalobce na úpadkové podstatě uznání vlastnictVÍ ku strojům žalobou,
již o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d mimo jiné
z těchto d ů vod ů: Až do doby zákonné úpra~y byl oprávněnj'm názor, že v takových případech, kde vlastnictví bylo vyhraženo, nestaly
se stroje příslušenstvím tovární budovy, poněvadž tu právě nebylo
úmyslu k trvalému spojení s věcí hlavní (§§ 294,297 obč, zák.),Avšak
dle §u 297 a) obč, zák. nestávají se stroje příslušenstvím nemovité věci
jen tehdy, když za souhlasu vlastníka nemovitosti bylo v pozemkové
knize poznamenáno, že stroje jsou vlastnictvím jiného, a i tento účinek
je omezen pouze na určitou dobu, Z toho plyne, že v opačném případě,
jak tomu jest také v tomto sporu, tovární stroje se stávají bezvýhradně
příslušenstvím, ať bylo vlastnictví jejich vyhražerto nebi jiným způsp
bem na místě označeno, ať tovární budova jako taková je vc veřejné
knize po značena nebo není. Zákon mluví pouze o nemovitostech. To ,je
předpis bezvýjimečný a nesouvisí pouze s důvěrou třetích osob. Důvo
dem tohoto předpisu zákona je pevná ochrana a bezpečnost úvěru, Jen
knihovní poznámka vylučuje domněnku, že stroje jsou příslušenstvím
nemovitosti. Opomenul-li ten, kdo si vyhradil vlastnictví k stroj um,
okolnost tuto vyznačUi v pozemkové knize, chrání se důvěra každého,
že stroje, uvedené ve spc5jitosti s budovou, tvoří její příslušenství. Ale
účinky poznámky neb opomenutí knihovního vyznačení platí stejně
1 vůči přímému smluvní ku, neboť zákon nerozeznává a nařizuje bezvýjimečně tak, že i smluvník, chce-li dosáhnouti platných účinků výhrady
svého vlastnictví, musí to ve veřejné knize poznamenati. To vyplývá již
z toho, že byla by ochrana důvěry třetích osob a ochrana bezpečného
úvěru dána na pospas, kdyby současně platilo něco jiného ve prospěch
přímého smluvníka,
Ostatně nejde v tom10 případě o bezprostřední
smluvní stranu, nýbrž o úpadkové věřitelstvo, Nelze namítati, že úpadkové věřitelstvo jest subjektem, vstupujícím na místo úpadce, Byla-li
opomenutím knihovní poználnky chráněna důvěra každého dřÍvějšího
věřitele jednotlivě, nesmí býti porušena ani proti souhrnu věřitelstva
v úpadku, Ani na § 11 konk. ř" že právo na vyloučení věcí z úpadku
není prohlášením úpadku dotčeno, nelze se odvolávati .. Vždyť účinek
opomenutí knihovního vyznačení dle §u 297 a) obč, zák. jest ten, že
stroje platí za příslušenství nemovitosti a tím patří do úpadkového
jmění. Že stroje byly s tovární budovou přivedeny do spojení, vychází
z výpovědi Miloslava B-a a je zcela vedlejší, .byly-li stroje též cementem
v půde zality, poněvadž to vždy nerozhoduje o povaze příslušenství. .
N e j vy Š š l s o Ll d

nevyhověl

dovolál1;'
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Důvody:

Pod »trvalým« spojením myslí § 294 obč. zák. spojení k trv~lému
užívání, jak to týž § ve své konečné vě!ě vyžad~Je. Pr~to ne~a tato
otázka nic co činiti s povrchností nebo dU'kla~noslt ,s'p~J~l11, ne~o: plyne
z §u 297 obč. zák., jenž opět o, určení k trvalen;u UZlvam ,;nI UVl, ze ,spojení může býti i velmi povrchmm, Jak z Llvedenych tam pnkladu ,(v~dra!
provazy, řetězy, náčiní hasicí a pod.) plyne" t: J. n,emusI ,zalezelt,an~
v připevnění k hlavní věcí, nýbrž jen v chovan: v m, na onI neb pr~ n~
k opotřebování při jejím užívánÍ. Nebylo tedy t:~ba ,o zpu;obu, spojem
sporných strojů s továrnou žalovane podstaty zad~y':ch du~azu., ~o se
však týče určení k trvalému užívání v továrne',nemuze o ~~,,:, by.t' neJmenší 'pochyby, když to jsou str?).e k provozu z,v'2oslt ~yneJslho up~dc,e
a samou uzávěrkou ze dne 7. rl]na 1921, na mz se zaloba odvolava,
určeny (prodány a koupeny) byly pro něho jako ~ajitele »t?várn~ na
vozy« v H. Ostatn.ě, provozoval-li úpadce v budove, kde stroje umlstrl,
živnost, jest jisté, že je pořídil pro živnost a že tedy j~o~,ur~eny k trvalému užíváni v této živnosti umístěné v této budove, clmz budova ta
stala se v této míře továrno~, kdyby i do té doby byla strojů vůbec postrádala a továrnou nebyla. Nebylo tedy třeba a~,i, důkazu o »trv,alost;"
spojení, když z povahy věci sama polyne. Ostatn~ za~obce nenan:utal, ::e
spojení není trvalým, a vůbec o zpusobu spoJel1l mceho net~rdll a dukazu nenabízel, a to ani po výpovědi Miloslava B-a, ktera zam?nto~
vání strojů v továrně potvrdila a proti které ani před ní ~e!"eohr~drl ~m
po ní ničeho nenamítal. Ale ovšem byla vzhledem k hor,eJslm ;,yvO?Un;
zbytečná, i odpadá zabývati se otázkou, jaký vliv to m,a, kdyz slyseny
vypovídal jako svědek, kdežto mohlo se jednati j~~l o v~slech ]eho Jako
strany. Nevyhledává se nutně, by nemovitost, s mz ,stro]e spoJen~, br!a
továrnou, neboť zákon (§ 297 a) mluví jen o nemovl!?sb, a zaJIs,~e mu ze
to také býti jen dílna, i každá jiná místnost, kde se Zlvn.ost, ~ mz str?J~
třeba, provozuje. To plyne i z motivů. Ale ze zde o to:arn~ slo, uz~ava
sama shora citovaná uzávěrka. Aby budova vkmhach pko tovarna
vyznačena byla, jak dovolání žádá, toho teprve potřebí. není. o~e ,by
stroje platily za příslušenství jen vůči třetím. osobám, ~ mk?h VUCI, za:
lobci jako smluvníku, dovolání již neuplatňu]~, ,a~e po~eva~z, n;spra~ne
právní posouzení uplatňováno je a za vyhovem zalobe .se. zada, dluzn~
i na to odpověděti. Možno poukázatí na motivy (maten.ab~ str.. 0159 az
162), z nichž jasně plyne, že zevní skutkov~ st~v --: s~oJem s,t,roJ': s bu~
dovou - zakládá potřebu ochrany veřeJ ne Viry, ze Je to pn,slusenstv:
budovy, a že výhrada vlastnictví, není-li poznamenána v kmha~h, ~ema
proti této veřejné víře účinku, z čehož plyn~, že nelze rozez~ava~1 ~o
měr majitele t~várny ke ~mluvníku od pomeru Je,~o ~ oso~mn trelIm,
neboť kdyby vuči smluvmku stroje neplatrly za pnslusenstvl, padla b>:
tím i ochrana třetích osob. Je-li jednou věc příslušenstvím, jest Jím p:olI
každému vskutku také motivy praví, že »zejména« platí to ve prospech
hypotek~rních věřitelů: zejména pro ně, tedy i pro jiné, nebo! o~i j~?U
uvedeni jen jako hlavní příklad. Zajisté b~ ~o ~d~orovaloo ;',ere!ne VIr~,
kdyby osoba, u níž se majitel továrny uchazl o uver, v duvere, ze stroje

patří k továrně jako její příslušenství, úvěr dala, ale pak, až by ho pojistiti neb pohledávku realisovati chtěla, by jí najednou bylo řečeno, že
dodavatel si stroje zpět vzal, že měl výhradu vlastnictví, že příslušen
ský poměr je zrušen, Veřejná víra, o kterou tu jde, má chrání ti nejen reální úvěr, nýbrž vůbec bezpečnost obchodu, a tuto veřejnou víru v pří
slušenský poměr zevně stávající lze vyloučiti jen poznámkou v knihách.
čís.

2800.

Nejde o úmluvu, zapovězenou §em 14 zákona ze dne 8. dubna 1920,
a n., převzal-lipřejimatel místností od předavatele též zajeho za přiměřenou cenu.

čís. 275 sb. z.
řízení závodu

(Rozh. ze dne 4.

července

1923, Rv I 1513/22.)

Ing. Karel B. přejal od Marie N-ové zařízení jejího závodu i se zásobami zboží za 60.000 Kč s tím, že majítel domu Václav Š, pronajme
mu byt dosaváde Marie N-ové. Karel B. zaplatil na kupní cenu 40.000 Kč,
Tvrdě, že majitel domu při předávání bytu činí nové podmínky, žaJoval
,Karel B. Marii N-ovou o zrušení smlouvy a vrácení 40.000 Kč. Marie
N-ová pak. žalobou navzájem domáhala se zaplacení zbývajících
20.000 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s tol í c e žalobu Karla B-a
zamítl, vyhověl však vzájemné žalobě Marie N-ové. O d vol a c í . so u d
rozsudek potvrdil a uvedl v otázce, o níž tu jde, v d ů vod ech: Neprávem odvolává se také ing. B. k odůvodnění svého návrhu na ustanovení §u 14 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z, a n. Účelem
ustanovení toho (pokud jedná o dosavadním nájemníku) jest, čelití by. tové lichvě a zamezítí, by nájemllík, vykořisťuje a zneužívaje bytové
tísně druhého, nezjednal s) nespravedlivý, nepřiměřený zisk. Předpis
ten sloužiti měl, jako i některá další ustanovení zákona, to nI u, by ilči
něna byla přítrž nezřízenému obchodu s byty, o němž jednají jak dů
vodová zpráva vládního návrhu zákona ze dne 23 .. března 1920 (tísk
2666), tak zpráva výboru sociálně politického ze dne 6. dubna 1920
(tisk 2749). Že by tu šlo o takové jednání, nebylo prokázáno. Maríe
N-ová, jež byla nemocna a krátce po smlouvě žívnosti se vzdala a děl
nice propustila, prodala ing. B-ovi celé zařízení své živnosti, dámské
modní síně a dílny krejčovské, se zásobou látek a hotového zboží, se
zařízením ložnice a menší zásobou uhlí za cenu 60.000 Kč, vyšetřenou
předcházejícím odhadem odborníkovým, při čemž, nepotřebujíc dále
živnostenských místností, zaručila se, že domácí přijme kupujícího bez
jakýchkoli překážek za nájemníka a ·že také bytový úřad nebude činiti
překážek. Že by kupní cena převyšovala skutečnou cenil a hodnotu prúdaných věcí, odvolatel ani netvrdiL Dostalo-li se však Maríí N-ové za
celý závod i s příslušenstvím a s ostatními věcmi jen skutečné,přimě
řené ceny trhové, tedy plnění rovnocenného, nelze vůbec. tvrditi,že
dala sobě něco poskytnouti nebo slíbiti za postoupení bytu nebo v souvislosti s tím. Ve vylíčeném prodeji nelze tedy shledati zapovězené právní
.
jednání.
N e j vy Š š í so u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto.
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důvodů:

Dovolatel namítá, že nároky druhé strany nejsou odůvodněny s hlediska §u 14 zákona ze dne 8. dubna 19?0 čís., 215 .sb. z, a n." dl~. něh~ž
zapovězena jsou veškerá právní jednám, kteryml Sl ~osavadm naJemmk
dává něco poskytovati anebo slibovatr za pos~oupent bytu ,:~bo v. souvislosti s tím. V tomto směru však již odvolacl soud velmI pnpadne poukazuje na materiá1ie zákona a odůvodňuj~, že ,účele~n tO?O!O zákon~
ného předpisu bylo, pokud jde o dosavadmho naJemmka, cehtr bytove
lichvě a zameziti, by dosavadním nájemníkem nebyla vykořisťována
hytová tíseň jiného, ale že takový případ v to~to Sp?ru pro,kázán není,
ježto Marie N-ová, vzdávajíc s~ pro nemoc }IVn?stl: pro?avala do::o!ateli jakožto nástupci v JejIch l1llstnostech zanzem sveho zavodu s pns!.
za cenu dle vzájemné dohody stran odhorní~em předem vyšetř.e~o~,
jejíž nepřiměřenost ani dovolatel nevytýká, a ze proto nelze tvrdItI, ze
si dala Marie N-ová něco poskytnouti nebo slíbiti za postoupení bytu
nebo v souvislosti s tím. K vývodům odvolacího soudu .jest podotknouti
ještě toto: Podobná jednání byla ,obvykla i ~a dob normáln!ch. a. n~lze
v ních samých o sobě spatřovatr umysl vykonstrtr bytovou trsen ]lneho,
nýbrž musily by tu býti ještě jiné okol~osti, kter~ t~ko~émuto úmyslu'
svědčí. Pod výrazem »dáti si poskytnoutr ~nebo ,shbll! necO« n,el,;e rozuměti nic jiného než to, že se dosavadmmu. naJemníku ?ostava nebo
dostati má jisté hodnoty majetkové, která nem rovnocennym ekvlvalente.m toho, co nový nájemník od dosavadního nájemníka na základ~ ~jed
nané smlouvy hodnotně přejímá. V takových případech tedy Jmem dosavadního nájemníka ztenčuje se rovnoměrně o tolik, čeho tento na
druhé straně v penězích za převzaté věci nabývá. Při tom jest nerozhodným motiv, proč ona druhá strana věci, pro ni snad bezcenné, z,a
skutečnou nepřemrštěnou cenu nabýti chce. Zákonodárce, vole zmlněnou stylisaci §u 14 cít. zák., nechtěl zakázati vůbec všechny úmluvy,
jimiž nový nájemník má převzíti zásoby a :aříz~?í dosava?ního nájen:níka, zejména přestává-li tento provozoval! svuJ podmk zlvno,stensky;
kdyby tomu byl chtěl, zajisté by byl zákonodárce UŽIl podobnych slov,
jak učinil v §u 13 zákona o lichvě ze. dne 11. října 1.91?, čís: ~68 s.b. z.
a n., kdež za přečin prohlášeno, odeprel-lt kdo prodej predmetu. potr~by,
nebude-li zároveň odebráno jiné zboží. Zájmy dosavadmho na]eml1lka,
by se, jak na př. v tomto případě, při vzdá~í se živnos,u z~av~l z~!ízení
živnostenského. surovin a hotových výrobku za cenu upl ne pnmerenou
a nepřemrštěnóu a aby po případě k vůli těmto zbylý'm,v~cemn~musi:
najímati si jiný byt a o ně vůbec se dále staraÍl, za]Iste JSou ]Ine, nez
snaha obchodníkova, využíti tísně spotřebitelovy k tomu, by odbyl
zboží, na něž již není odbytu. Poukázati jest ještě na to, že v témž zákone o lichvě předpis §u 8, jednající o lichvě bytem, má obdobný doslov jako § 14 (2) cit. zák. o ochraně nájemníků. Tudíž v čas, k?y došlo k vydání zákona o ochraně nájemníků ze dne 8. dubna 1920 Č1S. 215
sb. z. a n. bylo již jasně vyhraněno, co nedovoleným jest vzhledem
k nouzi o potřeby životní (§ 13 zákona o lichvě) a není příčiny míti za
to, že v §u 14 zákona čís. 215 z r. 1920, v němž užito stejných výrazů

jako v§u 8 zákona o lichvě, jen omylem výslovně nestanoveno něco
obdobného jako bylo nutným v případech § 13 zákona o lichvě uvedenýc~ a že prot;:> Jest.§ 14 zák~na ~ís .. 275 exte~si~ně vykládati. Že by
tu vsak byly Jeste Jme okolnosÍl, svedČ1Cl tomu, ze 810 o vykořistění bytové nouze, k tomu není v tomto sporu skutkového podkladu a to tím
méně, když Marie N-ová měla kupce krejčího T-a, který chtěl věci ty
do 2 měsíců převzíti za 65.000 Kč.
Čís.

2801.

Ten, komu byly práce zadány propachtovatelem, nemůže se domáhati náhrady škody na pachtýři, jenž si provedl práce ty sám.
(Rozh. ze dne 4.

července

1923, Rv I 204/23.)!

žalovaní byli pachtýři hospodářských objektů nadačního hospitálního panství K., které spravuje administrace nadačního panství toho
pod dozorem ministerstva zemědělství. Dle §u XI. pachtovní smlouvy
byli povinni dáti na svůj náklad bezodkladně oprávněnými živnostníky
provésti opravy na pachtovaných objektech. Dle nařízení ministerstva
zemědělství ze dne 19. července 1919 zjištěny byly dle protokolu ze dne
30. ledna 1920 znalcem pro rok 1920 nejnutnější opravy a v protokolu
tom stanoveno, že veškeré tyto opravy provedou se ve správním roce
1920 s tím, že náklad na tyto práce ponese nadační velkostatek K. 40%
a pachtýři 60%.' žalovaní pachtýři protokol spolupodepsali. žalobce
na základě tohoto protokolu k vyzvání administrace nadačního panství
podal rozpočet na práce, jejž ministerstvo zemědělství prozkoumalo a
upravilo a zmocnilo administraci hospitální nadace, by práci zadala
žalobci. Žalovaní bránili ž'irlobci v provádění oprava provedli sami vět
šinu opravných prací, z kteréhož to důvodu se žalobce na nich domáhal
náhrady ušlého podnikatelského zisku a skutečně vzešlé škody. Proc e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl v podstatě proto, že
stavba nebyla žalobcí řádně zadána, o d vol a c i s o u d žalobě vyhověl, vycházeje z opačného názoru a shledav ve svémocném zasáhnutí
pachtýřů do provedení platně zadaných prací bezprávné jednání osoby
třetí při smlouvě o dílo vůbec jako strana nesúčastněné, na jejíž vrub
jest přičísti škodlivé následky žalobci tím vzešlé.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Dllvody;
žalobce domáhá se na žalovaných jako
objektů nadačního hospitálního velkostatku
důvodu, že mu žalovaní bránili v provádění

pachtýřich hospodářských

K. náhrady škody z toho
opravných prací, zadaných
mu administrací jmenovaného velkostatku z přikazu ministerstva země
dělství jakožto úřadu dozorčího, a sami provedli většinu těchto prací,
čímž mu prý jednak ušel podnikatelský zisk 15.000 Kč, jednak vzešla
skutečná škoda 2.180 Kč. Nehledíc k výjimkám, kterých tu není, před-
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pokládá každý nárok na náhradu škody zavinění toho, od něhož se náhrada žádá. Zavinění, zavazujicí k náhradě škody, záleží pak buďto
v tom, že bylo' jednáno protí zákonným předpisům, nebo v tom, že byla
porušena smlouva (§ 1295 obč. zák.). Onen případ nepřichází zde
v úvahu, neboť není zákona, který by bránil pachtýři, by neprováděl
sám potřebných oprav pachtovaných budov; - ano v tomto případě
ani pachtovní smlouva žalovaným v tom nebránila, naopak jsou dle odstavce Xl. pachtovní smlouvy předevšim pachtýři (žalovaní) oprávněni
a povinni, prováděti přislušné opravné práce, a teprve, kdyby neučinili
zadost smluvnímu závazku, jest administrace nadačního velkostatku
oprávněna, provésti sama práce na účet pachtýřů. Z porušení smlouvy
může dle platných pravidel právních odvoditi nárok na náhradu škody
jen druhý smluvník, nikoliv osoba třetí. Žalobce však byl ve smluvním
poměru jen s administrací velkostatku, nikoli se žalovanými, učiniv
smlouvu o dílo jen s administrací. Vzešla-Ii mu tedy škoda tím, že nemohl provésti prací, zadaných mu administrací, může žádat! náhradu
jen na administraci jako svém spolusmluvníku za předpokladu a v mezích §u 1168 obč. zák., administrace pak může se hojiti na žalovaných,
bylo-Ii příčinou zmaření smlouvy o dílo, uzavřené mezi žalobcem a ní,
porušení smlouvy mezi ní a žalovanými. Proti pachtýřům jest tedy zažalovaný náhradni nárok pochyben. V tomto sporu, ve kterém administrace velkostatku není stranou, nelze vůbec zkoumati a rozhodovati,
zda žalovaní (pachtýři) nedodrželi podmínky pachtovní smlouvy nebo
porušili zvláštní úmluvu ze dne 30. ledna 1920 o provádění opravných
prací. Než i kdyby to bylo přípustno, bylo by případné porušení smluvních povinností žalovaných pro tento spor bez právního významu, poněvadž by z něho dle toho, co vyloženo, nevyplýval přímý nárok žalobce, při smlouvě nesúčastněného, protí žalovaným. Právem tedy prvý
soud uznal, že žalobní nárok vůči žalovaným není důvodem po právu;
výtka, že odvolací soud, vysloviv, že žalob ní nárok po právu jest, mylně
posoudil věc po stránce právní, jest odůvodněna, i bylo proto vyhověti
dovolání žalovaných již z dovolacího důvodu §u 503 čís. 4 c. ř. s.
čís.

2802.

Tím, že poddlužník vzhledem k tvrzenému postupu složil dluh na
soudě, není ještě skončena exekuce na pohledávku. K rozvrhu složených
na soudě peněz dlužno naříditi rok, projednati o nárocích na vydání
uložených penéz a při odporujícich si nárocích odpor bud' ihned vyří
diti nebo za podmínek §u 231 ex. ř. odkázati na pořad práva.

(Rozh. ze dne 4.

července

1923, R II 212/23.)

Poddlužník složil zabavenou a vymáhajícímu věřiteli k vybrání při
kázanou pohledávku na soudě, ježto si na ni činila nárok i osoba třetí,
Bohdan B. Exekuční soud nejprve usnesením uloženou hotovost v soudní
úschovu převzal a poukázal strany, by buďto ve vzájemném souhlasu
nebo na základě rozsudku se postaraly o vydání hotovosti. Když však
napotom vymáhající věřitel žádal vydání peněz, e x e k u č n í s o ud

návrhu vyhověl. Proti tomuto usnesení stěžoval si Bohdan B
_
kursní soud usnesení to zrušil. Důvody: Jde tu o ul~,a;e
S 142zem na
d ' dle ~u
sou.,:
, ~ ob'c..~a'k.. a §,~, 307 ,ex., ř." tedJ:' ~ ;,ložení pohledávky,
na. ;l1Z Sl krome vymáhaJ1Clh~ ven tele C1I11 narok jeste jiná osoba, to jest
s~,:~ovatel Boh?an B., kteryz, oproti zabavení pohledávky vymáhajícím
v,;ntelem upbtnuje ~lastl1lctvl k pohledávce, nabyté jejím postoupením
pred z~bavel1l111; Nasledkem, toh? .Jest ~p.ornou. otázka, komu má býti
pohledavka vydana, zda vymaha]lClmu ventelt, Čl postupníkovi a mOžno
tuto otázku rozřešiti, pokud se strany souhlasně na vydání p~hledávky
nedohodnou, jedině po provedeném sporném řízenÍ. Neprávem proto
prvý soudce napadeným usnesením povolil vydání složené pohledávky
vymáhajícímu věřiteli. Není správným názor stěžovatelův, že by mělo
býti nařízeno rozvrhové stání a při něm o vydání pohledávky (rozdě
lení její) mělo býti rozhodnuto,neboť, jak správně uvádí prvý ~oudce,
pro rozvrhové stání není zde podkladu, poněvadž není několik vymáhajících věřitelů. Nesprávně však prvý soudce povolil vydání složené
pohledávky vymáhajícimu věřiteli, měl zůstati při svém původním usnesení ~e dne 7. března 1923, dle kterého uložené peníze do soudního
uschování převzal s poukazem, by strany buďto za souhlasu nebo na
základě rozsudku o vydání se postaraly. Nařídil-li ve svém druhém (napadeném) usnesení proti původnímu usnesení vydání soudně uložených
peněz, aniž by se bYlY strany dohodly a souhlasně o vydání zakročily,
aneb aniž by si ta neb ona strana byla rozsudkem právo na vydání vymohla, odporuje napadené usnesení zákonu a muselo býti zrušeno.
N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu vymáhajícího' věřitele
změnil usnesení rekursního soudu a uložil prvému soudu, by nařídil
. ohledně složené na soudě hotovosti rozvrhový rok a dle jeho výsledků
rozhodlo vydání hotovosti..,
Důvody:

Poddlužník složil zabavenou a vymáhajícímu věřiteli k vybrání při
kázanou pohledávku po rozumu §u 307 ex. ř. na soudě, proto,že kromě
vymáhajícího věřitele činil si na její část nárok Bohdan B. jako postup. ník. Tímto složením na soudě byl sice poddlužník dluhu sproštěn anebezpečí přešlo na věřitele (§ 1425 obč. zák.), avšak exekuce na pohledávku, protože vymáhající věřitel ještě není uspokojen, složením dluhu
na soudě ukončena není. Ke skončení exekuce nutno rozhodnouti o vydání složené hotovosti. Rozhodnutí toto náleží exekučnímu soudu a nelze, jak vyřkl rekurs ní soud, ponechati stranám, na složenou hotovost
nárok si činícim, aby se ohledně vydání hotovosti shodly nebo aby ta
neb ona vykázala se rozsudkem, že jí nárok na vydání hotovostí byl
přiznán. Protože se složení na soudě stalo vzhledem k tvrzenému postupu, což § 307 ex. ř. také za důvod k uložení dluhu na soudě uznává,
nerozeznávaje mezi nároky, které jsou na pohledávku činěny, nutno při
rozhodování o vydání složené hotovosti přihlížeti také k nároku, vznesenému na ni z dllvodu jejího postupu. Tomu by však nebylo vyhověno,
kdyby, jak prvý soud se usnesl, byla složená hotovost vydána vymáha-
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jícímu věřiteli (§ 283 ex. ř.) a nárok postuI:níka byl pro~tě poukázá;,
na pořad práva (§ 37 ex. ř.). Proto je zapotrebl ro~vrhove.ho roku, pn
kterém i k nároku postupníka bude dle §u 213 ex. r. hl~d;no ~ o. nem
jednáno, a dle výsledku tohoto jednáni bude pak o vydam slozene ho~
tovosti rozhodnuto, to jest nedohodnou-I! s: stranf, ,bude o~por p;otr
vydání po rozumu a za podmínek §u 231 ex. r. poukazan na porad prava.
čís.

2803.

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís.
320 sb. z. a n.).
Manžel svoHvší z bezvadného rozhodnutí vůle k žádosti o rozluku,
není oprá~něn činiti na pot o m svůj soublas závislým na pOdmínce,
týkajíci se úpravy poměrů majetkových.
(Rozh. ze dne 5.

cení příznivějších pro sebe podmínek, než jakých se jí dostalo při jednání o dobrovolný ;ozvod dle notářského spisu ze dne 13. dubna 1921.
Tyto nJaJetkové záJmy sem však nepatří, nýbrž musí si stěŽovatelka
žádá-li za jinaké jich upravení, než jak se stalo při dobrovolném roz~
vodu, uplatňovati pořadem práva dle §u 19 zák. rozl.
Ne j v y Š š í s o Ll d nevyhověl dovolaCímu rekursu.

července

1923, R I 569/23.)

Žadosti manžela, by povolena byla rozluka manželství plO nepře
konatelný odpor, o b a niž š í s o u d Y vyhověly, rek u r sní s o u d
z těchto d rl vod rl: Splněny jsou veškere podmínky, které zákon stanoví pro povolení rozluky pro nepřekonatelný odpor dle §§ 15 a 16 zákona ze dne 22, května 1919 čis. 320 sb, z. a n, a dle čL II. odst. II. pro"
váděcího nařizeni ze dne 27. června 1919 čís. 362 sb. z. a n., totiž uplynutí doby delší I roku od provedení soudního .rozvodu, neobnoven~.:n~n~
želského společenství, souhlas druhého manzela s rozlukou a zJlstem,
že je tu skutečně nepřekonatelný odpor. Tento odůvodňuje zejména
stěžovatelka drlvěrným poměrem, který její manžel za své voj~nské
služby navázal a posud udržuje, Souhlas se žádostí o rozluku prOjeVIla
stěžovatelka tím, že žádost svého manžela s výslovným odvoláním se
na oboustranný souhlas spolupodepsala. Při svém výslechu u okresního
soudu dle protokolu ze dne 15. března 1923 přičinila stěžovatelka k souhlasu se žádostí podmínku, že její manžel bude přesně plniti podmínky,
ujednané v příčině jejich poměrů majetkových a výživy notářskými spisy
ze dne 13. dubna 1921 a ze dne 5. prosince 1922, a při dalším svém výslechu dle protokolu okresního soudu ze dne 30, dubna 1923 odůvod
nila odepření souhlasu s rozlukou tvrzením, že její majetková J'r~v~
svého času pro případ rozvodu jí povolená nejsou zabezpečena a ze JeJ!
manžel zabezpečení jich pro případ rozluky odmítl. Otázkou jest, jaký
význam přikládati dlužno této přičiněné podmínce, zdali zejména má úči~
nek odvolání souhlasu, jednou již bezvadně uděleného. Soud re~ursll1
je toho náhledu, že souhlas daný z bezvadného rozhodnutí vůle Je neodvolatelným, neboť žadatel nabyl z něho práva potud, že tato podmínka povolení rozluky, totiž souhlas druhého manžela, je splněna. Stě
žovatelka by musela dokázati donucení k projevu souhlasu (pohrůž
kou nebo násilím), neb omyl (podvod), nedorozumění, zkrátka nějakou
vadnost vůle. Nic takového však stěžovatelka netvrdí, naopak z jejího
výslechu vychází nepochybně na jevo, že, zdůrazňujíc svůj nepřeko
natelný odpor, využiti hledí žádosti svého manžela o rozluku k vynu-

Důvociy:

.. Jde

O stížnost v mimosp?mém řízení do usnesení rekursního soudu,
jlmz ~otvrzeno bylo usnesem soudu prvé stolice, tedy o mimořádnvdo_
~ol~cI rekurs ve, smyslu §u 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854 čís: 208
:' zak,.~ §tt 16 ~akona ze.,dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n., která
Jest prrpustna jen ve prrpadech zřejmé nezákonnosti nebo zřejmél\o
rozporu ~e spIsy. Tak.ových vad z~e není. Stěžovatelka spatřuje zřej
mou nez~konn?st v naz~ru rekursmho soudu, že souhlas, daný k rozIU,ce manzelstv~ pro nepreko~atoelný o.dpor, je,~t, neodvolatelným, byl-li
dan z ~e:v~dl:e.ho ~~zhodnutt v~l~, a ze svolu]1cl manžel není oprávněn
dod~teocne ~lllltt s~u] souhlas zavlslým na podmínce, týkající se úpravy
pomeru ma]etkovych. V tomto názoru rekursního soudu nelze shledati
nezák~nn.osti, tím méně .zřejmé nezákonnosti. V žádosti, oběma manžely
po?ane" Jest uvedeno, ze. oba manželé s rozlukou souhlasí. Také při
svem vyslec,hu ,dne 15. ,brezn~ 1923 stěžovatelk~ potvrdila údaje žádoslt za spravne a prohlaslla, ze spolupodepsala zádost u vědomí všech
následků, s rozlukou manželství spojených, a připouští v dovolacím rek~rsu sama, že souhlas byl projevem bezvadné její vůle. Za tohoto stavu
ve CI nebyla stěžovatelka oprávněna při zmíněném již výslechu učiniti
svůj souhlas závislým na da.lších zárukách jejích majetkových práva
nebyla oprávněna při dalším výslechu dne 20. dubna 1923 svým zástupcem odepříti souhlas, protože prý její majetková práva nejsou zabezpečena. Marně snaží se stěžovatelka uvésti toto dodatečné odpírání
souhlasu v souvislost se zákonnou podmínkou nepřek-onatelnosti odpor~, kte;ou ..ovšem sou~y n;~jí zjiš('ov~ti samy od sebe a v tomto pří
pade take z]1sltly, nebot stezovatelka I po přednesené nové podmínce
svého s?uhlasu prohlásila, že ke svému manželu pojala nepřekonatelný
odpor, Ježto navázal duvěrnou známost s jinou a známost tu až dosud
u?ržuje. Neodpírá tedy nyní svého souhlasu z toho důvodu, že by tu neprekonatelného odporu nebylo, nýbrž proto, že své majetkové zájmy
chce míti ještě lépe zaopatřeny, než jak bylo za rozvodu smluveno v notářskélr; spise ze dne 13. dubna 1921. V tomto směru správně poukázal
rekurs11I soud na § 19 zákona čís. 320/1919 sb. z, a n. a dovodil že souhlas, ?an~ ~ rozluc~ z drlvodu nepřekonatelného odpnru, jest 'neodvolatelnym, Jezto druha strana co do tohoto předpokladu rozluky již práv
nabyla .. T:,:dí-U stěžovatelka, že soud prvé stolice sám nepokládal spolupodpIS zadostt ;ca dostatečný, protože sám soudní výslech její nařídil,
dlužno odvětiti, že výslech manželLl zákon přikazuie a že účelem jeho
Jest pOUČltt manžele o všech důsledcích rozluky a zjistiti zákonné její
podmínky, zejména také nepřekonatelnost odporu a souhlas daný bez
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donucení a omylu, nikoli však nový pokus, zdali snad některý z obou
manželů by nechtěl svůj bezvadně daný souhlas odvolati. Ježto pak neJen zmíněné, nýbrž i ostatní zákonné podmínky pro rozluku manželství
v cestě mimosporné (uplynutí lhůty 1 roku a neobnovení společenství)
byly nižšími soudy zjištěny, není tu zřejmé nezákonnosti a nemohou pří
padné dodatečné majetkové nároky stěžovatelčiny rozluce zabrániti.
čís. 2804.

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 26. dubna 1923,

čís.

86

sb. z. a n.).
Nedostaví-li se vymáhajíc! věřitel, byv řádně obeslán, k roku, nařízenému k jednání o dlužníkově návrhu na odklad exekuce vyklizením,
dal tím na jevo, že s odkladem souhlasí.
Byla-li výpověď dána z důvodu §u 1 odstavec druhý čis. 2 zákona
ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n. (ze dne 26. dubna 1923 čís.
85 sb. z. a n.), nelze po 1. květnu 1923 povoliti odklad exekuce vykli. zením, třebas byla výpověd' z uvedeného důvodu dána před tímto dnem.
(Rozh. ze dne 5. července 1923, R I 633/23.)
žádosti o odklad exekuce vyklizením s o udp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 2. května 1923 vyhověl, rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, doplně řízení, o návrhu znovu
rozhodl. D ů vod y: Soud rekursní nesdílí názoru stěžovatelky, že
nelze povoliti odklad exekuce vyklizením bytu, byla-li výpověď dána
z důvodu §u 1 odstavec druhý čís. 2 zákona ze dne 27. dubna 1922,
čís. i 30 sb. z. a n., kterýžto důvod jest doslova totožným s důvodem
§u 1 odstavec druhý zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n.
Zákon tento nabyl dle §u 6 účinnosti dnem 1. května 1923 a ježto
zpětná působnost v něm stanovena nebyla, nemají předpisy jeho dle
§u 5 obč. zák . nižádného účinku na činy předešlé, ani na práva před
tím nabytá. Byla-li tudíž povinné straně dána výpověď před účinností
zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n. proto, že porušovala
hrubě pořádek v domě, způsobovala svým chováním oprávněné pohoršení a nezjednala, byvši k tomu vyzvána, možné nápravy, nebyla
by skutečnost ta povolení dalšího odkladu exekuce na závadu, když
z důvodu. toho po 1. květnu 1923 výpověď jí dána nebyla. Zákon ze
dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n., odpírá v §u 3 čís, 2 právo na
odklad exekuce výslovně toliko nájemníkovi, jemuž dána byla výpověď
z důvodů uvedených v odstavci druhém čís. 2 až 8 zákona ze dne 26.
dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n., z čehož jest patrno, že měl na mysli toliko výpověď, danou podle tohoto zákona, tedy výpověď danou po
L květnu 1923. Správným jest však názor stěžovatelky, že prvý soud
o.důvodnil neprávem napadené usnesení s poukazem na § 56 ex. ř.,
neboť okolnost, že se strany nedostavily k roku, nařízenému soudem
k výslechu o návrhu povinné strany na odklad exekuce, nezbavuje soud
povinnosti, by zkoumal, zda je návrh v zákoně odůvodněn, t. j. zda

jS?U tu předpoklady, zákonem pro povolení odklad
,~
vykon exekuce děje se z moci úřední (§ 16
~)u stano~ene; vzdyf
hodnýn:, zda souhlasil odpůrce s návrhem n:x'o~kla~ n.~m proto roz§u 1 zakona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb z
CI ,n!koh;, .. Dle
volen odklad exekuce vyklizením na'at' ch nebo' . a•.n., ~uze ~ylI pobeze své viny jiné,
~vtnna s rran~ tvrdIla v tom směru, že se všemožným z ůsobem na'
že v.S·akk
to pro bytovou
jetnenalezla
.
.
u az sve d y a potvrzením bytového. úřadu B 10 tudíž
.soudu prvé stolice, tyto nabídnuté
a pak
• o •noulI, zda starala se povinná strana o náhradni byt náležitě a
~:c:~~e :e:t~~o neJ.I~sat ~~{l1te.čně ;'in y. na tom, že jej nalézti nemohla. Ježto
,
nzel1l neup l nym.
N e j v y Š š i s o u d obnovil usneseni prvého soudu.
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.
trátu vzniklou poklesem měny.
Dlužník, jsoucí v prodlem, ne.s~ z dílu cizí měny v den splatnosti
Ztráta, vypočtena dle k~rs~}VYc k;~~etní škodou věřitele.
a v den skutečného, pla~~m, }e~t
, sídlení dlužníkovo neomlouvají
Stávka bankovmch uredmku a pre
.",
' 'h nepozbývá této své vlastnosti
jeho prodlení.
Cena kupní, vy]adrena, v, pe,ne.zlc ,
tím, že byla vyjádřena v Cl~1 men~ouského občanského zákoníka platí
a
Předpisy obligačního prava:
obchodn! zákoník zák. čl. XXXVII
jako právo zvyko~é, ~~ SI?V:~S/t~tožným s obchodním zákoníkem ze
ai 1875 jest v ne]Vetsl ~~e ca~ I ák na rok 1863.
dne 17. prosince 1862, CIS. 1 r. z .
(Rozl1. ze dne 5. července 1923, Rv I 163/23.)
.
"
měla zapraviti žalující plzeňské firmě
Zalovaná bral1~lavska h:~a d b' od června do prosince 1921, zakupní cenu za ZbOZI v ma}kac ;92~ ~atím poklesl značně kurs mark~,
platila ji však teprve v breznu . ." . 'h ady domáhala se na žalovane.
čímž vzešla žalobkyni škodadt1;z
k~U bankovních úředníku a pře
Zalovaná omlouvala své 'pro ~n; s ~~ z Bratislavy do Trnavy. P r osídlením svýcb obchodmch lmls no,s {obě vyhověl mimo jiné z těchto
c e sní s o udp r v é s to; c e za , ., v šší mocí totiž stávkou
d u vod u: Námitka žalovane stra.;'J; ze k~ nr cenu zaplatiti, postrádá
bankovního úřednictva bylo znemtozn,en~~pnť ceny staly se dle vlastního
jakéhokoliv oprávnění jedn~k pr~ °i'~~ou a po stávce bankovního úřed
doznání žalované splat~ýml pre , ~ '~o trvala od 24, června do 30. če!
nictva, jež, jak soud ma za ~ro k. a a stávky mohly býti poukazy penez
vence 1921. jednak proto,. z,: ~ z~, i bankéři což bylo znalcem po:
bankamI, Je nk~'" o Na z~kladě znalecké výpovědi
Provedeny jednak
azan .y béře soud dále za pro k'aza'no ,
tvrzeno a coz, sou d béře za, pro
o b
a na základě officielních zaznamu urs .. dřené v československých kože německá marka měla tyto kursy, vdY1a 7 a 8 září 1921 0'895, dne
20 č
a 1921 1·04 n e . ·
, b'
,k
runách: dne
. ervn
9 b"
a 1922 0·24675. Nepotre ulepa,
9. prosince 1921 0·456 a dn~e . reznnsku zákonným platidlem, nybrz
důkazu, že marka není v <;:eskoslove
O tom že žalobkyně obdržela
zbožím (§269 c. ř. s.). Nem ted:a~tOa~~~~Ydne 9.'března 1922, fakticky
zaplacením 10.934 ~ ,28 pfb b la Yobdržela, kdyby 10.934 M 28 pt.
O 8.b"/3 Kč 62 h mene ne::
Y y 21 totiž v den své splatnosti. Rov~
zaple.ceno jí bylo dne 20. ~erv:,a, 19 341 Kč 38 h proto, že další kupm
něž tak obdržela žalohkyne mene.,ob6 la místo v den splatnosti, to jest
cena 9.936 M 56 pl. zaplace~a JI Y
dále obdržela méně o 1230 Kč
dne 7. září I ~21 až ,t,eprve btezn5~g2~ a25 pf. zaplacena jí byla mí~to
86 h proto, ze dalsl kupm cena ,
1922 škodu tuto zavinila svym
9. pros'nce 1921 až tepr;'el 9. b :ez~~ávka bankovních úředníku ji, jak
prodlením jedině s!rana. za ov~~a. rovněž n~ vlastní stěhování, neboť
již dovozeno, vyvlUovat: nemu!e, sv' m závazkúm dostála bez ohledu
.
ť 'alovane by vsem
Y
bylo pOV1l1nos
I z
, I d'
. k tomu
že žalovaná neplniI a am. pr'ed
.
na tuto vlastní činnost, neh e le a m ,

;a

?

ani hned. po svém stěhování. Zbývá jedině řešiti otázku, dle kterého
práva jest spor tento rozhodnouti, zda dle práva platného v Čechách
a na Moravě, či dle práva platného na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
Přesného předpisu zákona pro rozhodnutí toto není, ježto ani příslušníky
našeho státu, na Slovensku bydlící, nelze pokládati za cizince, ani právo
na Slovensku platné nelze pokládati za právo cizí. Nutno proto použiti
pouze obdoby předpisu §u 35-37 obč. zák. a vysloviti zásadu, že pro
právní posouzeni rozhodno jest hmotné právo, platné v místě uzavření
smlouvy. Byla-lí tedy smlouva uzavřena na Slovensku, platí pro posouzení její předpisy hmotného práva platného na Slovensku, byla-li uzavřena v čechách, platí pro její řešení předpisy materielního práva zdejšího. Soud dospěl na základě výsledků sporného jednání ku přesvědčení,
že smlouva uzavřena byla v Plzni a že tudíž rozhodným pro její posouzeni jest zdejší materielní právo. Ostatně otázka tato má pro tento spor
význam podružný, poněvadž na základě sdělení ministerstva spravedlnosti v Praze z 29. července 1922, čís. 31.209/22, jež jako veřejná listina
podává plný důkaz o svém obsahu (§ 292 c. ř. s.), nabyl soud přesvěd
čení, že předpisy obligačního práva obecného zákona občanského platí
jako zvykové právo na Slovensku a že obchodní zákon zák. čl. XXXVII :
1875 jest co do předpisu o obchodních jednáních totožným se zdejším
obchodnim zákonem, že předpis čl. 283 obch. zák. má totéž znění jako
§ 272 zák. čl. XXXVII: 1875 a že články 288, 324 a 354 zdejšího obchodního zákona jsou podstatně totožny s §§ 282, 322, 323 a 352 obchodního zákona na Slovensku platného, tak že spor tento nemohl by býti
rozhodnut jinak ani na podkladě zákonných předpisú na Slovensku platných. Zalovaná strana byla dle vlastního svého přiznáni s placením
trhové ceny v prodlení (čl. 342 a 324 obch. zák.) a jest tudíž povinna
. nahraditi žalobkyni veškeru škodu jejím prodlením vzniklou (čl. 283
obch. zák. a §§ 1333 a 1334 obč. zák.) a tudíž nejen 6% úroky (čl. 287
obch. zák.) z jednotlivých ·kupních cen ode dne jich splatnosti, nýbrž
i škodu (ušlý zisk) žalobkyně, způsobenou žalobkyni tím, že za doby,
kdy žalovaná strana s placením smluvené trhové ceny byla v prodlení,
hodnota marky poklesla. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil v podstatě z týchž důvodú.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Otázka, na JeJlmz rozřešení závisí rozhodnutí tohoto sporu, jest ta,
zda muže věřitel od liknavého dlužníka, který byl v prodlení s placením
peněžního dluhu, žádati jen zákonné úroky z prodlení, jak to stále tvrdl
žalovaná, či zda může žádati náhradu také ještě jiné škody, prodlením
dlužníka jemu vzniklé, zejména škody, nastalé poklesem kursovní hodnoty peněz, ve kterých cena kupní byla splatna, jak to tvrdí žalobkyně
a jak uznaly oba nižší soudy. Schváliti nutno názor nižších soudú, ať
již pokládá se za to, že § 1333 obč. zák. podpůrně platí i pro obor obchodního práva, nebo že § 1333 obč. zák. pro obchodní právo zrušen byl
článkem 283 obch. zák. V tomto případě má podle čl. 283 obch. zák.
věřitel proti liknavému dlužníkovi nárok na náhradu veškeré, jeho prodlením věřiteli způsobené škody; v onom případě, - na který se žaloClvilnl rozkodntltl tl,
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vaná firma odvolává, podle ustáleného rozhod~vání tohoto Nejvyššího
soudu lze použiti předpisu §u 1333 obč. zák. Je? po~t;d, ?~kud IIk~a
vosti dlužníka při placení peněžitého dluhu nevzesla ~entelt JIn~ .maJetková ujma než ta, že nemohl ode dne ,splatnostI vyuzI~I,splatne JIstIny,
co do hodnoty nezměněné, nebrání ~.'ak to;nu, by. ventel nedomah~l
se podle zásad o náhradě škody o dalslho ?dskodn:n!, by'la~h mu ,zavIněným prodlením dlužníkovým zpusobena skocla Jeste v Jrnych smerech,
zejména tím, že poklesem měny j i s t i n a s a m a byla znehodnocena.
A o tak9vý případ tu jde. Podle ,zjištěni nižších .soudů a. přizl:á~f žalované byla kupní cena splatna v nemeckych markach. Poule zJl stem procesního soudu, převzatého také soudem odvolacím, bylo splatno
10.934 M 28 pf. dne 20. června 1921, 9936 M 56 pf. dne 7. září 1921
a 5882 NI 25 pl. dne 9. prosince 1921, ale ve skutečnosti byla cena
kupní zaplacena teprve dne 9. března 1922. Podle téhož zjištění měla
německá marka tyto kursy, vyjádřené v československé měně: dne 20.
června 1921 104, dne 7. a 8. září 1921 0'895, dne 9. prosince 1921
0-456 a 9. března 1922 0·246, takže žalobkyně následkem průtahu dlužníkova obdržela co do hodnoty v korunách československých 'o 8673·62
6341·38
1230'86, celkem tedy o 16.245 Kč 86 h méně, než by byla
obdržela, kdyby jednotlivé částky kupní ceny v době splatnosti také
skutečně byly bývaly zaplaceny. Tato suma, jejíž náhrady se žalobkyně
domáhá, představuje škodu k o n k ret n í a nikoliv abstraktní, jak domnívá se soucl odvolací, neboť žalobkyni nejednalo se o to, aby obdržela
stejný počet marek, nýbrž o to, by za své zboží obdržela na vzájem takovou hodnotu v markách, jakou tyto v době dospělosti dluhu měly;
žalobkyně jako tuzemská firma byla také oprávněna počítati s takovou
sumou československých korun, kterou dlužné marky v době splatnosti
představovaly a kterou si poclle tehdejšího kursu německé marky v době
dospělosti dluhu za marky opatřiti mohla. Rozdíl v kursovni hodnotě
malek v době skutečného zaplaceni proti době splatnosti byl tou nejnižší
škodou, kterou žalobkyně utrpěla; neuplatňovala-li ještě jiné, vyšší konkretní škody, jest to jenom ku prospěchu žalované. Tím padají všechny
vývody dovolatelky, kterými snaží se dolíčiti, že uplatňování abstraktní
skody nestači a že prý žalobkyně nějaké konkretní škody neprokázala.
Ježto tedy žalovaná firma s placenim byla v prodlení, bylo na ní podle
[iu 1298 obč. zák., by dokázala,· že se tak stalo bez jejího zavinění.
V tomto směru správně uznaly oba nižší soudy, že důvody omluvné, žalovanou firmou uplatňované, totiž stávka bankovních úředníků a vlastní
přestěhování kanceláří z Bratislavy do Trnavy, nestačí, ve kterémžto
směru možno odkázati na clůvody rozsudků nižších soudů. Tvrzení žalované, že si žalobkyně případnou škodu sama spoluzavinna, protože
měla se jako řádná obchodnice krýti včasným nákupem nebo včasnou
výpůjčkou marek, jest toho druhu, že vyvrácení nepotřebuje. Totéž platí
J tvrzení dovolání, že, trvala-li žalobkyně na placení v markách, žádala
prý toto placení k nedovoleným obchodům markami; vždyť žalobkyně
od žalované nic jiného nežádala, než k čemu tato podle platné smlouvy
byla povinna a k čemu ona podle smlouvy byla oprávněna. Vývody dovolání, napadající názor procesního soudu, že marky v tomto případě
byly zbožím, nemohou zjednati dovolání úspěchu. Názor ten ovšem jest

+

+

mylným, neboť cena kupní ve smyslu §u 1053 obč. zák. nepřestane býti
cenou kupn~ v penězích vJjádře~ou, proto, .ž,: určena byla cena za pře
nechanou vec v C!Zl valute; to zreJmo jest jlZ ze čl. 336 obch. zák. ale
to zde na věci ničeho nemění, protože dlužníkův průtah v placení' měl
za n,ásledey právě onu šk?du, kterou věřitelka znehodnocením marky
utrpela. Jezto pak odvolacl soud v souhlasu s prvním soudem správně
ze sdělení ministerstva spravedlnosti ze dne 29. července 1922 čís.
31.209)22 vyvodil,. že jest pro povinnost žalované k náhradě škody lhostejno, zda posuzuJe se spor podle bývalého rakouského práva či podle
práva na Slovensku platného, poněvadž dotyčné právní předpisy jsou
stejné, posouzena byla věc ve směru právním bezvadně a dovolání nemohlo míti přiznivého výsledku.
čís.

2806.

Do usnesení rekursníhp soudu, jímž uznán příslušným dovolaný kausální soucl (senát), ač namítána jeho nepříslušnost ježto jde o věc
obecné pravomoci, jest vyloučen dovolací rekurs (§
j. n.).

45

(Rozh. ze dne 5.

července

1923, R II 250/23.)

.ža!obu, ,zad.anou,~ kr,ajského ja~o obchodního soudu, dovolaný soud
k namltce vecne nepnslusnosh odmltl, maje za to, že tu jde o věc obecné
pravomoci. Rek u r sní s o u d námitku věcné nepříslušnosti zamítl.
N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs.
D

ů

vod y:

Krajský soud jako obchodní senát v NI., u něhož žaloba byla podána,
odmítl k námitce žalované. firmy žalobu pro předmětnou nepříslušnost
obcliodního senátu, pokládaje za to, že spor nevznikl z obchodu a že
tedy náleží před sborový soud s obecnou příslušností. K rekursu žalobců
zavrhl rekurs ní soud námitku předmětné nepříslušnosti a uznal obchodní
senát za příslušna. Proti tomuto usnesení čelí dovolací rekurs žalované
firmy, který však jest nepřípustným. Podle §u 45 odstavec prvý j. n. ve
znční novely ze dne I. června 1914, čís. 118 ř. zák. nelze odporovati
rozhodnutí s bor o v é h o soudu o jeho předmětné příslušnosti z toho
důvodu, že dotyčný spor náleží před jiný sborový soud. Nepodléha;í
tedy opravnému prostředku rozhodnutí sborového soudu kausálníh~
o jeho věcné ?řísl:,šno~ti z toho důvodu, že .věc .náleží před sborový soud
s obecnou pnslusnostr, a naopak. Lhostejllo Jest, zdali hned sborový
soud prvé stolice, svo~. pří.s~uŠ~ost vyslovil, či zda ji uznal teprve rek~rsm ,so~d, ~ebc;! stacl-1I JIZ vyro~ sborového soudu plvé stolice o jeho
pred,metne p~lslusnosh, aby takove rozhodnutí bylo neodporovatelným,
musI to platrtr I tehdy, vyslovena-li předmětná příslušnost sborového
soudu pr~é, sto1ic,e soudem !ekursním. V obou případech jest úmysl zákona s!eJny, totrz, a?y o ~ecI roz~odl ten sborový soud, jehož přísluš
nost vy~?yer:r ~oudlllm. (a! vlastlllm nebo soudu vyššího) byla uznána
a kterY)lz vecI se zabyval; neboť tím zájmům stran žádná značná ujma
se neděje a neplodných rozepří o příslušnost se ušetří.
7,.
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čís.

2807.

In!onnační zpráva čsl. generálního konsu~át~ l?-e!,í listinou veřejnou,
a neprokazuje (§ 7 ex. ř.) skutečnost, na niž zaVlSI vykonatelnost exekučního nároku.
(Rozh. ze dne 10. července 1923, R I 580/23.)

Dle smíru uzavřeného ve sporu před obchodním soudem v Praze dne
30. srpna 1922 zavázal se žalovaný, že vydá žalobci 35 kusů akcií firmy
»Banque ol Europe«, jakmile spor, který veden jest v New Yorku a Washingtonu o vydání akcií téže banky, uložených u firmy M. & Co., pokud
se týče náhrady škody na ně a náhradu na dividendu bude právoplatně
bud' rozsudkem nebo smírem skončen a to bez ohledu na výsledek dotyčného sporu. K exekuční žádosti, jíž domáhal se splnění nároku na
vydání akcií, přiložil vymáhající věřitel zprávu Československého generálního konsulátu v Novém Yorku, jež obsahovala výsledek šetření
v záležítosti smíru ze dne 30. srpna 1922. Ex e k u ční s o u d exekuci povolil, rek u r sní s o u d zamítl exekuční žádost. D II vod y:
Dle smíru ze dne 30. srpna 1922 byla vykonatelnost nároku, o nějž jde,
a dospělost jeho učiněna závislou na skutečnosti, až bude spor rozsudkem nebo smírem právoplatně ukončen a musí dle §u 7 ex. ř. veřejnou nebo veřejně ověřenou listinou býti prokázáno, že tato pro dospě
lost a vykonatelnost nároku rozhodná skutečnost nastala. Na průkaz
toho předložila vymáhající strana zprávu československého generálního konsulátu v Novém Yorku bez data, obsahující dle nápisu výsledek
šetření čsl. generálního konsulátu v Novém Yorku v záležitosti výše
uvedeného smíru ze dne 30. srpna 1922. Nehledíc ani k tomu, že zprávu
tuto jak co do formy, tak co do obsahu nelze pokládati za veřejnou
listinu, jakou' má na mysli ustanovení §u 7 ex. ř., protože přímo neosvědčuje určitých a přesných fakt {) úředním jednání, provedeném
v oboru působnosti československého konsulátu, projevujíc naopak na"
mnoze pouhé názory a názory právního zástupce firmy, není ani obsah
zprávy způsobilým, by jím byla prokázána skutečnost, rozhodná pro
dospělost a vykonatelnost vymáhaného nároku.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Skutečnost, na níž jest vykonatelnost exekučního titulu závislou, prokaZUJe vymáhající věřitel zprávou Čs. gen. konsulátu v Novém Yorku
bez data. Jest sice pravda, že tento úřad jest oprávněn, vydávati veřejné
hstmy v oboru své působnosti, ale z předložené listiny jest patrno, že
tu Jde o pouhé sdělení výsledků, jaké mělo osobní šetření konané vÍCek~ns.ulem samým u rŮzných úřadů cizozemských a konference jeho s růz
nyml os~b~mi o záležitosti vymáhajícího věřitele. Jak správně rekurs ní
~oud uv.adl, nelze takovou pouhou informační zprávu pokládati za vereJnou, hshnu, kterou po rozUmu §u 292 c. ř. s. jmenovaný Českosloc
vensky zastupitelský úřad v mezích své úřední činnosti vyhotovil v nác
ležité formě a jíž osvědčuje určité skutečnosti.

čís.

2808.

Na stavební materiál, jehož bylo se svolením vlastníka půdy do odvolání použito ku stavbě na cizím pozemku, nelze vésti exekuci dle
§u 252 ex. ř., nýbrž pouze dle předpisů o exekuci na nemovitosti.
(Rozh. ze dne 10.

července

1923, R 1 584/23.)

K návrhu vymáhající strany povolil p r v Ý s o u cl c e exekuci dle
§u 253 a násl. ex. ř. na dlužníkovy svršky a zejména i na.materiál, použitý k stavbě pilníkářské dílny, kterou si dlužník zřídil na cizím' pozemku. Dlužník stěžoval si jen proti tomu, že tento druh exekuce povolen
byl na materiál použitý ku stavbě dílny. Rek u r sní s o u d změnil
usnesení prvého soudu v napadené části v ten rozum, že zamítl exekuční žádost. D ů v o cl y: Stěžovatel ve stížnosti uvádí nové okolnosti,
zejména předkládá stavební plán a tvrdí, že se domábá na vlastni cích
zastavené plochy toho, by mu byl zastavený pozemek postoupen do
vlastnictví. Avšak dle §u 526 c. ř. s. a 78 ex. ř. nelze v exekučním řízení
přihlížeti k novotám, teprve ve stížnosti předneseným, nýbrž jest o stížnosti rozhodnouti jen na tom skutkovém podkladě, na kterém vydal
prvni soudce napadené usnesení, tudíž v tomto případě na základě údajll
exekučního návrhu. V něm vymáhající věřitel tvrdil, že dlužník postavil
výprosou na stavebni parcele čís. kat. 194 a částečně i na zahradě čis.
kat. 178/3 pilnikářskou dílnu o 4 stěnách zděných se střechou, které
však již prý delší dobu neužívá a v jejímž držení prý není. Dle náhledu
vymáhající strany jde o superaedifikát na cizím pozemku, netvořicí jeho
příslušenství, ježto vlastníci pozemku svolili k postavení budovy do odvolání, výprosu odvolali a na odstranění stavby naléhají; jde prý tedy
o věc movitou, totiž materiál stavební, z něhož stavba pozůstává a který
prý musí býti odstraněn. Náhled tento však není. správným. Vymáhající
strana ani netvrdí, že dílna byla již rozbourána a, dokud se to nestalo,
nemůže býti vzhledem k §u 297 obč. zák. řeči o věci movité a nelze vzhledem k §u 252 ex. ř. vésti exekuci způsobem navdeným. Jinak by bylo,
kdyby dílna byla jen pouhou přenosnou boudou, s pozemkem nesouvisející a nikoliv budovou zděnou. Neměl proto prvý soudce žádaný druh
exekuce povoliti, i bylo proto stížnosti vyhověti. Tím ovšem není vymáhající věřitelce bráněno, by dle §u 331 ex. ř. nevedla exekuci na právo
superaedifikátní samo.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle udání exekučního návrhu jest pi1nikářská dílna, na kterou se
v,:de, na stavební parcele Č. kat. 194 postavena o 4 zděných stě
nach se strechou. Jde tedy o zděnou budovu, spojenou nerozlučně s pozemkem, od něhož se bez porušení podstaty odděliti nedá (§§ 293 a 297
obč. zák.) a je to tedy' věc nemovitá, na kterou lze vésti exekuci jen podle ~!stanovení druhého dílu. ex. řádu. Názor vymáhající strany, že jde
o vec movitou, poněvadž byla tato budova postavena na základě výe~ekuce
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prosy až do odvoláni vlastnikem pozemku, jest zřejmě nesprávný. Jest
proto exekuce zabavením stavebního materiálu, použitého k postaveni
této dílny, nepřipustná a byl proto ex. návrh právem zamitnut.
čís.
Přerušení

valutových

2809.

sporů (nařízení

ze dne 21. dubna 1921,

čís.

173

sb. z. a n.).
Řízení nelze přerušiti, byl-Ii obchod uzavřen přímo s mim o r a k o us k o u pojišťovnou, nikoliv s jeji vídeňskou generální representací, třeba
že vniterně, ale bez pojistníkova souhlasu, veden byl jako pojišťovací obchod rakouský.

povědn?i~k vůči úřad~~,. tak i vůči pojiš!ěncůn;. Ta okolnost, že agentura v UsÍl n. L., uZaVlra]ICl smlouvy pO]lsťovacl, neuzavřela obchod. videňským generálním zastupitelstvim, nýbrž generálni agenturou v Drážďanech, je dle výpovědi tohoto svědka bez významu, ježto tenkráte rozhodovaly o tom jen technické (organisátorské) důvody a zeměpisná poloha Ústí n. L. Ježto těmito zjištěními je námitka žalovaného potvrzena,
námitka ta byla odůvodněná a muselo být tudíž rozhodnuto opět ve
smyslu zrušeného usnesení, ježto žalovaná svá tvrzení dokázala.
N e j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že zamitl návrh žalované na přerušení řízení a uložil odvolacímu soudu, by
vyřidil žalobcovo odvolání.
Důvody:

(Rozh. ze dne 10.
Řizeni

července

1923, R 1 612/23.)

o žalobě tuzemce na Štětinskou (Stettin) pojišťovnu bylo
k návrhu žalované o d vol a c í m s o ude m usnesenim ze dne 18.
dubna 1923 opětně dle nařizení čís. sb. 173/21 a 472/21 přerušeno. D ů
vod y: Usnesením ze dne 12. července 1922 bylo sporné řízení v této
záležitosti přerušeno až do 31. prosince 1922. Toto usnesení bylo zrušeno uSnesením> Nejvyššího soudu ze dne 3. října 1922 R 1 1183/22 a
odvolacímu soudu nařízeno, by odvolání žalobce vyřídil. V důvodech
tohoto usnesení stojí na konci, že, ježto žalovaná by mohla dokázati snad
jinak správnost svého tvrzení, nemá jí býti bráněno, přerušení znova navrhnouti. Žalovaná tvrdila totiž, že pojišťovací smlouva byla uzavřena
na základě pojistky ze dne 30. listopadu 1891 agenturou v Ústí n. L.,
podléhající generální agentuře pro Rakousko v Drážďanech a že žalovaná pro všechny své obchody v Rakousku dle cís. nařízeni ze dne 28.
listopadu 1865 čís. 127 ř. zák. a zákona ze dne 24. března 1873 čís. 42
ř. zák. zřídila zastupitelství ve Vídni, kde též byly placeny premie. Vzhledem k tomu tvrdila žalovaná, že generální zastupitelství ve Vídni vstoupilo v pojišťovací smlouvu, jež byla se žalovaným uzavřena, ježto přejalo
dle čl. IV. a VI. shora zmíněných císařských nařízení správu tohoto pojištění. Jak žalovaná při novém odvolacím líčeni tvrdila, toto pojištění
bylo vedeno od počátku jako rakouské, jako takové bylo pojato do
zvláštní bilance, a v Rakousku bylo zdaněno, když již od 28. září 1873
obdrželo koncesi pro pojišťování v Rakousku. Žalovaná odvolala se na
důkaz této okolnosti, žalobci popřené, na svědka Arnošta B-a ve ště
tíně. Tento důkaz byl připuštěn a výpovědí tohoto svědka, jenž jest zmocněncem řiditelstvížalované, jest zjištěno, že ona koncese byla udělena
na základě zákona ze dne 24. března 1873 čís. 42 ř. zák., a že tato koncese učiněna závislou na dokonalém zachovávání předpisů, obsažených
v nařízení čís. 127 ř. zák. z r. 1865. Na základě výpovědi téhož svědka
]e dále zjištěno, že na základě tohoto nařízení zřízené generální zastupitelství ve Vídni dle čl. IV. a Vl. tohoto nařízení musilo přijmouti zmíněné
pojištění a tudíž vstoupilo ve smlouvu, z kteréhož dúvodu také toto poiištění nenáleželo po dobu, po kterou trvalo, k pojištění německému, nýbrž k rakouskému, jako takové bylo pojato do zvláštni bilance a v Rakousku pravidelně zdaněno, a vídeňské generálni zastupitelství bylo zod-

Nejvyšší soud ve svém usneseni ze dne 3. řijna 1922 č. j. R 1 1183/22-1,
pod čís. 1884 sbírky pořádané z přikazu předsednictva Nejvyššího soudu, podrobně vyložil, že, poněvadž v tomto případě pojišťo
vací smlouva ze dne 30. ledna 1891 nebyla uzavřena s generálni representací žalované společnosti pro Rakousko ve Vídni, nýbrž prostředni
ctvím tehdejši rakouské generálni agentury v Drážďanech přimo s pojišťovací společností ve štětíně, nejde o obchod rakouský, nýbrž o obchod německý, pro který přichází jako sídlo žalované společnosti v úvahu
pouze štětin, nikoli Vídeň, a proto není tu podmínek pro přerušení sporného řízeni dle nařízení ze dne 21. dubna 1921 čís. 173 a ze dne 19. prosince 1921 čis. 472 sb. z. a n. K tómu připomenul Nejvyšší soud, že,
kdyby snad žalovaná mohla jiným způsobem, než předloženými kvitancemi na premie, prokázati pravdivost svého tvrzení, že později vstoupila
v pojišťovaci smlouvu generální representace ve Vídni, nebylo by jí bráněno, by neopakovala náv'rh na přerušení řízeni. Netřeba se šířiti o tom,
že generálni representace· žalované společnosti pro Rakousko mohla
platně a s právnim účinkem pro žalobce vstoupiti do oboustranně zavazující smlouvy, jakou jest smlouva pojišťovací, jen za souhlasu a se svolením druhého smluvníka, t. j. žalobce, jemuž mohlo přece záležeti na
tom, aby smlouva byla dodržena tou stranou, s kterou ji uzavřel, t. j. se
společností ve Štětíně jako společností německou. Souhlas žalobce mohl
ovšem býti dán ne jen výslovně, nýbrž i mlčky, na přiklad tím, že generální representace ve Vídni oznámila žalobci, že přijímá jeho pojištěni
jakožto pojištění rakouské, a žalobce tomu neodporoval. Nic takového
však žalovaná v dalším řizení neprokázala a prokázati ani se nepokusila.
Tvrdilť její zástupce při roku, konaném' u odvolacího soudu dne 6. prosince 1922 jedině to, že byla žalované udělena koncese pro provozování
pojišťování v Rakousku již 28. záři 1873, že generální representace ve
Vídni vstoupila clo smlouvy tím, že dle čl. lV. a VI. cís. nař. ze dne 29.
října 1865 čís. 127 ř. zák. převzala správu tohoto pojištění; že bylo toto
pojištěni od počátku vedeno jako pojištění rakouské, jako takové také
pojato do zvláštní rozvahy a v Rakousku zdaňováno. Byť i svědek Arnošt B., jehož výslech, jak žalobce právem vytýká, ostatně nebylproveden bezvadně, - tedy potvrdil vše, co žalovaná dodatečně uvedla nebyl tím proveden důkaz ó předpokladu, na němž Nejvyšší soud učinil záuveřejněném
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vislým právo žalované, žádati s úspěchem za přerušení sporného řízení.
V podstatě se výslechem jmenovaného svědka na věci nic nezměnilo, a
nebyl zvrácen předpoklad, že jde o obchod německý, při kterém přichází
jako sídlo žalované v úvahu štětín, naopak právě ta okolnost, že v roce
1891 byla pojišťovací smlouva uzavřena přímo se žalovanou společností
ve štětíně a nikoliv s generální representací pro Rakousko ve Vídni, ač
tato tenkráte již existovala, nutká k závěru, že obchod nebyl stranami považován za obchod rakouský, a jestliže snad přes to jako takový byl veden, dělo se tak jednostranně a tudíž bez právního účinku pro žalobce.
Neprávem tedy odvolací soud k opětnému návrhu žalované přerušil
sporné řízení podle zmíněných nařizení, a žalobcův rekurs jest odůvod
něn. Neudržitelným jest ovšem názor stěžovatele, že Nejvyšší soud může
ihned ve věci samé rozhodnouti, a návrh, směřující k tomu, by uznáno
bylo dle žaloby, - vždyť odvolací soud dosud nerozhodlo žalobcově odvolání, a dovolaci soud dle zásad platného civilního řádu soudního nemůže přece převzíti úlohu odvolacího soudu a vyříditi odvolání.
čís.

2810.

Vyživovací nárok manželky proti manželi, jenž jest ve vyrovnam,
nepožívá přednosti ve smyslu §u 23 vyr. řádu, může jej však manželka
uplatniti v rámci §u 8 (4) vyr. řádu.
(Rozh. ze dne 10.

července

1923, R I 618/23.)

K žádosti rozvedené manželky povolil e x e k u ční s o u cl exekuci
na manželovo jmění pro výživné po té, když bylo o něm zahájeno řízení
vyrovnací. Rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh. D ů vod y:
Usnesením ze dne 6. dubna 1923 bylo zahájeno o jmění strany povinné
řízení vyrovnací. Důsledkem toho dle §\.t 10 (1) vyr. ř. jest, že po zavedení řízení vyrovnacího nelze nabýti na věcech dlužníkových ani soudcovského práva zástavního ani práva uspokojovacího, leč že by šlo o
pohledávky požívající po rozumu §u 23 cit. zák. přednostního práva
neb o pohledávky z právních jednání dlužníka nebo vyrovnacího správce
jednajícího za něho, jež jsou jim k dalšímu vedení obchodu dovolena
[§ 8 (2) a § 10 (4) vyr. ř.l. O takovou pohledávku zde se všaK nejedná a nebyl proto prvý soud oprávněn povolovati exekuci navrženou
po zavedení řízení vyrovnacího.
Ne j v y Š Š, í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vod y:

Stěžovatelka llZllava správnost zákonn5rch předpisů, soudem rekursním citovaných, že výživné není pohledávkou, požívající přednost
ního práva, a že není pohledávkou z právních jednání, nutných k dal-,
šímu vedení obchodu, namítá však, že soud rekursní přezírá, že vymáhaná pohledávka jest výživným pro manželku, tedy povinností a vý'dejem ryze rodinr,ým, že vyrovnávacím řádem nejsou nijak postiženy dlužníkovy poměry rodinné, naopak že vyrovnávací řád dlužníkovi pone-

chává k volnému použití částky, potřebné k výživě jeho a jeho rodiny.
Leč z těchto okolností nemŮŽe stěžovatelka pro sebe odvoditi právo na
zvláštní uspokojení své pohledávky na výživné z veš ker é h o
j měn í dlužníkova proti výslovnému předpisu §u 10 vyr. ř., naopak,
jakmile uznává, že její pohledávka není pohledávkou přednostní, nemůže takové zvláštní uspokojení žádati, odst. (4) a (1) cit. §u. Nárok
manželův na nutnou výživu pro něho a jeho rodinu (§ 8 (4) vyr. ř.)
může ji opravňovati jenom k tomu, by svou pohledávku na výživné
uplatnila v rámci tohoto jeho nároku. V tom směru však její exekuční
návrh postrádá bUžších údajů (§ 54 čís. 3 ex. ř.).
čís.

2811.

Rozhodčí soud kolektivní smlouvy zavazuje strany, které se jí dovolávají, třebas ke smlouvě nepřistoupily písemně.
Zrušil-Ii rekursní soud v podružné otázce usneseni prvého soudu a
nařídil mu, by jednal ve věci samé, jest ohledně podružné otázky, pří
pustným dovolací rekurs, třebas nebyla vyhražena pravomoc.

(Rozh. ze dne 10.

července

1923, R I 639/23.)

Proti žalobě dílenského mistra na zaměstnavatele o placení služebních požitků, namítl žalovaný nepřípustnost pořadu práva, ježto kolektivní smlouva, dle níž byl žalobce do 'služby přijat, stanovila v §u 10,
že, nepodaří-li se urovnati sporný případ ze služebního poměru dúvěr, níkům neb ústřední organisaci, rozhodne centrální komise v Praze jako
smírčí soud dle předpisů civilního řádu soudního. S o udp r v é s t ol i c e námitce vyhověl a žalobu
, odmítl. Rek u r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, by, nehledě k odmítacímu důvodu, o žalobě dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Nenísp0rLl o tOI11, že žalobce byl přijat do služeb žalované firmy podle kolektivní smlouvy,
tehdá i v době podání žaloby platné. Ustanovením §u 10 této kolektivní
smlouvy, že spory, vzešlé z této smlouvy a pracovního poměru, rozhodne centrální paritní komise v Praze jako smírčí soud podle předpisu
civ. ř. soudního, nejsou však strany tohoto sporu vázány, poněvadž
k této smlouvě nepřistoupily písemně, jak § 577 v posledním odstavci
c. ř. s. předpisuje, nýbrž jen ústně, jak svědectvím ředitele S. a misha
M. a výpovědí žalobcovou jako strany jest zjištěno. Nikdo však také ani
netvrdil, že ti, kdož kolektivní smlouvu uzavřeli, byli k tomu stranami
sporu písemně zmocněni, jak by se podle posledního odstavce §u 577
c. ř. s. rovněž státi musilo:
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

Názoru rekursního soudu, že strany rozepře nejsou ustanovením
§u 10 kolektivní smlouvy vázány, poněvadž ke kolektivní smlouvě nepřistoupily písemně, jak poslední o.dstavec §u 577 c. ř. s. předpisuje,
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nelze selíleti. Žalobce k odúvodnění svých nároků dovolává se sám kolektivní smlouvy, tedy ji právě tak, jako žalov~ná fin;,a, za platnou
uznává. Ostatně jest platnost takové smlouvy I zako~odarc,em.:-::- upravujíc mezi stranami konkretní služební nebo pracovm pomer, JIZ v druhém odst. §u 6 zák. ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák. (zák. o obch.
pomocnících) uznána, předpokládajíc ovšem, že obě strany náležejí
k oněm organisacím, jež ujednaly tuto kolektivní smlouvu, což v tomto
případě není sporno. Platí-Ii kolektivní smlouva za smlouvu, mezi stranami ujednanou, a je-Ii v ní pro spornou záležitost zřízen rozhodčí soud,
jest tím plně vyhověno ustanovení třetího odstavce §u 577 c. ř. s., jež
vyžaduje k platností rozhodčí smlouvy, by byla zřízena písemně. Dle
§u 10 kolektívní smlouvy, nevyřídí-Ii se neshody, vzniklé z této smlouvy
a pracovního poměru správou závodu, důvěrníky a ústřední organísací
(zaměstnavatelskou a zaměstnaneckou), požádá se za rozhodnutí centrální paritní komise v Praze, jež rozhoduje mezí oběma stranami jako
smírčí soud podle předpisů civilního řádu soudního, jejímuž rozhodnutí se m u s í podrobiti obě strany. Z ustanovení tohoto tedy vyplývá,
že paritní komise v Praze jest rozhodčím soudem, jemuž veškeré neshody, tedy spory, ze smlouvy a pracovního poměru vzníklé, jsou při
kázány, a že nárok na onu komisi vznesen býti musÍ. Ustanovením tím
jest upraven celý postup, kterým se musí nárok uplatňovaný vyřizovalI,
a nevedou-li kroky prvé k žádoucímu výsledku, má jako nejvyšší stoJice rozhodnouti paritní komise. Právem tedy soud prvé stolice vyhověl
námitce včcné nepříslušnosti řádného soudu, žalobcem dovolaného, a
bylo proto vyhověno dovolacímu rekursu a změnou usnesení rekursního
soudu obnoveno usnesení prvé stolice. Současně se zabýval Nejvyšší
soud otázkou přípustnosti tohoto rekursu a dospěl k názoru, že přípust
nosti jeho nevadí ustanovení §u 527 c. ř. s., jelikož, i když rekurs ní soud
uvádí, že se napadené usnesení zrušuje, nejde o zrušení, nýbrž o
z l11I ě n u u sne sen í tohoto a jednání, jež bylo prvé stolici uloženo',
netýčc se otázky příslušnosti soudní, nýbrž věci samé.
čís.

v

sílky, naložil-Ii odesílatel zboží do takového vozu sám, neboť když tak
učinil, jest jeh o n a I o žen í vadným dle §u 86 (1) 3 žel. dopr. ř.
Sejde na tom, jak rozuměti jest tomu, co je »vadným naloženÍm « podle
uvedeného předpisu. Dle §u 6 obč. zák. nemá býti zákonu přikládán jiný
rozum, nežli ten, který vychází z toho, co slova ve spojitosti vlastně
znamenají. »Naložení« samo o sobě jest arci jenom »činnost«, nikoli
také předmět, jehož se »čínnost" dotýká, ale »vadné naložení«, co tu
slova ve spojitosti vlastně znamenají, jest pojem širší; tu jde nejen o
činnost, nýbrž i o předmět, do něhož jest nakládáno; nestačí, aby »čin
nost" byla řádně a správně vykonána, nýbrž také na tom záleží, aby
provedena byla vhodně a účelně, tedy má-Ii a musí-Ii býti zboží uchráněno před vlhkostí, musí a smí býti naloženo do takového vagonu jedině, jenž zboží před vlhkostí a deštěm uchrání, neboť nestane-li se tak,
jest naložení vadným, i kdyby sam'O o sobě bylo bezvadným. Proto nelze spatřovatí již v tom, že dráha nedodala vozu zpllsobi1ého k dopravě,
zavinění dráhy. Když 'Odesílatel sám obstarával naložení, převzal tím
také povinnosti s nakládáním spojené, zejména povinnost počínati si
při nakládání s péčí řádného obchodníka (čl. 282 obch. zák.). Přiro
zeně měl především prozkoumati, zdali se dodaný mu vagon hodí k dopravě jeho zboží, o němž věděl, že se deštěm kazí, jmenovitě měl nejpečlivěji vyšetřiti, zdali vagon jest proti vnikání vody úplně zabezp~
čen. Kdyby tak byl učinil, byl by postřehl vadu vagonu, ale pak bylo
jeho povinností, aby žádalo přidělení jiného, takovou vadou nestiženého vagonu (§ 63 (5) žel. dopr. ř.), a teprve kdyby takové přidělení
bylo mu odepřeno, spočívalo by v tom za,Vinění dráhy. Arci tvrdí dovolatel, že mu byl přidělen pouze jediný vagon a ne více vagonů na výběr, ale netvrdí, že přidělený vagon odmítl jako pro jeho zboží ne. vhodný. Také tvrdí a chce dokazovati, že byl vagon dobře prohlédnut,
ale tím se ocitá v rozporu se zjištěním odvolacího soudu, že strop vagonu byl proražen silnějšílfli hřebíky, které byly na více místech vytaženy, a že děrami takto povstalými zatékala do vozu dešťová voda.
J

2812.

čÍS.

jde o vadné naložení zboží odesílatelem, umístnil-li je do vagonu,
byly viditelné otvory.

Promlčení nároku na zrušení smlouvy pro zkrácení přes polovinu
obecné ceny počíná uzavřenlm smlouvy, třebas po té byl veden spor
o jej! platnost a věc teprve později byla odevzdána.

němž

(Rozll. ze dne 10.

července

1923, Rv I 262/23.)

Odesílatel naložil zboží do vagonu, jenž hrěl ve stropě díry po vytažených silných hřebících. Jéžto za dopravy natekla do vozu voda a
poškodila zboží, domáhal se příjemce na dráze náhrady škody. Žaloba
byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m so udem z těchto
důvodů:

Nesprávným posouzením právním jest dovolateli v napadeném rozsudku, že vyslovuje právní názor, že není prokázaného zavinění železnice, když přidělila odesílateli vůz, nehodící se pro dopravu sporné zá-

2813.

I
.i
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(Rozh. ze dne 10.

července

1923, Rv I 732.123.)

Smlouvou ze dne 22. února í 919 prodala Marie K-ová manželúm
H-ovým nemovitost. Ježto se zdráhala smlouvu splniti, žalovali ji manželé H-ovi na splnění a vysoudili spor právoplatně rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 28. prosince 1921. žalobou, zadanou dne 26. dubna
1922, domáhala se Marie K-ová na manže!ich H-ových zrušení kupní
smlouvy pro zkrácení přes polovici obecné ceny. O b a niž š í s o u d y
žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ú vod ů: Odvolatelka
domáhá se zrušení trhové smlouvy pro zkrácení nad polovici skutečné
ceny. Právo, odporovati úplatné smlouvě z dúvodu §u 934 obč. zák.,
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musi býti uplatňováno clo 3 roků; po uplynutí této lhůty je promlčeno
(§ 1487 obč. zák.). Mezi stranami není sporu o tom, ž~ smlouva, o j;jíž zrušení odvolatelka usiluje, byla uzavřena dne 22; unora 1919 a ze
byla soudy všech tří stolic uznána za platnou .a. zavaznou; Dle toho
měla odvolatelka ono právo uplatňovatI nejpozdejl dne 22. ounora 1922
a poněvadž tak učinila teprve dne 26. dubna 1922 a odpurcl nanllth
promlčení nároku žalobniho, zamítl soud prvé stolice žalobu právem
a nelze mu proto činití výtku, že s hlediska práva neposoudil věc správně. Odvolatelka, vycházejíc ze stanoviska, že promlčecí doba u žalob
počíná nikoli již okamžikem, kdy možno právo uplatňovati, nýbrž teprve
tehdy, když má osoba, k žádosti oprávněná, i důvod k podání žaloby,
je toho náhledu, že u nároku dle §u 934 obč. zák. nastává důvod k podání žaloby teprve odevzdáním předmětu smluveného a čerpá tento
svůj náhled z toho, že ustanovení §u 934 obč. zák. mluví o tom, že strana
zkrácená má právo, žádati zrušení smlouvy a obnovení dřívějšího stavu.
Poněvadž v případě, o nějž tu jde, došlo k nucenému odevzdání věci
koupené teprve dne 28. prosince 1921, má odvolatelka za to, že se její
právo začalo promlčovati teprve tímto dnem. Než právní náhled, který
zde odvolatelka vyslovuje, je pochybeným, neboť, stanoví-li zákon
v §u 934 obě. zák., že strana zkrácená může žádati i obnovení dřívějšího
stavu, nelze z toho ještě nikterak usuzovati, že žaloba dle §u 934 není
možna v tom případě, že věc nabyvateli ještě odevzdána nebyla a tedy
ohledně ní původní stav obnoven býti nemůže; zákon vychází zde prostě
ze stanoviska, že ve většině případů bude as vše druhé straně jíž odevzdáno, a proto dává straně zkrácené právo, ·žádati nejen zrušení
smlouvy, nýbrž i obnovu dřívějšího stavu. Náhled, který hájí odvolatelka, vedl by nevyhnutelně k tomu, že, kdyby věc nebyla vůbec odevzdána, by promlčení práva dle §u 934 obč. zák. nemohlo nikdy nastati, náhled, který nelze uvésti v soulad aní s ustanovením §u 934
obč. zák. ani s ustanovením §u 1487 obč. zák. Pokud pak se týče podmínek promlčení žaloby, t. j. práva, uplatňovati určitý nárok cestou
sporu, není k promlčení tomu po zákonu (§ 1478 obč. zák.) více zapotřebí než: nepodání žaloby a uplynutí promlčecí . lhůty, která začíná
okamžikem, kdy má strana právní možnost, by žalovala; možnost tuto
má však strana, jakmile určitý nárok vznikl a je splatným. V případě,
o nějž tu jde, měla odvolatelka možnost, žalovati hned. Poukazuje-li
odvolatelka k tomu, že, pokud nebyl právoplatně rozhodnut spor, který
odpůrci proti ni o splněni kupní smlouvy vedli, nebylo jisto, zda vůbec
došlo k platnému kupu a zda tedy vůbec bude třeba, by smlouvě té
odporovala, sluší na to poznamenati jen tolik, že nebylo překážky, by
právo dle §u 934 obč. zák. neuplatňovala námitkou ve sporu, zahájeném proti ní o splnění kupní smlouvy; kdyby se to bylo stalo, nebyl by
mohl soudce prvé stolice, když žalobě vyhověl, přes tuto námitku přejíti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:

Dovolatelce jest nesprávným posouzenim právním, že napadený
rozsudek považoval žalobní nárok, uložený právním základem na §u 934

obč.

zák., proto dle §u 1487 obč. zák. za promlčený, poněvadž smlouva,
na jejíž zrušení bylo žalováno, byla učiněna 22. února 1919 a nárok na
její zrušení byl uplatňován žalobou teprve dne 26. dubna 1922. 00volatelka míní, že natívita žaloby nastává teprve okamžikem, kdy za
daného stavu věcí vzejde možnost dotyčné právo uplatnití, že pouhá
jsoucnost abstraktního práva žalobního nestačí, nýbrž předpokladem
pro započetí lhůty promlčecí jest rozhodno založené právo žalobní, totiž
že k žalobě oprávněný musí též míti důvod hlobuskutečně podati,
a že důvod podati žalobu pro zkrácení nad polovici obecné ceny nastává teprv odevzdáním smluvního předmětu. Dovolatelka dovozuje, že
když si žalovaná strana teprve dne 28. prosince 1921 vydobyla exekuční vedení v držbu hostince a inventáře, že do 28. prosince 1921
neměla nároku na vrácení věci neb obnovení dřívějšího stavu po rozumu
§u 934 obč. zák., při čemž je také závažno, že tenkrát otázka jsoucnosti
trhové smlouvy byla ještě sporna a že rozřešení této otázky Nejvyšším
soudem stalo se teprve v prosinci 1921. Z toho dovolatelka usuzuje, že
běh promlčecí lhůty započal teprve 28. prosince 1921. Tomuto právnímu názoru nelze přisvědčiti. Rozhodujícím jest okamžik, ve kterém
vzchází právo odporovati nějaké smlouvě pro zkrácení nad polovici
obecné ceny, a tu nelze pochybovati, že dle §u 934 obč. zák. nastává
tento okamžik ihned, jakmile smlouva byla uzavřena. Tedy tím okamžikem také počíná promlčecí lhůta dle §u 1487 obč. zák. (Srv. KrainzEhrenzweig: System z r. 1913 I. sv. § 149 pOZl1. čís. 23, Stubenrauch
VlIl. vyd. 1903 II. sv. str. 953). To odvolací soud zcela správně rozpoznal, položiv počátek promlčecí lhůty v okamžik, ve kterém má strana
právní možnost, aby žalovala, a zdůrazniv, že tuto možno-st má strana,
jakmile její určítý nárok vzníkl a je splatným. Dostalo se tedy sporné
věci v napadeném rozsudku právního posouzení správného.
čís.

2814.

Výměnkář, jenž si vymínil knnivo pro dobytče, má nárok na krmivo
(relutum za knnivo), třebas dobytčete právě nechoval.

(Rozh. ze .dne 10.

července

1923, Rv I 951/23.)

Smlouvou z roku 1901, jíž postoupila Anna J-ová svou usedlost
žalovaným, vyhradila sí mimo jiné pro sebe a pro svého manžela
Jířího J-a »užívání příhodného místa na jednu krávu ve chlévě mezi
hospodářovým .dobytkem, aneb dle vůle výměnkářů pro jednu kozu,
s potřebným stlaním pod tuto krávu neb kozu, s právem mezi hospodářovým dobytkem, a n a v Ý ž i v u též e každoročně čtyři centy sena
a čty!í centy. ota,vy a deset cent" ozimní slámy, s polovicí ječJ1é a s poIO,~lc.' ?vesne, ,:se dle nové v~hy; pak k d a I š í v Ý ž i v ě této krávy
uZlvanr dvou hch jelele letmho času uprostřed mezi hospodářovým
a konečně k dožívotnímu užívání tu loučku u Ch. t. zv. pod Chmelíkovým polem«. Po smrti manželky domáhal se Jiří J. na žalovaných, by
m~ odvedli na hospodářský_ rok 1921, 1922 4 q sena, 4 q otavy, 10 q
. siamy, POlOVICI ječné a polovici ovesné a zaplatili mu na místě dVou
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lích jetele 300 Kč. V létech 1921 a 1922 žalobce nechoval ani krávy
ani kozy. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o dvol a c í s o u d ji zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Dúvo.dy:
Odvolací soud má za to, že když se ve smlouvě mluví o pICI na
v Ý ž í v u krávy (kozy), že výmě~kář. má právo na seno, ?tavu, _slá;nu
a dvě líchy jetele jen h,hdy, kdy'~ krav~ nebo k~zu chova, kdy z vsa~
ji nechová, že toto pravo ~omljl. S nazorem t~mto. nel~~ sou~la.sllI:
Určení dávky ),na výživu« kravy nebo kozy naznacuje Jen ucel jeJI, jenz
však nebyl ve smlouvě určen za podmínku, a proto dle výslovného
předpisu §u 901 obč. zák. jako podmínka neplatí. To, že byl ve smlouvě
účel ten vyjádřen, nevadí pranic. Smlouva vůbec zachovává způsob, že
udává účel dávky, aniž by však chtěla tím účel ten na podmínku povýšiti a říci, že užítí dávky k uvedenému účelu je nezbytným pře.dpo
kladem nároku na ni. Tak v témže odstavci smlouvy ustanovuJI se
dávky »čtyři zlaté čili osm korun na 111 í stě zel í«, a »pět zlatých
čili deset korun každoročně n a při 1 e p š e n o u«. Toto určení »na
místě zelk a -»na pmepšenou« mohlo zcela dobře vypuštěno býti a věc
by zůstala táž, neboť nikdo soudný nebude tvrditi, že výměnkář musí
ty 4 zlaté (těch 5 zlatých) užíti zrovna na zelí nebo na při1epšenou
a ne jinak, a že, kdyby jieh takto neužil, nárok ztrácí, t. j. že to užití
bylo rozvazovací podmínkou a že musí peníz vrátit. Podobně má se to _
5e spornou statí: i kdyby výměnkář krávu neb kozu choval, nebyl by
zajisté nucen zkrmiti seno, otavu a jetel, po případě slámu jí, nýbrž
mohl by pici tu i prodati, na pL když by se mu zdála nevýživná, a krmiti
dobytče své jinak, na př. otrubami nebo šrotem nebo senem koupeným
jinde, lepším. Pak ale nároku na dávky ty neztrácí, když dobytče vůbee
nechová. Opačný názor odporuje zřejmě patrnému úmyslu stran: neměly se zajisté dávky nijak měniti, zejména nijak snížiti, kdyby výměnkář neměl chuti nebo možnosti dobytče chOVati, nýbrž měly býti
zajisté pořád stejné, vždyť je to část úplaty za usedlost, část postupní
ceny; dávky měly přispívati na výživu výměnkáře, při čemž ovšem se
myslelo předem na pravidelný případ, že dobytče, které část výživy mléko, máslo, tvaroh - poskytuje, bude chovati, ale zřejmo, že kdyby
pro jakoukoli příčinu dávky nemohly býti zužitkovány tímto způsobem
na výživu výměnkáře, že odpadnouti přes to neměly, nýbrž že jest to
jeho věcí, jak jinak jich ku svému užitku upotřebí, že na př. je prodá
a ze stržených peněz mléko a máslo si opatří nebo že je·jinému hospodáři výměnou za tyto požívatiny přepustí. Takovou příčinou, proč by
dobytče držeti nechtěl nebo nemohl, by na pL bylo, že by pro stáří neb
chorobu dobytče opatrovati nemohl, nebo že by neměl dočasně prostředků,
aby si je opatřil. Jednu takovou příčinu předvidá smlouva sama, ustanovujíc v následující větě, že, kdyby se výměnkář z postoupené usedlosti
p I' o nes hod u s h o s pod á ř i vystěhoval, budou tito povinni,
platiti mu byt v penězích místo naturálního v usedlosti vymíněného. Je
lajisté naprosto nemožno vkládati do smlou"y úmysl, že by výměnkáři,
byvše takto vinou hospodářů z usedlosti vypuzeni, což by po případě

nutně mělo za následek, že by krávu neb kozu vůbec chovati nemohli
- arr1' jinde na př. když by chlév najmouti neb platiti nemohli, neřku-li
v usedlosti hospodářů samé - měli ztráceti i nárok na tyto dávky
k v}'živě dobytčete určené. Také další důvod odvolacího soudu, že když
dobytče mělo vyhraženo misto v chlévě hospodářově mezi jeho dobytkem s potřebným stelivem, dlužno usuzovati, že hnůj patří hospodáři,
který by oň přišel, když by výměnkář dobytče nechoval, není podstatný;
odvolací soud přehlíží, že hnůj z dobytčete je jeho přírůstkem (§ 405
obč. zák.) a patří vlastníku dobytčete, tedy výměnkáři. Potřebné stelivo, jež hospodáři dodati méli, je další dávkou výměnkářskou, a tedy
hnůj i co do této součástky jeho.
čís.

2815.

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a lL
Výpověď z předmětu, podl.éhajícího společenství, dlužno dáti všem
podílníkum.
(Rozil. ze dne !O.

červenCe

1923, R 11 275, 276/23.)

Stá mí pozemkový úřad dal výpověd' ze zabraného majetku paehna zabraném majetku. O k r e sní s o u cl výpověd'
doručil are k u r sní s o u d nevyhověl pachtýřovu rekursu.
N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu paehtýřovu zrušil usnesení rekursního soudu a nařídil mu, by doplně řádně řízení, znovu rozhodl. Vyvrátiv ostatní námitky pachtýřovy, uvedl v otázce, o niž tu jde,
týři, hospodařícímu

v d ů vod ech:
Oprávněnosti nelze upříti námitce poslední. Stěžovatelka již v rekursu-tvrdila, že není pachtýřkou pouze ona sama, nýbrž s ní společně
cukrovar v U. a cukrovar v H., že tedy ona není samopachtýřkou, nýbrž
jen spolupachtýřkou a že jí na pachtovních právech náleží jen ideální
podíl. Tak by tu šlo o právní společenstvÍ dle §u 825 obč. zák. a poněvadž ve společenství takovém jest předmět jeho dle výslovného ustanovení §u toho n e díl n ý, a poněvadž dále _dle §u 828 obč. zák. podílníci mohou jen ve všestranné shodě předmětem svého práva nakládati, žádný však o své újmě s podílem druhých společníků na něm,
takže v případě neshody rozhoduje většina pokud se týče soudce (§ 833
až 835 obě. zák.). Z toho jde, že, dává-li se výpověd' z předmětu, takovému právnímu společenství podléhajícího, musí se dáti vše m
pod í ln í k ů m, nebol', předpisuje-li § 12 náhr. zák. výpověď osobě
hosp~dařieí, jso.u .touto osobou v právním důsledku takového poměru
1:'''' vSI:h11] pOdl111lCI .dohromady, vzdyť jen Všichni dohromady, souhrn
JIch, predstavuJe majItele práva, hospodáře. Výpověd', daná jen jednon;u .nebo někt~"ýn; vedla by k zmatkům, neboť vykliditi lze pak jen
podl~l1Ika vypovezeneho, avšak žádnému z nich nenáleží podíl lysický,
~a pr. ta ~ ta čá~t nemovitosti, o niž jde, nýbrž celá nemovitost, ovšem
len Ideall1Im podllem; vše tedy, z čeho by vypovězený podílník vyklizen
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býti 1110hl, náleží také i všem ostatním podílníkům, kteří vypovězeni
nebyli, a proto vyklizeni býti nemohou. Pak by vyklizení (exekuce) ne1110hlo býti povoleno a provedeno, vynášeti však zmatečná usnesení,
jež nemohou býti exekučním titulem, nemá smyslu a oprávněnÍ. A to .
platí ovšem i o výpovědi, dané Státním pozemkovým úřadem, pokud
soud jest povolán ji potvrzovati nebo zrušovati. Dlužno tedy pravdivost rekursního tvrzení, že jde při tomto pachtu o právní společenství,
vyšetřiti a pak teprve rozhodnouti.
čís.

2816.

Nelze propustiti pro nekonání služeb bankovního úředníka jenž pro
teror stávkujících úředníků nemohl přijíti do banky.
'
(Rozh. ze dne 10.

července

1923, Rv II 112/23.)

Dne 24: června 1921 vypukla stávka úředníků žalované banky. Žatehdejší úřednice žalované banky, dlela právě na dovolené a
byla žalovanou bankon vyzvána, by okamžitě nastoupila službu. žalobkyně se z dovolené vrátila a snažíla .se několikráte nastoupiti službu,
bylo jí však v tom stávkujícími úředníky zabráněno. žalovaná zaslala
jí dne 27. července 1921 dopis tohoto znění: »Jelikož Vaším dobro':,olným vystoupením byl služební poměr zrušen, zasíláme vysvědčení.«
zalobou domáhala se žalobkyně zaplacení služného za zákonnou dobu
výpovědní a poměrné remunerace. Žalovaná namítla že dobrovolné
.
'
vys~0;tpení :alobkyně dlužno spatřovati v tom, že žalobkyně do služby
nepnsla, co!, dle §u 16 služebního řádu jest důvodem k propuštění.
S o u d Y v sec h tří s t o I i c žalobě vyhověly, Ne j v y Š š í s o u d
z těchto
,labkyně,

důvodů:

. Žalovaná ~platňuje dovolací důvody §u 503 Č. 3 a 4 c. ř. S., ale ne.~
pravem. Splsum prý odporuje předpoklad odvolacího soudu, že jest nedovolenou novotou tvrzení žalované, že se žalobkyně čestným slovem
::avázala, že bude solidárně stávkovati, podepsala u stávkového výboru
cestné prohlášení solidarity a připojila se k stávce. Než podle spisů žalovaná v prvé stolici skutečně n e pře dne s I a, že se žalobkyně čest
nym slovem zavázala, že bude solidárně stávkovati, a podepsala u stávkoyéh? vtboru čestné prohlášení solidarity, - žádný ze slyšených
svedku o zalobkyni to nepotvrdil, - a není zjištěno ve spisech, že se
žalobkyně k tomu přiznala. Naprosto mylný jest názor dovolatelky, že
soud měl sám od sebe zjistiti veškeré podrobnosti stávky, neboť názor
ten se příčí pravidlům Civilního řádu soudního, jenž není ovládán zásadou vyšetřovací (vyhledávací). V odpovědi na žalobu žalovaná arci
tvrdila, že žalobkyně stávkovala, a při roku dne 27. ledna 1922 uvedl
zástupce žalované, že se žalobkyně připojila k stávce, ~ a proto se
předpoklad odvolacího soudu, že také příslušné tvrzení v odvoladm
spise jest nedovolenou novotou; se spisy. ovšem nesrovnává. Ale nesejde na tom, zda žalovaná tvrdila, Že žalobkyně stávkovala, pokud

se týče k ,távce se připojila, nýbrž na ·tom, zda to žalovaná dokázala.
Tu pak nižší soudy, bedlivě uváživše výsledky celého jednání a provedených důkazů - a to nejen výpovědi svědků a žalobkyně jako strany,
nýbrž i zprávy policejního komisařství v M. (§ 272 c. ř. s.), nabyly
pře:·vědčení, že žalobkyně, byvši dne 2. července 1921 na Slovell~ku,
kde meškala na dovolené, vyrozuměna, že má nastoupiti službu, a' vrátivši se ihned domů, dne 4. července 1921 skutečně chtěla nastoupiti
slnžbu, a v době od 4. července 1921 do ukončení stávky bankovních
úředníků několikrát o to se pokusila, ale že jí v tom bylo zabráněno
stávkujícím úřednictvem, a že překážky lysické a morální (teror) byly
tak vážné, že' nemohla nastoupiti a vykonávati službu. Když tomu tak
jest, nelze důvodně vytýkati žalobkyni, že stávkovala nebo k stávce
se připojila, 1. j. společně a solidárně s bankovními úředníky, zastavivšími prácí, odepřela konání prací a nedostavila se do služby z dů
vodů, jichž zákon neuznává. Pokud se žalovaná v dovolacím spise pokouší, zvrátiti toto přesvědčení nižších soudů, poukazujíc zejména ke
zmíněné zprávě policejního komisařství, neprovádí po zákonu dovolacího dúvodu §u 503 čís. 3 c. ř. s., nýbrž brojí v pravdě proti ocenění
dll kazů nižšími soudy a proti skutkovým zjištěním, obsaženým v rozsudcích nižších soudů, napadá tudíž odvolací rozsudek z důvodů, jež
civilní řád soudní (§ 503) neuznává za důvody dovolacÍ. Provádějíc
pak dovolací dúvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., vychází žalovaná z před pokladu, že žalobkyně stávkovala. Tento předpoklad odporuje však, jak
vyloženo, skutkovým zjištěním nižších soudů, jimiž dovolací soud jest
vázán, a tím padají také veškeré důsledky z něho vyvozované; výtka,
činěná odvolacímu soudu, že se vyhnul otázce, zda je účastenství zaměstnance -.;e stávce důležitým důvodem, jenž opravňuje zaměstnavatele,
by propusttl zaměstnance předčasně bez výpovědi, stává se bezpodstatnou; a není také třeba, zabývati se příslušnými vývody dovolacího
SpISU, které se vracejí vždy zatle k předpokladu, že se žalobkyně činně
~účastnila stávky. Jen tolik se připomíná, že nebylo třeba dllkazu, že
z~lobkyně pro lysické násilí, směřující proti ní, nenastoupila služby,
nybrž že k ospravedlnění jejího chování úplně stačilo, ustoupila-li mravní;nu nátlaku (t.eroru), při čemž nemohou zůstati nepovšimnuty pohlaví,
narodnost a naboženské vyznání žalující strany, v té příčině zajisté
spolupůsobivší.
čís.

2817.

Cizozemské pojišťovny na Hlučínsku (§ 10 nařízení vlády ze dne
4. května 1920, čís. 321 sb. z. a n.).
• Rozhodným jest, ~?a ~oFšťovna říšskoněmecká nebo z jiných států
mela v dobe, kdy namem cis. sb. 321/20 vstoupilOl v účinnost právo
obchodovati v Československé republice.
'
Pojem »běžícího pojišťovacího období«.
K h:valémuobch?dování cizozemských pojišťoven v tuzemsku (§ 6
(2) n!lr: ze dne 10. cervna 1919, čís. 321 sb. z. a tl.) se vyhledává by
ve lhute §u 6 (2) bylo za povoleni ministerstva vnitra zažádáno. '
(Rozh. ze dne 10. července 1923, Rv JI 182/23.)
Civilnl rozhodnutI. V.
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žalovaný, bydlící v Hlučíně,' uzavřel před 3. prosíncem 1920 se žalující Lipskou pojíšťovnou pojišťovací smlouvu na 10 let. Ježto nezapravil premie splatné pne 15. října 1921, domáhala se jí pojišťovna
žalobou, proti níž žalovaný namítl, že žalující pojišťovna, jsouc cizozemským ústavem, není oprávněna uzavírati obchody v Čs. republice,
dále že pojišťovací smlouva se žalovaným nemá platnosti, byvši uzavřena s cizozemskou pojišťovnou na dobu 10 let, a konečně, že žalobní
nárok jest promlčen, nebyv uplatněn žalobou do tří měsíců po splatnosti. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl mimo jiné
z těchto d II vod ů: Podle ustanovení §u 6 vládního nařízení ze dne
10. června 1919, čís. 321 sb. z. a n., mohou cizozemské pojišťovny,
které uzavíraly obchody na území Čsl. republiky, provozovatí je tam
prozatím dále, měly-li v tomto území před 28. říjnem 1918 odbočky,
oprávněné k vystavení pojistek, a, vyhoví-Ii požadavkům státní správy
co dá zabezpečení svých starých závazků. K trvalému obchodování
v budoucnosti vyžaduje se povolení mínisterstva vnitra. Výnosem ministerstva vnitra ze dne 3. prosince 1920 bylo vysloveno, že žalující
pojišťovna před vyřízením své žádosti za připuštění k trvalému obchodování v Čs. republice není oprávněna uzavírati nové (zajisté od podání žádosti, kterou bylo nutno učiniti nejdéle do 14. záři 1919) pojisťovací smlouvy, tedy ani na území Hlučínském (§ 6 (2) cit. nař. ze
dne 10. června 1919), Citovaný výnos nemá ovšem moci, by stanovil
platnost smluv uzavíraných cizozemskými pojišťovnami; v tomto ohledu
platí předpisy cit. vládního nařízení. Nicméně nelze pojišťovací smlouvě,
"zavřené se žalovaným na dobu 1 let, přiznati platnosti, ježto odporuje
ustanovení §u 10 vlád. nař. ze dne 4. května 1920, čís. 321 sb. z. a 11.,
dle něhož smlouvy s cizozemskými pojišťovnami zůstávají v platnosti
pouze do konce pojišťovacího období, smlouvy uzavřené s nimi po
1. lednu 1922 nesmí býti sjednány na dobu delší jednoho roku. V tomto
případě platnost smlouvy vztahovala se tudíž pouze na prvý pojišťo
vací rok 1920/1921, nikoliv na další rok 1921/1922, za který žaloba
domáhá se zaplacení premie. O d vol a c í s o u d uznal dlé žaloby.
D ů vod y: Odvolatelka dovozuje, že splnila podmínky §u 6 nařízení
ze dne 10, června 1919, čís. 321 sb. z. a n., že tedy prozatím jest oprávněna provozovati obchody v Čsl. republice a že jest též oprávněna, za;,alovati nezaplacené premie. Poukaz prvého soudu na ustanovení §u 1
nař. ze dne 4. května 1920, čís. 321 sb. z. a n., jest prý mylným, jelikož
tam běží jen o pojišťovny, jež k obchodování v Čsl. republice připu
štěny nebyly. Také k výnosu ministerstva vnitra ze dne 3. prosince
1920 přihlíženo prý neprávem, jelikož jím byl zákon překročen; mimo
to -výnos tento nebyl uveřejněn a jest jen citován ve výnosu politické
okresní správy v Hlučíně ze dne 20. ledna 1921. Nižádným způsobem
se tento výnos nevztahuje na pojišťovací smlouvy, jež byly uzavřeny
před 20. lednem 1921. Znamená prý též vadnost řízení, že nebyly dů
kazy v tomto sporu provedeny, a že se soud odvolává na důkazy, v jiném sporu provedené. Tuto námitku sluší vyvrátití poukazem k tomu,
ze odpovědí ministerstva vnitra, došlých v jiných sporech, bylo v tomto
sporu použito za souhlasu obou stran. Naproti tomu jest tu odvolací
důvod nesprávného posouzení věci po stránce právní. Cizozemská po-

°
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jišťovací společnost musí ovšem býti ~ obc,hodová~í
puštěna. by nabyla způsobilosti k pravum (cl. 1. n,:r.

v tuzemsku. při
ze dne 29. lIstopadu 1865, čis. 1027 ř. zák. ,a Zá.~O:l ze dne, 29. ,brezna J875, čí;;. 42
ř. zák.). Tuto zpusobilost mela Jlz zalobkyne~ coz nepop:eno, v uzem'
čsl. republiky a nebyla jí odňata ustanoven~m §u 6 n~r. ze dne. 1O.
června 1919, čís. 321 sb. z. a n., nýbrž na dale'p'o~echana k. t;valemu
obchodování i v budoucnosti, zažádá-li 90 3 meslc,u. po vyda.m. toho~o
nařízení o povolení ministerstva vnitra. Ze se tak st.al?, vyplyva z vynosu tohoto ministerstva ze dne 4. října, 1922. ;r~rdl-l1, ~e v ~omto vynosu, že žalobkyni není dovoleno uza~lf~lI nove .pO]lstOV,~CI smlouvy
před vyřízenim její žádosti za přip~šte!1l k trvalem~ ,d~lslmu o~cho~
dování v Čsl. republice, neodpovída to, shora :mll1ene~~ nar;~em:
v němž se nerozlišuje mezi obcbody uzavrenyrn'l pred vy~am~l narIZ<;m
a obchody později uzavřenými. Naopak se v tO?Ito nanzcm takovym
cízozemským společnostem povoluje, by na. dale, obch~dovaly a to
trvale, zažádaly-li o povolení minísterstva v?ltra; ze se)lm obc~odo
vání, pokud se týče uzavírání nových obchodu zakaZUJe az k dOJIlI ~oho
povolení, není tam vysloveno. Na ustanovem §~ 1Q nar. ;-e dne 4. kvetna
1920, čís. 321 sb. z. a n., se první soud odv?lava n.,:pravem; ,~oto ~~ta
novení nelze tu použíti, ježto žalující spole?nost jlZ hyla d;lvepnpu'těna v území Čsl. republiky. Nařízení to vsak dle §u 3 nar. vlady ze
~ne ll. března 1922, čís. 132 sb. z. a n. platí též .~:? Hlučíns~o. .'
N e j v y Š š í s ou d zrušil rozsudky obou n!zslch soudu a vralIl
věc prvému soudu, hy, ji znovU prOjednal a rozhoul.
Důvody:

Podle §u 10 (1) nařízení vlády ze, dne. 4. května, 1920, ČíS',,321, sb.
z. a n. jest rozhodna, zda žalob kyne ,mela v dobe, kdy .nanzem to
v účinnost vstoupilo, t. j. 1. kyětna 1920 (§ 28) ,oprayne,m~ obchodo:
vati v Čsl. republice (doslov: které »n ~ r:' a j,~« 0prav~em atd., co:
by se sice dalo rozuměti i na dobu. vydam, n~nzem, avsak, ponev:.d~
se v následující větě za rozhodný den uzna~a, zase gen" ».kd~ pocma
účinnost tohoto nařízení«, je' zřejmo, že s,e n:1TIl 1 v pred:sl; v~te tento
den jako rozhodný). Nedopatřením odvolacl, so~~ pravI, ze)e ,n;popře no, že žalující měla způsobilost, t., j. spr,avne recen51 0prav~~m to:
neboť při jednání žalovaná strana vyslovne tvrdIla, ze zalujlcl ,nem
oprávněna k obchodům v Čs. republice, a tento. rozpor se ~p,!Sy, zalovanou stranou v dovolání vytýkaný, je podstatny, rozsude~ jlZ pro t~to
chybu nemůže obstáti, neboť dlužno. on~ rozh,~dnou ~kutecnost na pretřes vzítí což se posud nestalo, a ZJl slIlI. Dalslzavlsl od toho, j,:k toto
zjištění ;ypadne: 1. Neměla-li žalující oprávnění. o~chodovat! ves. republice, musí se rozepře posuzovalI podl~ prave cltoyane~o §u ,10
(1-4) a dlužno podmínky, v předpIsech tech sta~ovene, VZIÍl ,na pretřes, zda a pokud jsou splněny, při čemž ph podml~~e (4! uvaz~Íl, zda
od ní platnost smlouvy závisí či zda je po~~!,m,poJI,st?VaCI~ polIceJn.'m
opatřením a jest tedy pouze závazkem VUCI pns~usne,m~ u~a~u spravnímu k čemuž srovnati dlužrio nápis nařízení. Ponevadz, pk receno, rozhodns,m dnem tu je 1. květen 1920, musí s: roz;brati přede"ším, ~dy
sporná pojišfovací smlouva uzavřena, zda pred i,mto dnem CI po nem,
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nestačí tedy udání žaloby, že uzavřena »před 3. prosin.cem 1920«, kteráž doba zahrnuje v sobě jak čas před oním rozhodnym dnem ta~ po
něm, což platí i o udání v protokole, že smlouva uzavřena v dobe od
ll. Února do 3. prosince 1920. Dále třeba uvážiti podle rozličnosti pří
padu, co se myslí v nařízení »běžícím pojišťovacím obdobím«. Doložiti
dlužno, že by se sice podle doslovu slovného znění předpisu [odstavce
(1 a 2) 1 dala omezující věta »(smlouvy uzavřené .... se soukromými
pojišťovnami říšskoněmeckými ne b pojišťovnami z jiného cizího státu),
které byly na Hlučínsku až dosud zastoupeny a které nemají oprávnění
obchodovati v republice československé«, vztahovati také jen na pojišťovny z jiného cizího státu, avšak smysl a druh předpisu takovýto výklad nepřipouští, neboť těm10 pojišťovnám z jiných cizích států kladou
se právě pojišťovny říšskoněmecké na roveň a skutečně také rozhodným
může .býti jen, zda pojišťovna v čsl. republice obchodovati směla čili
nic, ježto se jedná o území, k ní nyní připojené, a předpis chce říci, ie
kdo nebyl oprávněn obchodovati na ostatním území republiky, že mají
smlouvy jeho na Hlučínsku uzavřené míti jen omezenOU platnost v před
pisu blíže poznačenou. Arci podmínkou této platnosti jest s druhé strany,
aby byl v rozhodné době oprávněn obchodovati na Hlučínsku, což byly
vedle říšskoněmeckých pojišťoven ty z jiných cizích států, které byly na
Hlučínsku až dosud zastoupeny. Proto zase omezující věta »které byly na
Hlučínsku až dosud zastoupeny«, jakkoli by se dala gramaticky vzlahovati také na říšskoněmecké pojišťovny, na ně vztahována býti nemůže,
protože tyto byly tam oprávněny obchodovati mocí svého příslušenství
k Německé říši, ať zrOVna na území Hlučínska zastoupení měly čili nic.
Měla-li naproti tomu žalující oprávnění obchodovati v čs. republice,
dlužno případ posuzovati dle §u 6 nař. vl. ze dne 10. čerVna 1919,
čís. 321 sb. z. a n., které, dle §u 3-5 zákona ze dne 30. ledna 1920,
čís. 76 sb. z. a n. o inkorporaci Kraje Hlučínského a §u 2 nař. vl. ze dne
ll. března 1920, čís. 152 sb. z. a n., vydaného k jeho provedení dnem
1. května 1920 (§ 12 tohoto nař.) i pro Hlučínsko platí, a sluiíí opět
zjistiti, zdali tu jsou podmínky tohoto předpisu, jež jsou jiné podle toho,
zdali sporná smlouva spadá do prozatímního obchodováni odst. (1)
cit. §u 6, či pod trvalé obchodování odst. (2) téhož §u. K této druhé
alternativě podotknouti dlužno, že arci výraz, že k trvalému obchodování i v budoucnosti musí si pojišťovna nejdéle do 3 měsíců po vydání
tohoto nařízení (tedy po 14. červnu 1919, tudíž do 14. září 1919) »v Ye
ž á dat i« povolení mínisterstva vnitra, rozuměti dlužno tak, že ve lhůtě
té dlužno za povolení to zažádati, neboť aby je také ve lhůtě obdržela,
není již v její moci. Má-li však pouze zažádati, dlužno tedy ze srovnání
obou odstavců (1. a 2.) dosuzovati, že ono prozatímní obchodování
odst. (1) trvá především až do. uplynutí oné tříměsíční lhůty k tomuto
zažádání a pak-li ve lhůtě té byla žádost podána, tedy až do její vyří
zení, jímž buď oprávnění její se promění v trvalé nebo vůbec pomine
i co prozatímní, podle toho, zda bylo vyřízení kladné či záporné. Podmínka odst. (1), zda pojišťovna vyhověla požadavkům kladeným státní
správou, zejména co do zabezpečení svých starých závazků, zjistí se dotazem u příslušného úřadu státní správy, zda a jaký požadavek kladla
a býl-li splněn.

čís.

2818.

Pouhé přání, by přej/matelé na nem~vit~sti společně hospodařili,
není ještě příkazem ve smyslu §u 832 obc. zak.
V tom že společná nemovitost jest stižena výměnkem, nelze shledávati zá~adu, jež by byla na újmu při prodeji, pak:!! jest ~ ?koln~stí
míti za to, že výměnek v brzku odpadne a nebude mlb skodhveho vhvu
na výši kupní ceny.
.
(Rozh. ze dne 10. července 1923, Rv II 414/23.)
Maríe J-ová postoupila svým dcerám Anně a Antonií usedlost do
spoluvlastnictví s tím, "že chce, by obě její dcery na postoupené usedlosti společně hospodařily, a že na tom setrvá«, a vyhradila si na nemovitosti výměnek. Ježto při správě společné nemovitosti docházelo mezi
dcerami k různicím, domáhala se Anna J-ová na Antonii J-ové zrušení
spoluvlastnictvÍ. Žalovaná poukazovala mimo jiné ku shora uvedenému
projevu matčinu a namítla též, že nemovitost nelze výhodně prodati,
ježto jest obtížena výměnkem. Pro c e s n i s o udp r v é s tol i c e
žalobě vyhověl mimo jiné z těchto d ů vod ů: Soud, nemoha ze svě
decké výpovědi Marie J-ové, zejména pak z jejího příliš všeobecného,
stručného a ne úplně jasného výroku, že chce, by obě její dcery na postoupené usedlosti společně hospodařily, a že na tom setrvá, zjistiti
dosah jejího prohlášení, sáhl k výslechn stran o této věci a tu slyšením
samotné žalované vyšlo na jevo, že i tato rozuměla matčiným slovům
v tom smyslu, že si přeje, by její dcery Antonie a Anna společně na
usedlosti hospodařily. V důsledku toho matka, i když vyslovila přání;
aby její dcery na usedlosti společně hospodařily, nevydala tím ještě
příkaz ve smyslu §u 832 obč. zák., což ostatně odpovídá skutečnosti
výslechem žalobkyně jako strany zjištěné, že jejich matka dříve ani slovem podobný příkaz nevyslovíla. Ani další námitka žalované, že v dnešní
době prodej usedlosti by poškodil obě strany, ježto by se ztěží našel,
kdo by usedlost, obtíženou výměnkem, za výhodnou cenu koupil, není
oprávněna. Třebas, jak nálezem a posudkem znalců jest zjištěno, mají
výměnkářské požitky Marie J-ové celkovou cenu 15.000 Kč a hospodářská usedlost bez inventáře s výměnkem 30.700 Kč, nebyly by prodejem usedlosti strany poškozeny, neboť, jak zjištěno posudkem znalců,
při nynější čilé poptávce po půdě v tamní obci našel by se dnes ještě
kupec, jenž by usedlost přes to, že na ní vázne poměrně značný výměnek, rád koupil, poněvadž může očekávati, fe v době nejvýše pěti
let odpadne mu usedlost značně zatěžující výměnek. Vždyť matka stran
jest již 78 let stará a již po 15 let vážně churavá a, kdyby se sečkalo
s prodejem několik let, mohlo by se státi, jak znalci správně usuzují,
a jak také soud dle svých zkušeností za správné považuje, že by cel~
ková odhadní cena usedlosti stěží převyšovala pak hodnotu výměny.
O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. O ů vod y: Pokud se týče rozhodnutí otázky, zda vadí zrušení spoluvlastnictví příkaz po rozumu
§u 832 obč. zák., tu ani soud odvolací nedocMzí k jinakému závěru,
než soud procesnÍ. Odvolací soud souhlasí s procesním soudem v ná-
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zoru, že Marie J-ová, dávajíc své hospodářs~ví S~~l~ dcerá~ do vlastnictví, vyslovila, jako matka vuči dcerám, pkesl pram; ale pnkaz obme~
zující disposiční právo spoluvlastníku, prokázán není neb aspoň nikoliv
nepochybně, jak toho u obmezení práv vlastnických jest zapotřebi. Ani
po druhé stránce totiž s hlediska §u 830 obč. zák. nelze odvolání při
svědčiti. Znalci ~dhadli stavení dle dnešních drahotních a hospodář
skS·ch poměru na 18.000 Kč, pozemky pak na 12.720 Kč, celkem tedy
n~ 30.700 Kč, výměnek sám pak na 15.000 Kč, tedy ovšem polovicí oné
ceny, jakou mají nemovitosti. Ale přes to podávají znalci posudek v ten
rozum, že i za usedlost, výměnkem obtíženou, stržilo by se 30.700 Kč
a oduvodňuji to zejména tím, že by kupitel nedělal si mnoho z tohotn
břemena, protože jednak jest poptávka po nemovitostech, jednak vzhledem na stáří a chorobu výměnkářky může počítati s brzkým zánikem
výměnku. Z těchto důvodů plyne nanejvýše, že za okolností, jaké tu
jsou, výměna nemá zvláštního vlivu na prodejní cenu nemovitostí, že
tedy z odprodeje, nesečká-li se s ním, netřeba čekati značné škody
pro nynější majitele.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D u v o cl y:
Nesprávné posouzení právní vytýká dovolatelka proto, že také odvolací soud pokládá zjištěný projev Mari.e J-ové za pouhé přání, nikoli
za příkaz ve smyslu §u 832 obč. zák., bránící žádanému zrušení společného vlastnictví, a že se odvolací soud přidal k názoru prvého soudu,
že, hledíc k posudku znalců, znalých místních poměrů, jakož i ke zvláštním okolnostem, k nimž bylo poukázáno v rozsudcích nižších soudů,
nelze tvrditi, že prodej společné usedlosti, zatížené výměnkem, dokud
tento trvá, byl by ke škodě obou stran. V obou těchto směrech však
žalovaná v dovolacím spise neuvádí ničeho, co by nebyla přednesla již
v prvé a druhé stolici, a ježto její námitky byly správně a podrobně
vyvráceny nižšími soudy, lze ji odkázati na příslušné důvody, obsažené
v rozsudcích prvého soudu a soudu odvolacího.
čís.

2819.

Zákon ze dne 17. března 1921, čís. 121 sb. z. a n., upravující starší
smlouvy o těžbě dříví.
Není závady, by ústní jednání se nekonalo pouze před zpravodajem
a by zpravodaj sám nevydával předběžná vyřízení.
Okolnosti směrodatné pro stanovení ceny dříví. K cenám, za něž
prodával dřevo ten, kdo byl oprávněn k těžbě, jest bleděti pouze tehdy,
když by prodával dříví na podkladě nižších cen, za které dříví až dosud
měl, a dodržení těchto prodejů by bylo pro něho spojeno se ztrátou.
~árok na slevu dle §u 2 (2) zákona.
(Rozh. ze dne ll.

července

1923, R I 581/23.)

žádosti majitele panství, by úplata za d.řív! byla dle zákona ze dne
17. března 1921, čís. 121 sb. z. a n., zvýšena při dříví brusném na 140 Kč

a při dřiví užitkovém na 165-225 Kč vyhověl s o udp r v é s t o I i c e
(krajský soud) potud, že zvýšil na základě posudku znalcuúplatu za
uřívi brusné na 59·10 Kč, za dříví užitkové pak na 135-185 Kč (tedy
průměrně na 134·74 Kč) za jeden prostorový metr. Rek u r sní s o u d
usnesení potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu navrhovatele.
Dúvody:
Stěžovatel vytýká napadenému usnesení, potvrzujícímu usnesení
prvního soudu zmatečnost a zjevný rozpor se zákonem (§ 16 nesp. říz.),
než obojí neprávem. Zmatečnost spatřuje stěžovatel neprávem v tom,
7.e ústní jednání a předběžná vyřízení konal, po případě vydal samosoudce a nikoli senát. § 7 zákona ze dne 17. března 1921, čís. 121 sb.
z. a n., jehož se stěžovatel dovolává pro svuj názor, že ústní jednání
a předchozí vyřízení v řízení o úpravě cen za dříví dle právě uvedeného
zákona, nebyla-li předsevzata, po případě učiněna senátem, jsou zmatečna) neustanovuje nic jiného, než že o přiměřenosti úplaty za dříví rozhoduje sborový soud v řízení nesporném a v senátě. Tímto ustanovením
Jl2byl0 zIT,rěněno ničeho na ustanoveních, pro nesporné řízení před sborovými soudy jinak platných. Tato ustanovení uvedena jsou v §§ 37
čís. 11 a 38 odstavec druhý a třetí org. zák. a v §u 22 j. ř. Dle těchto
míst zákona (nařizení) netřeba usnesení senátu, jde-li o opatření, kterými se zahajuje řízení nebo jež se týkají vedení řízení nebo kterými
se připravuje věcné usnesení (§ 37 čís. 1 org. zák.), a dle uvedených
míst zá~ona (nařízení) náleží případné zpracování věcí pro usnesení
senátu zpravodaji a tento, nikoli senát, koná roky a ústní jednání (§ 38
odstavce druhý a třetí org. zák. a § 22 j. ř.). Vzhledem k těmtoustano
vením není tedy ani v tomto případě zmatečnosti, protože ústní jednání
ze dne 13. prosince 1921 konalo se před zpravodajem a přípravných
·usnesení ze dne 9. července 1922 nevydal senát, nýbrž vydal je zpravodaj. Zjevnou nezákonností napadené usnesení také netrpí. Není ve
spisech opory pro to, že úprava výplaty za dříví. nižšími soudy stanovená, odporuje a to zřejmě zákonu. O úpravě úplaty cen dříví, dodaného
na základě starších smluv, platí ustanovení §§ 1 a 2 zákona ze dne
17. března 1921, čís. 121 sb. z. a n. Dle těchto ustanovení posuzuje a
stanoví se přiměřenost zvýšených cen dle průměru úplaty, které bylo
lze docíliti v roce 1920-1921 za dřevní hmotu stejného druhu a jakosti
v lesích obdobné polohy. Pokud v den vyhlášení zákona platily kalkulační ceny, stanovené československou dřevařskou komisí, bylo posuzovati přiměřenost podle těchto cen. Při tom (§ 2) bylo hleděti také
k vedlejším smluvním závazkům, jako jsou vymíněné dávky dříví, povinnost k zřízení neb udržování jistých zařízení a podobně, jakož i k cenám, za které k těžbě oprávněný dříví prodával. Provedl-li k těžbě
oprávněný zařízení, těžbu nebo dopravu. aříví usnadňujíe'í, a zařízení ta
dosud trvají, jest připočísti k úplatě i hodnotu těchto zařízení částkou,
v §u 2 blíže uvedenou. Nelze říci, že určení úplaty nižšími soudy těmto
ustanovením vůbec, natož zřejmě odpotuje. Především není sporu o tom,
že znalci a také soud položili svému dobrozdání (úpravě) úplaty za zá-
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klad kalkulační ceny československé dřevařské komise, které pro hospodářský rok 1920-1921 platily, Tyto kalkulač~í, ceny řídily se ~odLe
výše režijních nákladl! při rubání, proto k ~prave ~platy vzaty z~ ~akl~d
režijní náklady, Ani toho stěžovatel nepoplfa. Neza~onno,st ~patruJ~ st:žovatel v tom, že režijních nákladů ;,ez)!stIl soud. sam, ~yb:z zn~lc! a oze
znalci, zjišťující tyto náklady, nepnhl!zel! k!, vsen; ~ezIJnlt.:'. nakladum
a nebrali je ve skutečné výši podle ~oklad,:, ktere JIm st;zovatel. b~l
ochoten předložiti, nýbrž stanovIl! ;ezIP:I naklady dle sve~o u~azel1l,
libovolně, také nesprávně a soud, ac ste~ovatel vytkl zn~lcum ,rredpojatost a V připomínkách k pos~dkuz~alcu vad)' a .nespravnostI znaleckého posudku, bez přezkouman.1 pny!111 znalcI pnstoup~l ona posudek
znalců a dle něho úplatu upravIl. Nez k tomu podle SpISU uvestI Jest
toto: K zjištění režijních nákladů při rubání bylo nepochybně zapotřebí odborných znalostí. Proto právem zajisté soud použil k tomu
znalců. Znalci pokusili se náklady rubání zjistiti dle dokladů, použili
kalkulace, stěžovatelem předložené, výtahu z jeho knih, také účetní knihy
3lěžovatelovy, ale, shledavše tyto doklady nespolehlivými, protože si
navzájem odporovaly, což ze srovnání jich jest i zřejmo a stěžovatel to
přiznává, sestavili a vypočetli náklady rubání podle svých odborných
a jak uvádějí, též místních znalostí. Nesprávnost výpočtů znalců .odnikud
neplyne. Svého. tvrzení o nesprávnosti výpočtů stěžovatel al1l neprokázal, ani nedoložil. To dlužno říci též o výtce nesprávnosti výpočtu
daní, výloh patronátních, daně z obratu, na kteréž položky stěžovatel
v dovolacím rekursu zvláště poukazuje. Co se udánlivé předpojatosti
znalců týče, stěžovatel vytýkal ji, až když znalci podali posudek jemu
nepříznivý a protože posudek nestačil k odůvodnění předpojatosti, z jiného důvodu pak stěžovatel na předpojatost neusuzoval, právem nebylo
posudku a znalcům činěné výtky dbáno a noví znalci nepřibráni. K vůli
připomínkám stěžovatelovým k znaleckému posudku nebylo nutno pře
zkoumání znalci jinými, protože znalci připomínky tyto přesvědčivě vyvrátili. Stěžovatel vytýká, že nebylo při stanovení úpravy cen přihlíženo
k cenám, za které druhá strana dříví prodávala. Vytýká to však neprávem. Jak ze správy zemědělského výboru tisk čís. 1517 k vládnímu
návrhu zákona ze dne 17. března 1921, čís. 121 sb. z. a n., plyne, jest
k cenám, za které k těžbě oprávněný, v tomto případě odpůrkyně stě
žovatelova, dříví prodávala, hleděti jen tehdy, když by prodávala dříví
na podkladě nižších cen, za které dříví až dosud měla a dodrženf těchto
prodejů bylo pro ni spojeno se ztrátou. Této námitky druhá strana nevznesla a tím zjišťování, zač dříví prodávala, dotyčně s jakou cenou
dříví při výpočtu cen svých výrobků kalkulovala, odpadlo. Konečně
není zřejmou nezákonností, že pli úpravč úplaty byla z cen podle kalkulace československé dřevařské komise vypočtených, učiněna srážka
20%, u užitkového dříví 5%. Z předložené smlouvy o prodeji těžby
dříví ze dne 31. ledna 1913, jakož i z jiných, ke spisům připojených
listin plyne, že druhá strana nárok na slevu protí běžným cenám měla,
Zřejmě kromě jiného i proto, že zřízení továrny a odběr dříví pro továrnu
druhé strany byly ku prospěchu těžby dříví a jejího výnosu na stěžova
telově statku. Byl-li při úpravě zvýšení úplaty na tyto okolnosti vzat
zřetel a byla-li učiněna z cen shora uvedená srážka, nepříčí se to usta-

novení §u 2 zákona ze dne 17. března 1921, čís, 121 sb. z. a n., jak
svrchu jest uveden. Srážka ve zmíněné výši není přemrštěná; sám stě
žovatel v dopisu ze dne 1. prosince 1919 byl ochoten ji druhé straně
připsati. Nelze říci, že úprava úplaty u brusného dříví z původních méně
než .10 Kč za 1 prost. m. na 59 Kč 10 h a u výřezového dříví z původ
ních 10 na 134 Kč 74 h za 1 m' je zřejmě protizákonně nízko stanovena
a dovolací rekurs není v tomto směru opodstatněn.
čís,
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Bylo-lium!uveno plaéení kupní ceny v Krak. po obdržení zboží a
si kupite! předem rakouské koruny, nemůže se po té domáhati
na prodateli, jenž nedodal, náhrady škody z poklesu rakouských korun.
opatřil-li

(Rozh. ze dne ll.

července

1923, Rv I 418/23.)

žalujicí firma koupila od žalovaného dne 22. října 1921 200 q hadrů
po 1800 K rakouských za 1 q. Kupní cena byla splatna hned po dodání
zboží. Za účelem zaplacení kupní ceny za hadry nakoupila žalobkyně
dne 22, října 1921 360.000 rakouských korun. žalovaný dodal dne
21. listopadu 1921 hadry, jež mu však žalobkyně dala pro vady k disposici a žádala dodání bezvadných hadrů, k čemuž udělila žalovanému
dodatečnou lhůtu do 20. března 1922. Když žalovaný ani v této lhůtě
nedodal, domáhala se žalobkyně na něm náhrady škody, jež jí vznikla
poklesem kursu rakouských korun od 22. října 1921 do 20. března 1922,
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přisoudil žalobkyni polovici zažalovaného peníze. D ů vod y: Sdělením pražské bursy ze dne 22, čer
vence 1922 a bankovního úřadu 'ministerstva financí v Praze ze 3. čer
vence 1922 jest zjištěno, že kurs rakouských korun byl 22. října 1921
2·65 Kč (peníze) a 3·25 Kč (zboží) za sto rakouských korun, dále, že
.kurs byl 20. března 1922 70 h peníze a 90 h zboží a dále, že kurs rakouských korun od konce ledna 1922 do 19. dubna 1922 se pohyboval
mezi 53--83. Dále jde z přípisu pražské bursy na jevo a zjišťuje se jím,
že 350.000 Krak. bylo možno vždy obdržeti. Vzhledem na tato zjíštění
je jisto, že žalujicí strana utrpěla škodu ve výši 8100 Kč a že žalovaný
dle článku 355 obch. zák. je povinen k náhradě, ježto žalobkyně se
zachovala dle čl. 356 ob ch. zák. Nelze přisvědčiti náhledu žalovaného,
že škoda kupujícího může záležeti jen v rozdílu mezi kupní cenou a
cenou za náhradní zboží placenou. Kupující může vůbec žádati náhradu
škody, která mu vzešla nedodržením smluvní povinnosti prodávajícího,
jakmile škoda ta prodlením prodávajícího byla přivoděna. Ježto jest
zjištěno, že kupující v lomto případu zaopatřil si rakouské koruny jen
k zaplaceni kupní ceny žalobci, lze právem tvrdíti, že žalobcova škoda
byla vyvolána žalovaným a žalovaný ručí za tuto škodu dle §u 1295
obč. zák., po případě dle čl. 353 obch. zák. Ježto však je dále jisto, že
360,000 korun rak. bylo vždy k dostání a ježto kurs rakouských korun
na podzim 1921 stále klesal, nebylo jednáno bedlivě, když žalobce si
rak. koruny ihned opatřil. žalující strana spluzavinila tedy svou škodu
a dle §§ 1301 a 1302 obč. zák. má tedy škodu spolu nésti. Poměr zavi-
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nedá se n té a oné strany dopodrobna vyšetřiti a bylo proto uznáno,
že každá strana má nésti polovici této škody. O d vol a c í s O u d žalobu zamítl. D ů vod y: Přisvědi;iti dlužno právnímu názoru prvního
soudu, že nárok na náhradu škody, který přísluší kupiteli proti prodlévajícímu prodateli pro nesplnění nebo pro opozdění plnění, v čl. 355
obch. zák. neobmezuje se na rozdíl mez-i smluvenou cenou a mezi kon..,.
kretně neb abstraktně počítanou kupní cenou náhradního zboží, nýbrž
že kupitel lEMe požadovati na prodlévajícim prodateli náhradu každé
škody, pokud tato byla zaviněna nesplněním dodávky neb opozděnou
dodávkou. Je-Ii však odvolací soud přes to toho názoru, že žalobkyní
požadovaná náhrada škody postrádá právního podkladu, jest to odů·
vodn.ěno t.ím, že náhrada, které žalobkyně se domáhá, není v příčinné
souvlsl,ostr s nedodá?í~, tedy se z,aviněním žalovaného, že tedy chybí
zd~ predpok~ad kazd~ nahrady skody. Pokud prvý soud nevzal 1.0
v. u;Tahu,. neuclml na zakladě svých zjištění správných skutkových záveru a nasledkem toho neposoudil také správně věc po stránce právní.
Nesporno jest, že zboží bylo koupeno a prodáno se splatností ihned po
obdržení zboží bez skonta (per netto kassa ohne Skonto). Byla tedy
podle toho kupní cena splatna teprve po obdržení zboží a žalobkyně ne.
byla povinna platiti před obdržením zboží. Jest zjištěno zprávou pražské
bursy ze dne 22 .. července 1922 a ostatně notoricky známo, že rak. koruny bylo možno obdržeti kdykoliv dle potřeby a ve výši, která zde
přichází v úvahu. Ze zprávy pražské bursy jakož i ze správy bankovního
úřadu ministerstva financí v Praze ze dne 3. července 1922 plyne a je
to i notoricky známo, že kurs rak. koruny jest již déle než 2 roky velmi
nestálým. Zalobkyně sama zcela správně uvádí ve svých vývodech odvolacích, že v říjnu 1921 ani strany, aniž kdo jiný z obchodníků neb finančníků mohl věděti, jak se bude dále vyvíjeti kurs rak. koruny, tak
že mnozí počali spekulovati na pokles anebo vzestup rak. koruny.
V dopise ze dne 20. října 1921 připustila sama žalobkyně, že vypravení
20.0~? k~ hadrú jistě si vyžádá delšího času, že tedy sama počítala
s delsl lhutou dodací. Z těchto skutečností vyplývá, že žalobkyně neměla
vůbec důvodů, by si opatřila rak. koruny již 22. října 1921, neboť jich
měla potřebí s určitostí až po obdržení zboží, tedy, jak sama připustila,
teprve po delší době a pak teprve byla povinna platiti. Nesměla tedy
tak činiti, nechtěla-li sama nésti nebezpečí poklesu rak. koruny, který
byl za stávajících poměrů právě možným jako vzestup, a chtěla-li toto
nebezpečí uložiti prodávajícímu. Příčí se to tedy péči řádného obchodníka, který má dbáti nejen vlastního prospěchu, nýbrž také zameziti,
by druhé straně nebyla způsobena zbytečná škoda. Jelikož pak žalobkyně opatřila si rak. koruny již před splatností svého závazku, ač byly
k dostání kdykoliv v žádoucí výši, tedy aniž by. toho bylo bývalo třeba,
již dne 22. října 1921 snad z toho důvodu, protože se mohla obávati že
by kurs rakouské koruny mohl stoupnouti -a Ona by pak v do.bě splatnosti musila tyto koruny dráže platiti, pak sama. spekulovala a musí sama
nésti následky toho, že její očekávání se nesplnilo a rak. koruny nestouply. Ze ztráta, kterou žalobkyně utrpěla, není následkem nesplnění
smlouvy o dodání a že tedy není s ním v příčinné souvislosti, plyne
z toho, že zalobkyně by nikdy nebyla na to přišla, aby si rak. koruny
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opatřila, kdyby byla s jich opatřením sečkala až do obdržení zboží'
neboť vůbec dodáno nebylo, a že tedy pokles kursu rak. koruny nebyl
by býval spojen se žádnými nevýhodami pro ni, ať již by bylo bývalo
dodáno, nebo ne.
N c j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dúvody:
Ze skutkových zjištění nižších soudů, jimž není odporováno, jde na
jevo, že strany kupní cenu smluvily v rakouských korunách, že lhůta
dodací pevně umluvena nebyla a že kupní cena měla býti placena. hne.li
p o o b drž e n í zboží (sr. čl. 336 obch. zák.). Z toho však plyne, že
nebezpečí nestálosti kursu rakouské koruny převzaly obě strany a to pro
dobu až do obdržení zboží kupující, po obdržení zboží a nastalém smluvním placení prodávající. Jako totiž kupující neměla ani práva ani povinnosti, platiti před obdržením zboží, tak ani prodávající neměl dřív ani
práva, požadovati kupní cenu, ani povinnosti, ji přijati. Zalobkyně do.máhá se náhrady škody z důvodu, že žalovaný dodal zboží vadné 'l pak
nedodal jiného zboží bezvadného, čímž jí povstala škoda proto, že hned
po kupní smlouvě zakoupila potřebnou částku rakouských korun na zaplacení kupní ceny, která jí nyní zůstala, však v ceně valutně pokleslé.
Leč z tohoto důvodu nemůže v tomto případě žádati žádné náhrady,
ježto dle zjištění soudu odvolacího bylo možno rakouské koruny dostati
kdy k o I i dle pot ř e b y a ve výši, která v tomto případě přichází
v úvahu, a kurs rakouské koruny jest již déle než dva roky velmi nestálým, žalobkyně pak ve svém odvolacím spisu sama uvádí, že kurs
rak. koruny v období od 22. října 1921 do konce ledna 1922 značně poklesl, ač neklesal stále, nýbrž byly tu přestávky v poklesu, ba dokonce
m a I é výchvěvy nahoru. Za tohoto stavu kursovního nebylo však ani
nutno, aní radno, rakouské koruny zakupovati a do budoucnosti se jimi
krýti, řádné obchodování toho tehdy nevyžadovalo a, když sepře~ to
žalobkyně kryla, mohla to učiniti jenom na své risiko a nikdy na risiko
žalovaného, ježto obsah úmluvy s ním, jak shora uvedeno, jí k tomu
nijak nenutil, a nemůže tedy z nedodržení smlouvy té odvoditi nijaké
zavinění žalovaného v tomto směru. Pokles koruny dle smlouvy byl
k ieiímu dobru a ke škodě žalovaného, .jeho dle smlouvy stíhalo risiko
v tom smčru a příčilo by se právnímu citu, kdyby mu za těchto okolností
bylo ještě ktfži připočteno risiko žalobkyně z toho, že ona neobchodnicky beze vší příčiny se kryla a chtěla hned od počátku pro t i
sml o u v ě veškeré risiko za všech okolností svaliti na žalovaného.
Právní posouzení této sporné věci soudem odvolacím jest proto v podstatě správné.
čís. 2821.

Výrobní a hospodářská společenstva (zákon ze dne 9. dubna 1873,
70 ř. zák.).
. Již před ustavením družstva a před zápisem jeho do společenstevniho
rejstříku (§ 8) mohou býti podány písemné přihlášky za člena společenstva, jež p$ zavazuji přihlašovatele.
čís.

(Rozh.ze cine 11.

července

1923, Rv I 476/23.)
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Při schllzi společenstva hostinských dne 19. března 1920 za jednání
bylo ve volných návrzích jednáno o volném návrhu Antonína V-a ,na
zřízení družstevního pivovaru, předmět ten probrán i co do přibližné
výše nákladů, podílů členských i závazků odebírati pivo a převzetí závazků za členy v dosavadních pivovarech, na to sepsáno prohlášení,
kterým přítomní hostinští přistoupili ku smlouvě, zavazující je odebírati pivo výhradně z družstevního pivovaru, a za členy družstva s podílem, který stanoví valná hromada družstva, prohlášení to přečteno
a podepsáno od přítomných a i od žalovaného Karla' S-a a usneseno,
že závazek jeho, který má za akciovým pivovarem v B., převezme družstvo na jeho žádost, již si má připraviti a podati; při téže schůzi zvolen
přípravný výbor, který učiníl přípravy pro ustavující valnou hromadu
dne 24. května 1920 odbývanou, při níž usneseny stanovy, přijaty pří
hlášky členské dne 19. března 1920 učiněné, vykonány volby, stanovena výše členských podílů i zápisné. Družstvo bylo po té zapsáno do
společenstevniho rejstříku a ježto Karel S. se zdráhal zaplatiti členský
podíl, domáhalo se družstvo žalobou, by Karel S. byl uznán povinným
zaplatiti členský podíl a zápisné a odebírati pro svůj hostinec pivo výhradně z pivovaru družstvem najatého. Pro c e sní s o u d l' r v é
~ t o I i ~ e žalobě vyhověl. D ů vod y: Ze skutkového děje jest jasno,
ze hosltnští dne 19. března 1920 přítomní měli v úmyslu zaříditi družstvo a najati pivovar, že v tom směru bylo na schůzi té jednáno a sepsáno a od přítomných podepsáno prohlášení ze dne 19. března 1920,
že tedY'podpisem prohlášení toho uzavřena byla mezi přitomnými smlouva o založení dotyčného družstva a spolu členská přihláška do onoho
družstva, které pak dne 24. května 1920 bylo ustaveno, členské přihlášky
ze d?,e 19. března 1920 přijaty, družstvo bylo dne 18. června 1920 do
re!stnku. sI:0lečenstevního v B. zapsáno. Tím splněny veškeré podmmky, ]lchz Jest ve smyslu §u 3 zákona ze dne 8. dubna 1873, čís. 70
ř. zák. ku založení společenstva zapotřebí, a nevidí soudce vůbec žádné
příčíny, proč by prohlášení ze dne 19. března 1920 neměl považovatí za
čle;,s.kou při~l~šku, kdyžtě obsahem jejím jest přistoupení. Soudce 1'0vazuJe prohlasení to za platnou přihlášku í stal se žalovaný Karel S.
takt? členem. ~ružstva, v tomto sporu jako žalobce vystupujícího, í jest
pov111en platItI členský příspěvek, zápisné a odebírati pivo z družstevníhe: pIVOV~.ru. Námitka žalovaného, že prohlášení není platné, poně
vadz nepatn dle zakona ŽIvnostenského i novely na pořad jednání společenstva hostinských, jest zřejmě neodůvodněna, poněvadž o zřízení
družstva jednáno jako o volném návrhu a tím meze působnosti společenstva nepřekročeny, prohlášení to jest také úplně jasné í určité, by
z něho bylo vidětí, jaký má obsah. Žalovaný neprokázal nemožnost
plnění, že nemůže odebírati pivo od žalobce, neboť není vůbec zavázán
odebírati pivo pivovaru v B.; má síce mravní povinnost odebírati pivo
to, když pívovar v B. zaručil se dle §u 1346 a násl. obč. zák. za placení jeho dluhu, avšak i žalobce zavázal se žalovanému za převzetí této
povinností, a bylo pouze povínností žalovaného podati si příslušnou žádost u žalobce a v ní uvésti podrobnosti svého závazku, aby pak mohl
žalovaný zahájití příslušné kroky jak u pivovaru, tak u záložny v B.
ohledně zařízení nového rukojemského poměru. Jak shora prokázáno,

stal se žalovaný přistoupením členem žalujícího družstva i jest povinen
dle stanov odebírati pivo z družstevního pivovaru, zapraviti zápisné.
O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: OdvolaCí soud, bera
za základ svého rozhodnutí skutkové okolností, prvním soudcem zjištěné, má za to, že prohlášení ze dne 19. března 1920 za platné přistou
pení žalovaného ve smyslu §u 3 čís. 3 zákona ze dne 9. dubna 1873,
čís. 70 ř. zák. za člena žalujícího společenstva považováno býtí nemůže,
neboť společenstva toho tenkráte vůbec ještě nebylo a podstatné části
společenstevní smlouvy dle §u 5 cit. zák. vůbec ještě tenkráte ustanoveny a v prohlášení to pojaty nebyly, zejména výše společenského podílu členů a způsob ručení jích za dluhy družstva dle §u 2 zák. tohoto
ještě určeny nebyly. Prohlášení toto jest toliko považovati za úmluvu
při schůzi dne 19. března 1920 přítomných, družstvo budoucně založiti
a k němu přistoupiti, tudíž za úmluvu dle §u 936 obč. zák. a nestali se
proto podpisem tohoto prohlášení podpisující již členy družstva, jež
mělo býtí teprve v budoucnosti založeno. Družstvo toto bylo pak sku- .
tečně založeno teprv ustavující valnou hromadou dne 24. května 1920,
protokolem o ní sepsaným a přijetím stanov a teprve od tohoto času
mohlo se státí závazné přistoupení členů písemnou příhláškou, jak jest
vidno nejen z článku 4 stanov těch, nýbrž í také z §u 3 zákona. Písemné
příhlášky však žalovaný, jak jest nesporno, nepodal a nelze ho proto
po."ažovati za člena družstva, na čemž ní čeho nemění, že z počátku
přI ustavující schůzi družstva byl přítomen, pak ale odešel, aniž by
byl písemně svůJ přístup oznámil. Jiná otázka jest, zda na základě prohlášení ze dne 19. března 1920 byl žalovaný povinen, aby k družstvu
ž~lujícímu přistoupil a zda mohl býti žalobou donucen, by dostál svému
zavazku k družstvu přistoupiti a písemnou přihlášku podati. Žaloba
ta,ková jest však dle §u 936 obě. zák. opozděna, neboť musela býti 1'0dana do roka, kdy bylo úmluvu splníti, tudíž do roka po skutečném
založení družstva, započetí jeho první exístence. tedy jelikož zápis
družstva do společenského rejstříku se stal 18. června 1920, nejdéle
clo 13. června 1921, takže nyní žaloba z důvodu §u 936 obč. zák. jest
promlčena.

Nejvy

Š

š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dle posledního odstavce §u 3 zákona ze dne 9. února 1873, čís. 70
zák. musí býti přístupní přihláška píseml1á, ale o tom, kdy má býtí
tato příhláška učiněna, aby příhlašovatele ve smyslu zákona zavázala,
nemá zákon zvláštního ustanovení; platí tedy ty předpísy, podle kterých
přihláška jako nabídka stává se smlouvou. K tomu, aby přihláška kdykoliv, ale s náležitým úmyslem závaznosti učiněná, byla právotvorně
přijata, jest arci potřebí schopného podmětu právního, což o společenstvech plyne z §u 8, podle kterého před zápisem do společenstev
ního rejstříku společenstvo neexistuje. Ale to nemění ničeho na tom,
že už před utvořením společenstva způsobem v §u 8 uvedeným mohou
býti přístupné přihlášky učiněny, a že podle obsahu projevu, ve přičině
kterého platí dle §u 876 obč. zák. předpisy §§ 869 až 875 obč. zák.,
ř.
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občanského

zákoníka. že zřízenec dráhy překročil hranice své působ
nosti, nebo že jednal proti předpisům, nemění ničeho na ručení majitelky dráhy za její lidi naproti poškozenému; majitelka dráhy má nanejvýš postižní nárok proti svému zřízenci.
N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl.

vážou přihlašovatele až do rozhodn~tí ? přijetI. Nelze přeh,l,édnou~i, že
ku zřízení společenstva jest potřebl pre,dchozl čl!1,nosy pr!pra",ne lysických, společenstvo zřizujících osob, Je,z m~ho~ uz_.pred znzemm, Ja~
ani jinak býti nemůže, přihlášky bud?UClch clenu pn)1m.atJ, a regIstracI
společenstva opatřiti. Utvoření spolecenstva ~ako 'prav~lc,ke osoby vIžaduje předchozí činnosti fysickyc_h oS~lJ' ~yz~dul: urcltych pracI pn~
pravných, k ni111~ náleží jmenovlte I pr1Jetl P!'lhl~~ek, POdJe o~olnostr
" podle povahy připravných pr~cI JSou_ pak pnl~.asky, byvse uz z~kl~
dateli společenstva pro budoucl spolecenstvo pn]aty, oboustranne zavaznými smlouvami, zavazující na jedné straně přihlašovatele., jež se
stanou členy společenstva, na druhé straně zmocňují zakladatele, aby
utvoření společenstva vykonali a registrací dokonali, při čemž po definitivním utvoření společenstva takto přihlášení stávají se mocí registrace a předchozích přihlášek písemných členy utvořeného společenstva. Poněvadž odvolací soud podle zjištění, od prvé stolice dle
§u 498 c. ř. s. osvojeného, má prokázáno, že při schůzi dne 19. března
1920 podpisem písemného prohlášení uzavřena byla mezi přítomnými
smlouva o založení družstva a spolu členská přihláška do O'noho družstva, které dne 24. května 1920 bylo ustaveno, na ní členské přihlášky
byly přijaty a družstvo bylo dne 18. června 1920 do spo1ečenstevního
rejstříku zapsáno, byly, jak soud prvé stolice zcela správně rozpoznal,
splněny veškeré podmínky, které dle §u 3 shora cit zákona jsou ku
založení společenstva nezbytny, a přihlášku ze dne 19. března 1920
sluší považovati za členskou' přihlášku, která nabyla delinitivní platnosti registrací dne 18. června 1920. Opačný názor napadeného rozsudku neobstojí; žalobní žádost jest podle správných důvodů prvé stolice odůvodněna.
čís.

koní, je-i se lekly páry vypuštěné
Za své pomocníky ručí hromadná

červencc

1923 Rv II 115/23.)

Když žalobce blížil se k přejezdu místní dráhy, jel právě vlak, strojM. vypustil páru, následkem čehož se koně splašily, poranily a
poškodily vůz. Žalobě na dráhu o náhradu škody o ba niž š í s o u d Y
vy h o věl y, o d vol a c í s o u d z těchto důvodů : První soud věc
po stránce právní posoudil správně. Nesprávnost spatřuje odvolatelka
v tom, že první soud nezjišťoval nezpůsobilost strojvedoncího M-a dle
§u 1315 obč. zák. a že uznal žalovanou jako majitelku dráhy zodpověd
nou za onoho zřízence. Názor odvolatelky jest mylný, neboť není třeba,
by strojvedoucí, zavinivší škodu, vymáhanou touto žalobou, byl nezpůsobilým (§ 1315 obč, zák). Odvolatelka, nejsouc osobou lysickou,
musí provozovati dráhu svými zřízenci, kteří ji jako její orgánové zastupují. A tu majitelka železnice ručí za své lidi a za jiné osoby, jichž
použij e ku provozování dráhy, již dle všeobecných zásad XXX. hlavy

4 §u 503 c. ř. s. jedině uplatněný důvod dovolací jest opodsporné věci nedostalo se v napadeném rozsudku spr-ávného posouzení právního. Odvolací rozsudek míní, že žalovaná jako majitelka
železnice ruči za své lidi a za jiné osoby, kterých použije ku provozování dráhy, již dle všeobecných zásad XXX. hlavy občanského zákoníka a že, když zřízenec dráhy překročil hranice své působnosti, nebo
jednal proti předpisům, to nic nemění na ručení majitelky dráhy za její
lidi naproti poškozenému, že majitelka dráhy má nanejvýše postižní
nárok proti svému zřízenci. Tomuto právnímu názoru odvolacího soudu
nelze přisvědčiti, pokud jest ve své šířce postižitelný. Podle zjištění
soudu druhé stolice jím dle §u 498 c. ř. s. od prvé stolice osvojeného,
bylo splašení koní zaviněno jenom neopatrným počínáním strojvedoucího Františka M. a při vypuštění páry z výfukových rour. O přímém
zavinění žalované dle §u 1295 obč, zák tedy nemůže býti řeči. Případ
§u 1315 obč. zák. odvolací rozsudek sám vylučuje. Nebylo ostatně
z něho ani žalováno; nebylo také ani tvrzeno, ani dokázáno že strojvůdce, jenž škodlivou událost zavinil, byl osobou nezdatnou' nebo nebezpečnou, nebo že nebylo postaráno o dostatečný dozor sl~žební nad
ním. O případ §u 1313 a) obč. zák nejde samozřejmě; poškozený žalobce nebyl k žalované v poměru smluvním; nemělo mu býti níkterak
smluvně nic plněno. Poněvadž nějaké spoluzavinění žalované na M-ově
zjištěném zavinění nebylo ani dokázáno, ani tvrzeno, nejde ani o pří
pad §u 1304 obč. zák. A že by se zavinění žalované dalo iakkoliv ně
jak odvoditi z provinilého zanedbání normální dbalosti a pečlivosti dle
§u 1297 obč. zák., pro tento úsudek jednak není ve zjištěních napadeného rozsudku opory, jednak na takovém právním základě žaloba
nespočívá. Ručení žalované z předpisů XXX. hlavy obč. zák. za daného
stavu věci odvoditi se nedá. Nedá se odvoditi ani z předpisů zvláštních
jmenovitě §u 19 žeL provoz. řádu ze dne 16. listopadu 1851 Č, 1 ř. zák:
z roku 1852. Pokud jde o prvý bod tohoto ustanovení, z toho důvodu
nikoliv, jelikož mezi stranami nebylo smluvního poměru. Pokud jde o
2. bod, poněvadž ručení podle tohoto řídí se dle obč. zák., o čemž již
bylo promluveno. Poněvadž jde o poškození movité věci, nelze ručební
povinnost žalované odvoditi ani z předpisu §u 10 lit. b) zákona o železničních koncesích ze dne 14. září 1854 Č. 238 ř. z. Jinak ručí právnické osoby bezvýjimečně jenom za své zástupce, za své pomocníky všák
nic jinak, nežli jako přirozené osoby. Po této stránce nebylo ani dokázáno, ani tvrzeno, že byl. strojvůdce z á s tup c e m žalované strany;
naopak bylo tvrzeno, že byl pouhým zřízencem, čemuž nevěřiti bylo by
zdržováním bystrého toku řízení. Nebylo-li zjištěno, že žalovaná svými
zástupci škodu žalobcovu s a m a zavinila, není zákona, podle kterého
by škodu za movité věci, vyjma shora probraných případů, musila zaDle

statněn;

2822.

Dráha neručí za škodu splašením
neopatrně strojvůdcem z lokomotivy.
osoba jen tak, jako osoba přirozená.
(Rozh, ze dne 1 L

Dúvody:

vůdce
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stoupiti. Žalobni .žádost jest bezdůvodná, nemá opory v zákonu, a když
jí přesto bylo vyhověno v nižších stolici ch, bylo důvodnému dovolání
úspěch přiznati a změnou napadeného rozsudku rozhodnouti o žalobní
žádosti zamítavě. čís.

či.s. 265 sb. z. a n. o soupisu pohledávek a závazkú vzniklých
k'nach rako~skouherských mezi věřiteli nebo dlužníky čeSkoslove:sk~'~i
a rakouskyml, vydaneho podle zákona ze dne 30. června 1922" 207
<'
CIS. 'e t
"o.
z. a?, dl e ne'h"
oz pro SOUpiS pohledávek a závazků takových
den 2? unor,: 1919 rozhodným jak ohledně doby vzniku pohledá~esk
tako~>:ch, tak I .ohledně bydliště stran. Jest nesporno, že žalobce, v Praze
bydltcI, byl majitelem vkladu u žalované spořitelny do 18. března 1919
tedy I v r?~hodný den 26. února 1919 a nemohl se proto zákaz výplaty
v §u 1. nanzem ze dne 1. dubna 1919 čís. 167 sb. z. a n. na účet jeho
~klad jeh~, vztahovati. Žalovaná spořitelna také peníze, jak jest ne~
s~orno, az do, 3. června 1921 vyplácela. Odepření výplaty vypověze
nych 6.000 Kc v §u 1 nařízeni výše citovaného nemá opory a žaloba
jest proto odůvodněnou.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

2823.

Spořitelní vklady jsou účty ve smyslu §u 1 nařízení ze dne 1. dubna
1919, čís. 1.67 sb. z. a n. Opačný názor finančních úřadů není pro soud
závazný. Rozhodným dnem v otázce, kdo jest majitelem účtu, jest 26.
únor 1919, nikoliv 1. duben 1919. Majitelem spořitelního vkladu jest
ten, kdo s ním může disponovati. Lhostejno, na čí jméno zní spořitelní
knížka.

(Rozll. ze dne 16.

července

1923, Rv I 347/23.)

žalobce Jindřich B., tuzemský obchodník, vložil dne 11. února 1919
na vkladní knížku žalované spořitelny 100.000 K na jméno Elsy K-ové
ve Vídni. Při sňatku své dcery Elsy dne 18. března 1919 odevzdal jí
i jejímu manželi Dr. Isidoru K-ovi z Vídně onu vkladní knížku. Až do
roku 1921 vyplácela žalovaná spořitelna z vkladní knížky peníze v Kč.
V roce 1922 byla vkladní knížka převedena opět na žalobce, načež žalobce vypověděl žalované 6.000 Kč a když žalovaná nevzala výpověď
na vědomí, domáhal se výplaty 6.000 Kč žalobou, jíž pro c e sní
s o udp r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Jsou tu sporny dvě otázky. První, zda spořitelní vklady jsou
účty ve smyslu nařízení z 1. dubna 1919 čís. 167 sb. z. a n. a nařízením
tím jsou dotčeny, a druhá, zda rozhodným dle §u 1 nařízení toho pokud
se tkne majitele účtu jest den 26. února 1919, kdy se účty měly uzavříti, či den 1. dubna 1919, kdy nařízení to bylo vydáno a účinnosti .nabylo. Pokud se tkne otázky prvé dlužno přisvědčiti právnímu názoru
soudu prvé stolice, že i spořitelní vklady jsou účty po rozumu §u 1 nanzení tohó; neboť nařízení to používá povšechně slova »účel« a o každém vkladu u spořitelny vede se účet pro vkladatele, v němž vklady,
úroky a vybrané částky se zapisuji. Jde tu tedy o účet ve smyslu kupeckém, právnickém a technickém. Naprotí tomu nesdílí odvolací soud
právního názoru· soudu prvé stolice, že pro otázku majetnictví účtu rozhodným jest den 1. dubna 1919. § 1 nařízení toho praví sice, že účty,
jichž majitelé jsou na území bývalého Rakouska a Uherska mimo obvod
Československé republiky, dlužno uzavříti k 26. únoru 1919 a výplaty
2 nich n.esmí se státi v bankovkách kolkovaných československých, rozhodným jest však jen den 26. února 1919 a nikoliv 1. dubna 1919. Dne
26. února 1919 dle zákona z 25. února 1919 čís. 84 sb. z. a n. počala
rozluka měny republiky Československé od dosavadní měny rakouskouherské a proto den ten jest rozhodným pro všechny zákony a nařízení,
s úpravou měny související, k nimž náleží i nařízení z 1. dubna 1919
čís. 167 sb. z. a n. na základě zákona ze dne 25. února 1919 čís. 84 sb.
z. a n. vydané. že bylo úmyslem zákonodárce den 26. února 1919 ustanoviti za den rozhodný, patrno i z nařízení vlády ze dne 7. srpna 1922

Důvody:

I!

I
~

žalov~ná .napadá rozsL;?ek odvolacího soudu pouze pro nesprávné

jJOS~llZ':nt prav11l (§ 503 CIS. 4 C. ř. s.), ale výtka ta není oprávněrta

Spravn,c ~ ,ve shodě s judikaturou Nejvyššího soudu vyložil odvolací
s?ud, ze ucty ve smyslu §u 1 vládního nařízení ze dne 1. dubna 1919
ČIS. 167. sb. z. a n. jsou i spořitelní vklady. Pokud žalobce v dovolací
odpovědI !rvá na opa~ném názoru, odkazuje se na zdejší rozhodnutí ze
d~e21. brezna 1922 c. J. Rv II 388/21, uveřejněné v přiloze k věstníku
m,tnlsterstva spraved!~?sti pod čís. 18~ a ve sbírce pořádané z příkazu
pr,edsedmctva NejvysSlho soudu pod cís. 1572, jehož se sám dovolává
l~z m~ tedy Jest známo. Zbývá tedy pouze otázka, zda je ohledně ma~
jltele učtu (vkl!';du) rozhodným dnem ve smyslu §u 1 nařízení ze dne
1. dU,~na .1,919 CIS. 167 sb. z. a n. 26. únor 1919, ke kterémužto dni bylo
~:~vnlt .ue.::t, Čl 1. duben 1919, kdy nařízení bylo vyhlášeno a nabylo
uetnn?st!. 1 a~e v tom směru souhlasí dovolací soud plně se soudem odvolacHu, kt.ery zcela správně vystihl účel a význam dotčeného nařízeni
Uznav 26. unor !.919 za rozhodný den. Žalovaná dovozuje opak vlastně
jen ~ dos!ov~ na~,zení, poněvadž prý mluví o majitelích účtů, kteři »jsou«
na uzeml byval,eho Rakouska a Uherska mimo obvod Československé
I~p~bh~y, m~ohv o majitelích, kteří »byli dne 26. Února 1919" na zmln,;,nem uzeml. A!; n~sej.~e tu na pouhém, snad ne dosti jasném a přes
,;em doslovu nanzem. JI~ odvolací soud správně zdůraznil, že dnem 26.
"pora 191? začala dle za~ona ze dne 25. února 1919 čís. 84 sb. z. a n.
rozluk~ me!'y repubhky Ceskoslovenské od dosavadní měny rakousko~her~ke a ze ,pr~to tento .~e.n ie~t rozhodným pro všechny zákony, nallzem a opatrem, souvlsejlcl s upravou měny, k nimž náleží i nařízení
ze dne l.,~ub?a 1919 čis. 167 sb. z. a n., - a správně poukázal též
k §u . 1 nanzem
2 a n dl
l ' ze dne 7. srpna 1922 čís'265
.sb.
0' e ne' hoz' pro
~O~PIS po~ e~~vek a závazků, vzniklých v korunách rakousko-uher'''yeh mez: venteh nebo dlužníky československými a rakouskými jest
J~~ ohl~d~e vzmku takových pohledávek, tak i ohledně bydliště (sídla)
sucastnenych
. s't'e pn,.
. "
. ,.osob. rozhodným 26. Únor 1919. K tomu se J'en Je
pOlTIll1a, ze nanzem ze dne 7. srpna 1922 čís. 265 sb. z. a n. bylo vydáno
Civilnf ro:thodnntl

V.
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na základě zákona ze dne 30. června 1922 čís. 207 sb. z. a n., kterj'
v §u 7 zmocňuje právě vládu, by upravila § 6 (2) zá~?na ze dne 10.
dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. (nař. z 1. dubna 1919 CIS. 167 sb. z .. a
n.) o uzávěrce účtů, vzníklýcb do 26. úno:a 1919; - dál~ že,~dyby byl
1. duben 1919 pokládán za den rozhodny, neb~lo by melo u~elu" uzavřítí účty cizozemských majitelů již dnem 26. ;,nora 1919, n~brz ,b~lo
by se tak vhodně stalo dnem 1. dubna 1919, a ze by byly tah.~ Iretnu
odstavci §u 1 onoho nařízení transakce po 1. dubnu, mkohv JIZ transakce po 26. únoru 1919, důsledně ~rohlášeny bývaly.za tak?vé, kt.er~
se vyúčtují a jsoU splatny v korunach československych. Vyklad, JeJz
žalovaná dává ustanovení §u 1 nařízení ze dne 1. dubna 1919 čís. 167
sb. z. a n., vedl by k nemožnému důsledku, že by se toho, kdo v době
okolkovaci neměl řádného bydliště (sídlo) v tuzemsku, ale do 1. dubna
1919 sem přesídlil, tedy zpravidla cizozemce, nedotýkalo zmíněné nařízení a zákaz výplaty účtu v korunách československých, naproti tomu
ten, kdo se podrobil v tuzemsku všem opatřením okolkovací akce a teprve po tom z tuzemska odešel, byl by postižen stanoveným zákazem.
Pokud žalovaná vytýká, že zákony nepůsobí zpět, připomíná se, že tato
zásada §u 5 obč. zák. platí jen tam, kde zákon nestanoví níc jiného, jak
tomu právě v nařízení ze dne 1. dubna 1919 čís. 167 sb. z. a n. podobně,
jako při jiných opatřeníéh valutových. Ježto pak žalobce dne 26. února
1919 byl majitelem sporného účtu (spořitelního vkladu) a měl řádné
bydliště v tuzemsku, netýká se nařízení ze dne 1. dubna 1919 čís. 167
sb. z. a n. sporného vkladu, byť i později byl přešel do majetku ,izozemce. žalovaná ovšem popírá, že žalobce byl dne 26. února 1919 majitelem vkladu, ježto prý dne ll. února 1919 dal jej zříditi pro Elsu
K-ovou ve Vídni a proto od ll. února 1919 nepřichází z úvahu jako
majitel vkladu. Jest všeobecně známo, že jméno, na které se činí spoři
telní vklady, nemá právního významu, vždyť v přečetných případech
se uvádí jméno fingované. Ostatně jest zjištěno, že také v tomto pří
padě dne ll. února 1919 žádná EIsa K-ová ve Vídni neexistovala, ježto
žalobcova dcera EIsa K-ová teprve dne 18. března 1919 se provdala za
Dra lsídora K-a a potom teprve do Vídně přesídlila. Majitelem spořitel
ního vkladu jest ten, kdo s ním může disponovati, tedy, pokud není nic
jiného smluveno, ten, kdo se může prokázati vkladní knížkou. Vkladní
knížku měl i po ll. únoru, ano též po 26. únoru 1919 žalobce, mohl
tedy ještě po 26. únoru 1919 volně nakládati s vkladem a byl tudíž jeho
majitelem. Teprve tím, že odevzdal dne 18. března 1919 vkladní knížku
dceři a zeťovi a dal dne 24. března 1919 vklad vinkulovati pro dra lsidora K-a, pozbyl práva disposice vkladem, přestal býti majitelem vkladu
a stal se jeho majitelem dr. lsidor K. Než 18. pokud se týče 24. březen
1919, jak vyloženo, není rozhodným dnem podle §u 1 nařízení ze dne
1. dubna 1919 čís. 167 sb. z. a n. Ostatně jest nesporno, že žalovaná
spořitelna až do roku 1921 vyplácela ze sporného vkladu částky v korunách československých a tím sama uznávala správnost stanoviska, jež
nyní opouští. To, co žalovaná v dovolacím spise uvádí o výplatě 5.000 K
ve staré měně korunové a o přihlášce sporného spořitelního vkladu u
československého zúčtovacího ústavu, nemůže jako novota v dovolacím řízení nepřípustná (§§ 482, 513 c. ř. s.) dojíti povšimnutí. Názor
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1.,\·.

I
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I

linančních úřadů,

že sporný vklad podléhá nařízení ze dne 1 d b
1919 čís. 167 sb. z. a n., není pro soudy závazným spočívá ost~tněU .~~
patrno
berní sp:ávy vM. ze dne 13.
1922
na m~lnem predpokladu, ze majitelem vkladu, byl dne 1. března 1919
dr. lSldor K. Z toho, co uvedeno, plyne bezduvodnost dovolání jemuž
nebylo tedy vyhověno.
'

z~ sdě~ení

bř~zna

čís.

čís. Ú~/1

2824.

Dle §u 349 ex. ř. nelze vésti proti obci exekuci by třetl osoba
klidila byt, jejž jí obec, zabravši jej,
'
vy•. ?hledně zabr~ého bytu není ten, komu byl obcí přikázán, vůči majiteli domu podnaJemníkem po rozumu §u 568 c. ř. s.

přikázala.

(Rozh. ze dne 16. čen;ence 1923, R II 282/23.)
\:á~?~latnýn:. rozsu?kem byla obec M. uznána povinnou odevzdati
vymanajlcI strane pokOJ v domě vymáhající strany jejž žalovaná ob
zabrala a
Dru. R-ovi. Ob,ec M.
Dra R-a, by
predal, DI. R. vsak. zadoslI nevyhovel. Vymáhající věřitel vedl proto
na ob:c. M; exekUCI. na vykli~ení pokoje. S o II d P r v é s tol i c e
~,xekucI:I ~avrh ~.~mlt1 proto, ze povinná strana, vyzvavši Dra R-a, b
JI pokOj predal, JIZ
titulu, že nemá výkonné moc;'
~~ DI;. R-a mo~la ,pnnulIlI, by JI pokoj odevzdal, aby ona mohla proveslI cmnost, pnk,,;zanou JI exekučním titulem. Rek u r sní s o u d
:x~ku~1 povohl. D u .v o ,d y: Právnímu názoru prvého soudu nelze ři
Pokud povmna strana pokoj vymáhající
nevyhovela . svému rozsudkovému závazku. Námitky
které povi :
sfrana"prolI povolení navržené exekuce
nejso'u
bylo, jlZ ::a sporného řízení rozhodnuto, že námitka nemožnosti plnění
P?neva~z Dr. E. pok~je, který mu byl přidělen, užívá, jest úplně bez~
du,"odna. Rozsudek, teto exekUCI za základ sloužící, jest vykonatelným
a Jest tedy t;a, ~oudu, by ho také k platnosti přivedl.
Ne] v y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu.

t~la

př!děli~~

vyzval~

pok~j

v~hověla exe~učnímu

,vedčltl.,

činila,

D

ů

straně neodevzd~la
podstatným~n~

vod y:

Není sice správný náhled povinné strany, že zaslavši Dru Jindřichu
R-ovI dopl~ ze dne 28. záťí 1922 s nařízením, aby sporný pokoj vyklidil
vyko~ala vse, co yykonalI mo?la'"Rekurentka byla uznána 'povinnou b'
neprav.em zabrany pokol vymahaJlcí straně vrátila, a byla ted
ovi~nI
~rzlteh bytu ,(Dr. R~ovi) dáti ve smyslu §u 14 zákona ze d:e Pll čer~
\enc~ 192,2 ~IS. 2?5 S? .z. a n. ~ýpověd', po případě vésti roti 'němu
na zak!ade t,e.to vJ:'povedl exekUCI vyklizením pokoje. Tvrzenf že Dr' R
vstoupIl v najemm poměr s vymáhaJ'ící stranou tím zVe J'I' pr'l'm'o ,. . ;
pl n bl'"
,
'
najemne
b a I, Y o JIZ vyvraceno ve sporu, jenž této exekuci předcházel a '
y ~e ta~ by~o stalo později, ze spisů nevyplývá. Jest to tedy tvrze~~
~ov~! k ,nemuz v re~urs~ím řízení přihlížeti nelze. Jiná jest ovšem otázka
ze- I veslt exekUCI zpusobem navrhovaným, t. j .. podle §u 349 ex. ř:
7"
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Povinná obec dala žalovaný pokoj do nájmu Dru R-ovi a n~ní tedy držitelkou a uživatelkou tohoto pokoje. Exekuce m~slla ~y bll! plOvedena
'
. DRa tudl'z' třetí osoby protI ktere vymahajlcI strana exevy kl Izemm ra -,
' .
l'h'
k č '
kučniho titulu nemá. Ustanoveni §u 568 c. r. s., pod e ne ?z e:,~ u n:
titul, vymožený proti nájemniku, jest ú~inným a vyko?atelnym tez 'protI
podnájemníkovi, zde užiti nelze,prot?ze osoba, ktere. byl ~abrany. by!
. v poměru k majiteli domu podnaJemmkem, nybrz
· '·k·'·
ob CI pn azan, nem
,.' .
...
1919"
jest nájemníkem obce, jak vyplyva ze zakona ze dne 30. nJI~~
CIS.
592 sb. z. a n. a z §u 14 zákona ze cine 11. červenc~ 192? CIS .. 225 s.b.
z. a ll., kdež jest nazývána nájemníkem. NeJcle tu tak.e o na!er;'m pomer,
založený smlouvou, nýbrž o· nucené a Jednostranne z:,bra.m pokOje a
"elze § 568 c. ř. s. použiti ani obdobně. Z toho pl~ne, ze na':,rh na e~e
kuční vyklizení, směřující sice formálně. ~rotI ?bcI, ,:,e skute,cnost\ v~ak
proti třetí osobě, proti níž není exekucmho tItulu, )e neoduvodneny ~
byl proto prvou stolicí právem zamítnut. Soud prve s!oh~e ne~yl take
oprávněn povolovati exekuci jiným způ~ob~m. nez .navr~e.nym a Je proto
výtka v rekursu vymáhající strany obsazena, ze mela bylI povolena exekuce podle §u 353 nebo 354 ex. ř., neoprávněna.
čís. 2825.

Není změnou žaloby, opravil-Ii žalobc!, ~znače~í str~~y v žalobn,ím
návrhu tak by bylo ve shodě s jejím oznacemm v zahlavl za!oby a s tnu,
kdo dle ceiého obsahu žaloby jest míněn jako strana rozepre.
(Rozh. ze dne 17. července 1923, R I 557/23.)
žalobu řízenou proti Vladimíru č-ovi, jakožto universálnímu d~di~~
Františka S-a změnil žalobce za řízení v p r v é s t o II C I potud, ze JI
řídil na: »pozůstalost po Františku S-ovi, slád~u v P., .zastoupenou při
hlášeným universálním dědicem yla?lmlrem .c-err;,. sl,~dk~m v M., p?kud se týče na žalovaného Vladimlra c-a, pk<:ztopnhl.aseneho .umvers~~
ního dědice Františka S-a.« S o udp rve s t o II c e zmeny nepnpustil, rek u r sní s o u d ji připustil. ~. Ů v ~ d y: .Soud .prvý ,žalobci
navrženou změnu žádání žalobního nepnpustIl, oduvodmv sve US;1esení názorem, že před odevzdáním pozůstalosti t~oří tato o~ledně ~še~h
práv a závazků zůstavitelovýc~ san;ostatný ,pravm podmet a 'pnhl~
sivší se dCdic vůči této podstate pozustalostm Jest pouze v pomeru zastupce, správce a uživatele ve smyslu §§ 547, 810 obč. zák. a §u 14~
nesp. říz. Vycházeje z tohoto názoru míní prvý soudce, ,že n~vržena
změna žalobního žádání jest vlastně zpětvzetím žaloby puvodm a podáním žaloby nové, namířené proti právnímu subjektu jin~mu. Náz~ru
toho však soud rekursní nesdílí. Jest ovšem pravda, že pozustalost pn;d
odevzdáním tvoří samostatný podmět právní. Avšak již z žaloby a puvodního znění žádání žalobního vychází na jevo, že žalovaným podmě
tem jest v tomto případě toliko pozůstalost po Františku S-o~i, a nero~
hoduje nikterak, že vyjádři} s~ hlob<;e v žádání ,ža!ob!'í?J zpuso~em puvodním "žalovaný Vladlmlr c. pkozto ul1!v~rsalm dedlc Frat;trska S-~
jest rovinen atd.«, či.žádá-li odsouditi: »Pozustalost po Frantrsku S-OVl,

bládku v P., zastoupenou přihlášeným universálním dědicem Vladimírem Č-em, sládkem v M., pokud se týče žalovaného Vladimíra Č-a, jakožto přihlášeného univerSálního dědice Františka S-a.« V obou přípa
dech jest Vladimír Č. pouze representantem žalované pozůstalosti Franliška S-a, aniž může vzniknouti pochybnost o tom, že pouze pozůsta
lost Františka S-a jest stranou žalovanou. Nebylo tudíž příčiny navrženou zmčnu žalobniho žádání nepřipouštěti a slušelo proto stížnosti vyhověti.

Ne j v y

Š'

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Dúvody:
žaloba jest podle §u 226 c. ř. s. přípravným spisem; má tedy dle·
§u 78 c. ř. s. obsahovati náležitosti písemného podání, uvedené v §u 75
c. ř. s. a zvláště také poclle odstavce čís. 1 tohoto §u 75 pojmenování
strany žalované. Tomuto zákonnému předpisu vyhověli žalobci, napsavše na záhlaví své žaloby, že stranou žalovanou jest pozůstalost po
Františku S-ovi, zastoupená universálním dědicem Vladimírem Č-em.
lalovaná strana uvedla totéž na záhlaví své odpovědi na žalobu. Z toho
plyne zřejmě, že žaloba vznesena byla proti pozůstalosti Františka S-a
a nikoli proti Vladimíru ·Č-ovÍ jako lysické osobě. To vysvítá i z obsahu žaloby, v níž jest řeč o Vladimíru č-ovi jako universálním dědici
Františka S-a, a ze žalobní žádosti, směřující výslovně proti Vladimíru
Č-ovi jako universálnímu dědici Františka S-a. Toto označení žalované
strany v žalobní žádosti není oVŠem formálně správné, nej souc svým
zněním v souhlasu se správným zněním žalobního záhlaví: žalobní žádost měla správně zníti tak, jak ji žalobcové upravili při ústním přelí
čení u plvého soudu 6. dubna 1923. Úprava tato stala se souhlas'"
, žalobnim záhlavím, jak žalobcové podle protokolu ze dne 6. dubna
1923 výslovně prohlásili. Také z přípravného podání žalobců plyne
zrejmě, že žaloba jejich směřovala proti pozůstalosti Františka S-a a
ne proti Vladimíru č-ovi a že žalobní žádost byla nesprávně stylisována vzhledem na právní stanovisko žalobců, v tomto přfpravném podání vylíčené. Podobným způsobem často bývá užíváno výrazu »žaloba,
žádost, rekurs, odvolání osoby A. B. jako poručníka nezletilého C. D.«
místo správného »žaloba atd. nezletilého C. D., zastoupeného poruční
kem A. B.« Takovou vadu lze napraviti podle §§ 84 i 85 c. ř. s. a 89
i. ř. a žalobci opravili v tomto sporu vadu, obsaženou v jejich žalobě,
tím způsobem', že při ústním přelíčení před procesním soudem prvé
stolice upravili svou žalobní žádost náležitě. Úprava tato není změnou
žaloby podle §u 235 c. ř. s., jest to přípustná oprava, pročež rozhodnutí ,oudu rekursního vyhovuje věci i zákonu.
čís.

2826.

Vyrovnávací řád.
Hlasovací právo věřitele jest zmenšiti o peníz,. jenž připadá na věci,
k nimž uplatňuje právo vylučovací, ať právo to bylo věřiteli uznáno
čiti nic.
(Rozh. ze dne 17.

července

1923, R I 598/23.)

r.I
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Při

vyrovnávacím roku navrhl

věřitel

B. F., by hlasovací právo

vě

řitelky banky S. bylo sníženo o hodnotu nemovitostí a skladů dlužn~ko

vých, k nimž banka tvrdila právo vlastnické. S o udp r v é s t o I !
návrh zamítl, rek u r sní s o u d mu vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

C

e

Důvody:

Proti usnesení rekursního soudu, pokud jím bylo zmeneno usnesení
vyrovnacího komísaře, brojí banka S. proto, poněvadž věříteléodpírali
této bance vlastnické právo ke skladům dlužníkovým, nacházejícím se
v R. a v L., takže prý toto její právo není nesporné, ustanovení §u 39
vyr. ř. však podle mínění banky S. má na mysli toliko nesporné právo
vylučovací a ne právo z části odpírané. K námitce této dlužno uvésti,
že podle §§ 11 a 46 vyr. ř. práva vylučovací nejsou dotčena ani zahájením řízení vyrovnacího, ani vyrovnáním. Banka S. uplatňuje ve vyrovnacím řízení výslovně vlastnické právo ke skladům dlužníkovým v R.
a v L., a učinila právo toto při jednání vyrovnacím dne 14. února 1923
i podmínkou pro záruku, kterou převzala za 250/0ní kvotu. V §u 44 vyr.
ř. jest řeč jen o popřeni. hlasovacího práva toho kterého věřitele, nikoliv o popření práva na vyloučení věcí dlužníkovi nenáležejících. Nelze
tedy v tomto řízení zjišťovati dle druhého odstavce §u 44 vyr. f., zda
popření vlastnického práva banky S. jest důvodno čili nic a zda její nárok vlastnický jest po právu čili nic, nýbrž dlužno tento, bankou uplatňovaný a dlužníkem výslovně uznaný nárok vzíti za základ rozhodnuti.
Banka S. nemůže tudíž s úspěchem brojiti protí tomu, že její právo hlasovací bylo zmenšeno o cenU obou vkladů, vzhledem na ustanovení prvního odstavce §u 39 vyr. ř., jenž zní zcela všeobecně, nerozeznávaje práv
uzna;;ých věřiteli a práv jími neuznaných.
čís.

2827.

Novela o právu manželském.
Rozluku lze k pouhé žádosti (§ 17 rozl. zák.) vysloviti i tehdy,
bylo-li v předchozím sporu uznáno na rozvod rozsudkem pro zmeškáni.
Není tu třeha zjišťovati souhlas druhého manžela aniž třeha předél10zí
výzvy k návratu ve smyslu §u 13 písm. c) rozl. zák.
(Rozh. ze dne 17.

července

1923, R I 617/23.)

Manžel žádal, by jeho menželství bylo prohlášeno za rozloučené
z viny manželky ve smyslu §u 17 zákona ze dne 22. května 1919 čís.
320 sb. z. a n. na základě provedeného sporu o rozvod a to proto, že
již v žalobě byly tvrzeny takové důvody, pro něž dle §u 13 cit. zák.
možno žalovati o rozluku manželství. Spor o rozvod skončil rozsudkem
pro zmeškáni, dle něhož manželství bylo od stolu a lože rozvedeno
z viny žalované manžel,ky. V žalobě tvrdil tehdy žadatel, že mu manželka opětovně na cti ubližovala, spílajíc mu různými nadávkami, že ho
před 14 lety bez podstatné příčiny opustila a již se do domácnosti ne-
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vrátila a že v době, kdy konal službu válečnou a přijel domů dne 10.
listopadu 1918, zvěděl, že jeho manželka pěstovala styky s jinýmí muži.
S o udp r v é s t o I i c e žádost zamitl a odkázal žadatele na pořad
práva ježto nedošel k přesvědčení, že by skutečnosti, ve sporu o rozvod n~ jevo vyšlé, byly už tehdy odůvodnily výrok o rozluce, kdyby oň
bylo tehdy bývalo žalováno. Rek u r s n i s o u d vyhověl žádosti. D ů
vod y: Žadatel navrhl podle § 17 rozl. zák. rozluku svého manželství
z dů"odú §u 13 a), e), f) tohoto zákona. Při zkoumání předpokladů pro
/yslcvelll rozluky na podkladě provedeného již sporu o rozvod dlužno
niti za základ skutečnosti, ve sporu o rozvod na jevo vyšlé, a shledá-li
soud, i.e by tyto skutečnosti již tehdy byly odůvodnily výrok o rozluce,
kdyby oň bylo bývalo žalováno, vysloví rozluku manželství usnesením,
do něhož převezme výrok o vině z rozsudku, vydaného ve sporu o rozvod. jakí'm způsobem skutečnosti ty byly zjištěny, zda tím, že byly ve
s;,oru dokazovány, či tím, že dle §u 396 c. ř. s. přednesení o skutkový~h
okolnostech strany žalující pokládána byla za pravdivá, tedy rozsudkem
pro zmeškání, je nerozhodno, poněvadž § 17 zákona nerozeznává, jakého druÍlu rozsudek jest, nýbrž žádá jen rozhodnutí rozsudkem a tyto
skute':nosti, ve sporu o rozvod zjištěné, tvoří tedy mezi stranami právo,
jich materielní pravda nemůže proto soudem, o rozluce rozhodujícím,
bS·ti již přezkoumávána a nebyl prvý soud proto ani oprávněn tyto
sl'utečnosti v cestě nesporné znovu zjišťovati, nýbrž měl je vzíti za
podklad svého výroku o rozluce a tudíž jen zkoumati, zdali skutečnosti,
\' žalob0 tvrzené a rozsudkem pro zmeškání jako pravdiVé zjištěné, jsou
tc.kové, že by byly odůvodnily výrok o rozluce, kdyby oň bylo bývalo
žalováno. V tom směru uvedl žalobce ve své žalobě o rozvod, že žalovana, když ji napomínal, ana odepřela konati pomocné práce tkale
covské, opětovně mu na cti těžce ubližovala, vyjadřujíc se o něm, že
. je »chcípák a pakáž« a pod., že se to neustále opakovalo, až žalovaná
bez podstatné příčiny již před 14 lety společnou domácnost opustila
a od té doby se do ní nevrátila, a že za války v nepřítomnosti žalobce
udržovala styky s jinými muži, navštěvovala zábavy a měla zejména
"'yky s T., jehož navštěvovala i v b~tě, tak že ji manželka T-ova z bytu
vykazala. Tyto skutečnoslr tedy vysly ve sporu o rozvod na jevo, jak
v § 17 "ikona jest žádáno, a z nich plyne především zřejmě, že žalovaná sveho manžela opětovně na cti urážela; tato skutečnost tvoří rozlukový důvod dle §u 13 e) zák. rozl. a byla by už tenkráte odůvodnila
"X rok o rozluc;, kdyby oň bylo bývalo žalováno. Měl proto prvý soud
lIZ z tohoto duvodu vysloviti podle §u 17 zákona rozluku manželství
aniž. bylo tieba, zabý~ati se otázkou, zda lze rozluku vysloviti též z dů~
vod~~. ~u 13 a):
zakona nebo dokonce i z důvodu §u 13 c) zákona
a zJ'stovatr zepnena souhlas druhé strany s rozlukou nebo vzhledem
k d?vodu §u 13 c) zákona, zda předcházelo soudní vyzvání manželky
k navratu do, společné domácnosti do fl měsíců, kteréžto formální podmlllk)', pro zalobu rozlukovou ovšem potřebné, pro povolení rozluky
·die §u 17 se vůbec nežádá a rovněž ne souhlas druhé strany.

II

~ e j v y Š š! s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, poukázav k dů
',OdU111 rekursllIho soudu.

1225
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čís.

2828.

Zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n., o exekuci na
platy a v}'služné zaměstnancu a jejich pozůstalých.
Hodnotu stravy jest započítati do příjmu zaměstnancových za úče
lem vypočtení existenčního minima,
(Rozh. ze dne 17.

července

1923, R I 619/23.)

E x e k u ční s o u d povolil ku vydobytí zákonného výživného
exekuci též zabavením a přikázáním k vybrání polovice stravy dluž"lka, kterou mu prý poskytuje jeho otec. Rek u r sní s o u d exekuční návrh v uvedeném směru zamítl. D ů vod y: Právem vytýká
stežovatel, že nepřípustno je povoliti exekuci na str a v u, kterou poúytujc dlužníku jeho otec. Nárok na stravu jest zajisté nárokem tak
Uleť souvisejícím s osobou oprávně-ného, jakož i nárokem pro existenci jednotlivcovu tak nezbytným, že již se stanoviska práva přiro
zenélw vymyká se nárok takový exekuci. Nehledě ani k tomu, že pojem »stravy« jest pojmem dosti nevyhraněným co do podstaty i rozsahu neurčitým, takže již pro neurčitost žádosti takové bylo by ji dle
§u 54 ex. ř. zamítnouti, jest zásadou uznanou exekučním řádem, pokud
se tyče zákony k němu se pojícími, že e x i s t e II Č II í min i ]TI II m
nesmí b5"ti zasaženo ani exekucí, ani zajišťovacími prostředky. Vylu.'uje-li zákon z dosahu exekuce určitou výši peněžní, která musí býti
(onechána dlužníku právě na zachování životní jeho existence, zejména
na.opaUe.llÍ výživy, jest na bHedni, že exekuce nem4že se vztahovati
am Ha naroky dlužníkovy na stravu samu, poněvadž by tím zmařen
byl s~clální účel dotyčných zákonných předpisů. I jest exekuce povolená na polovici str a v y nepřípustnou, pročež bylo v tomto směru
napadené usnesení změněno a návrh exekuční' zamítnut. Pokud by se
jednalo o n á hra d u z a str a v u poskytovanou v penězích, podléhá
ovšem exekuci náhrada tato, tvořící součást mzdy, polovicí dle žádosti
exekuční, pokud převyšuje ročních 3000 Kč (§ I (2) zákona ze dne
15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.).
N e j vy Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Vymáhající strana navrhla také povolení exekuce zabavením poluvice mzdy, čítaje v to i stravu, kterou dlužník jako kovářský po~1ocLÍk II svého otce, kovářského mistra, v n a tll ľ a 1 i í cha v h 0t o vos l i dostává vyplácenu, dále přikázáním zabrané mzdy k vybrání do výše vykonatelného pohledávání, ale tak, že 3000 Kč roč n í
tll Z d Y čitaje v to i náhradu za stravu) musí zůstati povinnému prosto
zabavenÍ. Nelze uznati, že by tento exekuční návrh byl s hlediska §u 54
čís. 3 ex. ř. neurčitým, vymáhající strana zřetelně se jím domáhá zabavení mzdy, a to nejen mzdy na penčzích, nýbrž i té mzdy, které se
d?stává povinnému ve stravě, t. j. v naturaliích, pokud tyto tvoří současl mzdy. Vymáhající strana vyjádřila to také tím, že hodnotu za stravu

L j. za naturalie chce míti započítánu do oné částky 3000 Kč, která dle
§u I (2) zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. prosta je
exekučního zabavení. Dle §u 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314
sb. z. a n., může pro pohledávky výživného, o jakou běží v této exekuční věci, vedena býti exekuce až do d vou tře t i n platu (mzdy)
zaměstnancova a volné zůstati musí ročně jen 3000 Kč, a dle §u 6 téhož
zákona pozbyly platnosti všechny dosavadní zákony, jež odporují ustanovením zmíněného zákona. Platem (mzdou) za vykonané práce ze
služební smlouvy sluši rozuměti nejen plat na hotovosti, nýbrž i ony
majetkové hodnoty (§ 1154 obč. zák. »úplata«), jichž se zaměstna
nému dostává na účet jeho mzdy, ať výhradně, nebo částečně. To plyne
z §u 1, 3 a 4 zákona ze dne 29. dubna 1873, čís. 68 ř. zák., kde při výpočtu »úplaty« při práci kusové odpočítává se od částky úhrnnou úplatu
tvoříci částka po případě k opatření materiálu sloužící a pod. Podle
něho sč í t á s e celý příjem mzdový, čítaje v něj cenu jako mzda dávaných naturalií, a z takového celkového výpočtu určuje se částka,
exekuci nepodléhající. Vymáhající strana projevila svým návrhem, že jí
nejde o každochvílné mechanické rozdělování a oddělování stravy, nýbrž
o to že jí jde, aby strava jako mzda byla vpočtella do celkové sumy,
a dle toho byla vypočtena exekuce prostá částka 3000 Kč ročně. Jinými
slovy, že strava není samotným objektel11, na který vedla exekuci, jak
se domnívá rekurs ní soud, nýbrž součástí mzdy, která dle §u 1 (2) zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n. exekuci podléhá do
dvou třetin s tím dalším obmezením, že dlužníku musí zůstati volným
3000 Kč ročně. Když tedy soud prvé stolice povolil exekuci na mzdu
čítajíc v ni stravu, ale s řečeným obmezení11l] nedotkl se svým povolením
existenčního minima dlužníkova, a jeho usnesení neodporuje zákonu.
čís.

Změnu

závažného

v osobě
důvodu.

2829.

správce úpadkOlVé podstaty lze

(Rozh. ze cine 17.

července

připustiti

pouze ze

1923, R I 625/23.)

';právcem úpadkové podstaty Alfréda O-a byl dne 10. prosince 1921
ustanoven Dr. Robert F. Na schůzi věřitelů dne 17. března 1922 byl vět
šinou hlasů přijat návrh věřitele banky S., by Dr. Robert F. byl správcovství sproštěn a by byl správcem ustanoven advokát Jose! N. S o ucl
Jl r v é s t o I i c e pak k návrhu banky S. sprostil Dra Roberta F-a úřadu
a ustanovil Josefa N-a správcem úpadkové podstaty. Rek u r sní s o u d
vyhověl rekursu přehlasovaných věřitelů a zamítl návrh na sproštění
Dra Roberta P-a úřadu a ust'l11ovenÍ Josefa N-a správcem. D ů vod y:
Ustanovení §u 87 konk. ř. sleduje účel, zachovati jistou stálost v postavení správce úpadkové podstaty a učiniti ho pokud možnO' nezávislým
na jednotlivých skupinách věřitelských. Proto nemá shromáždění věři
telské volebního práva s tím účinkem, že by navržený jím správce úpadkové podstaty ustanoven býti musel, nýbrž má toliko právo navrhovací,
které však pro soud není nikterak závazným a l11Í1že soud i bez ohledu
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na to, jakou většinou hlasů návrh se stal, ho odmítnouti, shledá-Ii volbu
povážlívou nebo změnu v osobě správcově škodlivou pro společné zájmy
věřitelů. O případ posléz uvedený se pak tuto právě jedná. Dosavadní
správce Dr. Robert F. ustanoven byl dne 10. prosince 1921, spravuje
tudíž podstatu již téměř 1 Y2 roku, ve které době předsevzal četné práce
pro podstatu a zejména zahájil také odpůrčí spor proti bance S., tak
že vzhledem k této jeho činnosti jest nepochybno, že jest tou měrou
zapracován do věcí, že může úspěšně a se žádoucí rychlostí působiti
ku provedení a skončení úpadku, což právě jest v zájmu věřitelstva.
Tento konečný cíl mohl by však býti valně ohrožen, kdyby nyní, kdy
úpadkové řízeni již značně pokročilo, nastala změna v osobě správcově,
poněvadž by nový správce teprve znova Se musel zapracovávati do celého úpadku, zejména však do zahájeného odpůrčího sporu, který zajisté s nejlepším úspěchem vésti může toliko správce, který od počátku
v něm pracoval. Změna v osobě správce podmiňovala by, jak jest v povaze věci, dále i větší náklady s řízením úpadkovým spojené, ježto by
musely býti dvě osoby za správu úpadkové podstaty honorovány. Že
zvětšování nákladů úpadkového řízení není v zájmu věřitelstva, o tom
netřeba zaiisté šířiti slov. Z těchto úvah nesdílí rekursní soud náhled
prvého soudu, že jest na místě změna v osobě správce úpadkové podstaty, naopak z předeslaných důvodů pokládá změnu tu v nynějším
období úpadku za škodlivou společným zájmům úpadkových věřitelů.
Nepadá na váhu, že Josef N. byl vyrovnacím správcem dlužníka, neboť
po dobu vedení úpadku se zajisté poměry dlužníka valně změnily, tak
že důvodně lze pochybovati o tom, že by navržený správce byl obe"námen se stavem úpadku, byť i znal dlužníkovy poměry, jaké byly
v době vyrovnacího řízení. Poněvadž není vážného důvodu ku změně
v osobě správce úpadkové podstaty, zvláště když jinak proti osobě
nynějšího správce není námitek, pokládá rekurs ni soud navrhovanou
změnu v osobě správce za škodlivou pro společné zájmy věřitell!.
Ne j v y Š š í s o u tl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody'

Podle prvého odstavce §u 87 konk. ř. může věřitelské shromáždění
navrhnouti sproštění správce úpadkové podstaty a jmenování správce
jiného, jím zvoleného; podle druhého odstavce téhož §u 87 může konkursní soud návrh odmítnouti, pokládá-Ii volbu za povážlivou, nebo
změnu v osobě správcově za škodlivou pro společný zájem věřitelů.
V pamětním spise ministerstva spravedlnosti k zavedení konkursního
řádu z roku 1914 jest uvedeno toto: »Věřitelé konkursní již nemají práva
volebního v technickém smyslu, nýbrž jen právo navrhovací; druhým
odstavcem §u 87 konk. ř. jest vliv věřitelů omezen na rozumnou míru;
zákon zamezuje takovou změnu v osobě správcově, jež by byla zájmům
věřítelů škodlivá; změna v osobě správce úpadkové podstaty jeví se nezřidka škodnou pro věřitele, poněvadž může býti spojena se značným
průtahem řízení, s opětováním krokl! již učiněných, nebo se změnou celého postupu správcova, v každém případě však se značnými útratami;
tyto okolnosti mluví pro to, by hlavní váha ve výběru osoby správcovy

položena byla na jeho p r v II í zřízení; změně v osobě správcově za ří
zení nebude ovšem při zvláště důležitých důvodech - jestliže snad
osoba správcova objeví se nezpůsobilou, ~ebo jestliže. správce .nemůže
dospěti ke smírné dohodě s věřiteli --: mozno zabr~m!t a bUd,e 11 nutno
připustiti zajisté i tenkráte, když nem pochybnostI protI zmene osoby
správcovy; z těchto důvodů dostává se usneser;ím vě~itelských s?,:o-;
máždění v každém oddílu říZení jen povahy n a vrh u pro sprostem
dosavadního a jmenování nového správce, jež soud~ neváží, nýb},ž p~d
léhaji přezkoumání v zájmu řízení a v záJ';'u ~eskerenstva ver~telu«.
Lze tedy i podle znění zákona, i podle psneho umyslu zakonodarcova
(§ 6 obč. zák.) připustiti změnu v osobě sproáv:~ .úp~dkové podstaty
jen v takových případech, když Jest pro ?I dulezlty duvod. \:o,sproštěni Dra Roberta F-a a jmenování advokata Josefa N-a nestacI, ze tomuto nelze činíti podstatných výtek, nýbrž dlužno vzíti zřetel na to,že
ani proti dosavadnímu správci Dru F-ovi nelze takových výtek vznésti
a že, jak rekursní soud správně uvedl a náležítě od,ů~o~nil, jest P?nechání jeho v úřadě správce úpadkové podstaty ke zreJmemu prospechu
veškerenstva věřitelů, z čehož následuje, že by změna v osobě správc?vě
byla škodlivá pro společný zájem věřitelů, pročež jest podle druheho
odstavce §u 87 konk. ř. nedůvodna. Ani německá národnost Dra F-a,
ani okolnost, že hned z počátku prohlásil, že bude třeba odpůrčího sporu
proti bance S., nemohou býti důvodem, aby dr. F. byl sproštěn úřadu
správce úpadkové podstaty. Nedostatek objektivnosti není Dru F-ovi
vůbec vytýkán, pročež tvrzení, že advokát N. by, vedl věc objektivn~,
jest nedůležito. Podle jasného znění §u 87 konk. r. Jest nerozhodno, ze
nový správce navržen byl velkou ~ětšinou hlasů věřitelstva. I kdyby
advokát Jose! N. byl, jak v dovolaclm rekursu tvrzeno Jest, mformovan
ve věci, nelze míti za to, že se stavem úpadku a s poměry, s řízením
tohoto úpadku souvisejícími, jest obeznámen tak, jako správce dosavadní jenž v úpadku tomto od prosince 1921 jest správcem, a že by
se be~ újmy pro věřitelstvo vpravil do správy úpadku náležitě:,"Tv:ze~!
soudu rekursního že Dr. F. spravLl]e upadkovou podstatu JIZ temer
11/ roku není vy'vráceno poukazem banky S. na to, že toho času není
Y2 ve skutečnosti
,
' d 'z
zde
žádné hmotné úpadkové podstaty pro t o, poneva
domy úpadcovy byly prodány a v odpůrčím sporu došlo teprve k odpovědí na žalobu, neboť z toho nenásleduje, že by činnost správcova
v tomto úpadku byla nepatrná a málo dú1ežitá.
čis.

2830.

živnostní dani přísluší zákonné právo zástavní k nemovitosti pouze
tehdy, je-li živnostník zároveň vlastníkem nemovitosti.
(Rozh. ze dne 17. července 1923, R I 628/23.)
Rozvrhuje výtěžek za exekučně prodaný dům Barbory V-Dvé, při
znal e x e k u ční s o u d eráru ve výsadním pořadí přihlášený nedoplatek živnostní daně, již dlužil Jan V., provozující v prodaném domě
živnost řezníckou a uzenářskou. Rek u r sní s o u d vyřadil z rozvrhu
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živnostní daň. D ů vod y: Stížnost opírá se tomu, že prvý soud přika
zuje bernímu úřadu daň živnostni za léta 1920, 1921 a 1922, a to právem. Přiznáni toto odporuje ustanovení §§ 76 a 123 zákona ze dne 25 ..
října 1896 čís. 220 ř. zák. o přímých daních osobních, dle něhož pří
sluší zákonné právo zástavní na realitě daní povinného (Realitaten des
Steuerpflichtigen) v tom případě, věnována-Ii realita převážně dotyčné
živnosti. Předpokladú těch to v tomto případě tu není. Dle odhadního
protokolu jsou sice části prodaného domu zařízeny k provozování živnosti řeznické a uzenářské, avšak ostatní části domu slouží k obývání
a, že by zahrada sloužiti mohla účelům živnosti řeznické a uzenářské,
nelze mysliti a není také odhadním protokolem prokázáno. Prodaná realita nepati'ila však osobě dani živnostní povinné, nýbrž Barboře' V-ově,
a tím návrh berniho úřadu na přikázání daně živnostní v pořadí před
nostním padá.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle §u 76 zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října
1896 čís. 220 ř. zák. přísluší živnostní dani zákonné právo zástavní
k nemovitosti, je-li tato nemovitost vlastnictvím osoby daní povinné.
Podle protokolu o rozvrhovém roku tvrdil při tomto roku zástupce
městské spořitelny v U., že živnost neprovozovala majitelka domku
v exekuci prodaného, povinná dlužnice Barbora V-ová, nýbrž uzenář
Jan V., a zástupce berního úřadu, při rozvrhovém roku přítomný, doznal tuto okolnost mlčky a odůvodnil nárok berního úřadu na přikázání
živnostní daně v přednostním pořadí pouze tvrzením, že dům dlužnice
byl zařizen jako dilna uzenářská, kdež také uzenářství provozováno
bylo. Na tomto stanovisku stojí též finanční prokuratura v dovolacím
rekursu. Sluší tedy za základ rozhodnutí o tomto rekursu vzíti předpo~
kla~ soudu rekursního, že živnost provozoval Jan V., nikoli povinná
dluzl1lce Barbora V-ová. Poněvadž pak nemovitost, v exekuční dražbě
prodaná, totiž domek č. p. 341 v U., byla podle knihovního výpisu již
od roku 1912 a tedy také v době, kdy živnostní daň vzešla i splatnou se
stala,. jakož i v době exekuční dražby vlastnictvím Barbory V-ové, tedy
mkoh osoby, živnostní dani povinné, kterouž osobou byl, jak uvedeno,
Jan V., nepříslušelo živnostní dani z uzenářské živnosti, v domku č. p.
341 v U. provozované, zákonné právo zástavní k této nemovitosti podle
hořejšiho §u 76 zákona o přímých daních osobních, z čehož následuje,
že dali živnostní, berním úřadem k rozvrhu trhové ceny přihlášená, nemůže býti prikázána k zaplacení z této trhové ceny v přednostním pořadí a že tudíž rekursni soud právem odepřel této dani přednostní pořadí a právem ji vyřadil ze soudniho přikázáni, obsaženého v usnesení
soudu prvé stolice. Na tom nemůže ničeho změniti tvrzení finanční prok~ratury, že s hlediska uvedeného §u 76 jest nerozhodno, zdali živnost,
raz domu vyznačující, provozuje vlastník domu sám, či nějaký pachtýř
anebo nájemce; vždyť podle obsahu spisů nelze pokládati Jana V-a za
pachtéře nebo nájemce uzenářské živnosti Barbory V-ové, nýbrž za samostatného lll'ajitele živnosti uzenářské, v domku Barbory V-ové pro-

vozované. Dovolací rekurs dlužno v důsledku toho prol;lásit! nedůvod
ným, aniž třeba jest řešiti otázku, zdali JSou. zde dalsl predpoklady
§u 76 zákona o přímých daních os.obmch;. toltz zdali. nemovl!ost slou~
žila -převážně provozování živnost! uzenarske ČilI OIC, Jakaz 1, zdali
dlužná živnostní daň nepozbyla částečně zákonného zástavního práva
uplynutím lhůty 1 V2 roku, uvedené v druhém odstavcl tohoto §u 76.
čís.

2831.

Obhájce manželského sv~k~ nemá. právo poda.ti .o~volací (dovolací)
odpověď na odvolání (dovolam) z vyroku o zavmem na rozluce.
(Rozh. ze dne 17. července 1923, Rv I 280/23.)

K žalobě manželky o rozluku manžels(ví z viny n:,anžel?vy uz~al
pro C e sní s o udp r v é s t o I i ce. n~ rozluku manzelst:.l bez vllly
manželů. O d vol a c í s o u d k odvolanr obou stran 1 obhaJce svazku
manželského rozsudek potvrdil a uvedl ohledně odvolání obhájce sva!k~
manželského v d ů vod ech: Otázka zavinění toho kterého z manzelu
na rozluce jest zcela samostatná, na rozřešení rozluky samé ~ezávislá,
kterou s rozhodováním o rozluce stotožňovati nebo směsovalt nelze, a
nepřísluší zejm\éna obhájci svazku manželského. vůbec, aby výrok rozsudku co do viny na rozluce v odp,?r bral, prot?::e so~d~m z ?hled~ veřejnoprávních pouze k tomu Jest .zn~en: a~y. hap~ trva111. manzelst~l, 111koliv však soukromé za]my manzelu, ]lehz ]edllle se vyrok o vl11e doo

ťká.

y N e i ý y š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně. a zam~tl. návrh
obhájce svazku manželského na přísudek útrat dovolacl odpovedt.
Důvody:

Obhájce svazku manželského podal. odpověď na dovolá~í; poněv~dž
dovolání napadá toliko vyrok .0 zavllle~l n~. r?zlu~~, v otazce té vsak
obhá'ci svazku manželského zasah nepnslusl, pk ]lZ v rozsudku odvoIací~ jest správně uvedeno, ne.byl opr~á':.něn o?hájc; sv~zku l11~nžel
ského podávati dovolací odpoved, procez nema jake prava na utraty
této dovolací odpovědi.
čís.

2832.

Do USlIICsení jímž podle čl. lil., XIII. čís. 5 a XXVII. uv. zák. k ex. ř.
povolen záznam' práva zástavního, lze si stěžovati 've lhůtě čtrnáctidenní
(§ 88 čís. 2, § 402 ex. to).
(Rozh. ze dne 17. července 1923, R II 265/23.)
žádost moravského zemského výboru o záznam zástavního práva
k zajištění pohledávky moravského zemského fondu za ošetřování v ne-
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macnici s

O II

d P r v é s tol i c e zamítl, rek

II

r sní s o II d jí vy-

hověl.

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs.
Důvody:

Napadeným usnesením povolil rekurs ní soud k žádosti moravského
zemského výboru podle §u 38 c) knih. zák. a dvorních dekretů ze dne
18. září 1789 čís. 977 i ze dne 24. října 1806 čís. 789 sb. z. s. záznam
práva zástavniho k zajíštění pohleoávky moravského zemského fondu
za ošetřování Marie S-ové v nemocnici v T. Povolil tudíž exekuci k zajištění podle čl. lil., XllI. čís. 5 a XXVII. uvoz. zák. k ex. řádu. Že povolena byla exekuce zajišťovací, plyne i ze znění §u 41 b) knih. zák.,
jednajícího o spravení záznamu, povoleného dle §u 38 c) knih. zák. a
mluvícího výslovně o exekuční zpusobnosti. Lhutu, ve které možno podati dovolací rekurs do onoho usnesení, nelze tedy posuzovati podle
§u 127 knih. zák., nýbrž vzhledem na uvedený již čl. XXVII. uvoz. zák.
k ex. řádu podle §u 88 čís. 2 a § 402 ex. řádu. Dle těchto zákonných
předpisů měl býti dovolací rekurs podán do 14 dnů ode dne doručení
usnesení rekursního soudu, jež stalo se podle §u 109 c. ř. s. dne 18.
května 1923 uložením na poště, poněvadž manželé Antonín a Markéta
Z-ovi odepřeli přijetí usnesení, když učiněn byl pokus, doručíti jim je
k vlastním rukám. Dovolací rekurs byl však, jak zřejmo jest z jeho data,
zhotoven teprve 8. června 1923 a k soudu byl podán téhož dne, ač mel
nej déle 1. června 1923 podán býti k soudu a po případě na poštu. Z toho
plyne, že jest opozděn, pročež byl podle §u 78 ex. ř. a druhého odstavce
§u 526 c. ř. s. odmítnut, což mělo se podle §u 523 c. ř. s. státi již v první
a po případě v druhé stolici.
čís.

2833.

Jde-Ii o více kusů nábytku, současně koupených, jest připustiti odevzdáni znamenimi, třebaže některé kusy připouštějí odevzdáni z ruky
do ruky, jiné je připouštějí jen s těžkostmi a jiné ho vůbec nepřipouštějí.
Tradice symboiická musí býti každému poznatelná.
(Rozh. ze dne 17.

července

1923, Rv II 481/23.)

žalobce Jakub Č. domáhal se na žalovaném zrušení exekuce, již vedl
žalovaný proti Františku B-ovi zabavením kusů nábytku, tvrdě vlastnictví k zabaveným věcem. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e žalobě
vyhověl. D ů vod y: Pro rozhodnutí sporu je především důležito, zda
mezi Františkem B-em a žalobcem Jakubem Č-em došlo ku uzavření
smlouvy ohledně zabavených předmětů a zda šlo o odevzdání předmětU
do zástavy, či do vlastnictví. žalobce předložil dvě písemné smlouvy,
ze dne 4. a 7. února 1922, z nichž ona jedná pouze o odevzdání před
mětů do ruční zástavy, kdežto tato zmiňuje se výslovně O tom, že veškeré předměty stávají se výhradným vlastnictvím žalobcovým. Z těchto
smluv vychází na jevo; že jimi František B. veškerý nábytek, jenž byl

již zhotoven nebo budoucně bude zhotoven, a veškeré zásoby převedl
kupní smlouvou do žalobcova vlastnictví. Dlužno ovšem zabývati se
dalšími otázkami, zda zabavené předměty jsou také totožnými s oněmi,
které smlouvami byly prodány a zda došlo mezi stranami také ku pře
vodu držby prodaných předmětů. V onom směru jest rozhodným, že ve';keré předměty byly zabaveny, jak ze zájemních protokolů na jevo vychází v obchodní místnosti Františka B-a, při čemž bylo také zjištěno,
že js~u v jeho držbě, a. m!~? to ne.bylo .ž~lovantmi ani tvrzeno; že jde
o předměty, které nenalezej1 ku predmetum, v zlvnosl! Franhska B-a
zhotoveným aneb o zásoby, pro jeho živnost neurčené, a muselo tudíž
již z tohoto důvodu býti vzato za prokázáno, že veškeré zabavené před
měty náležejí k předmětům, jichž se ony smlouvy týkají a které tudíž
také smlouvami těmito byly žalobci Františkem B-em prodány. Pokud
jde o převod držby předmětů těch na žalobce, potvrdil svědek František
B .. jednak, že žalobce po dohotovení předmětů vždy do dílny docházel,
že on mu dohotovený nábytek předal, týž prohlásil, že jej přebírá a na
to buď do svého obchodu si jej nechal převésti nebo jej označil na
vnitřní straně razítkem »vlastnictví firmy jakub Č.«, a udal tak, že veškeré zabavené předměty způsobem tím žalobci byly skutečně předány.
Soud dospěl proto k závěru, že ku převodu držby zabavených předmětů
došlo jednak prohlášením ve smyslu §u 428 obč. zák., ježto František
B. dal po dohotovení předmětů na jevo, že má je nadále v držbě pouze
jménem žalobcovým, jednak znameními ve smyslu §u 427 obč. zák.,
ježto předměty po vyhotovení byly opatřovány razítkem, obsahujícím
jméno žalobce. Ježto svědek František B. potvrdil hodnověrně, že se
tak stalo ohledně všech zabavených předmětů, muselo býti žalobě v celém obsahu vyhověno, ježto žalobci na veškerých předmětech exekucemi
dotčených přísluší ve smyslu §u 37 ex. ř. právo, vedení exekuce nepři
pouštějící. Svědci Antonín P. a josef O. síce udali, že na zabaveném
nábytku nepozorovali razítka se jménem žalobcovým, ježto však není
vyloučeno, že na nábytku, složeném v obchodě nedosti osvětleném značky uvnitř nábytku mohli lehce přehlédnouti a ježto svědek josef O.
připustil, že při posledním zabavení na jedné skříni razítka podobného
sí všiml, nemohla výpověďmi těmito býti vyvrácena hodnověrnost výpovědí svědku ostatních a rovněž tak nemohla proti hodnověrnosti výpovědi svědka Františka B-a býti okolnost svědkem Antonínem P-ou
tvrzená, že B. se prý vyjádřil, že to vše. se stalo jen na oko; neníť vyloučeno, žé výroku tohoto použil ku uklidnění na něho naléhajícího vě
řitele. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Právní význam
smluv ze dne 4. února a 7. února 1922 ohledně sporných předmětů nebyl prvým soudem správně posouzen. Odvolací důvod nesprávného
právního posouzení věci jest proto opodstatněn. Dle názoru odvolacího
soudu nejsou sporné předměty vlastnictvím žalobcovým. Ve smlouvě
ze dne 7. února 1922 jest sice obsaženo prohlášení, že předměty, v ní
označené, přecházejí do vlastnictví žalobcova, není však nikterak prokázáno, že sporné předměty jsou totožnými s oněmi předměty a že byly
předány způsobem, zakládajícím vlastnictví. Při nábytku bylo třeba,
by byl předán z ruky do ruky (§ 426 obč. zák.). že se to stalo, žalobce
neprokázal. Neboť při svém výslechu jako strana nemohl udati, zda ně-

1233

1232

které ze sporných předmětů v době uzavřel;í smlou~y by:ly v závodě
Františka B-a a zda a které věci žalobce sam oznacrl svym razltkem.
Ostatně bylo by odevzdání zn";m.ení.;n~ ~le, §u 4~7 obč. zák. přípustno
jen v tom případě, kdyby předa111 ve~l J1nym ,z~usober:' se nedalo pro:
vésti. I když by se připustilo, že takove ode~zda111 P.ost~coval? ~ro na~yh
vlastnictví žalobcem, musilo by se tak stah oznace111m, kazdemu vld~
tehlým a nápadným. Ze ;vědeckých ~ýpo~ědí O-a a ~-~ :;šak v}plýva,
že tato znamení nebyla vubec vldltelna. jezto tedy se duk,,"y o prechodu
vlastníctví sporných předmětů na žalobce nezdařily, bylo odvolání vy-

souzení odvolacího rozsudku, že nebyla dokázána žalobcem ani totožnost věcí, ani postačitelná tradice sYn:bolick~, ,;eboť otat? m,u~í býti. ta~
ková aby byla každému .poznatelná, ze tohz veCI, zustava]ICl v drzem
prOdávajícího, takovou tradíci přešly ~o vlastnictví t~etí osoby,. t~to .však
podle zjištění odvolacího soudu kazdemu poznatelna nebyla, lehkoz dle
svědků O-a a P-a vubec nebyla viditelná, Dovolacím vývodum nepodařilo se vyvrátiti správné, věci i zákonu vyhovující důvody napadeného
rozsudku, dovolání je bezdůvodné,

hověno.

N e j v y Š š í s o u cl

nevyhověl

čís.

dovoláni.

Důvody:

Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatel v tom, že podle
pl dvního názoru napadeného rozsudku nebyly žalobci vybavované věci
předány způsnbem, zakládajícím vlastnictví, poněvadž nebyl~, zjiš.tě~a
jejich totožnost, dále že nebyly předál:'y z ruk~ d~ ru~y, ,po pnpade, ,ze
nebyly označeny razítkem o žalobcove vlast111ctvl kazdemu vldltelnym
a nápadným. Dovolatelův výklad o přípustnosti odevzdání znameními
nemá ve své šíři opory v zákoně. Symbolická tradice je nemožná, neb
alespoň když je spojena s podstatnými obtížemi, tak třeba obzvláště
u věcí úhrnkových, Symbolická tradice dle §u 427 obč. zák. je odchylkou od skutečné, z ruky do ruky dle §u 426 obč. zák., která jest prav~~
dlem, Proto nelze splna přisvědčiti odvolacímu soudu, když v rozepn
této běželo o značný počet nábytkových kusů, z nichž některé snad při
pouštějí tradicí skutečnou, některé ji připouštějí jenom s těžkostmi a ně
které jí vCtbec nepřipouštějí, jak to lze podle obsahu spisů a povahy vylučovaných předmětů posouditi, že by jedině možnou a tedy přípustnou
byla tradice skutečná dle §u 426 obč, zák. Tam, kde jde o více kusů
nábytkových současně koupených, a o takové kusy jde v tomto případě,
jak bylo řečeno, dlužno připustiti tradici symbolickou dle §u 427 obč.
zák. Jiná je otázka, zdali í při tomto právním hledisku obstojí žalob ní
nárok po právu. Na žalobci podstoupivším žalobu dle §u 369 obč. zák.
bylo, aby dokázal, že věc, kterou má žalovaný ve své moci, jest jeho
vlastni. Na žalobci bylo dle §u 370 obč. zák., ježto .ide o movité věci,
aby je popsal takovými znameními, aby se rozeznávaly ode všech podobI!ých téhož způsobu. Podle zjištění rozsudku odvolacího soudu nepodařil se žalobci důkaz, že sporné předměty jsou to tož n y s oněmi,
které byly žalobci předány způsobem zakládajícím vlastnictvL Dovolatel míní, že v tomto případě dal na jevo vůli, že sporné věci přešly do
jeho vlastníc tví jednak písemnou smlouvou ze dne 7. února 1922 jednak
tím, že docházel v souvislosti se řečenou smlouvou do dílny, nábytek
prohlížel, jej přebíral a odvážel do svého závodu, po případě razítkem
firmy jakub Č, označovaL Toto dovolací tvrzení je však v odporu se zjištěním napadeného rozsudku, podle kterého žalobce při svém výslechu
jako strana nemohl udati, zda některé ze sporných předmětů byly v době
uzavření smlouvy v závodě Františka B-a a zda a které
ž a lob c e
s á 1)1 ozriačil svým razítkem. je-li tomu tak, je správným právní po-
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Projevila-Ii manželka souhlas s rozlukou manželství pro nepřekona
telný odpor pod nepřijatou výminkou, .že bude manžel poskytovati výživné, nelze souhlas považovati za udeleny.

i!

. (Rozll. ze dne 19.

července

1923, R II 302/23.)

K žádosti Viktora P-a o povolení rozluky pro nepřekonatelný odpor
svolila mai1želka Marie P-ová jen pod tou podmínkou, že se Viktor p,
zaváže před soudem, že jí bude platiti na výživu měsíčně 100 Kč. Žádost byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m
s o ude m z těchto
důvodů:

Není proti zákonu (§ 16 nesp. pat.), vyložil-Ii rekursní soud tak
jako soucl prvé stolice vyjádření stěžovatelovy manželky, že dává souhlas k rozluce s podmínkou, že jí bude stěžovatel vyživovati, v ten rozum že tím souhlas k rozluce dán nebyl, najmě, když stěžovatel ha podmÍ!~k" nepřistoupiL Tento výklad plně odpovídá ustanovení zákona
o odldadacích výminkách (§§ 897 a 696 obč. zák.). Ve vyjádření manželky stěžovatelovy nelze spatřovatí jednak souhlas s rozlukou a vedle
toho zvlášť uplatňování nároku na výživné, tento výklad stěžovatelův
odporuje Jak doslovu vyjádření tak jeho smyslu a zjevné vůli stěžova
telovy manzelky. Okolnost, že manželka rekurentova nemá nároku na
výživného, a dokud tato výminka splněna není, není tu dle shora uvea manželka za 4.000 Kč se všelikých nároků proti rekurentovi vzdala,
nebránila, bý přece svůj souhlas s rozlukou nepodmínila poskytováním
výživného, a dokud tato výminka splněna není, není tu dle shora uvedeného souhlasu žádoucího k rozluce pro nepřekonatelný odpor. Při
činěnou podmínku souhlasu nelze pokládati za nedoloženu proto, že jde
o pritvo manželské a že s tímto není podmíněnost sl učitel na. jednak souhlas k rozluce není ještě rozlukou, mUže tedy býti podmíněn, a jednak
přičíněnou nepřípustnou podmínku nelze pokládati za nedoloženou,
.nj'brž má v zápětí neplatnost dotyčného projevu vůle, takže zase by
souhlas nemohl býti pokládán za daný (§ 898 obč. zák.).
Civilni rozhodnuti V.
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čis. ~835.

Zákon o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, čís. 20
zák.
Lhůta §u 34 zák. o obch. pom. jest lhůtou propadnou.
Obchodní pomocník jest povinen, by si sám odnesl od zaměs.tnavatele
vysvědčení a opatřil gremlální potvrzeni.

ř.

(Rozh. ze dne 18. července 1923, Rv II 194/23.)
Žalující obchodní pomocn~k byl propuštěn žalovaným ~ružstvem dne
7. srpna 1921 a domáhal se zalobou, z~danou.~n~ 23.kvetna 1,922,v)lplacení smluveného odškodného a podIlu na c!.stem zIsku, vracem JIstoty vydání písemného vysvědčení o způsobu a době zaměstnání u
žalovaného družstva. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří
s t o I i c, N e j vy Š š í s o u d uvedl po právní stránce v

a

důvodech:

Podle §u 34 zákona ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák. musí býti
náhradní nároky z důvodu předčasného propuštění dle §u 29 téhož zákona pod jínakou jich výlukou uplatněny soudně v šesti měsících ode
dne propuštění. Lhůta tato je propadnou. Žalované družstvo včasně namítalo, že žaloba podána byla po projití této lhůty. A to právem. Podle
zjištění napadeného rozsudku byl žalobce propuštěn bez výpovědi dne
7. srpna 1921, kdežto žaloba podána byla dne 23. května 1922, tedy po
uplynutí šestiměsíční propadné lhůty. Z §u 39 zák. o obch. pomocnících nedá se nikterak odvoditi zaměstnavatelova povinnost, aby vysvědčení zaměstnanci sám donesl, nebo mu je zasílal na své útraty, nebo
mu na takové vysvědčení opatřoval potvrzení gremia, naopak dle ře.če
ného ustanovení je zaměstnanec povinen, aby si vysvědčení od zamest!1avatele odnesl sám a gremiálni potvrzení sám si obstaral.
čís.

2836.

Cizozemskou pojišťovnu žalovati lze podle §u 87 j. n. na tuzemském soudě, v jehož obvodu jest sídlo tuzemské, byť i dosud do tuzeme
ského obchodního rejstříku nezapsané generální representace, do jejíhož oboru působnosti spadá sporná pojišťovací smlouva.
Proti dlužníkům pozůstalosti může se dědic dovolávati ujednaných
a zákonných sudišť, jichž dovolávati se byl oprávněn zůstavitel.
(Rozh. ze dne 21.

července

1923, R II 228/23.)

Josef F., tuzemec, uzavřel pojišťovací smlouvu na případ úmrtí
generálním jednatelstvím vídeňské pojišťovací společnosti
A. Po jeho smrti domáhala se dědička, bydlící ve Vídni, vyplacení pojistného v Kč a zadala žalobu na okresním soudě v Brně, opřevší ji co
do mistní příslušností o ustanovení §u 87 j. n. K námitce mistní nepří-

6

brněnským

slušnosti s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl. D ů vod y: Žalovaná
namítá především místní nepříslušnost, odůvodňujíc tuto námitku tím,
že má své sídlo ve Vídni a že v Brně jest pouze v obchodním rejstříku
nezapsané generální )ednatelství, které u~~vírá ,sm:ou~y poji~ťovací n~~
koliv samostatně nybrz j!l1enem a na ucet Vldenske spolecnost!. Pn
ústním jednání ďne 22. ledna 1923 změ;,il 'právní zást~pce žalobkyn~
označení žalované strany v ten smysl, ze zaloval1ou bytr ma akclOva
společnost pojišťující kapitály a důchody. ~a , život A. ve Vídni, které
žaloba měla doručena bytr k rukam genelallllho jednatelstvl pro Moravu a Slezsko v Brně. Zástupce žalované strany proti této změně žaloby ničeho nenamítal, naopak ~rohlásil; že .na cel,é~ svém přednesu
trvá i 'menem nynějšího žalovaneho a predloz!l take, Jak mu k navrhu
žalUjíc! strany bylo uloženo, ~čas řádně vystav~no~ pln?~ rr:oc pojišťu
jící společnosti A .. ve Vídn!. Zaloba byla pro n1lstm ne~nslusnost do~o
laného soudu odmítnuta ve smyslu §u 42 odstavec prvy J. n. Dokud zalováno bylo generální jednatelství společností A. v Brně, nebylo třeba
uvésti určité skutečnosti, z nichž se dá odvozovati, že dovolaný soud
jest místně příslušným, mistní příslušnost určuje se v takovém případě
sídlem žalované, stačí proto, by v žalobě byla vyznačena adresa žalované strany. Připustiv změnu označení žalované, kterou žalobkyně
v dalším průběhu rozepře navrhla, musel soud k námitce nepříslušnosti,
přes to, že žalobkyně nyní opomenula, příslušnost blíže dolíčiti, zkoumati zda jest na dále příslušným čilí nic, a to s hledIska ustanovení
§§ 87 a 99 odstavec třetí j. n. O § 87 j. n. se příslušnost nedá opříti. Sudiště toto předpokládá, že majitel obchodního podniku má v obvodu dovolaného soudu zvláštní závod a že se rozepře týká tohoto závodu.
Brněnské generální jednatelství společnosti A. není zvláštním závodem
ve smyslu §u 87 j. n. Není jednak, jak strany souhlasně udávají, ve
zdejším obchodním rejstříku zapsáno (proti ustanovení čl. Vll. odstavec druhý cís. nař. ze dne 29. listopadu 1865 čís. 127 ř. zák. a §u 2 zákona ze dne 29. března 1873 čís. 42 ř. zák.), není vůbec odbočkou samostatnou, neboť nebylo nikdy ani před převratem ani po převratu
oprávněno, samostatně uzavirati obchody pojišťovací, nýbrž zprostřed
kuje je pouze pro Vídeňskou společnost. Blll~ěnská odbočka jest proto
jen jednatelstvím, obchody zprostředkujícím, nikolív však uzavírajícím
a nelze proto příslušnost opříti ani o § 12 odstavec pátý zákona ze dne
23. prosince 1917 čís. 501 ř. zák., který zvláště stanoví použití §u 87
j. n. na spory 1 pojišťovacích obchodů v ten způsob, že pro žaloby, jež
se podávají z pojišťovacího poměru proti pojišťovateli, jest příslušným
také soud. v jehož obvodu jest pobočný závod pojišťovatelův, který
smlouvu uzavřeL 'Tvrzení žalobkyně, že smlouva ujednána byla s generálním jednatelstvím Brněnským, jest vyvráceno samou pojistkou, v níž
jest Vídeň označena jako místo uzavření obchodu. Že příjem posledního
pojistného stvrzen byl Brněnskou generální representací, o sobě nestačí, by Hm založena byla příslušnost ve smyslu výše uvedených zákonných ustanovení. Rek II r S n i s o u d zamítl námitku místní nepří
slušnosti. I) ů vod y: Rekurs žalující strany jest odůvodněn, poněvadž
okresní soud v Brně jest podle §u 87 odstavec prvý po případě druhý
j. n. k rozhodováuí této rozepře příslušným. Již při dřívějším pojetí to78'
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hoto místa zákona nebyl pojem závodu totožným s pojmem odštěpného
závodu dle čl. 21 obch. zák., zvláště pak bylo nerozhodno, zda závod
samostatně uzavíral obchody. Tím méně jest proto nutno, by odštěpný'
závod musel býti protokolován. Novelou o úlevách soudních nebylo na
tomto pojmu ničeho změněno, naopak byl onen právní názor posílen
tím, že do nového prvního odstavce §u 87 j. n. vedle pojmu závod byl
pojat též pojem »provozovna«. Dle svědecké výpovědi Viktora S-a
zprostředkuje generální representace v Brně obchody pro společnost
»A.« ve Vídni, provádí výplaty pojištěným a tomu přijímá od nich placení. I když není jasně stanoveno, kde byla pojišťovací smloúva uza
vřena na základě pojistky nelze o tom dojíti k uspokojívému závěru
-- vyplývá z předložené korespondence, že generální representace upomínala pojištěného o zaplacení nejméně jedné premie a že vyjednávala
o vyplacení pojistky s dědici pojištěného. Sporná věc souvisí dle toho
těsně s obchodní činností brněnské generální representace, takže jsou
zde všechny předpoklady §u 87 odstavec prvý, po případe druhý j. n..
N e j vy Š š í s o u ci nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Požadavku, by veškeré pro příslušnost soudu rozhodné okolnosti
byly uvedeny žalující stranou v žalobě (§ 226 c. ř. s.), bylo vyhověno.
Žalobkyně uvedla, že nabyla zažalované pohledávky dědickým nápadem, že zůstavitel, který pojišťovací smlouvu se žalovanou prostředni
ctvím její generální representace uzavřel a této premie platil v česko
slovenských korunách, byl československým příslušníkem, že zemřel
na území česl. republiky a že pojistka znějící na doručitele a řádně v tuzemsku k soupisu přihlášená, byla pojata do jeho pozůstalosti, projednávané u tuzemského soudu a s touto odevzdána žalobkyni a její sestře jako přihlásivším se dědičkám.
Udání tato stačí ku posouzení
otázky příslušnosti (§ 41 j. n.) a jeví se vzhledem k těmto udáním žalobkyně, žalovanou stranou doznaným, usnesení rekursního soudu správným. Nejde o otázku, za kterých okolností jest osoba, jež bydlí v cizini' a to v sídle žalované pojišťovny, oprávněna dovolávati se sudíště
dle §u 87 j. n., nýbrž o to, zda jest dědic oprávněn uplatňovati nárok
z pojištění tam, kde vznikl zůstaviteli nárok, pokud se týče tam, kde
má býti závazek splněn bez ohledu na to, zda bydlí dědic v tuzemsku
či v cizině. Tuto otázku nutno zodpověděti kladně. Dle §§ 531, 547 obě.
zák. představuje dědic, který přijal dědictví, ohledně tohoto dědictví
zůstavitele. Na dědice, jenž, pokud se týče dědictví, jest totožným se
zůstavitelem, přecházejí veškerá práva zůstavitelova, tedy i právo na
příslušnost určitého soudu v případě úmluvy. Není-li výslovné úmluvy
ohledně příslušnosti, platí obecné sudiště dlužníka, jenž, zdráhaje se
plniti svůj závazek ze smlouvy, má býti žalován (§ 65 j. n.). Jest proto
spornou otázku posuzovati tak, jako by žalujícím hyl tuzemec-zůsta
vitel nebo jeho pozůstalost, jež se domáhá splnění smluvního závazku,
Pro tuzemce platí však ustanovení §u 87 j. n. v plné míře. Pokud stě
žovatel popírá předpoklad použití důvodu příslušnosti podle tohoto zákonného ustanovení, není dle zjištěného stavu věci pochybnosti o tom,

že pojišťovaci smlouva vzešla v okruhu působnosti generální representace žalované pojišťovny v Brně, tedy v obvodu působnosti dovolaného soudu, že tato representace přijímala premie a je kvitovala že
vyjednáv~~a, o~ledně výpl?ty pojist~y.: dědici zůstavitelov~mi a že' polOVICI pOjlstene sumy take druhe dedlcce, v tuzemsku bydhcí, vyplatila
v čsl. korunách. Při tom není rozhodující okolnost, že tato generální representace, jak se ona sama nazývá, v tuzemském obchodním rejstříku
dosud zapsána není, jak ustanoveno čl. VII. odstavec druhý cís. riař. ze
dne 29. listopadn 1865 čís. 127 ř. zák. a § 2 zákona ze dne 29. března
1873 čís. 42 ř. zák., neboť z opomenutí tohoto nemůže vzniknouti poji~ť~vně žádné právo n~ ú~or tuze~ských záj~1l1níků, jil11ž má generalm representace, zalozena 11111110 SIdlo hlav11lho závodu jako přiro
zené středisko právních poměrů na ni se vztahujících, a soml závodu
dle,§u 87 j. n. us~adniti uplatnění)ich,,12ároků. Vzhledem k tomu, že pří
s;usnost d?volaneho ~oudu jest dana EZ d~e ustanovení §u 87 j. n., není
tl eba zabyvatJ Se otazkou, zda lze pnslusnost odůvodniti také ustano.
venim §u 99 j. n. K přerušení sporu dle §u 2 nařízení ze dne 21. dubna
~?21 .Čís. 173 ~b;. z. a n., ~ ~ěmuž by bylo nntno přihlížeti i z moci
urechu, nel1l pncll1y, ne!'ot zalobkyně vystupuje jako dědička, tedy
jako representantka pozustalostl po tuzemci, bydlivším v obvodu Čs.
republiky, kdežto žalovaná pojišťovna uzavřela obchod Brněnskou
te~y také tuzemskou generální representací (§ 1 (2) cit. nař. ve zněni
na::,v}. ze ,?ne 22. prOSInce 1922 ~IS. 377 sb. z. a n.) a jde tudíž o splnění
P0]1stovaCI smlouvy obollstranne v tuzemsku uzavřené.
Čís.

2837.

. Kdož jako zakladatelé dosud nezapsané společnosti s r. o. žalováni
JSou podle §u 2 zákona ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. zák. netvoří
nedílného společenství rozepře (§ 14 c. ř. s.).'
'
(Rozh. ze cine 24. července 1923, P I 544/23.)
V řízení o žalobě proti pěti zakladatelům společnosti s r. o. dosud
do rejstříku nezapsané, nedostavili se k prvému roku dva z nich. Návrh
žalo?c;, by proti těmto dvěma žalovaným byl vynesen rozsudek pro
zm~~k.a11l, s o II cl P ľ ves t o II c e zamítl, maje za to, že žalovaní
tvo n . led~otn?u stranu ~.e sporu, dle §~ 14 c. ř. s., takže účinky procesmch ukonu dostavlvslch se zalovanych vztahují se i na zmeškavší
žalované. Rek u r sní s o u ci zrušil usnesení prvého soudu a uložil
mu, by, nehledě k zamítacímu důvodu, znovu rozhodl o návrhu. D ů
vod y: Minění 'prv~ho, soudu, byl? by ovšem správným, kdyby bylo
Iz,: souhlaSItI s lIm, ze zal?vam tvon jednotnou stranu dle §u 14 c. ř. s.,
lec tomu odporUje toto zakonne ustanovení. Dle §u 14 c. ř. s. jest tu
Jednotnost strany tohko tehdy, má-li rozsudek dle povahy věci nebo
d!e záko~ného předpisu účinek na všechny společníky v rozepři. Tomu
vsak nem tak v tomto případě, závazek jejic" jest sice solidární leč
rozsudek může míti dle okolností případu různý účinek u každého
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z nich, poněvadž jde oprávni jedná!:í, pře~sev~até ,žalovanými ja~~
spoluzakladateli společnosti s r. ?, pn .če.'11Z, jejlc~ uča."t, mo~~a b~t~
ruzná, ale každý z nich zavázán jest sohdarne, tak,e ka.zdy muze"bytr
zvlášť žalován i zvláště odsouzen. Jest tedy patrno, ze nejde tu o pnpad
§u 14 c. ř. s. a že jeho předpisu nelze tu uŽítí.

čís.

Pokud jest manžel samojediný zavázán, zaplatili zubnímu lékaři za
oŠE:tření chrupu manželčina.

(Rozh. ze dne 24. července 1923, Rl 655/23.)

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Duvody:

Nemůže býti řeči o tom, že právní poměr mezi spolužalovanými jako
zakladateli společnosti sr. o. je toho rázu, že by účinek rozsudku proti
jednomu z nich vztahovati se musel i na všecky ostatní, jak toho při
jednotnosti společenství v rozepři vyžaduje předpis §u 14 c. ř, s. Dů
vodell1 žaloby v tomto případě jest solidární závazek spolužalovaných,
spočívající na předpisu §u 2 zákona o společnostech s r. o. Tato soli~
dárnost závazku nezakládá však jednotnosti společenství v rozepři,
poněvadž, jak soud rekursní v napadeném usnesení dovodil, může býti
ohledně jednotlivých spolužalovaných výsledek sporu různým, t.), n,1Ohou býti proti jednotlivým spolužalovaným vyneseny rozsudky ruzneho
obsahu a výsledku, což při jednotnosti společenství rozepře jest vyloučeno. Jest sice správným, že ohledně těch spolužalovaných, kteří
k prvému roku se dostavili a žalobní odpovědi včas podali, soud procesní po případě musí se zabývati otázkou jsoucnosti závazku ve smyslu
§u 2 zák. o společnostech s r. o. To však nemůže míti účinku, ať již
otázka tato' rozřešena bude jakkoliv, proti oněm spolužalovaným, kteří
k prvému roku se nedostavili, neboť jejich nedostavení se způsobilo, že
ohledně nich skutkový přednes žalobkyně, pokud důkazy po ruce jsoUcími není vyvrácen, považovati sluší za pravdivý, ať si tomu skutečně
tak jest čili nic. Názor stěžovatele, že není možno, aby rozhodovací
soud vyslovil, že z důvodu §u 2 zákona o společnostech s r. o. žalobkyni za zažalovanou pohledávku ručí jen některý ze spolužalovaných,
n5rbrž že ručiti musí bud' všichni, nebo žádný z nich, není správným,
nebol' právní poměr spoiužalovaných jako zakladatelů společnosti
s r. o. rozsudky různých výsledku proti jednotlivým z nich sám o sobě
nevylučuje, žalobkyně přece nebyla povinna všechny z nich jako solidární dlužníky žalovati, může ještě ted' proti jednotlivým z nich od
žaloby upustiti a má na vůli pohledávku svou vymáhati na tom ze spolužalovaných, kterého sama si zvoli. Proto, i když správným jest tvrzení
stěžovatele, že pro tento spor jest nerozhodným, jakým poměrem jednotliví spolužalovaní na zaplacení zažalované pohledávky jsou povinni
přisp,'ti tomu z nich, který pohledávku tuto skutečně zaplatí nebo bude
nucen zaplatiti, nemění se ní čeho na povaze závazku' spolužalovaných
jako závazku solidárního a nikoli jednotného, jaký společenství v rozepři ve smyslu §u 14 c. ř. s. vyžaduje, Poněvadž za tohoto stavu věci
jde zde o společenství v rozepři ve smyslu §u 13 c, ř. s, a nikoli o jednotnost společenství v rozepři dle §u 14 c, ř. S., jeví se dovolací stížnost neodůvodněnou a nebylo jí proto lze vyhověti.
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Zubní

lékař

domáhal se zaplacení

honoráře

2400

Kč

za provedení

zubolékařských prací na Else M-ové, na ní i na jejím manželi Viktoru
M-ovi. Viktor M. byl ředitelem, EIsa M-ová kromě toho majitelkou
domu. ,P r o: e sní s, o u ~ p;- v é s t o I i c e vyhověl žalobě pouze
ohledl:e manzela, zamltl vs~k zalobu protr manželce. D u vod y: Žalovany Viktor M. jest jedme zavazán, by dle §u 91 obč. zák. zaplatil
náklady lékařského ošetření manželčina (sr. rozhodnutí ze dne 16

~vě,tna_ 1907, čís. 37?7 sb.) a nepřístupuje pouze ku závazku manžel~
cllle. Zalobce nemuze se odv_lávati na to, že mu žalovaná ručí dl
I 1?2
zák.,
'práci objednala. Žalovaná nevystupovala
\ lastl1lm jll1en~m, nybrz, Jako zn;ocllltel~a svého mUže (§ 1034 obč.
~ak.). Nelze mltr za to, ze, by tu sl? o vylohy, převyšující obvyklý rozsah, Z rozs:ldku, pokud JIm byla ""Ioba proti Else M-ové zamítnuta,
odv,~lal se }a!obce. ~ d vol a c í "o u d rozsudek v napadené části
zruslI a prrkazal prvemu soudu, by, vyčkaje pravomoci, věc znovu
projednal a rozhodl.
Ne j v y'š š í s O u d nevyhověl rekursu.

~u

obč.

iež~o

t~

D

ů

vod y:

" S ~rávl~íl:1 náz,orem f:kursního soudu, vysloveným v ten rozum,
ze v za.sade je~t sl;ce m~nzd, p~ rozu~1'U §u 91 obč, zák. povinen, zaplatIlI utraty leče:" zubu, je,z 51 manzelka objednala, byl-li s léčením
tI!TI, slozumen, .avsak jen s tm, obmezením, že výše těchto útrat odpo- .
Vida jeho .J?0vI,:no~!~, poskytnouti své manželce slušnou, to jest majetku po prrp,ade prrj,?,um a stavu jeho přiměřenou výživu, - jest souhlaSitI. Nema-lr 11lan~el v době, objednávky jmění ani příjmů, jež by
osplave~1I11l1y, objedno,:vku zubl1lch .1 ad ve zlatě, přesahujících míru
obyčej ne potreby,. muze nastati povrnnost manželky, by sama zaplatila,
co ,sll,1ad tuto mnu a nad yo:něry svého manžela objednala (§ 1152
obc. }~k.). J:st pl.oto zapotrebl, aby byla probrána otázka majetkových
po?,e~u m,,;nzelovych v. době objednávky. Souhlasiti jest také s dalším
pl aVlllm nazo:em rekurslllho soudu, že tato zásadní povinnost manzelova n~vylucule lllkterak vlastního závazku manželky, neboť zásada
svo~od~eho majet~u manželčina, jímž může sama volně nakládati a
:",UZ jeJI)en ,t~nkrate, .Je-Ir mu správa majetku svěřena (§ 1238 obč.
zak,!, pnpoustr takoveto převzetí smluvního závazku vedle povinnosti
ma?zela p~/ozum,ll §§ 1042 a 91 obč. zák. Nařízené doplnění řízení
jevI se tm1rz nutnym s hlediska právního,
čís.
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S?udně složená věc (§ 1425 obč, zák.) může jakmile o slID:ení b la
druha strana uvědoměna, býti skladateli vydána' jen tehdy, když si ~-
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dání její vymíni~ nebo druhá strana s tím souhlasi, anebo když mu
nárok na vydáni byl přiznán rozsudkem.
(Rozll. ze dne 24.

července

1923, R I 673/23.)

f;.;-;;j
josef H. byl žalován Drem M-em o zaplacení palmáru a složí! na
soudě vkladní knízku na 5000 Kč, maje za to, že zažalovaná pohledávka
jest přiměřena pouze do této výše. Když pak byl spor rozhodnut v ten
smysl, že Dru M-ovi přiznáno 30.716 Kč, zažádal josef H. na soudě
o vydání knížky. S o udp r v é s t o I i c e žádosti vyhověl, rek u r sní
s o u d ji zamítl, ježto by tu musilo býti svolení Dra M-a (§ 1425
obč. zák.), jehož tu však nebylo.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
C' -

Důvody:

Dovolací stížnost stala se bezpředmětnou a mimo to je neopodstat c
něnou. Bezpředmdna stala se tím, že, jak ze spisů plyne, knížka, o jejíž
vydání jde, byla stěžovatelovým odpůrcem dle usnesení ze dne 2. června
1923 pro jeho vykonatelné pohledávání zabavena. a stěžovateli již z tohoto důvodu vydána býti nemůže. Co se týče neopodstatněnosti dovolacího rekursu, jest ovšem správné, jak se v něm uvádí, že stěžovatel
složiv dne 14. ledna 1922 na soudě pro svého odpůrce ve sporu o nyní
exekučně již vymáhaných 30.716 Kč 15 h částku 5000 Kč, nepozbyl
tímto složením vlastnictví k složenému penízi, ale z toho nenásledovalo,
že by mu složená částka, než byla zabavena, musela býti na jeho požádání soudem zpět vydána. Stěžovatel složí! uvedenou částku pro
svého odpůrce a to bezvýhradně, odpůrce bylo složení uvědoměn, neodmítl je, také s vydánim deposita, jak viděti z toho, že proti vydání
prvním soudem povolenému rekuroval, nesouhlasil a stěžovatel si rozsudku, kterým by mu byl nárok na vydání deposita přiznán, nevymohl.
Depositum složené na soudě dle §u 1425 obč. zák. lze však skladateli
jeho vydati toliko za předpokladů právě uvedených, tedy buď že si složitel vydání jeho vymínil, nebo odpůrce s ním souhlasí nebo mu nárok
na vydání byl přiznán rozsudkem. Z toho, že stěžovatelův odpůrce,
když vedl zajišťovací exekuci pro svou pohledávku, na depositum zřetel
nevzal a vedl exekuci pro celou pohledávku, aniž by složenou částku
odpočítal, nedalo se, aspoň s bezpečností (§ 863 obč. zák.) souditi na
vzdání se nárokn na depositum, případně na souhlas s jeho vydáním.
čís.
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Kolektivni zastoupení veřejné společnosti znamená, že všichni kolektivní zástupci musí při dotyčném právním jednání spolupůsobiti a
že právní jednáni toliko jednoho z nich pro společnost závazku nezakládá. Toto omezení platí pro právní jednání jakéhokoliv druhu; nerozeznává se mezi obcbody běžnými a obchody mimořádného dosahu.
(Rozll. ze dne 24.

července

1923, Rv I 196/23.)

Filmová firma j. B. N. a spol. sestávala ze dvou společníků Karla
V-a a josefa Bohumila N-a, z nichž Karel V. mohl zastupovati společ
nost samostatně, josef Bohumil N. pouze kolektivně s Karlem V-em.
Zalobkyně domáhala se na firmě j. B. N. a spol. náhrady škody, ježto
nebylo dodrženo ujednáni, jež byl s ní ujednal josef Bohumil N. Zaloba
byla zamítnuta s o u d Y vše.c h tři s t o I i c, N e j v y š ší m s o udem z těchto
důvodů.
ZalObkyně uplatňuje jen důvod nesprávného právního posouzení věci
ve smyslu §u 503 čís. 4 c. ř. s., který spatřuje v tom, že není správným
názor odvolacího soudu, jakoby společník veřejné společnosti, který
oprávněn jest zastupovati společnost jen kolektivně s druhí'm společní
kem, nemohl za společnost samostatně uzavříti nižádné právní jednání,
tvrdíc, že i takový společník může samostatně za společnost uzavirati
obchody běžné, které náleží k předmětu dotyčného podniku, že omezení
shora zmíněné týká se jen obchodů mimořádného dosahu a že v tomto
případě jednalo se jen o běžný obchod. Avšak tento dovolací diívod není
oprávněným, názor dov6latelův jest mylným a naopak nižší soudy posoudily věc po stránce právní úplně správně. Podle souhlasného skutkového zjištění obou nižších soudů pozůstává žalovaná firma dle zápisu
v obchodním rejstříku ze dvou veřejných společníků, z .nichž Karel V,
může zastupovati společnost samostatně, kdežto josef Bohumil N. pouze
kolektivně s Karlem V-em; josef B.ohumil N. uzavřel ujednání, o které
v tomto sporu jde, se žalující firmou sám a není dokázáno, že Karel V.
s jednáním j. B. N-a jakýmkoliv způsobem byl prohlásil svůj souhlas.
Kolektivní zastoupení veřejné společnosti znamená podle čl. 86 čís. 4
obch. zák., že zastoupení to jen ve společenstvi kolektivních zástupců
může býti prováděno, že všichni kolektivní zástupci musí při dotyčném
právním jednáni spolupůsobiti a že právní jednání toliko jednoho z nich
podle čl. 115 obch. zák. pro společnost závazku nezakládá, Takové omezení platí pro právní jednání jakéhokoliv druhu, v plném rozsahu článku
114 obch. zák. a nelze tu rozeznávati mezi obchody běžnými a obchody
mimořádného dosahu, jak tomu chce dovolatelka, nehledíc ani k té okolnosti, že jest pochybno, zdali v tomto případě jednalo se o obchod běžný,
což tvrdí dovolatelka, či o obchod, vybočující z pravidelného provozování podniku, což zase tvrdí odpůrkyně dovolatelky. Posoudil tedy odvolací soud věc po stránce právní bezvadně, vysloviv, že z jednání j. B.
N-a závazek žalované firmy nevzešel. Poukaz odvolatelky na to, že za
takového stavu věci měl by veřejný společník, který jest oprávněn společnost jen kolektivně zastupovati, méně práv, než mnohý obchodni pomocník, nemůže na věci nic změniti, neboť takový případ jest při kolektivním zastoupení skutečně možným. Vedle toho dlužno však dovolatelku odkázati ještě na další zjištění nižších soudů, že totiž záležitost,
o kterou v tomto sporu jde, byla čistě soukromou věcí žalobkyně a josefa
Bohumila N-a a že J. B. N. jménem firmy nejednal, což podle čl. 114
odstavec druhý obch. zák. již samo o sobě bylo by k zamítnutí žaloby
proti firmě stačilo.
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O Ú vod y:

Cís. 2841.
Právní povaha kolektivní smlouvy uzavřené mezi majitelem divadla
a »Organisací československého herectva«. Výpověď této smlouvy daná
majitelem divadla uvedené organisaci platí pro služebni poměr mezi majitelem .divadla a dotyčným hercem, leda že by mezi majitelem divadla
a hercem byla v tom ktérém směru zvláštní úmluva, dovolená smlouvou
kolektivní.
(Rozh. ze dne 24. července 1923, Rv I 543/23.)
žalobce byl hercem u žalované majitelky divadla. Jeho služební po-

Dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatňuje žalobce vzhledem
na minění soudu odvolacího, že výpověď kolektivní smlouvy, dána žalovanou stranou organisaci československého hereclva, platí pro služební poměr mezi žalobcem a žalovanou; žalo~ce má za ,to, že on ~ě~
obdržeti od žalované výpověd' a to podle članku dr~~eh? k~leklIvl11
smlouvy výpověd' tři měsíční. Mínění žalobcovu nel 7e pnsvedčllI .• ~ kolektivní smlouvy vysvítá, že mimo tuto koleklIvl11 smlouvu melI neb
aspoň mohli divadelní podnikatelé s každým svým z~městnancem u~a
vříti smlouvu zvláštní, jež v druhém článku ~0leklIvl11 smlouvy l1:,zvana
jest »ústním ujednáním, jež l~lůže býti 7amestnayatel~m a zame;;tnan:
ce111 též písemně potvrzeno«'; Zalobce z111101l se v zalobe ,0 s,mlo~vE> a~lz
uvedl zda tím míní smlouvu zvláštní čí smlouvu kolekhvl11; pn ustl11m
přelíč'eni v první stolici však obě str~ny pře.dnesly souhl~~ně; že vedle
kolektivní smlouvy žalovaná neuzavrela, s zal~b,ce,;, z.vlas~ll1 sml,ouv~
námezdní (služební). Z toho následUJe, ze v pn.cl11~ vy povedl sl~zebl11
smlouvy může mezi žalobcem a žalovan.ou pblIlI Jen ust,anovem druhého článku kolektivní smlouvy, nebo zakonne ustanoven.1 §u 1159 a)
'okud se týče §u 1159 b) obč. zák. žalobce opíral žalobm nárok pouze
~ druhý článek smlouvy kolektivní, .podle je~ož dr~h~ho o,dstavce lze
smlouvu tuto vypověděti s obou stran aspon 3 mestce pr~d koncen:
smluvní doby. Poněvadž, jak již nahoře bylo uv~d~no, v prv11lmodstavcI
článku druhého kolektivni smlouvy se rozeznaya meZI smlouvou ko~
lektivní a zvláštní úmluvou zaměstnance se zamestnav~telem, koleklIym
smlouvu pak podle jejího nadpisu uzavřela Orgamsa~e ces~oslovenskeh?
herectva za všecky zaměstnance v jejich zastoupem, dl~z~lO usuzov~tl,
že výpovědní ustanovení, obsažené v ~ruhém odst~vcl clanku dru~eh~
kolektivní smlouvy, týkalo se pouze teto kol:klIvm sm:ouvy, ~zav:en~
Organisací čsl. hereclva jako zástupcem vsec,h zamestnancu, ,1lIkoh
zvláštní úmluvy uzavřené mezi tím kterým z,:n;estnancem .a 7amestnavatelem, jakož i, že výpověd' podle druheho clanku koleklIvm, smlouvy
mohla býti dána jmenované organisaci, a pIa lIla 1 pro. zan;estnance,
organisaci zastoupené. Zjištěno jest, že zalovana dala vYJ'0veď kOl;ktivní smlouvy Organisaci čsl. herectva v čas. POku?,tedy zalob~e oplfal
svou žalob ní žádost o tuto kolektivní smlouvu, I1IZSI soudy pravem ho
odkázaly na tuto výpověd' a právem uZll.aly, !e. sml?~v~ ~Iužební me:i
žalobcem a žalovanou pominula touto vypovedl. Mmem zalobcovo, ze
žalovaná měla vý·pověd' dáti jemu samému, nelze podle toho,. co. ,byl?
uvedeno vyvoditi z kolektivní smlouvy, a vzhledem na skutkove z]lstem,
dle něh;ž strany neuzavřely spolu žádné služební ,s,;,louvy,o nelze je v~
voditi ani z takovéto smlouvy, nýbrž mohlo by bylI Jen dusledkem za-o
konnych předpisú o smlouvě služební. V této přičině nelze p~o ~rávní
poměr stran užiti ani ustanovení živnostenskeho, zakona, . al1l . za~~na
o obchodních pomocnících, kteréžto zákony neplalI pro herce, nybrz Jen
ustanovení §u 1159 b) (§ 1159 a) obč. zák., jak bylo t,aké ji~ nah?ř~
uvedeno, Podle těchto zákonných ustanovení lze sluzebl1l pomer zrusllI
výpovědí aspoň 14dcnní (4nedělní); žalobce však v, tomto sporu sám
výslovně doznal, že žalovaná dopisem ze dne 30. kvetna 1922 dala mu

měr k žalované upraven byl smlouvou, uzavřenou mezi »SdruženÍm stá-

IS"Ch divadel«, jehož členkou jest žalovaná, a »Organisací českosloven
ského herectva«, jehož členem jest žalobce. Dle čl. 2 odst. ll. této kolektivní smlouvy bylo lze smlouvu tu vypověděti z obou stran u stálých
divadel aspoň 3 měsíce před koncem' smluvní doby. Dne 15. dubna
1922 vypověděla žalovaná kolektivní smlouvu »organisaci českosloven
ského herectva.« Zalobce tvrdil, že dle této kolektivní smlouvy
končila jeho smluvní doba dne 31. července 1922 a mohla dle
článku 2 odstavce ll. kolektivní smlouvy žalobci býti dána výpověď nejpozději dnem 30.· dubna 1922, t. j. tři měsíce před uplynutím ,mluvního roku. Strana žalovaná však dopisem ze dne 30. května
1922 olnámila žalobci, že pro nové období, počínající dnem 1. srpna
1922 s ním smlouvu obnoviti nehodlá, a dala mu zároveň výpověď. Tato
výpověď jest prý neplatnou, poněvadž nebyla dána ve lhůtě stanovené
kolektivní smlouvou, proto také služební poměr žalobce k žalované
straně prý nezanikl, byl tedy obnoven i pro divadelní rok 1922-1923
a jest prý tudíž žalovaná povinna platiti žalobci po celé toto obdobi
měsíční služné 750 Kč. Žalobu dOI11'áhající se služného za dobu od
1. srpna 1922 do 31. července 1923 o Lan i ž š í s o u d y zamítly,
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Pokud týče se nesprávného
právního posouzeni věci po stránce právní, tu nelze souhlasiti s náhledem odvolatelovým, že kolektivní smlouvou upraveny byly jen podmínky služebnlho poměru a nikoli doba služebního poměru. Již z nápisu
kolektivní smlouvy je patrno, že smlouva uzavřena byla na dobu od
1. srpna 1921 do 31. července 1922. Článek 2 odst. 2 této smlouvy zní:
"Smlouvu tuto lze vypověděti s obou stran u stálých divadel aspoň
3 měsíce před koncem smluvní doby. Během smluvní doby lze poměr
smluvní zrušiti pouze ..... a to tříměsíční výpovědní Ihůtou« ..... .
V odstavci 3 téhož článku pak se praví: »Z těchto ustanovení plyne, že
smlouvou kolektivní upraveny byly nejen podmínky služební (k nimž
náleží i doba smluvní), nýbrž .i tato doba služební a že po uplynutí
této doby poměr služební a nikoli jen podmínky služební se zruší. Tento
poměr služební na základě kolektivní smlouvy byl také výpovědí v čas
danou zrušen a nebylo třeba ještě zvlášť žalobci výpověď z něho dávati. Přes to však upozornila žalovaná žalobce, že s ním již neuzavře
nové smlouvy na příští divadelní rok, který počíná dnem 1. srpna 1922.
Tím 111U byl~ přesně naznaČena doba, do které služební poměr trvá,
dnem 31. července 1922 tento služební poměr dle §u 1158 obč. zák.
skončil a nemůže žaldbce činiti nárok na 3niěsíční výpověd'.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

\
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výpověď

a oznámila mu, že pro nové, dnem 1. srpna 1922 počínající
období nehodlá smlouvu s ním obnoviti. Tato výpověď vyhovovala tedy
zákonu a žalobci nestala se křivda, když odvolací soud uevyhověl jeho
odvolání do rozsudku prvého soudu, jímž jeho žalobní žádost byla zamítnuta.
čís.

2842.

§ 99 j. lL má na mysli jmění od sporného nároku odlišné, nikoliv
od zažalovaného nároku odvislé.
(Rozh. ze dne 24.

července

vzáj;mné .l~lně~~, t~dy jen tehdr k~yž žalova~ý sá~ splní neb alespoň
I11USI spll1ltl svuJ zavazek ku vracel11 37.200 Kc, touze listinou převzatý.
Bude-Ii však dokázáno, co strana žalovaná tvrdí, že žalobcův nárok na
zaplacení 37.200 Kč právně není platným, protože se ialovaní zavázali
jen z omylu, žalobcem zaviněného, o totožnosti bankovek, není ani nároku strany žalované proti žalobci na vydání toho, co žalobce od státu
za tyto bankovky prý dostal. Pro tuto těsnou souvislost obou nároků
nelze jeden z nich vzíti za základ příslušnosti soudu pro spor o druhý.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

1923, R II 299/23.)

Dóhodou ze dne 6. března 1920 zavázala se žalovaná vídeňská firma
zaplatiti tuzemské firmě K. a O. 37.200 Kč jakožto náhradu za škodu,
způsobenou placením padělaných bankovek. Naproti tomu zavázala se
firma K. a O. vyplatiti žalované firmě odškodné, jehož se jí dostane od
státu za padělané bankovky. Pohledávka firmy K. a G. přešla na žalobce, jenž se domáhal na žalované firmě zaplaceni 37.200 Kč žalobou,
zadanou u tuzemského soudu ?- opřenou co do místní příslušnosti
o § 99 j. n. vzhledem k pohledávce žalované firmy proti tuzemské firmě
K. a O. (nyní proti žalobci), mající (-m) sídlo v obvodu dovolaného
soudu. Námitku místní nepříslušnosti pro c e sní s o udp r v é s t oI i c e zamítl, rek u r sní s o u d jí vyhověLD ů vod y: Strana žalující mohla by se sudiště majetku ve smyslu §u 99 j. n. úspěšně dovolávati jen tehdy, kdyby dokázala okolnost, žalovanými popřenou, že žalovanému přísluší proti žalobci domnělá pohledávka. Strany nabídly
o tomto sporném skutku důkazy. Ale soud na tyto důkazy neuznal, maje
za to, že by stačilo k opodstatnění sudiště podle §u 99 j. n., i kdyby
ona pohledávka strany žalované byla nejistá co do výše a vůbec byla
podmíněná a sporná. Toť je zásadně ovšem pravda. Než zde o to nejde.
Tu běží podle tvrzení strany žalované o to, že ona pohledávka vůbec
není po právu. Toto tvrzení je do nejkrajnější míry pravděpodobné, protože lze míti vážné pochybnosti, zda bylo vyhověno podmínkám, za
kterých se podle nařízení ze dne 17. listopadu 1921, čís. 8 sb. z. a 11.
z roku 1922, a vyhlášky ze dne ll. Února 1922, čís. 46 téže sbírky povolovala nahrada za bankovky opatřené padělanými kolky. Bylo by proto
~ývalo, nezby!no, provésti nabízené důkazy, zda pohledávka je po právu
CI nem. V dusledku toho bylo by vlastně bývalo napadené usnesení
v tomto bodu pro kusost řízení zrušíti a naříditi jeho doplnění. Ale soudu
druhé stolice se nezdálo toho ·potřeba, protože má za to, že i tehdy
kdyby ona pohledávka žalované strany skutečně byla po právu, přec~
by nebylo,lze na ni ~aložiti ;;udiště eodle ~Ll 99 j. n. Vyžaduje totiž toto
ustan,o,:em ;naJet;k z~lovaneho, od zalobl1lho Mroku naprosto rozlišný,
najme upl ne nezavlsly na rozhodnutí o právní jsoucnosti žalobního nároku. O takový majetek se však žaloba neopírá. Domnělá pohledávka
žalované strany proti žalobci je těsně spjata se žalobním nárokem jehož
osud. musí sdíleti. J;,ť přece sal11ozřejmo, že žalovanému onen' nárok
z lIstmy ze dne 6. brezna 1920 proti žalobci přísluší jen jako nárok na

Ja,ko jl11ění, ~ tuzemsku se nalézající, které po rOzumu §u 99 j. n.,
protoze zalovany v tuzemsku nebydlí, má založiti příslušnost dovol a~lého so.udu pr? zahájenou rozepři, uvádí žalobce nárok plynoucí pro
zalovaneho z Ujednání ze dne 6. března 1920, že totiž firma K. a O., od
~íž zažalovaná pohledávka prý na žalobce přešla, je povinna vyplatiti
~.alovaném~ to,. co po případě jako náhradu obdrží za bankovky, které
JI pro padelane kolky na nich byly zadrženy. Právem rekurs ní soud
neuznal t<;nt.? nárok žalovaného proti firmě K. a O. po případě proti žalobCI za Jmení, které by mohlo založiti příslušnost dovolaného soudu
d:~ §~ 99 j. n. Jak ~ obsahu ujednání ze dne 6. března 1920 vychází,
pnslusel
Onen ,n~ro~ na .náhrad~ žalova~ému teprve tehdy, kdyby
27200 Kc, o ktere Je zalovan, fmne K. a O. po případě žalobci jako
]eJII11U, nastupcI zaplatil nebo zaplatiti byl za povinna uznán. Ježtožalova,ny dobr.ovolně zaplatiti se zdráhá a jest žalován, jest nárok žalovaneho odVIslým od výsledku nyní zahájeného sporu, takže není nároker;' salm~t~tným; od, ~ažalovaného nároku odlišným. Ale § 99 j. n.,
mlu':.,:, .0 Jmem, nalezaJlCl1n se v tuzemsku, které má proti cizozemci
zalozll! v tuzemsku sudiště, zřejmě má na mysli jmění od sporného nároku odlišné, nikoli od zažalovaného nár"oku odvislé. žalovaný také
dosud ~aroku, z onoho ujednán~. pro, něho plynoucího, neuplatňoval a
neuplal!luJe, a Je vzhledem k nanzem ze dne 17. listopadu 1921, čís. 8
sb. z. a ll. z roku 1922 vůbec otázka, zdali jej uplatňovatí bude. žalobce
žalobou přivádí teprve nárok žalovaného na povrch a si tak vlastně
sám zakládá sudiště pro svou žalobu. To ovšem s ustanovením §u 99
J. n. srovnal! nelze .. T~kó by ~ylo př,isvědčením k sudišti dle §u 99 j. n.
v}omto sp.oru do Jlste mlry predbíhano skutkovým a právním poměrům
veCI hlavni a k tomu spor o příslušnost není. Příslušnost dovolaného
soudu dle §u 99 j. n. dána není a bylo dovolací rekurs jako neopodstatněný zamítnouti.

?y

čís.

2843,

Dráha neruč! za zaviněnl svého zřízence, jedoucího neslužebně
vlakem.
(Rozh. ze dne 25. července 1923, Rv I 197/23.)
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14'47

do Nymburka,

chtěla žalobkyně

vystoupiti

dveřmi

po levé

straně vozu. Ježto vlak ještě zcela nestál, zachytla se dveří po pravé
straně vozu. V témž voze jedoucí železniční zřízenec Josef Z., jenž právě
nekonal službu, vystoupil rovněž v Nymburce, avšak po pravé straně
vozu a, právě když žalobkyně přidržovala se dveří, přirazil je, čímž byly
žalobkyni dva prsty přiskřípnuty. Žalobní nárok proti dráze na náhra.du
škody uznal pro c e sní s o udp r v é s tol i c e co do důvodu z po-

lovice po právu, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání žalobkyně, uplatňující dovolací důvody čís. 3 a 4 §u 503
c. ř. s., není opodstatněným. Rozhodnutí tohoto sporu závisí, když
otázka, zda zde jde o příhodu v dopravě, není sporna, o zodpovědění
otázky, zda železniční zřízenec Josef Z., který poškození žalobkyně zavinil, v tomto případě byl osobou, které dráha k vykonávání provozu
používala a za kterou ve smyslu §u I zák. ze dne 5. březl12. 1869 čís.
27 L zák. ručí. Soud procesní zodpověděl otázku tuto kladně, poněvadž
prý Josefa Z-a, který svým povoláním jest železničním zřízencem, nelze
pokládati za osobu třetí, i když tehda skutečně dopravní službu při
vlaku nekonal, nýbrž bezplatně jel v režií z Litoměřic, kde službu byl
konal, do Nymburka, když jel tehda ve stejnokroji železničního zří
zence, a jako takový neoprávněně na protější straně, než která pro vystupování cestujících byla určena, dvéře vagonu otevřel a zase zavřel,
aniž se přesvědčil, zdali jednáním tím škoda cestujícím způsobena býti
nemůže, a tudíž ručení žalovaného za něho ve smyslu předpisu §u 2
naduvedeného zákona jako za osobu třetí není vyloučeno. Soud odvoJuCÍ napro(i tomu jest na stanovisku, že železniční zřízenec Josef Z.
tehdy, i když jel v režii ze služby z Litoměřic do Nymburka, nebyl
osobou, které dráha k provozu používala, a že tudíž, i když zde jde
o železničního zřízence, byl v tomto případě osobou třetí, za kterou
dráha nezodpovídá. Soud dovolací shledává názor soudu odvolacího
správným, neboť nemůže býti pochyby o tom, že vzhledem na zjištěný
stav věci Josef Z.,i když jest železničním zřízencem, tehda nebyl osobou
ku provozu žalovaným používanou, neboť jel z Litoměřic do NymburKa
ze služby jako každá jiná třetí osoba a otevření dveří a jich zavření na
opačné straně vlaku, než kudy se mělo vystupovati, nepředsevzal ve
své vlastnosti jako železniční zřízenec tenkráte ku provozu používaný,
nýbrž jako třetí osoba na vlastni zodpovědnost a nebezpečí. Zdali tehda
jel ve vlaku ještě ve službě čili nic, na váhu nepadá, neboť jest to nerozhodným pro posouzení otázky, zda byl tehda osobou, ku provádění
provozu žalovaným používanou. Tou, i když ve službě jel, jistě nebyl.
Pro správnost názoru tohoto mluví též ta okolnost, že zákonné ručení
železnic za osoby třetí jest výjimkou ze zásady, že za cizí vinu nikdo
neodpovídá. Proto pojem osob k provozu užívaných vykládati se musí
přesně a tudíž se vztahuje jen na ty osoby, kterých dráha v tom kterém
případě skutečně ku provozu, ať již ve vlastnosti jakékoli, užívá, nikoli
extensivně na všecky železniční zřízence, ať již s provozem měli co či-

niti čili nic. Otázka, zdali Josef Z. jako železniční zřízenec s pr'eclpl'
.
k cemI. ,ze I eZn!'č"
sy
a ln,stru
. mmI b_y I a musil býti obeznámen, na váhu nepada, ne~oť)osef Z. jednal ,tehdy,proti, pl~tn~m předpisům nikoli jako
zeleZlllčl1l znzenec v doprave pouzlvany, nybrz jako třetí osoba a toto
jeho jedná~Í s jeho vlastn?sti žele:;l1ičního zří~ence v žádné spojitosti
nebylo. Otazku, zdah jedna se o pnhodu neodv.al!telnou, sluší zodpověděti k!adně, ,~eboť ~elze při!,ozeně žádati, aby žalovaný svými zří
LenCI ,stale v o~l~h drzel kazd~ho vlakem dopravovaného cestujícího,
jellkoz tento staly d?hled na vsecky cestující přirozeně jest nemožným
a ko?dukte5 tehdy pn vla.,ku v dopravní službě používaný nemohl před
pokladatr, ze Z. svemocne na druhé straně vlaku vystoupl.
čís.

2844.

J.>ou~~ na §, 1~95" odstave~ d~hý, obč. zák. v §u 1305 obč. zák.
nove znem znaCI, ze vykonu prav JSou dány subjektivní hranice.
Kdo zažaloval směnku věda, že podpis směnečně zavázaného byl
tře~í osobou p~dělán" dopouští se proti žalovanému civilního bezpráví
a J~st .m~ povmen n:mrad~?, byl-ti žalovaný, nepodavší námitek proti
smenecnemu platebmmu pnkazu, nucen směnečnou sumu zaplatiti.
(Rozh. ze dne 26. července 1923, Rv I 507/23.)
• Banka O. podal~ na .žalobce směnečnou žalobu o 6.000 Kč a ježto
zalobcl nepodah namltek, byh nu.cel1l zažalovaný peníz i s útratami
zaplatiti. žalobou na banku O. a jejího dirigenta K-a domáhali se žalobci náhrady 6.000 Kč a útrat směnečného sporu, tvrdíce, že banka O.
l'0dala směn~ční žalobu, ačkoliv jí, jakož i spolužalovanému jejímu dingentu K-OVl bylo známo, že podpisy jejich jako akceptantů na směnce
o~,,~kh nepocházejí a jsoou tudíž pad~lány, a spatřujíce v tom jednání,
pnclcl ~: dobrym mravum a tedy duvod k náhradě škody po rozumu
§u 1295, odstavec druhý obč. zák. Pr.ocesní soud prvé stoI i ~ e žalob~ zamítl. D ů V? L~ y: Ustanovení §u 1295 odstavec druhý
?bc ..zak. m~ na mysh zneu:;ltr vlastního práva za zřejmým účelem, poskQdllI druheho; ]Cst tedy treba, by výkon práva příčil se zásadám dobr~ch mra~ů, a by ,škoda'"druhému tín; c;působená, byla tím, kdo právo
sv,: vykonava, takc zamyslena. Podal1l žaloby jest pouhým výkonem
prava formálního, tedy práva, jež pod ustanovení druhého odstavce
~u 1295 obč., zák. podřa~iti nelz,:;, ža!ovaný má právo a možnost proti
zalobl1lmu naroku se bramtr a vltezne jej odraziti. Nebránil-li se způ
sobem v zákoně předepsaným, a vzešla-li mu z toho škoda, nelze pří
Čll1~ .škody ,hledati ~ pOdál;í žaloby (třebas i 'neodůvodněné), nýbrž
je~m~ ~ necmnostr zalovan<;ho .. Ná~:?r žalující strany, že podání smě
~ecne .zaloby ~a?ko~ O., ~ckohv jl bylo známo, že žalovaní (nynější
zalobcl) prohlaslh, ze smenky nepodepsali, příčí se dobrým mravům
neh~, s?íl~ti, ježto 'Ce~l by k těm neudržitelným dúsledkům, že by poúhé
poprem naroku dluzmkem znemožnilo podání žaloby vůbec, bez ohledu
zda. popření to je odůvodněno a pravdivo čili níc, což právě dlužno zji~
sbl! teprve v řízení soudním. Ustanovení §u 408 odstavec prvý c. ř. s,
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dává vitězné straně právo žádati po připadl' odškodněni na odpůrci,
jenž spor patrně svévolně vedl. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
D ů vod y: Nárok žalob ní opirají žalobci o ustanovení §u 1295 obč.
zák., dle něhož zodpověden jest i ten, kdo způsobem, dobrým mravům
se příčícím, zúmyslně způsobí někomu škodu, avšak, pokud jde o vykonáváni práva, jen tehdy, když výkon práva zřejmě měl za účel, druhého
poškoditi. V tom, že žalovaná strana podala žalobu na základě směnky,
žalobci nepodepsané, nelze ještě shledati jednání, příčící se zásadám
dobrých mravů, ježto tu jde o uplatňování byť i domnělého práva pořadem, v zákoně upraveným, v nčmž žalovaným jest dána možnost brániti se úspěšně proti žalobě. Žalobci měli také možnost proti žalobě
směnečné brániti se s úspěchem nám~tkami, toho však neučínili a nechali naopak platebni příkaz vejiti v moc práva. Utrpěli-li tedy žalobci
škodu na majetku, nemohou důvod toho shledávati v tom, že žalovaná
strana podala na ně žalobu, nýbrž jedině v tom, že nepodali námitek
proti platebnímu přikazu, aČ tak beze vší pochyby s úspěchem učiniti
mohli. Z toho však následuje, že si žalobci škodu způsobili vlastním
opomenutlm, jehož následky tudíž nésti musí. Ostatně nelze přehléd
nouti, že ani sami žalo.bci netvrdi, tím méně pak prokázali, že podání
směnečné žaloby se strany žalovaných zřejmě mělo za účel poškoditi
žalobce.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.

II
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zák. Byť i žalovaná užila vůči žalobcům svého směnečného
.
v mezích vyměřených a tedy by jí předpis §u 1305 obč. zák d prlav~
'd"l '
.
.
. z an lve
s~e Cl, pre~elen cltac,e §u 1295 ll. obč. zák. ukazuje, že výkonu řeče~eho .prav~ je]lho p~loz~ny jsou subjektivní hranice. Věděla-li žalovaná,
ze_ JeJlv~menečl1~ pravo jest založeno na tresťním 6 n u třetích osob, pro
tento c!n tr.es!n"m rozsudkem odsouzených, pak se skutečně, jak zcela
s~ravn~ uvadej' ,dovolatelé, jeví zažalováni takové směnky vůči žalobc~m b~l! J~dnanrm, dobrým mravům se příčícim, poněvadž jest jím pov~doll1e tezeno z trestného činu třetích osob vůči osobám, ani dle hmotnehOj 2nI dle směnečného práva nezavázaným, a na základě takové žaloby dobytý titul exe~,uční, což, napadený rozsudek uznává výslovně,
:TIohl jenom proto vze]ll!. jel~koz se , - ~erozhodno z jakých příčin _
zalobCI l;eb5amlI proll takovemu pravu zalované. Z předcházející zna10~lI cele ,vec! ~ žalov~né str~ny .:zjištěné< , plyne, že žalovaná u výkonu
sveho smenecneho prava, o jehoz kvalIte a zdroji nemohla býti a nebyla v pochy~nostec,h, .zřejmě a ~omatelně si .učinila cílem, aby žalobci
b~h poskozem. Opacny názor pravlll napadeneho rozsudku jest omylný.
Pres ~o nebylo lze ,návr:lU na, z~ěnu napadeného rozsudku vyhověti
pr~toze skutkovy dej, pn spravnem posouzení sponé věci po právni
~t:ance p~~le, ob~:,hu spis~ :ozhodný, není v napadeném rozsudku zjisten, ve pncme vyse tvrze ne skody; bylo proto důvodnému dovolání vyhovetl a dle §u 510 c. ř. s. rozhodnouti, jak se stalo.

D ů vod y:
Sporné věci nedostalo se v napadeném rozsudku právního posouzení správného, dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. žalobci uplatněný důvoď dovolací jest opodstatněn. Odvolací soud správně sice uvádí, že žalobní nárok opřen jest o ustanovení §u 1295 obč. zák., ale nespatřuje v tom, že
žalovaná podala na žalobce na základě směnky, která žalobci nebyla
podepsána, naopak byla podle odvolacího zjištění opatřena padělanými
podpisy žalobců, směnečnou žalobu, jednání příčící se dobrým mravům, ježto považuje za oprávněné uplatňování byť i domnělého práva
pořadem, v zákoně upraveným, v němž bylo žalovaným možno proti
směnečné žalobě úspěšně se brániti námitkami, čehož však neučinili,
dopustivše, aby proti nim vydaný příkaz platební vešel v moc práva.
Míní tedy napadený rozsudek, zřejmě maje na mysli předpis §u 1305
obč. zák., že když »někdo užije svého práva v mezích iákonem vymě
řených, není práv ze škody, která jinému z toho vzejde,« ale přehlíží,
že §em 155 ll!. novely vsunuto bylo za slova »v mezích vyměřených«
v závorkách: »(1295, ~odstavec druhý)«. Tento poukaz na § 1295 n.
obč. zák. svědčí, že výkonu práv dány jsou subjektivní hranice a proto
nelze právnímu názoru odvolacího soudu přisvědčiti. Okolnost, že se
žalobci proti směnečnému příkazu nebránili, jest pro posouzení, zdali
zažalování směnky proti žalujícím, o nichž žalovaná, jak bylo zjištěno,
věděla, že směnky nepodepsali a že podpisy jejich byly na směnce padělány, jest jednáním dobrým mravům se příčícím, jest ohledně kapitálu
bez významu; ohledně příslušenství dlužno vzíti v úvahu § 1304 obč.

čís.

2845.

Novela o právu manželském.
,Na ma,:~e!ce ne~e spravedlivě požadovati, by setrvala v mamelSket.n spol!1~I~~ s lueti~em. V tom okamžiku, kdy si uvědomí krajní nebezpeČl, hrozlel Jl neb detem z manželského spolužití s ním jest dán úplně
rozvrat po roz.?mu ~u 13 h) rozl. zák.; rozvrat ten nemihe .býti shlazen
pobytem manzelovym v sanatoriích a jeho ochotou vrátiti se k manzelce.'
(Rozh. ze dne 26. července 1923, Rv I 665/23.)

žalobě ma~želky o rozluk~ manželství z důvodů §u 13 písm. g) a
h) p r, o c e oS n 1 s o udp ,r ves t o II c e vyhověl a uvedl ohledně rozluyove,ho ,duvodu. §,: 13 ]'lsm. h) v d ů vod ech: Soud má za prokázano, ze zalovany ~.:ed s~atkem se pO,hlavně nakazil, že byl v roce 1896
protrsyph~ht!(:ky I~cen, ze se mazal sedou mastí, že onemocnění tabopar~lysove melo zaklad v onemocnění luetickém, že onemocnění žaloV~~~ho na ~ues pravdě~odobn,ě až do nynějška trvá, Že lues až do nyne)" doby J~st ve st~d!U neprenosltelném, že však může míti zhoubný
vIrv,na dalsl ge~era,cl, ,poněv~~ž 'podle zkušeností dítky, zplozené luetlckym otcem, ,b~vaj' S!lzeny tezkyml chorobami, že znalec sám Wasserman~ovy reakcm zkou,sky nepředsevzal, ale posudek svůj podal na zá~lade Wassermannovych novýc,h reakcí předsevzatých v roce 1911,
/914 a 1919 a ve,sm:s lues .u zalovaného potvrdivších. Soudní dvůr
vzhledem k tomu, ze zalabkyně tyto okolnosti jako choť žalovaného jedCivilní rozhodnuti

v.
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nak z vlastní vědomosti poznala, jednak od lékařů ošetřujících a jako
znalců slyšených zvěděti musila, že zejména dobře věděla, že by nejen
jí, nýbrž i děte~, kdyby z. těle~ného obcování .se ž,:I?~~ným v;ešly, hr9zilo svrchovane nebezpečI a nasledky pro cely dalsl ZlvOt, ma za to, ze
právem vznikla u žalobkyně nejen prot! dalš! ~ouloži ~e. ž.alovaným;
nýbrž i proti žalovanému samotnému oduvodnena nechu~, Jez J.est take
stupňována soudně zjištěným vzezřením žalovaného, ktery chodi o dvou
berlích namáhavě při chůzi se vleče a činí dojem osoby docela sešlé.
Tímto' stavem žalovaného tělesným i duševním, jeho nemoCÍ, zmařen
jest mravní i hmotný účel manželství, t j. společenství ?u~evní i tělesné,
nastal v manželství tomto rozvrat a to rozvrat hluboky. Ze tohoto rozvratu žalující manželka ani z části nezavinila, patrno z toho, že nezjištěna její nevěra, že, ač manžel by~ ~akažen, s ním obc~vab a. ~ěla
s ním dvě dcery, za nemoci ho navstevovala, ba z vlastmho Jmem na
lékařskou prohlídku soudním~ znalci přispěla a na rozluku tak dlouho,
jak jen bylo jí možno, nežalovala. Soudní. d~ůr je toho př:svě~čení, ž~
rozvrat jest tak hluboký, že nelze na manzeltch spravedltve pozadovah,
by setrvali v manželském společenství. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil v podstatě z týchž důvodů.
.,
." .
N e j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolam a uvedl mimo ]lne v

Žádosti, by exekuce vyklizením byla po třetí odložena, s o udp r v é
s t O I i c e vyhověl, ač nebylo k žádosti připojeno potvrzení okresní politické správy, že není v obci náhradního bytu, maje za to, že potvrzení
není třeba, poněvadž dřívější dva odklady exekuce byly povoleny za
platnosti nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. R e k u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod Y' Dle §u 1 (3) zákona ze
dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n. může goud povoliti odklad exekuce vyklizením bytu na návrh povinné strany pouze dvakrát a jen, když
dle potvrzení politic!:é správy není v místě náhrady za byt, ještě po
třetí. V případě, o nějž tu jde, byl povinnému k jeho žádosti povolen
odklad exekuce vyklizením najatého bytu již dvakráte a třetí žádost
povinný nedoložil potvrzením okresní správy politické, že není v místě
náhrady za byt Náhled prvého soudce, že prvé dva odklady by se musily státi za platnosti nového zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86
sb z. a n., nemá v zákoně opory a z toho, že zákon v té příčině nerozeznává, kdy se prvé dva odklady exekuce staly, dlužno naopak souditi,
že jest lhostejno, zda dřívější odklady povoleny byly za platnosti dří
vějšího nařízení či za platnosti nynějšího zákona.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

důvodech:

Pokud jde o rozlukový důvod dle §u 13 li.t h) ro~L zák., ~?atřu.i~
žalovaný nesprávné posouzení právní v t0t;', ze. dle neho n.emuze byh
řeči o hlubokém rozvratu manželském, ponevadz v mezI dobl dlel v sanatoriích, je vždy ochoten vrátiti se do společné domácnosti své manželky, oč ji také žádal, a že když se žalobkyně vzpírá jeho návrhu, že
on není vinen rozvratem, ale jest jím vinna žalobkyně. Dovolatel zaměňuje příčinu s následky hlubokého rozvratu manželského. Ten podle
zjištění nastal už tehda, kdy si žalobkyně bezpečně uvědomila, že manželské spolu žiti s luetikem je nejen jí, nýbrž i dětem z tělesného obcování vzešlým krajně nebezpečno, čímž zmařen byl zákonitý účel manželství. Toť takovým hlubokým rozvratem, že po manželích nelze spra~
vedlivě požadovati, aby setrvali v manželském spolužití, tento rozvrat
nemohl býti shlazen pobytem žalovaného v sanatoriích a jeho ochotou
nyní se vrátiti k manželce.
čis.

2846.

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 86
sb. z. a n.).
Po třetí lze povoliti odklad exekuce za podmínek §u 1 čís. 3 zák.
i tehdy, byly-Ii prvé dva odklady povoleny za platnosti nařízení ze dne
25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n.
Není však třeba, by potvrzení okresní politické správy, že není
v obci náhradního bytu (§ 1 čís. 3 zák.), bylo připojeno již ku žádosti
za odklad exekuce vyklizením.
(Rozh. ze dne 31. července 1923, R I 679/23.)

ů

vod y:

Že nelze návrh tento na odložení exekuce posuzovati dle vládního
naiízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n. jak to chce míti stě
žovatel, plyne z §u 6 zákona ze dne 26. dubna 1923 čís. 86 sb. z. a n.,
podle kterého toto vládní nařízení dnem 1. května 1923 pozbylo platnGstL Rekursní soud tedy právem posuzoval návrh povinného dle zákona posléze uvedeného. Ale přehlédl, že okolnost, že povinný nepřipo
jil ji" k návrhu potvrzení okresní správy politické, že není v obci potřebné náhrady, nemůže býti povinnému na škodu. Dle §u 1 (2) cit
zák. okolnosti, jimiž se návrh odůvodňuje, mají býti teprve na vyzvání
exekučního soudu osvědčeny. To ukazuje na povinnosti exekučního
soudu v §u 16 ex. ř. uvedené, s kterými se nesrovnává, aby návrh byl
zamítán z důvodu nepřipojení žádoucího dokladu úředního, jehož dodatečné opatření mohlo býti způsobem dle exekučního řádu přípustným
zřízeno. Poněvadž povinný ku své stížnosti žádoucí potvrzení okresní
politické &yrávy ze dne ll. července 1923 předložil a tím zákonité podmínce třetího a posledního odkladu exekuce vyhověl, bylo dovolacímu
rekursu vyhověti a rozhodnouti, jak se stalo.
čís.

2847.

Ustanoveni §u 936 obč. zák. o nezávaznosti předběžné smlouvy
v případech, kdy okolnosti se později podstatně změnily, platí (§ 7 obč.
zák.) též o smluvní nabídce, která podobně jako smlouva předběžná
má teprve v budoucnosti vésti k uzavření platné smlouvy.
(Rozh. ze dne 31.

července

1923, Rv I 256/23.)
79'
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Smlouvou ze dne 10. července 1916 spachtoval žalobce Emil L. od
Antonína D-a lékárnu na 5 let. Odstavec V. smlouvy zněl: »Za doby
pachtovní jest lékárník (Emil L.) .výhra.dně oprá~n.ěn, koupiti ode mne
(Antonína D-a) nebo meho pravl11ho nastupce lekarnu s domem a zahradou za 120.000 K.« Antonín D. zemřel dne 31. ledna 1919 a ježto
pozůstalá vdova zdráhala se žalobci, ucházejícimu se dne 19. dubna
1921 o koupi, lékárnu, dům a zahradu prodatí, domáhal se toh? žalobce
žalobou, již o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c 1 s o u d
z těchto d ů vod ů: Právnímu názoru odvolatele, že smlouva ze dne
10. července 1916 ohledně lékárny a domu obsahuje nabídku dle §u 862
obč. zák., dlužno přisvědčiti. Ve smlouvě té (odst. V. a Vlll.) zemřelý
manžel žalované Antonín D. činí žalobci návrh na koupi lékárny i s domem za cenu 120.000 K a byl žalobce v době 4 3,4 roků oprávněn nabídku tu přijati. Včasným přijetím nabídky měla býti kupní smlouva
uzavřena. O tom, že nabídka ta v oné lhůtě navrhovatelem, zemřelým
Antonínem D-em určené, byla žalobcem přijata, není sporu. Tím padá
výtka vadnosti řízení, kterou spatřuje odvolání v nepřipuštění důkazu
výslechem stran o ústních rozhovorech, uzavření smlouvy předcházev
ších, neboť z průvodu toho dovozuje odvolání správnos! sv~~o právního názoru ve směru výše uvedeném, jejž soud odvolac1 Sd1lr. Provedení výslechu stran ve směru tom není tudíž třeba. Přes to, že nabídka
podstatné části smlouvykupni: předmět a cenu (§ 1053 obč. zák.) obsahuje, nevznikla přijetím nabídky platná smlouva. Dle smlouvy byl nabídkou po dobu 4% roku vázán toliko Antonín D. jako smluvní strana,
kdežto žalobce měl jen právo, nabídku přijati, nikoliv však povinnost.
Jde tedy o závazek jednostranný. 1 takováto smlouvaiest podrobena
týmž obmezením, jako úmluva o příští smlouvě. Neboť, nechce-li zákon,
aby slibující byl při úmluvě o příští smlouvě vázán bezpodmínečně a
neobmezeně, nelze logický závazek takový ukládati ani navrhovateli při
nabídce vázané lhůtou 4 3,4 roku. Zvláštními podminkami závaznosti dle
§u 936 obč. zák. jsou tedy : a) by určen byl čas uzavření budoucí .
smlouvy, b) aby se poměry v mezičasí nezměnily tak, že by tím účel byl
zmařen nebo strana pozbyla důvěry, c) musí býti žalováno na dodržení
smlouvy v jednom roce po době k uzavření smlouvy ustanovené. Podmínky a) a c) jsou splněny, chybí však podmínka b): změna poměrů
válkou a dobou poválečnou. Každá smlouva uzavírá se za poměrů, jež
zde jsou - rebus sic stantibus - kdežto poměry, jak ve sporu byly
zjištěny, od 10. července 1916 do 19. dubna 1921 tak se změnily, že
strana, nabidkou vázaná, důvěry pozbyla. Avšak i kdyby ustanovení
§u936 obč. zák. na tento případ použíti nebylo lze,' není tu platné
smlouvy kupní. Jest nesporno, že zemřelý Antonín D. byl majitelem l~~
kárnické koncese a polovice domu, kdežto druhá polOVIce domu patn
žalované Marii D-ové. Z obsahu smlouvy ze dne 10. července 1916 a
nepřísežného seznáni žalobce jako strany slyšeného jde, že žalobci šlo
o koupi celé nemovitosti s lékárnou, že úmysl smluvních stran směřoval
k prodeji a koupi celého domu s lékárnou a nikoliv jen polovice domu
a lékárny, zemřelému D-ovi patřících. Antonín D. jako správce majetku
žalované (§ 1238 obč. zák.) ku prodeji polovice domu, žalované patřící, oprávněn nebyl a souhlas žalované výslovný nebo mlčky s nabíd-
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kOll prokázán nebyl. žalo.?ce ,:~i, netvrdi!, že žalovaná, I~,:nžela s~ého
k prodeji polovice domu Jl patn~l zmocmla, aze seznan1. zalob:e. Jako
strany slyšeného jde, že ža!ovana nebyla mkdy ochotna dum s lekarnou
za cenu 120.000 K jemu (zalobc1) prodat!.

Nejvy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dl!vody:

žalobce uplatňuje pouze dovolací důvod .čis. 4 §u 503 c. ř. s. Doc
volání jest neoprávněno, .neboť odvola~i 'oud pos?udil věc v P?dstatě •
správně po stránce právm a vyvody Sp~'l' d,ovolac,lho neJsou ~pUsob1.1e,
by přivodily změnu rozsudku na prospech zalobcuv. To VySVl ta z teto
úvahy: Mínění, projevené žalovDnou v odvolaci dpovědi, že odstavec
V. smlouvy ze dne 10. července 1916 obsahuje výhradu práva předkup
ního pro žaiobce, jest ovšem mylné. Prohlášení Antonína D-a v tomto
odstavci V. jest jeho nabídkou, učiněnou dle §u 861 obč. zák. žalobci,
že mu prodá dům s lékárnou za 120.000 K, když žalobce ve lhůtě, uvedené v odstavcich V. a VIlI. této smlouvy přijme nabídku. Podle §u 862
obč. zák. byla tato nabídka zásadně závaznapro Antonína D-a tak, že
.tento nebyl v uvedené lhůtě oprávněn od ní odstoupiti; podle §§ 547 a
548 obč. zák. platilo zásadně totéž pro žalovanou jako universální dě
dičku Antonína D-a. Ale podle §u 914 obi:. zák. ve znění §u 102 cís. nař.
ze dne 19. března 1916 čís. 69 ř. zák., jenž podle §u 105 tohoto nařízení
plati i pro projevy vůle, učiněné přede dnem 1. ledna 1917, dlužno ono
prohlášení. Antonína D-a vykládati podle vůle stran, výšlovně nebo
mlčky náležitě projevené, jakož i podle zásad poctivého styku. Tu pak
jest předevšim zřejmo, že smluvní strany, totiž Antonín D. a žalobce,
při prohlášeni, učiněném Antonínem D-em podle odstavců V. a VIII.
uvedené smlouvy ze dne 10. července 1916, předpokládaly mlčky, že
cena domu s lékárnou se ve lhůtě tam uv,edené podstatně nezmění, a
že by nebyly umluvily spolu určitou, nezvyšitelnou a nesnižitelnou trhovou cenu za tyto předměty pro trhovou smrouvu, jež mohla býti uzavřena třeba i teprve za 4% roku, kdyby byly věděly neb aspoň tušily,
že cena v této době buď značně stoupne, jak podle skutkových zjištění
,,1žších soudů skutečně se stalo, nebo značně klesne. Nabídka Antonína
DCa, obsažená v odst. V. smlouvy ze dne 10. července 1916, byla tedy
proň závazna jen s výhradou, že v době přijetí této nabídky žalobcem
nebude cena předmětu podstatně vyšší. Nastal však opak toho, neboť
nižší soudy zjistily, že cena trhová 120.000 Kč ani přibližně neodpovídala skutečné ceně, jež podle seznání slyšených znalců činila v roce
1921 a 1922 asi 260.000 Kč. Prodejová nabídka Antonína D-a za cenu
120.000 K není tudíž ani pro žalovanou závazna; tím, že žalobce onu
nabídku pťijal, nevzešla platná smlouva trhová, pročež žalobní žádost
jest nedůvodna. To platí vzhledem na uvedené ustanovení §u 914, též
s hlediska první věty §u 879 obč. zák. nového znění, neboť příčilo by
se dobrým mravům, kdyby žalovaná musila splniti smlouvu dle žalobní
žádosti Emila L-a, čímž by tento nedůvodně a nepřiměřeně byl obohacen na její škodu, ač při ujednání ze dne 10. července 1916 nebylo
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možno to předvídati. Soud odvolací právem též užil ustanovení §u 936
obč .. zák. o n:,~ávaznosti ,před~ě.žné smlouvy v případech, když okolnostI se pozdej! podstatne zmemly. Ustanovení §u 936 o nezávaznosti
předběžné smlouvy musí totiž podle §u 7 obč. zák. platiti též o takové
smluvní nabídce, která podobně jako smlouva předběžná má teprve
v budoucnosti vésti k uzavření platné smlouvy. Opačné c'ínění žalobcovo, za~l~dajíci se na výji~ečn~ povaze předpisu §u 93b obč. zák. a
na domnele ruznostI smluv.m, nabldky a předběžné smlouvy, jest vzhled~m na to, co ?ylo ~de prave uv~deno, a na všeobecné znění §u 7 obč.
z~k. (»~odob?e, v, zakonec~ určlte rozhodnuté případy, a důvody jiných
, en~uznych zakonu«) mylne. Odvolací soud též právem poukázal na to
:e umyslen; s!ran bylo, prodati a ko,?piti celý dům s lékárnou, že však
zal?v,ane nalezela. ~olovlce domu a ze ona nikdy nebyla ochotna, dům
s le~arno~}!o?aY,,:,.alobcl z~ 1.2~.000 K. Správnost toho plyne ze skutkovy~h zJI?tem mZ~lch soudu, Jez JSou i pro Nejvyšší soud v řízení dovo}aC~l11 zavazn~;. zalo?ce sám uznává v dovolacím spisu, že nemůže
s uspechém broJItI prolI skutkovým zjištěním soudů nižších. Vývodů dov~laclho SP}SU, vzta?ujících se na toto zjíštění, nelze tedy dbáti. Z toho
n~sleduJ.e, z~ Anto.nrn
nebyl by. mohl uskutečniti svou prodejovou nabld~u VUČI Z,:IO?CI a ze tato nabldka byla pro absolutní (přímou) nemoznost spInem podle §u 878 obč. zák. neplatna.

?

čís.

2848.

žádost zemského inspektorátu pro dávkn z příriístku hodnoty (naz?,ft 1920, čis •. 545 sb. z. a n.) jest žádostí strany, niuradu. Vlastmk soudně odhadované nemovitosti má
pravo, zadati na soudu, by mu doručil výměr o odhadu.

tíz~ní ze ,dn~ ~3.
1(Q~1V d.?~ád;~mm

(Rozh. ze dne ;ll.

července

1923, R II 87/23.)

!'- žádosti zemského výboru provedl okresní soud odhad nemovitosti

z~ učelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty a vrátil spisy zemskému
vyboru (I?spektorátupro dávku z přírůstku hodnoty). Žádost vlastníka
, odhadnute nemovltosli o doručení opisu usnesení o odhadu nemovitosti
byl~ obě ,m a n. i ž š í 111' i s o u d y zamítnuta, rekurs ním soudem
z te.chto d u v.o duo Jde o to, zač má se považovati podání, jímž se
o~ra:l.l zemsky vybor na okresní soud, by provedl odhad nemovitosti.
Za~e.zl na tom, zda byl to návrh, jaké činí strany, u soudu zakročující,
~: zadost o poskytnutí právní pomoci, s jakými se obracejí soudy nebo
urady .na so~dy. V onom případě měl si první soud spisy podržeti a
zemskemu v!boru vy~ati Í~n vyřízení. Maje spisy, byl dále povinen,
vy?ali. stra!,am na Jejich zadost vysvědčení, kterých strany ve svých
pr~v11lch vecech moho~upot~ebiti (§ 281 nesp. říz.). V druhém případě
m~l so;:d. spisy zemskemu vyboru provedeným odhadem doplněné vrá!I!I. t;C!11lV ~ak, pozbyl možností i povinnosti, vydávati st~anám,o to
zad~Jlclm, neJake ,~ysv~dčení, neb. opisy. \'. zakročení zemského výboru
mozno v tomto pnpade spatrovah tohko zadost o právní pomoc. Zel1l-

ský výbor nezakročil tu co strana přímo súčastněná, nýbrž jako úřad,
orgán veřejné moci, vykonávající v tomto případě část fiskální státní
nebo zemské svrchovanosti. Zamítnuv stěžovatelovu žádost o vydání
opisu odhadu, provedeného na podnět zemského výboru, učinil tak prvý
soud právem.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů. a vrátil věc
prvému soudu, by ó žádosti stěžovatelově za doručení OpiSU usnesen!
o provedení odhadu znovU rozhodl.
Dllvody:

Dovolací stížnosti nelze upříti oprávnění, neboť názor rekursního
soudu že v tomto případě moravský zemský výběrčí úřad a níkoliv moravsk; zemský výbor zakročil o odhad nemovitosti stěžovatele jako
úřad veřejný, vykonávající část fiskální státní nebo zemské svrchovanosti, není správným. Dle §u 17 nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 23. září 1920 čís. 545 sb. z. a n. má vyměřovací úřad, když
se ohledně hodnoty nemovitosti, z níž dávka z přírůstku hodnoty má
býti vyměřena, se stranou l1<;doh?dl, prá~o, žádati z~ soudni odhad ,~e
movitosti té. Z toho plyne, ze pn takovemto soud11lm odhadu vymerovací úřad nevykonává část fiskální moci, nýbrž jest stranou, která se
s vlastníkem nemovitosti nedohodla, a že proto její návrh na soudní
odhad není dožádánim úřadu o soudní právní pomoc, nýbrž jest návrhem, o kterém soud v oboru své vlastní působnosti (mimosporné)
rozhoduje. V důsledcích toho má stěžovatel jako vl"stník soudně odhadované used l 0Sti právo, .ž á dat i, by jemu dotyčný výměr o provedení
odhadu jeho nemovitosti byl soudem prvé stolice vydán a mu doručen.
Poněvadž soud prvé stolice tak učiníti odepřel a soud druhé stolice toto
rozhodnutí potvrdil, byl jak usnesením soudu druhé stolice, tak i prvé
stolice porušen zákon.
Čís.

2849.

I exekuční zástavní právo, jehož nabyto na nemovitost samu, požívá ochrany veřejné víry knih veřejných.
(Rozh. ze dne 31. července 1923, R II 296/23.)
Žalovaný e"or měl na třetině pozemků, náležející Rl)dollu L-ovi, vloženo exekučni právo zástavní pro nedoplatek dani a vedl pro pohledávku tu exekuci dražbou oné třetiny nemovitostí. Rolnic!:é družstvo
v K. žalovalo erár na nepřípustnost dražebního řízení, tvráíc, že jest
vlastníkem dražené nemovitosti a že pozemky byly připsány jiným vlastníkům, mezi nimi i Rudolfu t-ovi jen proto, by se usnadnilo řízení,
ježto žalující družstvo nebylo v době nabytí pozemků ještě formelně
ustaveno. Pro c e sní s o u d l' r v é s tol i ce žalobě vyhověl, o dvol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věé prvému soudu,
by, vyčkaje pravomoci, o věci znovu jednal a ji rozhodl. D ů vod y:
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První soud dospívá k názoru, že žalovaný erár nemuze se dovolávati
ochrany důvěry v knihy veřejné, protože bylo všeobecně známo a tedy
známo býti musilo i bernímu úřadu v N., že kupní smlouva, kterou Rudolf L. nabyl vlastnictví k 'l, pozemků, byla uzavřena jen na oko. Jest
sice správno, že dle plenisimárního rozhodnutí bývalého Nejvyššího
soudl1 ze dne 13. ledna 1909 č. Rv I 2049/8, judikát číslo 188, neplatí
zásada veřejné víry knih veřejných, jde-li o exekuční nabytí práva zástavního na pohledávku, v pozemkové knize zapsanou. Tato zásada
však nebyla vyslovena na ten případ, kdy věřitel nabude práva zástavního na realitu samu. Zásada veřejné víry vyhledává toho, by ten, kdo
jednal, maje důvěru v knihy veřejné, byl bezvýjimečně chráněn. Nemá
té víry ten, kdo znal materielní neplatnost zapsaného právního poměru.
Tvrdí-li žalobce, že žalovaný erár, nabývaje práva zástavního na realitě Rudolfa L-a pro svou pohledávku, věděl, žemu realita nepatří, musí
to dokázati. Žalobce o tom také nabízí důkaz. Avšak prvý soud v~ svém
rozsudku uvádí, že se žalovaný nemůže v tomto případě na důvěru v pozemkovou knihu odvolávati, ježto mU mohlo a muselo býti známo, že
skutečnýrTI vlastníkem pozemků nejsou knihovní vlastníci, nýbrž žalující družstvo, ježto jest to v celém okolí všeobecně známo, tedy že žalovaný erár věděl o materielní neplatnosti trhové smlouvy mezi Rudolfem L. a zcizitelem pozemku. Ale, i kdyby piý nevěděl erár o této materielní neplatnosti, uvádí prvý soud, že nevědomost tu zavinil zástupce
berního úřadu v N. svou hrubou nedbalostí, protože se zejména před
nosta berního úřadu přesvědčiti mohl dotazem u úřadu, jak dopadl spor
o řepnou váhu u okresního soudit v N. Dle §u 369 c. ř. s. jen ty okolnosti nepotřebují důkazu, které jsou soudu všeobecně známy. Jest však
otázkou, zda okolnost, že v pozemkové knize jest zapsán někdo jiný,
než komu ve skutečnosti realita náleží, jest proto, že pozemková kniha
jest veřejná, že proto, poněvadž vedl nepravý vlastník spor s cukrovarem v N., kde okolnost ta vyšla na jevo, že před stavebním úřadem vystupoval pravý vlastník, již proto okolhostí všeobecně známou, to jest i celému okolí známou. Toho ani sám žalobce neodvážil se v žalobě za
sporu tvrditi. A ví-li soud rozhodující ze sporu jiného o takové materielní neplatnosti, nestává se tím taková okolnost všeobecně známou,
nýbrž jen soudu známou, protože třetí osoby nemusí o této skutečnosti
pražádné vědomosti míti. Ale z obsahu samotného rozsudku prvního
soudu ani nevyplývá, že soudu bylo z úřední činnosti známo, že berní
úřad v N. vědělo zmíněné materielní neplatnosti. Kdyby byla tato okolnost okolností všeobecně známou, nebylo by bývalo třeba průvodním
usnesením z 25. listopadu 1922 o ní připouštěti důkaz spisy a svěde
ctvím Emila K. Připustil-li první soud tyto důkazy, sám na jevo dal, že
skutečnost tu za všeobecně známou nepokládá a že okolnost ta nutně
důkazu potřebuje. V dalším uvedl pak odvolací soud jednotlivé okolnosti, jež bude ještě prvému soudu zjistiti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekuť!m.
D fl vod y:
Nemůže býti pochybnosti, že důvěra v pozemkovou knihu chrániti
mllže jen toho, kdo nabyl práv na nemovitostech v pozemkové knize za-

!li,

psaných, jen tehdy, když nevěděl nebo ne~.oh,l věděti, že stav knihov~í
neodpovídá skutečnému stavu, nebo.ť to zada pOle!,: pochvosh a ,duvěry. V tomto případě jde právě o otazku, zda ,berm ura~, t. J. Jeho prednosta nebo jeho úřední zástupce v N. v dobe, kdy lmenem era;u byla
podána žádost za reál~í exe~u~i proti ~~dol:u L-~vl k vydo?yt: vykonatelné pohledávky eraru, vedel, po pnpade ve_eh mOhl',ze /, pozemků v k, vl. 505 v K. v pozemkové knize Rudolfu L-ovl,p~lpsana sku~
tečně mu nepatří a jeho jměním není. Otázku tuto zodpo.vedel soud prve
stolice v ten smysl, že bernímu úřadu jako zástupCI eraru tehda ,:,:ohl~
a mělo býti známo, že ona '/e nemovito~t~ Rud~~t~ L~?~I nepat;l, ac
jest mu v pozemkové knize připsána, nýbrz ~e patn zal~Jlclm~ dr~z~tv~,
Soud druhé stolice dospěl však v napadenem usnes;11l k p:esve,dcen.l,
že ona otázka nebyla soudem prvé stolic~ dostateč,ne probrana, ze ,vysledky dosavadního jednání ani provedene dosud du}<azy k bezpeč~,emu
zodpovědění této otázky nestačí. Z důvodu ~o~o zrusJl dle§u 49? .CIS., 3
c. ř. s. rozsudek, žalovanou stranou odvolanl1TI napadeny a vralII vec
soudu prvé stolice k novému projednání a rozhodnutí po pravomo,cl tohoto usnesení. Soud dovolací shledává tento postup soudu druhe sto~
lice správným a stavu věci a zákonu odpo.vídají:',m. Ne,ní pochyb~oshi
že, jak stěžovatel llvádí,-"jest rozdll meZl p:avem L.ast.avm~,. st;tlu,vl1e n~,
by tým, a m2zi exekučním právem zástavnllTI .a z: vliv ~er:'Jne vnr k~lh
pozemkových na tato práva zástavní Jest ruzny. Nem vsak spravnym
názor stěžovatele že exekuční zástavní právo důvěrou v pozemkovou
knihu vůbec ch:áněno není, neboť i exekuční právo zástavní jako
smluvní právo zástavní, byvši do pozemkové knihy vloženo; posuzo~
váno býti musí, pokud Jde o dúv~ru v ~ozemkov~u km?u a z m plyno,ucl
ochranu práv knihovmch, dle predplsu kmhovl1lho zakona" pk? ~ra~o
do pozemkové knihy zapsané, i když nevzniklo na smlouve, ?ybrz z~
klad svůj má v titulu exekučním. Názoru tomuto n~odporuJe Judlkat
bývalého nejvyššího soudu vídeňského čís. 188, ktery, Jak soud, druhe
stolice správně uvádí, jedná o nabytí exekučl1lho prav~ :astav~lho ~a
knihovně zajištěnou pohledávku, nikoli o nabytI exekucn}ho ~rava za:
stavního na nemovitost samu, jak tomu Jest v tomto pnpade. NabylI
exekučního práva zástavního na knihovní pohledávku není zajisté ve
svých účincích totožné š nabytím exekučního práva zástavníh,o na, ne~
movitost samu. Opačný názor stěžovatele nema opory am v zakone am
v judikátu čís. 188.
v

čís.

2850.

V poměru mezi smluvníky není účinnost vthr~dy v~~tnictví pod~
míněna knihovni poznámkou dle §u 297 a) obc. zak. Cm, samostatne
stroje jsoú 1 po ·svém zazdění jen zdánlivým příslušenstvím budovy.
(Rozh. ze dne 7. srpna 1923, R I 670/23.)
žalobkyně prodala žalované tovární str9je a vY,hradila sivl~stnické
právo až do úplného zaplacení kupní ceny. Zalovana, zabudovavsl stroje
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do své továrny, splatila pouze část kupní ceny. žalobu o uznání, že žalobkyni náleží vlastnické právo ku strojům, pro c e sní s o udp r v é
s t o I i c e zamítl. D ů vod y: žaloba není odúvodněna. § 297 a) obč.
zák. praví ve svém německém tehdy autentickém a tedy pro výklad
rozhodném znění: »Werden mit einer unbeweglichen Sache Maschinen
in Verbindung gebracht ... « Slovo »Verbindung« voleno tu úmyslně a
možno říci i důmyslně, by pojalo celou řadu možných případů, kdy stroj
se může státi příslušenstvím budovy. Nemyšleno tu pouze na případy
realného, stavebně technického spojení stroje s budovou, kdy nemůže
vzniknouti ani pochybnost o tom, že se stává stroj součástí budovy,
te~y nen:ov~tostí, ?ýbrž hlavně tu pomýšleno na případy, kdy stroje
svym urcemm a ucelem uvedou se v s o u v i s los t, s poj i t o s t
S budovou tak, aby sloužily k pravidelnému jejímu využívání dle svého
h~spodářskéh~. ur,čen~, aniž by zde muselo býti hmotné zadělání, při
delam nebo pnvtelem k budově samé. Vždyť již dle §u 297 obč. zák.
po sl. věta jest podřaditi i takové stroje pod příslušenství budovy a na
tom novelou k obč. zákonu ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. zák. nemělo býti ničeho měněno,· naopak stanovisko pro příslušnost takových
~trojŮ k budově jen zdtrrazněno a zabezpečeno. Třebas nebylo přímo
ukolem §u 297 a) obč. zák. kodifikovati pojem »příslušenství« nemoVi.tosti, vychází přec jasně z motivů k vládní předloze, že šlo zákonod~rcI o oc?ranu veřejné důvěry. Jest přirozeno, že každý normální člo
vek pod vyrazem továrny nerozumí jen budovu, holé zdi, nýbrž veškerá
~tr.oJo:,á zařízení k účelnému normálnímu provozu sloužící. Nasvěd
~uje~h tedy ~evní skutkový stav trvalému příslušenství stroje k budově,
jest j~J pokladati za s?učást továrny ve smyslu §u 297 obč. zák., ať jest
s .~ovarn.':u ve. spojem ~ysrcky jakkoliv, neboť záleží na spojení hospodarsko-ucelovem. Na zakladě oboustranného přednesu stran nemá soud
o tom pochybovati, a nepotřebuje tudíž provedení důkazu znaleckého
o tom, že jedná se v tomto sporu vesměs o stroje, které patří pod pojem
příslušenství budovy dle §u 297 a 297 a) obč. zák. Stroje tx vesměs
patři dle jích nesporného popisu k trvalému provozování továrny na
mýdlo a z nich dva kotle pro var dokonce byly do budovy pevně zastaveny, ostatní zamontovány nejpozději do 14. května 1921, některé
z nich před tvrzeným prvním ujednáním o výhradě vlastnictví pro žalobkyni. Ponechávajíc stranou otázku, zdali skutečně a kdy došlo platně
k úmluvě žalobkyně se žalovanou o výhradě prává vlastnického ku
strojům, řešiti jest předem otázku, zdali úmluva taková měla by vůbec
právní účinek. Tuto otázku jest zodpověděti dle toho, co výše uvedeno,
záporně. Přednovelová judikatura byla v té příčině kolísavá, jednou,
chráníc zájem věřitele, dodavšího stroje, jenž vlastnictví si vyhradil
do úplného zaplacení ceny trhové, jindy chránic zase knihovní věřitele,
rozhodnutí své opírala o poměr příslušenství stroje k továrně. Těmto
rozporům mělo býti čeleno ustanovením §u 297 a) obč. zák., jímž poskytnuta možnost dodavateli strojů (na úvěr) s výhradou vlastnictví,
aby zabezpečil se proti nebezpečí plynoucímu z toho, že stroje stanou'
Se spojením s nemovitostí její součástkou tím, že si mohl za souhlasu
vlastníka nemovitosti vymoci knihovní poznámku, že stroje jsou jeho
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vlastnictvím. Tak měla se zachovati i žalobkyně, čehož neučinila, pročež
ujednání její se žalovano.u, ačli pla~ně uzavř<;na byla, ~ema)i p:~vního
účinku, a stroje, žalovane dodane, Jako současlt nemo,vrtosÍ1 sdrlt osud
této, jsou vlastnic!vil11 žalované a jest právně nemozným, neproveditelným, by žalobkyně byla vlastnicl. Bezpečnost právního obch~du vyžaduje, by bylo při poskytování úvěru jasno, zda a které stroje patří
jako příslušenství k budově čili nic. Dle toho, zda je či není poznámka
v knihách ve prospěch dodavatelů strojů, zaříd! se ten, kdo úvěr na
nemovítost poskytuje .. Není-li takové poznámky, nemůže se prodatel
strojů na úvěr právem pokládati za zkrácena, chrání-li pak zákon proti
zájmům jeho zájmy jiných se zřetelem na institut t. zv. příslušenství.
Tedy i když si žalobkyně skutečně vyhradila vlastníctví ke strojům,
vlastnictví zaniklo tím, že stroje se staly součástí továrny. Právo vlastnické jest právem absolutním, výhradným, jevícím účinky proti každému a chrání 'e zákon proti každému. Je-li tedy žalovaná vlastnici,
nemůže jí býti ~alobkyně, k t e r á ž a lob o II V I a s tni c k o u s e
do m á h á vydání strojů. Ježto však. žalobkyně vlastnící není, jest žaloba neodllvodněna a bylo jí zamítnouti třebas by si žalobkyně smlouvou ze dne 14. května 1921 vyhradila, uplatňovati práva vyplývající
z práva vlastnického. Dle tvrzení samé žaloby vedeny jsou proti žalované exekuce a tu odstraněním stroj li z továrny dopustila by se žalovaná i trestného činu mařením exekuce na nemovitosti vedené. O dvol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu,
by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D ů vod y:
V tomto případě jde o to, zda v poměru mezi žalobkyní a žalovanou
skutečně ku výhradě práva vlastnického ku strojům došlo čili nic a dále,
zda stroje ty tvoří celek bud' dle ujednání nebo povahy věci čili nic,
pokud se týče, kdy stroje ty byly dodány. Soud prvý se těmito otázkami
vůbec neobíral, pokládaje za jedině rozhodnou okolnost, že ~alující
firma si vymohla poznámky .dle §u 297 a) obč. zák. a že proto i ujednání její se žalovanou nemohou míti právníh? ~čink~, poněvadž vlastnictví žalobkyně tím, že stroje staly se současÍ1 tovarny, zamklo. Odvolací soud nesdílí tohoto náhledu prvého soudu v této všeobecnosti.
Pojem příslušenství nemovité věci upraven v §u 297 obě. zák., není
však tím objektivně vyloučena možnost výhrady práva vlastnického
v poměru ku vlastníku nemovitosti jakožto straně smluvní. Táž poznámka §u 297 a) obč. zák. nemá ani dle znění zákona ani s ním souhlasných materia1ií účinku konstitutivního a má sloužiti pouze účelůn;
zásady ochrany veřejné důvěry. V tomto sporu jde pouze o smluvnr
poměr mezi žalobkyní a žalovanou firmou jakož,0 vlastni ci továrny a
spol us mluvnicí, rozhodnutí o poměru tom ovšem dle oné zásady práv
osob třetích dotýkati se nemůže, což i případným poukazem v rozhodnutí může dojíti výrazu. Poněvadž žalovaná strana nad to šmahem
i pravost předložených listin i souhlas opisů s prvopisy i správnost
obsahu popřela, jest řízení, v prvé stolici dosu~ provedené, kusé a jest
je dle shora řečeného doplniti zejména též v tech směrech, zda a kdy
a v jakém rozsahu výhrada práva vlastnic~ého s~ stal~, jakož. i,. kdy
stroje všechny neb jednotlivě byly žalovane stra,ne. dodany do jejl ~o~
várny. Slyšený svědek nemohl pouze z pam e t r okolnosÍ1, dodaTI'
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části stávají se stroje dle §u 417 obč. zák. vlastnictvím vlastníka budovy i tehdy, kdyl před vestavěním nebyly v jeho vlastnictví. Rozlučitelné součásti nebo příslušenství - podle výsledku je to totéž - musily by býti už od dřívějška ve vlastnictví vlastníka továrny. Cizí samostatné stroje i po jejich vestavění jsou jenom zdá n 1 i v ě součástkami nebo příslušenstvím. Je-li vlastník továrny současně vlastníkem rozlučitelného stroje a vlastníkem budovy, jsou stroje pří s I uš e n s tví m nejen t o v á r n y (jako podniku), nýbrž i bud o v Y
této arci jenom tehda, když je to budova svou povahou a uzpůsobením
tovární budova. Z toho plyne úplná správnost shora uvedeného právnít~ názoru napadeného usnesení, že tyto otázky v prvé stolici vůbec
nebyly probrány, soud prvé stolice, nemaje pro to opory ve svých zjištěních, .považuje sporné stroje jednou za příslušenství továrny, jednou
za příslušenství bud o v y, nerozlišuje mezi těmito oběma pojmy, jmenovitě vůbec se neobírá otázkou žalobkyní tvrzeného vy hra ž en é h o v 1 a s tni c tví s por n Ý c h strojů až do. jich úplného zaplacení, což je základní otázkou této rozepře, neboť cizí samostatné
stroje i po jejich vestavění jsou. jenom zdá n I i v ě součástkami nebo
příslušenstvím. Tím je také doložena správnost dalšího výroku napadeného usnesení, že jde'v této rozepři pouze o smluvní poměr mezi žalobkyní a žalo van o II f i r m o u jako v 1 a s tni cí t o v á r n y a
spolusmluvnicí. Z toho však také plyne, že je nutno vysvětliti rozpor
mezi cenami strojů, jak se rozlišnč objevily ve. sporném řízení. Odvolací soud zcela správně uznal, že řízení v prvé stolici zůstalo v nejpodstatnějších kusech vadně neúplným a proto právem ukvapený rozsudek zrušil a doplnění řízení a nové rozhodování soudu prvé stolice

strolů se. tfk~jíci, ~otvrditi, avšak okolnosti ty lze dle povahy věci
dokazalI I ]Inyn;I clu~azy, na př. po~acími listy, nákladními listy atd
a bylo t:cI~ vec! prveho ~oud~, by: té,; dle §u 182 c. ř. s. na objasnění
~~olnosli !e~h a o;;n~čen~ ,pruvodu pusobil. Dle téhož §u 182 c. ř. s.
t) 10 konecne vysvethlI tez rozpor mezi žalob ním údajem ceny stro"
41 1.150 M (totíž 2 X 41.,500 M a 20.000 M a 210.000 Mal 1.300
a 86.250 M), pokud se tyče cenou 411.000 M v příloze E a cenou ři
p.osle,dním ústním. jednání udanou pouze 369.650 M.
nzem, v, prvl11 stoh Cl, vykazuje vady podstatné, které vadí podrobnému
probran,l a spolehl:vemu posouzení věci, bylo odvolání dle §u 496 čís, 2
a 3 c. r. s. vyhoveno,napadený rozsudek zrušen a věc odkázána 'k
shora
pn:é stolice, jemuž náleží, aby
ve
shora, naznacenY,ch dle zasad §u 182 c. ř. s, doplnil, důkazy, které by
se ukazaly nutnymI, provedl a znovu rozhodl.

~
Poněvadž te~y

uvede~o, ~oudu

N ejvy

Š

š í s o u cl

řízení

nevyhověl

směr~~h

rekursu,

OŮNody:

.~eku~s ;,ení opo.dstat~ěn, Stěžova~el i rozsudek prvého soudu před
P?,kla~ajI, z~ sporne stroje JSou vesmes příslušenstvím, nerozlišují však

pr!;luSenS!VI továr~y ~,I'~ís!ušenství budovy, 'je které je továrna umía pn tO,m, prehl~zeJ1, z,e .anI nebylo zJišteno, zdali vlastníkem buve, kter; je to~arna, je žalovaná firma či osoba od ní odlišná.
Uz hajenI se zalovane fIrmy bylo po této stránce nepřesné - odvolací
soud ,m,ohl I t~to zc,:la ·p,rávem poukázati na předpis §u 182 c. ř. s.,
nebo! za~ovar:a tV~'dIla, ze stroje, pokud byly dodány - a tu bylo
tvrz~no, ze ,nektere součástky v ceně daleko přes 80.000 Mk vůbec
nebyly dodany -:: byly p;,vně zmontovány s tovární bud o vou, a
s!aly s~ takto pnslusenstvlm továrny. Rozsudek prvého soudu ač
te,t? s!rance
jednak, že
pnslusenstv!m to'! ~ r n y, jednak ze jsou příslušenstvím bud o v .
Za to~oto stavu ve,cI odvola,cí. soud, vycházeje správně z právního dávO,du zalo~nr,ho, zduraznIl, oc Jde v rozepři, že jde totiž o to, zdali v po~er~ mezI, zalobkyní a žalovanou došlo skutečně ku výhradě vlastmc:eho prava ke ~t:ojům, zdali stroje tvoří celek buď dle ujednání
ne o dle po,:ahy veCI, a kdy stroje byly dodány. Odvolací soud práver:' post;ada, z;' se soud prvé stolice také těmito otázkami vůbec nefb~~al ~ ze zamltayý roz~udek zbudoval jedině na okolnosti, že si žao . yne ~evymohla pozn,ar;rku dle §u 297 písm. a) obč. zák., ze které
~dVOdI\ ze ~roto I u!ed~a,nI meZI ~tranami nemohou míti právního účin
s~'l ;,onev,a,dz, vlastn~ctvI zalobkyne ke strojům zaniklo tím, že se stroje
, a) souca~tr t o var n y, Pak ovšem odvolací soud správně vyslovil
z~ n~lze .sdrletr t?hOt0 právníhO názoru souelu prvé stolice ve zmínčnd
v~~o e5'~o~tI. Otazk~, ja~ má býti naloženo se stroji nějaké továrny,
pnpoustI ctv~ro moznostI: bud' se staly stroje nerozlučitelnými (ne~~mostatnY':'I: po?statnými) součástmi b u cl o vy nebo jsou souastr11'l oddeh!:,lnymi - nebo jsou pří s 1 u š e n s tví m bud o v
-- nebo nemap s budovou dohromady co činiti. jako nerozlučitelné so!.
ste,,~,
d~v}"

,neučInIl ~ádného zjištění" předpokládá

nařídil.

čís.

jsO~ str~~
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Proti právoplatnému usnesení v mimospomém řízení, jež jest soudním rozhodnutim, nemá místa obnova řízení. To plati zejména o právoplatném usneseni, jímž podle zákona o ochraně nájemců dáno bylo
soudem svolení k výpovědi.
(Rozh, ze dne 7. srpna 1923, R I 711/23.)

1
(

1

Proti právoplatnému soudnímu usnesení, jímž uděleno bylo pronajímateli svolení k výpovědi, domáhal se nájemce pro nově nalezené
průvody opětného zahájení řízení o návrhu na soudní svolení k výpovědi. P r v Ý s o u d žádost tu zamítl, rek u r sní s o u d jeho usnesení potvrdiL O ů vod y: Stížnost nelze uznati oprávněnou. Stěžova
telka . snaží se především marně dovoditi, že návrh její není návrhem
na obnovu řízeni. Jednírr,' z důvodů takovéhoto návrhu jest, Ž" 'e strana
dozví o nových skutečnostech nebo průvodních prostředcícll nebo je
nalezne neb je s to, aby jích použila a přednesení skutečností těch
a použití jich nebo průvodú oněch v dřívějším řízení bylo by bývalo
přivodilo pro ni příznivější rozhodnutí (sr. § 530 čís. 7 c, ř. s.) a právě
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o takovýto důvod opřen jest návrh stěžovatelky, jak z obsahu jeho
zřejmě vysvítá a také z konečné žádostí jeho plyne. K tomu budíž jen
ještě doloženo tolik, že námitku, že odpůrkyně navrhovatelky nezamýšlí použíti vypovídaných místností pro sebe, nýbrž že je hodlá pronajati, navrhovatelka vznesla již v ukončeném řízení výpovědním, že
však námitka ta byla vyvrácena. Navrhovatelka usiluje svým návrhem
o to, by docílila změny právoplatného soudního rozhodnutí, obsaženého v usnesení prvního soudu ze dne 2. prosince 1922. Správně ovšem
v souhlasu s naukou hájí mínění, že v řízení nesporném možnou jest
změna neodporovatelného opatření. Při tom však přehlíží podstatný
pojmový rozdíl mezi rozhodnutím a opatřením. Že mezi obojím dlužno
rozeznávati, tomu nasvědčuje § 425 odstavec prvý c. ř. s., jenž mluví
o rozhodnutích, nařízeních a opatřeních. Právoplatné rozhodnutí" soudní,
vydané ve formě usnesení, jest však obnovou řízení nezměnitelno i v ří
zení sporném ,ježto podle §u 530 c. ř. s. jen řízení, ukončené rozsudkem, může za podmínek tam stanovených býtí obnoveno. A stejně nelze
ani usnesení vydanému v řízení nesporném čeliti návrhem na jeho obnovu. Zákon o ochraně nájemníků, jehož navrhovatelka se k odůvod
nění svého návrhu dovolávala, neposkytuje jí vůbec k němu oprávnění.
§ 1 zákona ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., dává pouze pronajímateli právo žádati tl soudu za připuštění výpovědí, nikoliv však
právo nájemníků žádati nové Hzení a rozhodnuti o výpovědi právoplatně připuštěné. Praví-Ii se v §u 4 cit. zák., že každý další opravný
prostředek jest vyloučeno, znamená to totéž jako každý jiný opravný
prostředek, jak to ustanovovalo již min. nař. ze dne 9. února 1919,
~ís. 62 sb. z. a n., neboť na této zásadě nemělo býti ničeho měněno,
j~k ,plyne z důvodových zpráv v pozdějším zákonu O ochraně nájeml1lk~. Je-h tedy vyloučen každý jiný opravný prostředek, jest vyloučen
take opravný prostředek obnovy řízeni. To plyne také i z toho, že usnes~ní, ?abyvší právní moci, nahražuje výpověd' (§ 4 poslední odstavec
CIt. zak.). Jako právoplatná výpověď je nezměnitelná tak í je nezmě
nitelno právoplatné usnesení, které ji připouští a zároveň nahražuje.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. .
I,

Důvody:

I'
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Proti rozhodnutí druhé stolice jest ve věcech nesporných dle §u 16
cís. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. dovolací stížnost pří
pustna' jen v případě patrného odporu se zákonem nebo spisy, pří
padně pro zmatečnost. žádného z těchto zákonných důvodů však tu
není. Pokud jde o zmatečnost, není táž ani uplatňována ani skutečně
dána a odpadá proto tento důvod. Napadené usnesení nenalézá se též
v odporu se zákonem, neboť mímo případ §u 17 nesporného patentu
jest obnova řízení ve věcech nesporných vyloučena. Tvrzení stěžova
telky, :že nejde zde o návrh na obnovu řízení, bylo již soudem druhé
stolice v napadeném rozhodnuti vyvráceno a soud dovolací sdíleje
názor soudu druhé stolice, poukazuje na správné, stavu věci a zákonu
odpovídající dŮVOdy napadeného usnesení, které vývody dovolací stížnosti nijak nejsou třeseny. O zavedení samostatného řízení zde nejde

~ J'e ani
a· ne Ize věcech
IIce v
e'ne'n
ven
' ha zrn 'd'

zavésti poněvadž právoplatným rozhodnutím druhé sto,
k
'
náJ'emních
náj'emm"
pomer
s onecnou
pIa t nos t'I b y I upra,
'
t
t"
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by'ti nemůže. Je-Ii spravne o, co s ezovat eIk a ve svem
'h
d
'k
d
I
d
f' 't' ,
s o y, a e e Inl Ivne
navr II uva 1, vznl'kl J'í snad nárok na na' .ra u o"
upravený nájemní poměr proto změněn bylI nemuze.
čís,
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Opatření, uvedené ve dvorském dekre!~t! .18. z!t!lí Ph86, hČlíSd' ,57e7k

sb. z. s. (čl. III. uvoz. zá~. ~ ~x. !.~ k zalls em er~n~ n~c po. eay
(daně z příjmů a daně valecne), lez budou, dodatecne predepsany, lest
·t· a pouhé dožádání příslušné beml správy: predpokladem tapovoII l n .
k" t·t I
• 'I ,·t t·
kového zajišťovacího opatření není am exe ucm I u am na eZI os I,
uvedené 'J §u 379 ex. ř.
(Rozh. ze dne 7. srpna 1923, Rl 718/23.)
žádostí berního úřadu o zajištění zn~čných ne?oplatkťt dan~
z příjmu a daně válečné s o udp r v é s t o II c e vyhovel" r ~ k u r s ~ I,
S o u d ji zámítl. D II vod y: !,ovolení e~ekuc~ predpoklada ~x,;,kucnI
titul ve smyslu §u 1 a 2 ex. r. Mater";lmn; pr:dpokladem kazd~ ex;:
kuce jest, že jest zjištěn nár?k" kt<;ry ma bylI, v~d?byt. ~USI bytr
na jisto postaveno, že ten, prolI ~emuz e~ekuce ma ?y.lI ~rk?n~n~, nec?
t?n: bylI zJlstem hstmne,
dluhuje a co jest povmen plmy a, musl
V tomto případě předložila bernl spr~va doz~dam ze dn; 1. če~vna 1923,
v němž výslovně uvádí, že povl~,ne ,strane bu~ou, ~redep~any doda:
tečně značné obnosy na dam z prlJmu a dam valecne za Icta 1914 az
1919, pro něž není dostatečné jistoty, že povinná stra,na prodal~, továrnx
firmy F. nové akcíové společností, za 1O,OO~.?O,O ~c: za ktere~ ob~rzl
10.000 akcií, jež ale dosud neobdrzela dle .vYJadrel;1 hrmy .. Ber,m sprava
žádá tedy o zajištění daní v budoucnoslI splatnych. Nejedna se tedy
o dluh jíž tu jsoucí a nelze dožádání. b~rní správy pok!ádalI, ~8, Ir~tmu,
o níž se zmiňuje § 1 čís. 13 ve spojem s §em 7 ex. fo Dozadam toto
nelze také pokládatí za výkaz o nedoplatcích, dožádán! n~,n~ opat~en~
doložkou vykonatelnosti. Ostatně neuvedla strana vymahaJlcl speclelm
zákony a předpisy o předepsání válečných daní, ,na jichž základě b~
byl exekuční návrh odůvodněn, z čehož patrno, ze sama na dotyčne
zákonné předpisy nebrala zřetele.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

.o,

D ů vod y:

Byť se vymáhající strana ned?volávala ve s~~~ zajišť5;vacírn návrhu ustanoveni dvorských dekretu ze dne 18. zan 178?, CIS. 577 sb:
z. s. a ze dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s., zachov~nych, v platnoslI
čl. III. uvoz. zák. k ex. ř. s tím ,že se tato ustan?ven! ~aj: vzt~hov.alI
na příště jenom na aerariální pohledávky v ~osle~e recenem p~edpl,s,~
uvedené, přece í z návrhu, i z dožádání bernl spravy plynulo, ze bezl
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zde o zajištění značných obnosu na dani z příjmů a dani válečné za
léta 1914-1919, jež budou dodatečně předepsány a pro něž podle
úředního vylíčeni není dostatečné jistoty, pročež že běží o zajištění
aerariálních pohledávek podle shora citovaných dvorských dekretů a
dle čl. III. uvoz. zák. k ex. ř. Dle těchto předpísů sluší ku zajištění takových pohledávek, jimž je zatarasen právní pořad, a které vyšetřením,
rozhodnutím a exekucí příslušejí pravomoci politických úřadů, povoliti
ve dvorském dekretu ze dne 18. září 1786, čís. 577 sb. z. s. uvedená
opatření zajišťovací na p o u h é d o ž á dán í k tomu povolaných a
příslušných úIadů správních a není, jak se domnívá rekurs ní soud, před
pokladem takového zajišťovacího opatření exekuční titul a také nikoli
náležitosti v §u 379 ex. ř. uvedené, poněvadž se na tento zpusob zajišťování aerz:iálních pohledávek dle čl. III. uvoz. zák. k ex. ř. předpisy
·exekučního řádu nevztahují.
čís.

2853.

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 86
sb. z. a n.).
Třetí odklad exekuce vyklizením nelze povoliti bez potvrzení politického úřadu prvé stolice, že v obci není náhradního bytu, třebas dří
vější odklady byly povoleny před účinností zákona čís. sb. 86/23. Návrh
na odklad nelze zamítnouti jedině proto, že ono potvrzení nebylo před10ženo již s návrhem na odklad, nýbrž lze je po případě předložiti i ještě
v řízení opravném.
(Rozh. ze dne 7. srpna 1923, R I 721/23.)
K návrhu dlužníka odložil exekuční soud třikráte exekuci vyklizením
a to usnesením ze dne 28. listopadu 1922, ze dne 27. února 1923 a ze
·dne 26. května 1923. Stížnosti vymáhajícího věří tele do posléz uvedeného usnesení rekurs ní soud vyhověl a zamítl návrh na odklad exekuce. D ů vod y: Dle §u 1 zákona ze dne 26. dubna 1923. čís. 86 sb.
z. a n., který nabyl účinnosti dnem 1. května 1923, jest tře t í odklad
'výkonu exekuce vyklizením bytu přípustným jen tehdy, potvrdí-li politický úřad prvé stolice, že v obci není náhradního bytu. Náhled soudu
prvé stolice, že tento předpis nelze vztahovati na odklady exekuce, jež
byly povoleny před účinností tohoto zákona, není správným. V tomto
případě jedná se skutečně o tře t í odklad exekuce, návrh na tento
třetí odklad byl podán <jne 22. května 1923, tedy již za platnosti nového
zákona a platí tudíž pro soudní rozhodnutí o tomto návrhu předpisy
nového zákona a tento zákon v §u 1 nerozeznává, zda dřívější odklady
exekuce povoleny byly soudem před či až po účinnosti tohoto zákona.
Nelze proto třetí odklad exekuce povoliti bez shora uvedeného potvrzení polit. úřadu, kterého však navrhovatel nepředložil.
N e j vy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

t
I

I
I
I
I
I

Poněvadž vládni nařízeni ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z.
a n. pozbylo dle §u 6 zákona ze dne 26. dubna 1923,Čís. 86 sb. z. a n.,
dne:" 1. května 1922 platnosti, rekursní soud právem posuzoval žádost
za odložení exekuce vnuceným vyklizením dle §u 1 (3) zákona posléze
uvedeného ale přehlédl, že okolnost, že povinný nepřipoj i! už k návrhu potvl:zeni okresní-špr~vy polit!~ké, že není v obcí potř<;bné náhrady, nemůže býti pov;nnen2u na uJ~u .. Dle §u 1 (2) CIt., z~k. okolnosti, jimiž se návrh oduvodnuJe, ~naJI bytr teprve. na vyz':.a~l exekuč
ního soudu osvědčeny. To ukazuje na pov1l1nostr exekucl11ho soudu
v §u 16 ex. ř. uvedené, s kterýmiž se. nesrovnává, aby návrh byl odmítán
z důvodu nepřipojení žádoucího dokladu úředního, jehož opatření mohlo
býti zpllSobem dle exekučního řádu přípustným zařízeno. Poněvadž
povinný ku své stížnosti žádoucí potvrzení okresní politické správy ze
dne 18. července 1923 předložil a tím zákonité podmínce třetího a posledního odkladu exekuce vyhověl, bylo dovolacímu rekursu vyhověti
a rozhodnouti, jak se stalo. Okolnost, že úřední potvrzeni předloženo
bylo teprve s dovolacím rekursem, nesluší v tomto případě považovati
za novotu se zřetelem na to, co jest ůvedeno nahoře.
čís.

2854.

Předčasně propuštěnému zaměstnanci (§ 29 zákona ze dne 16. ledna
1910, čís. 20 ř. zák.) nepřísluší nárok na další užívání služebního bytu
1n natura, nýbrž nárOk na odškodnění za ně v penězích.

(Rozh. ze dne 7. srpna 1923, Rv I 1116/23.)
Zalovaný byl ředitelem továrny žalobcovy a obýval služební byt.
Propustiv žalovaného ze služby, domáhal se žalobce na něm vyklizeni
bytu. V té době byl veden žalovaný ní proti žalobci u sborového soudu
spor O neplatnost zrušeni služebního poměru, Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e zamítl žalobu pro tentokráte, maje za to, že jest třeba
vyčkati rozhodnutí onoho sporu u sborového soudu, ježto před rozhodnutím sporu toho jest žaloba na vyklizení služebního bytu předčasnou,
an služebni byt tvoří součást příjmů služebních. O d vol a c í s o u d
žalobě vyhověl.

Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Dovolatel, poukazuje na § 29 zákona o ob ch. pom. míní sice správně,
že zákon v tomto ustanovení rozlišuje nároky zaměstnancovy z náhrady
předčasný111' propuštěním mu způsobené škody a zaměstnanci smluvně
náležející úplatu, ale nesprá,:,ně z toho odvozuje, že po bezdůvodném
předčasném propuštění zaměstnanec má nárok nejenom na náhradu
škody, ale i na smluvní úplatu, a, záleží-li tato částečně v poskytování
Civilrll romodnllU. v.
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služebního bytu, že má nárok i na tento in natura, a proto že nemuze
býti před uplynutím určíté doby smluvní z naturálního bytu služebního
odstraněn. Dovolatel opírá svůj nárok na další bydlení ve služebním
bytě, ač je zjištěno, že služební smlouva s dovolatelem byla žalobkyni
rozvázána, o bezdltvodné porušeni smluvní se strany žalobkyně, tedy
o § 29 zák. o obch. pom. Z předpisu tohoto se dovolatelův nárok nedá
odvoditi. Mluví-li zákon o smluvně zaměstnanci náležející úplatě služební, má tím býti pOllze ohraničena výše náhrady škody, která jedině
zaměstnanci podle tohoto předpisu přísluší, neznamená to však, že by
zaměstnanec po zrušení služebního poměru zaměstnavatelem měl nárok 112 další užívání služebního bytu, nýbrž sluší tOlllU tzdc rozuměti) že
Z"městnancovo odškodnění vztahuje se také na úbytek naturálních požitků, ale jinak zaměstnanec je oprávněn náhradu a odškodnění požadovati pouze v penězích. Může-li zaměstnavatel služební poměr za:něstnancův jednostranným projevem fakticky a s právními účinky zmSIÍl, pak se projevuje neudržitelnost právního názoru dovolatelova, že
zaměstnanec přes to má nárok na naturální poskytování bytu služebního také z předpisu §u 1323 obč. zák., podle kterého naturální náhrada
škody je jenom tehda přípustna, kde je možná, čemuž v tomto případě
není, poněvadž služební byty těsně a nerozlučně souvisejí s konáním
zaměstnancovy služby pokud se týče s výkonem zaměstnání určitých
·zaměstnanců, což zvláště II vedoucích sil zpravidla je velmi závažno.
čís.

2855.

.. ~~Iouva, ~terou se převádějí věci do vlastnictví pouze za účelem zaJI~teOl p.ohl:davky, není smlouvO\1 () převod vlastnictví dle §u 426 obč.
zak., • oybrz smlouvou zástavní; takové zástavní právo nemuže býti
uplatnováno žalobou dle §u 37 ex. ř., nýbrž žalobou dle §u 258 ex. ř.
(Rozh. ze dne 7. srpna 1923, RvI 1135/23.)
. • Ba~ka S. poskytla Kar!u V-ovi. k zařízení a provozování knihtiskárny
uver az do .vy~e 80.000 Kc. Z penez, daných mu úvěrelÍ1, koupil Karel V.
pro svou Ílskarnu potřebné stroje a zařízení. Prohlášením ze dne 22
května 1922 předal Karel V. zakoupené stroje a zařízení tiskárenské
skutečnou tradicí, jakož i prohlášením a znameními (nálepkami) bance
S., při. če~1Ž bylo úmyslem obou účastněných, převésti předměty· ty· do
vlast~lct~l ?anky na dobu až do zaplacení zápůjčky, pokud se týče měla
dle tehoz t~m~sl~. v případě p.rodeje včcí těch pro vypovězení úvěru a
~e,zaplacem zaplljčky docílena cena za prodané předměty býti při poc~ena ~arlu V-OVl k dobru. Když žalovaná záložna zabavila zmíněné
predl11'ety ku ~ydobytí své pohledávky proti Karlu V-ovi, domáhala se
b~nka .S·o na ",;Iožně uznání, že jí přisluší vlastnické právo k zabaveným
pledmetum a ze Jest exekuce 11a ně nepřípustnou. Pro c e sní soud
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Kdežto banka S. tvrdí· že
naby~a,práva vlastnického, jež nepřipouští vedení exekuce proti K~rlu
V-OVl zalovanou záložnou, namítá žalovaná strana, po ukazujíc k usta-

novení §§ 316. 424, 1461 a 1462 obč. zák., že nabytí vlastnictví žalující
bankou k předmětům těm jest vzhledem k účelu, za kterým se mělo
státi, vyloučeno. Nutno tedy otázku tu řešiti z čistě právního stanoviska,
pro něž jest především rozhodujícím, že způsobem, jak Jej uvádí žalujicí strana v souhlase s prohlášením ze dne 22. května 1922, výhr2dným
účelem mělo býti zajL'\.thd pohledávky banky. To jde z toho, že po zaplacení záplrjčky mělo se dle úmyslu banky a Karla V-a převésti vlastnictví zpět na tohoto a že jemu také clle prohlášení ze dne 27. května
1922 bylo ponecháno »užíváni« předmětů těch dokonce bez zvláště
smluvené náhrady. Nelze vš&k smlouvu takovou, jež ve své podstatě
jest rozhodně zastřenou smloU'lOu zástavní dle §u 1368 obč. zák., pokládati ve smyslu paragrafu 1461 obč. zák. za důvod k převodu držby
(§ 316 obč. zák.) a práva vlastnického postačujicí, ani o převodu podmínečném vlastnictví řeči býti nemúže, ježto citovaná ustanovení .zákonná stejně jako § 10 kOfik. řádu neuznávají nabyti vlastnického práv'1
pouze jako zajišťovacího prostředku a jako něco přechodného. O d v oI a c í s o u d uznal dle žaloby. D ů vod y: Žaloba, o niž tu jde, jest
žalobou vybavovaci dle §u 37 ex. ř., obsahujíc odpor, kterým osoba
třetí, na exekuci nijak nesúčastnčná, od níž má odvráceno býti nebezpečÍ, jí hrozící tím, že na stranu povinnou vedená exekuce ghrožuje její
právo, usiluje o prohlášení exekuce za nepřípustnou a o její zrušení
ohledně předmětů, o něž jde a k nimž žalobce tvrdi právo. Ježto v tomto
případě žalobce uplatňuje vlastnické právo, jest jeho povinností, by
prokázal toto své vlastnické právo a jeho vznik dříve ještě, než exekuce
byla zahájena. Z důvodu toho jest na žalobci, by dle předpisu §" 369
a násl. obč. zák. předměty, na něž se žalobní prosba vztahuje, přesně
označil a popsal, jejich totožnost prokázal, a dále, by veškeré okolnosti
t~rdil a nabídl důkaz
tom, oč opírá své právo vlastnické, zejména jeho
zakonné nabytí. žalobce této své procesuální povinnosti plně dostál.
Soudce prvý dle přednesu stran vzal za nesporno, že Karel V., získav
úvěr od žalující banky do výše 80.000 Kč, z těchto peněz, úvěrem mu
daných, koupil pro svou tiskárnu potřebné stroje, zařízení kanceláře a
knihtiskárny, jež odevzdal do· vlastnictví banky, dále zůstalo nesporno,
že mezi zástupcem banky S. s jedné strany a Karlem V-em se strany
druhé na ákladě poskytnutého a částečně již použitého a realisovaného
úV,ěru provedena byla tradice strojlt a zařízení tím způsobem, že před
mety ty byly opatřeny znatelnými nálepkami, které poukazovaly na
vlastnictví bauky, a že tato tradice uskutečnčna byla dne 22. května
192:;, Dle §u 266 c. ř. s. tvrzená skutečnost nepotřebuje důkazu, byla-li
odpurcem výslovně doznána. Mluví sice § 266 výslovně ien o skutečno
stech, z čehož. by se zdáti mohlo, že se doznání vztahuje jen na skutkove okolnostI ve vlastním. slova smyslu, nicméně jest právem za to
miti, že doznán~ státi se může i ohledně práva právních poměrů, na př.
p.rava vlastl1lckeho atd., v čemž spočívá částečné uznání (doznání) celeho souboru skutečností, které jsou základem doznaného práva nebo
právního poměru. Tímto doznáním uznala žalovaná strana právo viaslnické yrar;y žalujícÍ, Prohlášením ze dne 22. května 1922 Karel V. pře
dal predmety, z exekuce vyloučené, vyhradiv si zároveň jich užívání za
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provozování své zivnosti knihtiskárenské až do odvolání, do
vlastnictví bance S. Tato smlouva obsahuje vlastně přenechání na místě placení dle §u 1414 obč. zák., které jest úplatným jednáním a pří
sluši jako trh ku titultlln, které právo vlastnické zakládají. Dlužník jako
zcizovatel projevil svou vůli, že bude pro příští dobu držeti věci ty ve
jménu žalobce, jako přejíl11atele oněch věci. Právní důvod této držby
jménem žalobkyně jest uschování dle §u 967 nebo půjčka dle §u 974
obč. zák. Tím, že strana žalující věci přejala podle písemného prohlášení na místě placení, nechavši je v závodě dlužníkově, uskutečněna
byla dle §u 863 obč. zák. mezi oběma stranami smlouva o uschování
(o půjčce) a strana povinná drží tyto věci toliko jménem žalobkyně.
Předáním prohlášení povinným dlužníkem žalobkyni tato dle §u 372
obč. zák. nabyla platného vlastnictví na ony předměty, jež vylučovány
jsou touto žalobou. Ostatně i zcízovací vůle povinného dlužníka jest
patrna z toho, že věci, žalující straně zcizené, opatřil nálepkami, které
svědčí o nabytí vlastnictví žalující strany. jest tudíž ona vlastnicí před
mětů, nikoliv povinný dlužník. ježto exekuce může býti vedena toliko
na jmění strany povinné, muselo býti zjištěno vlastnictví strany žalující oproti vymáhajícímu věřiteli; bylo proto dle §u 31 ex. ř. prohlásiti
exekuci na tyto předměty za nepřípustnou.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

I'

II

Sejde na tom, zdali právo, jež žalobkyně uplatňuje, je takové, že
by činilo výkon exekuce dle §u 31 ex. ř. nepřípustným. Zákon určuje,
jaký důvod může založiti právo určitého druhu. jako důvod vlastnictví
uvádí § 1461 obč. zák. příkladmo odkaz, darování, zápůjčku, koupi a
prodej, směnu, zaplacení atd. Účastníci nemohou převésti věcné právo,
které se neopírá", titul, nebo které se sice opírá o titul, ale o takový,
který je dle zákona s to založiti právo pouze jiného druhu. Nemohou
tedy účastníci převésti (fiduciární) vlastnictví tam, kde jim svědčí pouze
titul zástavniho práva. Převésti vlastnictví je schopno jenom takové
jednání, jehož účelem jest, aby věc byla z předavatelova jmění na dobro
vyloučena, proto ku převodu vlastnictví postačí v §u 1461 obč. zák. pří
kladmo uvedené tituly, k nimž však dle §u 1462 zabavení, půjčka, uschování nenáleží, třebas by někdy vůle stran zcela vážně směřovala k tomu, aby převedeno bylo vlastnictví obl11'ezené nabyvatelovou povinností, kdysi a za určitých podmínek toto vlastnictví zase vrátiti. Že by
se pro převod vlastnictví vystačilo s pouhou důvěrou (fiducia) jako
jeho právním důvodem, nelze se zřením na § 1461 a 1462 obč. zák.
uznati. Poněvadž pro převod vlastnictví se vyžaduje srovnalá vůle pře
davatelova i přejímatelova (§ 425 obč. zák. »Dbergabe und Dbernahme«) opřená o takový titul, jenž je svou právní povahou s to, vlastnictví a nikoli právo jiného druhu uskutečniti, soud prvé stolice právem
si položil otázku, když je platnému právu abstraktní tradice neznáma,
zdali právní jednání, Ze zjištění rozsudku vyplývající, bylo s to převod
vlastnictví ku sporným věcem z Karla V-a na žalobkyni uskutečniti.

Podle toho, co bylo zjištěno, nešlo ani KarlU V-ovi ani žalobkyni o to,
by sporné předměty byly na dobro a trvale z V-ova vlastnictví vyřa
zeny, nýbrž oběma stranám šlo o to, by uskutečněným převodem vlastnictví zabezpečena byla úvěrová pohledávka žalobkyně, protože trvání
vlastnictví podle smluvni vůle stran obljlezenO bylo na dobu existence
úvěrové pohledávky, resp. měla v příp2dě prodeje řečených předm"tů
pro vypovězení úvěni'a nezaplacení zápůjčky docílená cena z tohoto
prodeje zaúčtována býti Karlu V-ovi k dobru. Toť typickým případem
úmluvy, která je nezpúsobilá zříditi právně schopný titul ku nabytí
vlastnictví, která je s to založiti dle zákona jiné, od vlastnictví úlllně
odlišné právo, totiž zřizení zástavy ve prospěch úvěrového salda, to
však je právo, které dle §u 31 ex. ř. nemůže býti uplatněno s úspěchem,
nýbrž které sluší uplatňovati dle §u 258 ex. ř. Odvolací soud spatřuje
, ,Jrohlášení ze dne 22. května 1922 přenechání sporných předmětů se
strany Karla V-a žalobkyni na místě placení dle §u 1414 obč. zák. a
považuje toto právní jednání za trh. Nehledí-Ji se ku podstatnému nedostatku »určitelnosti" kup ni ceny (§ 1053 obč. zák.), který zabráni! vzejití kupní smlouvy, sluší poukázati k tomu, že si žalobkyně vymínila
pro případ prodeje sporných předmětů právo, požadovati na Karlu
V-ovi schodek, což svědčí zřetelně, že to vlastnictví, které Karel V. pře
vedl na žalobkyni, nebylo vlastnictvím v technickém smyslu, jak je
mylně kvalifikoval napadený rozsudek, nýbrž vlastnictvím zajišťovacím,
které mělo dávati žalobkyni vůči Karlu V-ov i právo na oddělené uspokojení, které je s úvěrovým obchodem mezi těmito stranami těsně
spiato, nejen rozsahem i časem, neboť mělo končiti likvidaci úvěrového
poměru. Plyne z toho, že se v prvé stolici dostalo sporné věci právního
posouzení správného.
čís.

2856.

Odpadne-Ii v době mezi povolením exekuce a podáním žaloby ve
smyslu §u 36 čís. 1 ex. ř, uplynutím doby nedostatek splatnosti pohledávky, nestane se původně nepřípustné povolení exekuce přípustným.
(Rozh. ze dne 1. srpna 1923, Rv 11 491/23.)
Usnesením ze dne 23. ledna 1923 přiznal trestní soud žalovanému
proti žalobci 410 Kč 46 h útrat. Návrh na exekuci ku vydobytí těchto
útrat podal žalovaný dne 30. ledna J 923 a soud prvé stolice usnesením
ze dne 6. února 1923 exekuci povolil. Rekursní soud nevyhověl žalobcovu rekursu. Dne 17. března 1923 domáhal se dlu7ník žalobou zrušení
exek~ce,.i~žto dl~ smíru ~e dne 20. řijna 1922 blil žalovaný oprávněn
vym~ha~l utratove pohledavky teprve 14 dní po jich stanovení soudem,
~terern~.z. .to závazku v tomto případě nevyhověl, navrhnuv exekuci pro
utraty JIZ dne 30. ledna 1923, ač byly upraveny teprve dne 23. ledna
1923. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl vzav sice
tvrzený obsah smiru za prokázaný, maje však za to, že po~oleni exekuce stalo se napotomně platným tím, že před podáním žaloby, II niž
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tll j de, nastala splatnost vymáhané pohledávky; O cl vol a c í, S? u cl
žalobě vyhověl. D ů vod y: Právní názor prveho soud~ nema zak?nného podkladu. Zákonným předpokladem pro"p,ovole:,:. exekuce Jest
dle §u 7 ex. ř. splatnost pohledávky vymah~Jlclho ventele. ~~ekuc.e
povolená ku vydobytí dosud nespbtné J'0hl~:lavky Jes! proto 111CI a,111cotnos! mMe býti zhojena pouze hm, ze mCI us~esem stane se ,pra~o
platným, ježto nebylo napad~no ,rekursem nebo zal obou. Zde vsak zalobce, napadnuv nejprve bez uspechu povolem exekuce rekursem, u,platňuje žalobou oprávněně námitky, spadající pod oustan9vem §u 36 cls'"l
ex. ř. Nespritvným jest názor odvolatelova odpurce, ze tu Jde o nepnpustnou Zdlčnu žaloby dle §u 35 ex. ř. v ž,~l,obu dle, ~u 36, čís. 1., ex. ř;
V žalobě se neuvádí předpIs zakona, O neJz se oplra, avsak v zalobe
uplatňovaná skutečnost, že za exekuci bylo žádáno předčasně, spadá
pod předpis §u 36 čís. 1 ex. ř. Nesprávným jest, že pod tento předpís
jest podřaditi pouze připady, kdy e~ekuční titul a povolení ex,:k~ce se
nekryjí. Ovšem musí soudce, povolUje ,exekUCI, zkoumah e~ekucn~ h:ul,
i po té stránce, zda vymáhaná pohledavka Jest splatnou; tun ne111 vsak
vyloučeno, by úmluvou stran již předem nebyla odložena splatnost pohledávky, vyplývající z exekučního titulu. Zde byla splatnost pohledávky odložena již před vznikem exekučního titulu, pročež jest tu použiti §u 36 čís. 1 a nikoliv §u 36 čís. 3 ex. ř" kterýž má na mysli pouze
poshovění s plněním závazku teprve po vzniku exekučního titulu. Pro
nicotnost povolené .exekuce, jež nebyla zhojena pravoplatností povolujícího usnesení, jest bez významu, že pohledávka v čase podání žaloby
dle §u 36 čís. 3 ex. ř. byla již splatna a dosud nezaplacena. V Neumannově komentáři k exekučnímu řádu se právem poukazuje k tomu) že napotomní zhojení neplatné exekuce uplynutím Času jest již proto vyloučeno, ježto by jím mohla býti dotčena práva třetích osob v tom směru,
že by jiní zástavní věřitelé neplatnou, avšak později platnosti nabyvší
exekucí mohli přijíti o přednost. Exekuční řád nezná pro námitky dle
§u 36 ex. ř. ustanovení, obdobného §u 410 c. ř, s., dle něhož se vyhledává splatnost pohledávky v době rozsudku prvého soudu.
Ne j v y Š š í s o

II

d

nevyhověl

D

,I

ů

dovolání.

vod y:

žalovaný napadá rozsudek soudu druhé stoíice z důvodu nesprávného právního· posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), než bez naděje na
úspěch. Otázka, zdali jedná se zde o žalobu ve SIH'yslu §u 35 ex. ř, či
ve smyslu §u 36 čís. 1 ex. ř., byla již nižšími soudy zodpověděna v ten
smysl, že žaloba, o .niž tu jde, jest dle své podstaty žalobou ve smyslu
§u 36 čís. 1 ex. ř, Soud dovolací shledávaje tento právní názor nižších
soudů správným, poukazuje na to, že dle stavu spiSl! žalobce nikdy nepopíral pravost a existenci exekučního titulu, nýbrž obracel se proti tomu, že k vydobytí pohledávky žalovanélíÚ povolena byla proti žalobci
mobilární exekuce v době, kdy dle smíru z října 1922 dobývaná pohledávka nebyla splatnou, Otázku splatnosti dobývané pohledávky zodpověděly obě stolice v ten smysl, že v době podání návrhu exekučního

splatnou nebyla. Z této skutkové okolnosti soud odvolací 'právně vyvodil že pro tento nedostatek jeví se povolení exekuce po r02Umu §u 7
odst~vec druhý c,.. ř. zmatečným a v důsledcích toho návrhu žalobcově
na prohlášení exekuce nepřípustnou vyhověl. Soud dovolací shledává
toto rozhodnutí soudu odvolacího právně bezvadným. Dle §u 7 odstavec druhý ex, ř. nemůže vůbec tedy, bez 0:,1edu ,;a eX,ekuční titul a jeho
obsah povolena býti exekuce dnve nez vymahana pohledavka Jest
splatn~u. Soud exekuční zkoumaje exekuční titul, může rozhodovati jen
o tom, zdali dle obsahu exekučního titulu je zde splatnost pohledávky
čili nic, a musel proto, poněVadž z exekučního titulu nebylo patrno, že
vymáhaná pohledávka dosud splatna není, exekuci povoliti, aniž by byl
musel žádati listinný průkaz o to 111 , že pohledávka je splatnou. Žalovanému však v době, kdy dotyčný exekuční návrh podal, bylo a muselo
býti známo, žedle smíru ze října 1922 pohledávka dosud splatnou není.
O nějakém poshovění pohledávky zde·nemůže býti řeči, neboť při smíru
z října i 922 strany na něco podobného nemyslely a jenom s ohledem
na to, že útraty trestního řízení soudem dosud stanoveny nebyly, jejich
splatnost určily 14 dní po tom, co útraty tyto soudně určeny budou. Poněvadž v době, kdy exekuční návrh byl podán, doba tato ještě neuplynula, mohl a musd žalobce proti exekuci této brániti se žalobou ve
smyslu §u 36čis. 1 ex. ř., jak skutečně učinil. Okolnost, že v době, kdy
žaloba byla podána, pohledávka žalovaného již dávno byla skutečně
splatnou, nemohla způsobiti, že by původně nepřípustné povolení exekuce stalo se přípustným, neboť pro řešení otázky přípustnosti exekuce
rozhodna jest vždy a jedině doba, kdy exekuční návrh byl podán. V době
této pohledávka žalovaného následkem soudu exekučnímu neznámé a
z exekučního titulu nevysvítající dohody stran z října 1922 splatnou nebyla a žádaná exekuce nembhla dle §u 7 odstavec druhý ex, ř. býti povolena. Když přes to povolena byla, jeví se nepřípustnou a musí býti
zrušena, třebas by mezi tím splatnost vY111áhané pohledávky nastala.
Soud druhé stolice proto správně věc po stránce právní posoudil, uznav,
že jedná se zde. jedině o žalobu ve smyslu §u 36 čís. 1 ex ř. a nikoli
o žalobu ve smyslu §u 35 ex. ř. a že původně nepřípustné povolení exekuce nestalo se přípustným tí111, že v době mezi povolením exekuce a
Dodáním žaloby nedostatek splatnosti pohledávky uplynutím doby sám
sebou odpadl.
čis.
Záruční

2857.

prohlášení nellÍ obvyklým úkonem po rozumu

čl.

47 obch.

zák.
(Rozll. ze dne 14. srpna 1923, Rv I 479/23.)
Žalobkyni příslušela pohledávka proti firmě K., s níž žalovaný úvěrní
spolek na začátku října 1921 ujednal za tím účelem, aby ji sanoval, jakousi smlouvu předběžnou, jíž vyhradil si rozsáhlý a důležitý vliv na
celé vedení obchOdu K-ova, zejména co do nakládání s docílenou v obchodě t0m tržbou, což nutným bylo hlavně proto, že spolek ten převzal
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dluhy K-ovy, jak hned při ujednání právě naznačené~ ~yly dop~dr?bna
seznamenány. V dopisu ze dne 11. ledna 1922 prohlas!l ta]emmk zalovaného spolku Arnošt H., že spolek se žalobkyni zaručuje za dluh tirmy
K. Na základě tohoto záručního prohlášení domáhala se žalobkyně zaplacení Dohledávky na spolku. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e
žalobě ~yhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů vod y: žaiovall)'
spolek jest v rej střiku zapsaným společenstvem s ručenim obmezeným
ve smyslu zák. z 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. a podle stanov vyžaduje
se k náležitému znamenání jeho firmy, by pod znění firmy předtištěné
nebo kýmkoliv napsané připojeny byly vlastnoruční podpisy dvou členÍ!
představenstva. Arnošt H. nikdy členem představenstva nebyL Záruční
prohlášení, nejsouc vydáno ve fonně, zákonem předepsané, neni vÍ!bec
platným a nemůže pro žalovaný spolek býti závazným. Arnošt H., Zflzenec žalovaného spolku, ať již v postavení jakémkoliv, za žádných
okolností nemohl míti a neměl také té moci, aby prohlášení takové
vydal. žalobkyně, pokud se týče její vyjednavatel věděli dobře, že jest
jim co činiti se společenstvem a jako obchodníci nemohli ani býti v pochybnostech, jakých opatrností jest při tom dbáti. Chtíti snad posuzovati jednání !-I-ovo s hlediska čl. 47 obch. zák., jest zřejmě nepří
pustno již povahou věci samé, kdyby ani nebylo toho, že šlo zde o jednání,jež nemůže počítáno býti mezi úkony obvyklé ve smysíu článku
právě citovaného. Prohlášením k převzetí pohledávky žalobkyně žalovaný'm spolkem tudíž nedošlo a, že by převzetí to bylo bývalo právoplatně sjednáno jinak, žalobkyně ani netvrdí. Na věci nemění se pranié
tím, že H., objednávaje zboží u žalobkyně, nechával je spolupodepisovatí, vlastně kontrasignovati zřízencem žalovaného spolku. Neboť tímto
. postupem, jejž snadno lze vysvětliti z toho, co bylo již řečeno, nestaly
se objednávky ty objednávkami žalovaného spolku z týchž důvodů,
jež byly již uvedeny při prohlášení ze dne 11. ledna 1922. Stejně bez
významu pro posouzení věci sporné jest okolnost, že H. splatil žalobkyni jistou část její pohledávky, obzvláště když týž uspokojivě vysvětlil, jak a proč se tak stalo.
.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Dovolatelka spatřuje nesprávné posouzení právní v t0111, že napa_
dený rozsudek usoudil, že záručné prohlášení ze dne ll. ledna 1922,
podepsané tajemníkem žalovaného spolku, tohoto spolku nezavázalo a
že jednání řečeného tajemníka nemůže býti posuzováno s hlediska čl. 47
obch.zák., nehledíc ani k tomu, že jde v tomto případě o takové jednáni,
které se nedá zahrnouti mezi úkony čl. 47 obch. zák. míněné. Dovolatelce nelze přisvědčiti. Odvolací soud, přihlížeje ku svým zjištěním, že
žalovaný spolek je v rejstříku zapsaným společenstvem s obmezeným
ručením podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 7U ř. zák. a vzhledem
k §u 18 cit. zák., že podle stanov k náležitému znamen ání lirniy jeho
se vyžaduje. aby pod znění firmy předtištěné nebo kýmkoliv napsané
byly připojeny podpísy dvou členů představenstva vlastní rukou a že

J:l.

i

tajemník spolku Arnošt
nebyl ~lenel.n před~!av?nstva ž~lovanéh,,:
spolku, právem VySlOVl;, ze, shora rečene prohlas,:m za!Učm, nebyvs!
vydáno ve forme) nanzene zákonem) 11 e II I V li b e c p 1 a t n y m.
Z něho tedv dovolatelka ničeho nemůže odvozovati pro žalob ní nárok.
Druhá otáika je, zda byl Arnošt řl. jako taJemník žalovaného společenstva dle čl. 47 obch. zák. zmocněncem žalovaného společenstva a
tudíž oprávněn podepsati shora řečené záruční prohlášení. Dovolatelka
tvrdí, že když bylo žalované společenstvo úvě;nfm. spolkem,. že sam~
z~ejmě náleží ku jeho obyčejnému provozu vyda~aJ11 garančmch pr?hlašení, to tím spíše, poněvadž se ujalo sanace K-ovy ftrmy a navazalo
s touto firmou tak těsné spojení že objednávky pro tuto firmu kontrasignovalo, placení jednotlivých dluhů ~éto firmy převz~lo, sku!ečně .z~
ni také platy konalo, v obchodních m!stnostech této fIrmy melo st~l~
orgány dozorčí a denní tržbu firmy přijímalo. K tomu dov,olatelka ];ste
zdůrazňuje, že tajemník Arnošt !-I. jako takovy samostatne a bez predchozího schvalování členů představenstva obchody č!ml, platy konal
a přijímal, razítky a tískopisy žalovaného spolku samostatně disponoval a jich vůči třetím osobám dobré víľY jsoucím užíval, při čemž
nějaké obmezení jeho plné mocí se strany žalovaného nebylo vyh lášeno. Odvolací soud právem vyslovil, že vydání garančního prohlášení
nemůže býti zahrnováno mezi ob~yklé ú~?ny. dle čl. 47 obch; zák. ~le i,
také právem vyslovil, že garančnt prohlasel11, pokud je projevem vule
společenstevního představenstva" aby byl.o záv~zným, ~'lU~í býti dl,;
§u 17 shora cit. zák. vydáno v predepsane forme statutaml, a ze kdyz
v takové formě nebylo vydáno, je neplatné. Jakékoliv obcházení této
formy ie vyloučeno. Na presumptivní plnou moc tajemníkovu dle či. 47
ubch. iák. dovolatelka se vůbec nemůže odvolávati, když věděla a musila věděti, že má co činiti se společenstvem s obmezeným ručením,
jehož právní způsobilost k právním jednáním je v zákoně přesně upravena. Její vinou je, že se nahlédnutím do rejstříku nepřesvědčila o právním stavu společenstva. Když tak neučinila, není dobré víľy a proto
z ní také nemůže ničeho pro sebe v této rozepři vytěžiti.
čís.

2858.

Sdružen! pro znzení krematoria není
§u 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70

společenstvem
ř. zák.

po rozumu

(Rozh. ze dne 14. srpna 1923, R II 328/23.)
žádosti firmy »Krematorium, zapsané společenstvo s r. 0.«, by zapsána byla do společenstevního rejstříku, rej s tří k o v Ý s o u d
vyhověl, rek u r sní s o u d ji zamítl. D ů vod y: Stížnost jest odů
vodněna. Dle §ul zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., 1110hou
sc jen taková společenstva ve smyslu tohoto zákona utvořiti, jichž
účelem jest podporování výdělku. nebo hospodářství členLJ. Že dle před
ložených stanov podpora výdělku členů jest vyloučena, o tom nelze
pochybovati, avšak ani o podpoře hospodářství členl! nelze v tomto
případě mluviti, ježto takové podporování vyžaduje trvalou činnost a
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přerušil ohledně ní řízení. Rek u r s 11 í s o II d zamítl návrh na pře
rušení řízenÍ. D ů v o cl y: Přerušovacího důvodu ve smyslu §u 1 naří
zení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z. a n. (nyní nařízeni ze dne
22. prosince 1922, čís. 377 sb. z. a n. až do 31. prosince 1923 prodlou-

nikoliv poskytnuti néjaké výhody v jediném případě, nehledě k tomu,
že prospěch mají pouze dědicové členů. Mimo to jest podmínkou zápisu společenstva, že aspoň podstatně má povahu některého ze společenstev v §u 1 uvedeného zákona jmenovaných; neboť kdyby toho potřeba nebylo, zajisté by byl zákon určité druhy hospodářských a výdělkových spojení neuved!.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Í) ů

ženého) nelze na tento případ použíti, poněvadž dle žaloby lní zažalovanápohledávka na zaplacení 50.000 K v rakouské zlaté měně s vyloučením papírových peněz, kdežto přerušiti lze jen takové spory,
v nichž uplatňovány jsou peněžité závazky, znějící na rakousko-uherské
koruny. Co tímto obratem dlužno rozuměti, podává se z porovnání §u 6
zák. ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. s dalším ustanovením
§u 7 téhož zákona. Kdežto v §u 6 právě tak, jako v §u 1 nařízení o pře
rušeni sponl mluví se o závazcích ve starých rak. uherských korunách,
zf1staly zlaté mince korunové měny rak~usko"uherské v oběhu, byl také
jich přepočítací kurs (pro likvidační bilanci nařízením ze dne 3. srpna
1920, čís. 479 sb. z. a n., a pro úč~ly poplatkové ve smyslu nařízeni
ze dne 24. února 1921, čís. 80 sb. z. a n., včetně pro úroky v cizí měně
vyúčtované dle nařízeni ze dne 17. července 1919, čís. 405 sb. z. a n.)
ivlášté llpraVE:n a měl soud procesní již před nebo při vyřizení žaloby
sám od sebe zjistiti, jakou cenu má zažalovaná cizozemská zlatá měna
(min. vysvět!. k §u 54 j. n. Neumann str. 180, 186). Pro závazky ve zlaté
rakouské měně jest tu určité měřitko pře počítacího kursu, kdežto ohledně
závazků ve starých rakousko-uherských korunách, pokud neznějí na
měnu zlatou, bude teprvé buď dohodou obou států nebo reparační komisí vyrovnání pohledávek znějících na rak. uher. koruny mezi Česko
slovenskem a Rakouskem provedeno, jak materialie k zákonu o přeru
šení sporů výslovně upozorňují (Věstník min. sprav. 1922 str. 19).

vod y:

Jaká výdělková a hospodářská společenstva považuje zákon ze dne
9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. za přípustna, zákon sice v §u 1 nepravi
výslovně, a také výčetmo neuvádí těchto společenstev, přece však ze
slova »a podobné«, připojeného za druhy přípustných společenstev,
sluší usuzovati, že každé výdělkové a hospodářské společenstvo musí
miti aspoň v podstatě povahu společenstev v citovaném předpisu při
kladmo uvedených. Má-li býti zápisu se domáhající Krematorium povahově přičleněno ke druhům společenstev v §u 1 příkladmo uvedených jako »jim podobné«, objeví se, že ani jednomu není podobno.
Není ani výrobním společenstvem předpokládajícím nezbytnou spoluc
činnost všech členů, n~boť dle stanov mají tito jenom »spolupůsobiti
k vystavení a zřízení zároviště a pohřebiště«, mají »šířiti a propagovati pohřbívání žehem, za účelem získávání člcnů«, mají //vypravovati
pohřeb a spálení svých zemřelých členů lysických a tím své členy podporovati materielně« a mají »opatřovati pro své členy nákup rakví, uren
a jiných potřeb pohřebních«, což jsou všecko činnosti neproduktivní.
Není ani spotřebním spolkem, neboť základní účely společenstva právě
d~e st~n.o~. vY!t;,enované nedají se shrnouti pod pojem spotřeby, ponevadz Jejich cmnost (spotřeba) začíná teprve, když lysická jsoucnost
člemí skončila. Napadené usnesení postřehlo zcela správně, že nejde
clle stanov o trvalou spolučinnost členstva, nýbrž jen o poskytnutí
vyhody v jediném případě, a to už ne ku prospěchu člena, nýbrž ve prospěch jeho dědiců. Poněvadž se tedy povahově o zápis se ucházející
společenstvo nedá shrnouti pod žádné podobné, jako jsou v §u 1 shora
CIt. zák. uvedeny, byl rekursním soudem právem odepřen jeho zápis,
a proto bylo I dovolacímu rekursu úspěch upříti.
čis.

2859.

Přerušení valutových sporů (nařízeni ze dne 21. dubna 1921, čís. 1.73
sb. z. a n.).
Nelze přerušiti spory o plněni ve z I a t Ý c h rakouských korunách.

Ne j v y Š š í s o

II

d

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

D ú vod y:

,!

i!

Nahzeni vlády republiky Československé ze dne 21. dubna 1921,
173 sb. z. a n., jehož platnost prodloužena nařízením vlády republiky Československé ze dne. 22. prosince 1922, čís. 377 sb. z. a n.,
bylo vydáno po dohodě s vládou Rakouskou s ohledem ku značnému
kursovnímu rozdílu mezi korunou československou a korunou rakouskou a není proto pochyby, že se na závazky ve zlatých korunách rakouských nevztahuje. Ostatně odkazuji se stěžovatelky na výstižné a
správné důvody napadeného rekursního usnesenÍ.

čÍs.

čís.

Hoblovací stroj

mechanikův

2860.

jest vyňat z exekuce (§ 251

čís.

6 ex.

ř.).

(Rozll. ze dne 21. srpna 1923, R I 341/23.)

(Rozh. ze dne 21. srpna 1923, R I 743/23.)

Zalobce (tuzemec) domáhal se na Arnoštce E-ové v Lincí a Heleně
v Drážďanech zaplacení 50.000 K v rakousko-uherských zlarých
m!llclch. S o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl návrhu Arnoštky E-ové a

Návrh dlužnika, mechanika, by zastavena byla exekuce na hoblovací
stroj, byl s o ude 111 p r v é s t o I i c e zamítnut, rek u r sní m s o ucl e m bylo mu vyhověno. D ti vod y: Usnesení prvého soudu, zamlta-

B~ov~
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jící dlužníkův návrh, neodpovídá předpísu §u 251 čís. 6 ex. ř. v doslovu
novely ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. zák. Kdežto dříve li řemeslníků,
ručních a továrních dělníků byly vyňaty z exekuce předměty potřebné
k osobnímu v Ý k o n u jích povolání, bylo čl. VIII. čís. 27 ustanovení to
v ten rOZUl1\ změněno, že nadále II řemeslníků a drobný"ch živnostníků,
jakož i u ručních a továrních dělníků a jiných osob, jež se živí prací
svých rukou, jsou z exekuce vyňaty předměty potřebné k osobnímu p ok rač o v á ní ve výdělečné činností. Jak vynos ministerstva sprave e
dlnos!i ze dne 2. června 1914, čís. 43 věstníku k tomuto zákonnému
předpisu zdůrazl1uje, spočívá věcné doplnění zákona především v tom,
že slova: "k osobnímu v Ý k o n u jejich povolání« jsou nahražena
slovy: "k osobnímu p o k rač o v á n í ve výdělečné činnosti«; tím má
býti vyjádřeno, že z exekuce jsou vyňaty nejen nezbytné, nýbrž i takové předměty, jichž jest třeba k výnosnému, osobním poměrům ře
meslníka odpovídajícímu provozu; má tudíž býti zajištěno pokračování
v provozu v dosavadním rozsahu s dosavadními p:')středky (stroji,
jichž nyní dlužno, by čeleno bylo soutěži, používati í v drobných živnostech) .
Nejvy

~

š í s o u cl

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:
Stěžovatel poukazuje se na správné a výstižné dúvody rekursního
soudu, jež vyvrátití se mu nepodařilo. Že jíní mechanici hoblovacího
stroje nemají, a že dlužník by mechanickou živnost i bez hoblovacího
stroje mohl provozovati, není na újmu zrušení exekuce ohledně hoblovacího stroje. Nezáleží na tom, zda mohl by dlužník provozovatí mech al1H.:kou ŽivT.ost i bez hoblovacího stroje, nýbrž na tom, zda mohl by ji
provozovatl v tom rozměru, jak ji nyní provozuje. Dle provedeného
šetření specíalisoval se dlužník jako mechanik pro práce, kterých všichni
meChalllCl nekonají, a pro něž z důvodů technických i hospodářských
~~třebuje ~l,~tn~ hob!ovacího stroje .• Bylo právě sociálně-politickým
ucelem rozslrelll, ktereho se dostalo predpisu §u 251 čís. 6 ex. ř. novelou z 1. června 1914, čís. 118 ř. zák., by řemeslníkům a drobným živ~ostníkům i po exekuci zůstalo možným, provozovatí zavedenou již
ZlV110St jako zdroj výživy ve dřívějším objemu s týmiž prostředky soutěž
jim umožiíující~L Zbaven hoblovacího stroje nemohl by dlužník prov,oz~~~tI svov~. Zlvnost v posava.dních rozměrech s touž výzbrojí, oc\olava]Icl soutezl, a proto vyhOVUje napadené usnesení i doslovu i účelu
citovaného zákonného předpisu.

čís.

2861.

~oudně pO,tv~zeným.. vy!ovnáním nepozbývají do vyse kvoty účin
~?Sb, exekucm tttuly, llchz bylo nabyto před zahájením vyrovnacího

nzem.
(Rozh. ze dne 21. srpna 1923, R I 745/23.)

Vymáhající věřitelce příslušely proti dlužnici před tím, nežli o jmění
dlužnice bylo zahájeno řízení vyrovnací, exekuční tituly na 150.000 Kč.
Ve vyrovnání přiznáno bylo věřitelům 251ó, z toho bylo 10% splatno
do 60 dnů po zrušení vyrovnacího řízení a dalších 15% do 9 měsíců
od splatnosti prvé části. Řízení vyrovnací bylo ukončeno usnesením
ze dne 23. prosince 1922. V dubnu 1923 vymáhala věřitelka splnění
svS'ch pohledávek exekucí na movité jmění dlužnice. S o udp r v é
s t o I i c e exekucí nepovolil. D ů vod y: Ohledně jmění dlužnice hlo
zahájeno usnesením krajského soudu ze dne 7. srpna 1922 vyrovnací
řízení a vyrovnání bylo usnesením krajského soudu ze dne 18. listopadu
1922 potvrzeno. Nemůže tedy věřitelka pro pohledávky, které k tomu
vyrovnání přihlášeny byly na základě exekučních titulů, vzniklých před
ne~:)Q za vyrovnacího řízení, vésti exekuci a v žádosti, o niž tu jde, není
al1l tvrzeno ani osvědčeno, tím méně pak p~kázáno, že by žádané pohledávání bylo právě kvotou, kterou věřitelka na základě přijatého narovnání může dle §u 53 vyf. ř. požadovati od dlužnice. Rek u r sní
s o u d povolí! exekuci ku vydobytí 10% pohledávek vymáhající věří
telky. D ů vod y: Dle vyrovnání, jež bylo usnesením ze dne 18. listopadu 1922 potvrzeno, mají obdržeti věřitelé dlužníků kvotu 25%, z níž
10% jest splatno do 60 dnů po zrušení vyrovnacího řízení a dalších
15% do 9 měsíců od splatnosti prvé částí. Řízení vyrovnací ukončeno
bylo usnesením ze dne 23.' prosince 1922, jest tedy 10% kvota splatnou dne 21. únOra 1923 a zbytek 15% bude splatným teprve 21. listopadu 1923. ježto tedy dle §u 53 vyr. řízení potvrzeným vyrovnáním jest
dlužník osvobozen, svým věřiteh)m platíti ony částky, jichž ztrátu oni
utrpí, oživuje exekuční titul jen co do částek, jež dle vyrovnání má zaplatiti dlužník, tedy v tomto případě do 25%. Poněvadž však z pohledávek věřitelky dle toho, co uvedeno, splatnou byla teprve kvota 10%
jejíž splatnost nastala dne 21. Února 1923, byla exekuce povolena jel;
.
co do této kvoty.
Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu dlužnice.

Důvody:

Strana povinná míní dle vývodů svého rekursu, a soud první stolice
tento názor sdílí, že exekuční tituly, dle níchž vymáhající věřitelka
o exekuci žádá, pozbyly platnosti soudně potvrzeným narovnáním a že
by o exekuci mohlo býti žádáno jen na základě obdobného úředního
osvědčení, jakým jest v řízení konkursním Ýýpís z likvídačního protokolu (§ 108 konk. ř.). Názor tento jest nesprávným. Poukazuje-li strana
povínná na předpis §u 63 vyr. říz., dle něhož jest v řízení vyrovnacím
d~e smyslu použítí předpísů řízení konkursního, pokud vyrovnací řád
lllC jíného neustanovuje, přehlíží, že právě po této stránce se řízení vyrovnací základně různí od řízení konkursního. V řízení vyrovnacím se
nezjišťuje pravost nároků, jak to předepisuje oddíl V. konk. řádu pro
řízen! k~n~ursní: r:~sledhm t?ho nepřísluší sou?ně potvrzenému vyrovnaní UČ1I1ek, ze l,m uznana jest pravost pohledavky, vyrovnáním nenastává novace ani změna právního důvodu a ono netvoří proti níkomu
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exekučního titulu; vyrovnání soudem potvrzené jest soudní~~ :IS1;esen~m
. edině o tom, jak a 'pokud vyrovnací dlužnik dle d.oh~~y ucmene s vet-

~inou věřitelU oprávněn jest, uspokojiti vyrovnane v:ntele, pokud tIt?

uhledávky své prokázali anebo prokážou. Exekučm 1I.t;Ily,. dle mchz
vymáhající věřitelka domáhá exekuce, .nepo,z.byly tUd;z sve plat~?st~
" trvají nadále co do svého vykonatelneho u:l11~, ovsem bez. uJm}
srážky nastalé vyrovnáním. Stížn?st st;any ~?vl11n,e pr~lI p.ov~lel1l exekuce pro 10% vymáhané pohled?vky le tudlz zce._ ncopravnena a nebylo jí vyhověti.

~e

čís.

2862.

úpadková podstata vstupuje vyhlášením úpad~u do služebn!ho poměru mezi obchodnínt pomocníkem a úpadcem. Nar~k ?bcho~mho 'po-

mocníka na služné jest od vyhlášení úpadku do zr~~enl pomeru v~po
vědí pohledávkou proti podstatě po rozumu §u 46 c~s'.~ konk. ř;; J~~o
služební nárok z doby před vyhlášením úpa.~ku nalezl ?O prve třldy
konkursních věřitelů s obmezeními dle §u 51 C18. 2 konk. r.
(Rozh. ze dne 21. srpna 1923, Rv i 194/23.)
Žalobce byl dílovedoucím u firmy D., na jejíž jměl11 b!,:. dne 12; září
1921 vyhlášen úpadek. Ježto žalobce obdržel dne 30. zan 1921 sestrnedělní výpověď, domáhal se, - tvrdě, že správce úpadkové podst~ty
vstoupil do služební smlouvy mezi žalobcem a trrmou D. a ponechal zalobce na dosavadním služebním místě pro úpadkovou p~dstatu,-. a
úpadkové podstatě a) zbytku na služném za. srpen 300 ~c, b) za me~l~
září až prosinec 1921 měsíčně po 2.000 Kc = 8.000 Kc,. c) novo:ocn,1
remunerace 2.000 Kč, úhrnem 10.300 Kč a kromě toho. pod ~) za ctyry
v měsíci srpnu 1921 k příkazu firmy D; konané ce.~ty. po ~6 Kc = 264 Kc
a při tom na hotových výlohách 9 Kc 60 h, tudlz uhr;,em 273 K 6.0 h.
Pohledávku a)-c) (10.300 Kč) přihlásil žalobce Jako pohledavku
proti podstatě dle §u 46 (3) konk. ř.,. pohledávku d) (273 Kč 60 h)
přihlásil k úpadkové podstatě. Pohledavku 10.308. Kc neuz~al spravce
úpadkové podstaty lako pohledávku proti úpadkove pods~atc Llle §u ~?
(3) konk. ř. a co do 2.000 Kč (remunerace) neuznal ji vubec.2. rovne~
neuznal pohledávky 273 Kč 60 h. Žalobni návrh ..:něl 1.. aby upa,~ova
podstata firmy D. byla uznána povinnou zaplatrÍ1 zalobcl 10.300 Kc s 5% úroky od 30. záři 1921 do 14 dnů pod následky exekuce; ll .. aby
uznáno byio právem, že žalobci přísluší v úpadku frrmy D. pohle.davka
273 Kč 60 h v 1. třídě věřitelské. Pro případ, že by uznáno bylo, z~ pohledávka 10.300 Kč je pohledávkou úpadkovou, by bylo uznan~p:av:::"
ze žalobci přísluší v úpadku pohledá~ka 2.000 Kč ~ to v lll. tnde ven~
telské. Pro c e sní s o udp rve s t o II C c zalobll;,a zapla:~n!
10.300 Kč zamítl, přiznal však žalobci pohledávku 2000 Kc ve lil. t!:lde
věřitelů, pohledávku 273 Kč 60 h. ':. 1. třídě věřitelú. D.ů vod y: Smerodatnými pro služební poměr mezI zalobcem Jako zam~stnancen; a stranou žalovanou jako zaměstnavatelkou JSou ustanoveni §u I zakona ze

r:

I
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dne 16. ledna 1.910 čís. 20 ř. zák., neboť svědky Eduardem K-cm a Marií
š-ovou je zjištěno, že byl žalobce původně dělníkem a za posledních
tří (šesti) měsíců mistrem. Ostatně doznal žalovaný, že byl žalující od
1. března 1921 dílovedoucím strojírensky'lll s měsíčním platem 2.000 Kč.
Ve sporu je mezi stranami sparno, zda správce ža!ov:mé úpadkové podstaty do tohoto právního poměru vstoupil (§§ 21, 46 čís. 3 konk. ř.)
a zdali přísluší žalobci nárok na remuneraci 2.000 Kč. Původně sporný
a správcem úpadkové podstaty neuznaný nárok na cestovné a na diety
273 Kč 60 h zá,wpce úpadkové podstaty za ústního líčení za pravý
v I. tříděvěřítelské uznal a zbývá sporná otázka, zda jsou pohledávky
300 Kč a 8.000 Kč dluhem podstaty. V tomto směru se žalobci důkaz
nezdařil. Žádný ze svědků žalobcem vedených nepotvrdíl, že správce
úpadkové podstaty po vyhlášení úpadku na firmu D. prohlásil, že do
smlouvy, uzavřené, dříve s firmou D. vstupuje, že ponechává žalobce
v dosavadním služebním místě pro úpadkovou podstatu. "fakovéto
určité a nepodmíněné prohlášení by se bylo muselo státi, by pro nárok
žalobcův zaiištěna byla povaha pohledávky jako dluhu úpadkové pods_~ty. Svěc:éi Eduard K., Marie š-ová, František S., kteří též vesměs
úpadkovou podstatu fírmy D. žaluji, potvrdili, že správce úpadkové
podstaty na jejich dotaz, co budou dělati, odvětil, by pracovali na inventuře, že pracují pro úpadkovon podstatu, avšak svědci ti současně
potvrzují, že správce úpadkové podstaty Dr. S. při tom prohlašoval, že
. žádní'ch dísposic dělati nemůže. Tento výtek Dr. S. dle výpovědí
svědků, jím dovolaných, Františka H-a a Václava P-a, učinil s tím doložením a výhradou, že učiní disposice, až jak se usnese věřitelský výbor, který měl býti 23. září 1921 volen. Tito svědci potvrdili, že ony vý"
roky učinil Dr. S. vůči zřízencům, na něho doléhajícím, a žádný nepo"
tvrdil, že Dr. S. tato prohlášení učinil zvláště a určitě žalobci. Z takto
pronešených prohlášení Dra S-a, které soudní dvůr pokládá za dokázaná, vzhledem k tomu, že se to stalo před nastávajícím usnesením výJeru věřitelského, nelze vyvoditi- záv~zné prohlášení, že se zřízenCi ,(
žalobcem) uzavírá pokračování ve smlouvě námezdní a že je najímá
pro práce v úpadkové podstatě, když svým postavením mohli a ú;'ěli
věděti, že takové závazné usnesení a prohlášení mUže učiniti s úplnou
účinností jen věřitelský výbor (správce úpadkové podstaty) na základě
takového usnesení. Je ostatně mezi stranami nesporno a také to jde
z podání Dra Karla S-a u soudu konkursního ze dne 6. října 1921, že
byla svolána schůze věřitelů a že šlo o to, má-Ii závod býti uveden
v činnost a v jaké výší má býti určena odměna zřízenců. Dle §u 25 konk.
ř. může správce úpadkové podstaty vypověděti v zákonné neb smluvené kratší lhůtě služební poměr mezi touto a zaměstnancem do měsíce
oele dne, kdy byl vyhlášen úpadek. To také se stalo dne 30. září 1921.
Byl-li tedy služební poměr zrušen předčasně anebo byla-Ii smluvena
delšÍ lhůta k výpovědi, může žalobce škodu dle §u 25 konk. ř. požadovatí jako úpadkový věřitel; žádným způsobem však jako pohledávku
podstaty dle §u 46 čís. 3 konk. ř. Je proto žalobní ž.ádáni neodůvod
něno. Jinak je tomu, pokud se domáhá žalobce nároku na remuneraci
2.000 Kč. V skutkovém směru je svědkem Eduardem K-em dokázáno,

se
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že se žalobce domáhal náhradou za více práce roční remunerace ve výši
měsíčního služného 2.000 Kč a že svědek ten jako vedoucí zřízenec za
souhlasu Ladislava K-a udělil a přiznal žalobci nárok na remuneraci.
Svědek ten jakož i svědkyně Marie Š-ová seznali, že v závodě se vyplácela roční iClTIUnerace ve výši měsíčního služného všem úředníkům, mistrúm a dilovedoucím, a služné žalobcovo činilo 2.000 Kč měsíčně, a
že se vyplácela remunemce o novém roce a to celým penízem. Při tom
nerozhoduje, zda žalobce byl celý rok ve službe a zda závod vykazuje
zisk, neboť remunerace jest, není-li zvláštní úmluvy, části služného a
toto nepodléhá změnám ve výnosnosti závodů. Proto sluší žalobci tento
nárok přiznati a to v lIl. třídě konkursních věřitelů. Při likvidačním
stání uznal správce úpadkové podstaty přihlášenou pohledávku 300 Kč
-- a 8.000 Kč, tedy 8.300 Kč, jako konkursní, na služném částkou
2.400 Kč v I. třídě, zbytek 5.900 Kč ~ ve III. třídě a při ústním líčení
částku 273 Kč 60 h v I. třídě obsažené v uznaném obnosu 2.400 Kč bylo žalobní žádosti též ohledně částek 2.000 Kč a 273 Kč 60 h vyhověti. O d v (j I a c í s o u d vyhověl odvolání žalobcovu potud, že uznal
žalovanou úpadkovou podstatu povinnou zaplatiti žalobci 7.872 Kč podle přípustnosti konkursního řádu, kromě toho pak přiznal žalobci remunerační pohledávku 1.394 Kč 45 h ve III. třídě věřitelské. D ů vod y:
Nesporno jest, že žalobce byl u firmy D. zaměstnán nejprve jako skladnik a od 1. března 1921 jako dílovedoucí s měsíčním platem 2.000 Kč
pozadu splatným a obvyklým 110voročnýl11', a první soud v základě bezvadného skutkového zjištění správně uznal, že žalobci ono novoročné
jako remunerace za rok 1921 obnosem 2.000 Kč přísluší. Soud odvolací nemůže však sdíleti náhled prvního soudu y příčině způsobu přisu
zování žalobcových nároků z jeho poměru služebního. Ze vzájemného
porovnání §§ 25, 46 čís. 3 a §u 51 čís. 2 konk. ř. jde na jevo, že služební
poměr úpadcových zaměstnanců vyhlášením úpadku se nezrušuje, ný"brž že dále trvá, že však zejména úpadkovému správci jest volno, by
ve Ihlltě jednoměsíční ode dne vyhlášení úpadku poměr ten zrušil, šetře
zákonné nebo smluvené kratší lhůty výpovědní §u 25 konk. ř., dále, že
nároky služební za poslední rok před vyhlášením úpadku jakož i nároky těchto zaměstnanců pro předčasné zrušení služebního poměru, pokud nepřesahují výši odměny, na dobu jednoho roku připadající, náležejí do prvé třídy věřitelů (§ 51 čís. 2 konk. ř.) s tím obmezeníl11', že
zařadění do této třídy jen nejvyšší částkou 2.400 Kč (dle zákona ze dne
20. června 1922 čís. 190 sb. z. a n. s účinností ode dne 19. července 1922
zvýšeno na 24.000 Kč) pro jednotlivé oprávněnce je přípustno, a konečně, že služební nároky zaměstnanců, připadající na dobu po vyhlášení úpadku, patří dle §u 50 konk. ř. ku pohledávkám proti úpadkové
podstatě (§ 46 čís. 3 konk. ř.). Dle těchto zásad jest zkoumati, jaká
částka z celého žalobcem jakožto pohledávání proti úpadkové podstatě
dle §u 46 čís. 3 konk. ř. uplatňovaného peníze patří skutečně k oněm
pohledávkám. Není sporno, že správce úpadkové podstaty dal žalobci,
který neměl s firmou D. ujednanou jinou výpovědní lhůtu, dne 30. září
1921 ve smyslu §u 20 zák. o obch. pom. výpověď šestinedělní. Přes to
se však dle předpisu nařízení ze dne 23. června 1921 čís. 218 sb. z. a n.

končil žalobcův pon~ěr služebni [eprv uplynutím k"lendářního čtvrtletí,
t~dy dnem 31. prosmce 1.92!. (§ 25. konk. ř. §§ 1 a 20 odstavec prvý

zakona o obch. pom.). Nalezl tedy zalobcovy služebni nároky za dob
?de dne .12. září !921 až do 31. prosince 1921 ku pohledávkám pro~
upadkove podstate dle §u 46 konk. ř., totiž poměrná částka 1.266 Kč
?7 h platu za do~u ode. d~le :~. zářf do 30. září 1922 a další platové
castky po 2.000 Kč za meSlce rl]en, lIstopad, a prosinéc 1921 a konečně
poměrná částka 605 Kč 55 h}emunerace za d~bu od 12. září do 31. proSUlce 1921 uhrnel11' 7.872 Kc 22 h a mUSIla upadková podstata ku zaplacení tohoto obnosu dle §u 124 a 47 konk. ř. býti odsouzena. Co se
úroků t~č~, ;"ohly. z mě~í~?í,:h ~latů přísouzeny býti teprve ode dne
splatnos'l jC,unotlIvy~h meslcmch castek (§ 15 zák. o obch. pom.), z remunerace pnpada]1cI na dobu od .12. září do 31. prosince 1921, teprve
ocl? :lne
proslDce.1921 (§ 16 zak. o obch. pom.), ježto jest bezvadně
zllsteno, ze se vyplacela remunerace o novém roce a to celá. Rovněž
musíl býti žalobcův nárok ohledně další zažalované částky (10.300 Kč
:-- 7 ;872 ~č 22 h • 2.~27 Kč 78 h s přís!.) býti zamítnut, ježto se tu
jedna o ?aroky .~luzebm do .do~y jednoho roku před vyhlášením konkursu, .lez .ne~atn. ku poh~edavkam p.roti úpadkové podstatě, nýbrž jen
ku pohledavkam upadkovym (§ 51 CIS. 2 a § 53 konk. ř.). Nebylo tedy
mozno .zelmen~} ~em~neračního ná~oku žalobcova část připadající na
dobu ~red ;,yhlase111m upadku, tedy pred 12. zářím 1921 v sumě 1.394 Kč
~~ h lakoz.t? pohledávání proti úpadkové podstatě žalobci přiřknouti,
lez!o lest ca~t. ta pouze pohledávkou úpadkovou a bylo tedy v tomto
smeru vy!,ovett .eventu.elnímu žádání žalobcovu, by o této pohledávce
bylo uzn3no pravem, ze 111U tato pohledávka patří ve třetí třídě věři
telské.

3J.

~ e j v y .š ~ i s o u ~ I;evyhověl dovolání ani té ani oné strany a vyvráhl dovolal1! žalovane upadkovépodstaty v
důvodech:

Pře.~evšírt.: není .správ.nýmskutkové tvrzení žalované strany, že prvý
soud zjlslt.l" ze s~ravc.e upadkové podstaty do služebního poměru n e~ s t o u ~ I 1, ponevadz prvý soud přijal pouze za zjištěno, že správce
up~dkove ~odstaty se žalobcem neuzavřel n ov é služební smlouvy na
prace 'pro upadkovou podstatu po rozumu §u 46 čís. 2 konk. ř. Jinou
le~~ vs.a~ otazka, zda ~právce úpadkové podstaty nevstoupil dnem vy~lasel11 upadku d,: sluzebního poměru mezi žalobcem a úpadcem. Dle
§~ 25. ~3) konk. r. jest otázku tuto řešiti podle zvláštních zákonných
predplSU,. tedy v tomto případě, ježto není spornou povaha služby žalobcovy Jako obchodního pomocníka, platí tu ustanovení §u 23 zákona
ze d~e 16. I;,dna 1910 ~~~. 20 ř. zák., jenž ustanovuje, ~e, byl-li služební
po.,;,er. za~estnancem. lIZ nastoupen, vstupuje úpadková podstata vy111as';'111':' upadku. do lSO?~ího služebního poměru, smlouvou s úpadcem
zalúzeneho. Ovs;m muze správce úpadkové podstaty za podmfnek
§u 25. (1 ~ ~onk .. r. ~mlo~v?u vypověděti, COž se právě v tomto případě
stalo sestttydenm vypovedl, danou dne 30. září 1921 žalobci. Poněvadž
~ivl!nl rozhodnutI. V.
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však v}'pověď nebyla dána 6 trdnů I:~ed ~oncem. čtvrtletí, ukončil se
námezdní poměr teprve uplynuttm dalslho ctvrtlett, t. J. dnem ~1. prosince 1921 (§ 20 (1) zákona ze .dne 16. ledn~ 191? ČIS. 20 r. zak.).
Vstou pil-li však - jak shora. dohčeno - spravce upadkove podstaty
ode dne vyhlášení úpadku t. j. od 12. z~ří 1921 do služebního p0':1ěru
mezi žalobcem a úpadcem, jest pohledavkou pro tIp o d s t a t e ve
smyslu §u 46 čís. 3 konk. ř. ovšem jen nárok žalobcův na služné ode dne
12. září 1921 do zrušení poměru výpovědí, t. j. do 31. prosmce 1921 a
posoudil tedy odvolací soud tuto spornou právní otázku bezvadně, ze~
jména i pokud vyslovil, že služební nároky pře d vy h 1 á š.e ním
úpa d k u náležejí do prvé třídy úpadkových věřitelů s obmezemm\ dle
§u 51 čís. 2 konk. ř. (v novel. znění).
čís.

2863.

Srážka dvou automobilů. na křižovatce. Z nedostatku volného rozhledu plyne pro oba řidiče naprostá povinnost jeti pomalu a opatrně a
dáti zavčas potřebná výstražná znamení.
(Rozh. ze dne 21. srpna 1923, Rv 1 271/23.)
Automobil žalobcův, řízený Vladimírem L-em, srazil se na křižo
vatce silnic s automobilem žalovaného, jenž přetínal směr jízdy žalobcovy. žalobní nárok na náhradu škody pro poškození automobilu uznal
pro c e sní s o u d pr v é s tol i c e z polovice důvodem po právu.
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání ani té aní oné strany a vyvrátil odvolání žalobcovo v d ů vod ech: Podle §u 45 nařízení ze dne
28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák., jest na silnici voliti rychlost jízdy za
všech okolnosti, tedy také na silnici otevřené tak, aby řídič rychlost
ovládal a aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a majetku. Rychlosti
§u 46 cit. nař. jsou maximálnímí rychlostmi, které nikdy nesmí býti pře
kročeny. Tyto rychlosti neopravňují však řídiče, že by při jich dodržování neměl dbáti předpisu §u 45 cit. nař. Jelikož podle bezvadného zjištění prvního soudu bylo zabráněno ve výhledu z říšské silnice na
okresní silnici, byl řídič povinen již z tohoto důvodu, by se zachoval
podle předpisu §u 45 Cit. nař. Tím však není řečeno, že se ukládá žalobkyni, by ručila za něco, čeho nemohla viděti a neviděla. Zavinění
spočívá v tom, že její řídič neviděl toho, co by byl mohl viděti, kdyby
byl zachoval pozornost, ku které podle §ti 45 cit. nař. a podle§u 1299
obč. zák. jest zavázán; kdyby byl Vladislav 1.. jel přiměřeně pomalu a
opatrně, byl by býval mohl vždy ještě v pravý čas zpozorovati, že řiš
skou silniCÍ přetíná okresní silnice. Rovněž není sporné, že by podle takového výkladu zákona nikdy nebylo možno jeti rychlostí pfes 6 km za
hodinu, jelikož se vždy může dostaviti nějaká nepředvídaná překážka.
1 podle §u 45 cit. nař. jest možno zvoliti nejvyšší přípustnou rychlost,
přirozeně \'~ak jen tehdy, může-li se řídič přesvědčiti, že není se obávati překázky. To však nesmí řídič předpokládati v krajině, zakryté budovami a stromovím, v takovém případě má naopak rychlost zmírniti,
by byl s to, vůz včas zastaviti v případě nenadále se vyskytnuvší pře-.

kážky, což při podobném rázu krajiny není nik?y vyloučeno. Že, Vladimír 1.. nedbal této opatrnosti, dokazuJe sama srazka a okolnost, ze mohlo k této srážce dojíti, ač sám přiznává, že mu byla známa křižovatka
silnic a že nedal výstražného zname.ní. V }omto opomen~tí ~aných před
piSll spočívá jeho zavinění (§ 45 CIt. nar. a § 1312 obc. zak.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu.
.
Důvody:

Dovolání, v němž uplatňovány jsou dovolací důvody §u 503 čís. 2,
3 a 4· c. ř. s., neni opodstatněno. Dle §u 45 ministerského nařízení ze
dne 28. dubna 1910 čís. 81 ř. zák. má býtí rychlost jízdy upravena za
všech okolností tak, aby byl řídič pánem vozidla a aby bezpečnost osob
a majetku nebyla ohrožována. Zejména jest jeho povinností, zmírniti
přiměřeně rychlost a po případě i zůstati státi, kdyby nehody nebo poruchy dopravy jeho vozidlem mohly býti způsobeny. Dle §u 46 tohoto
nařízení můze sice tato rychlost mimo uzavřené osady býti stupňována
až na 45 kilometrů za hodinu, dle druhého odstavce tohoto paragrafu
nesmí však býti jezděno n i kdy rychleji, nežli šest kilometrů za hodinu
(tempo koně a kroku), zejména na takových místech, kde silnice nemůže býti přehlédnuta, a na křižovatkách. Konečně dlužno dle §u 48
uvedeného nařízení dáti vždy zavčas výstražné znamení, jakmile toho
je zapotřebí. Rozumí se, že tyto předpisy platily stejně pro řídiče automobilů obou stran rozepře, avšak dle skutkového zjištění nižších soudů
nebylo jich šetřeno ani z té ani z oné strany. Že srážka se stala na kří
žovatce, neni sporno. Zjištěno, že místo, kde se úraz přihodil, je nepře
hledné, tak že řídiči blížící se druhé auto mohli uzříti až těsně u samé
křižovatky, že auto žalující firmy přejíždělo rychlostí 30---35 kilometrů
a auto žalované strany rychlostí 18--:-20 kilometrů za hodinu a že ani
ten ani onen řidič nedali výstražných znamení, jichž bylo za daných
okolností již s ohledem na nedostatek volného rozhledu nutně zapotřebí.
Právě tímto zřejmým nešetřením shora uvedených předpisů byla z obou
stran vytvořena ona nebezpečná situace, ku které vůbec nemělo dojít(
a která pak jako bezprostřední následek měla v zápětí srážku automtlbilů, ku které za šetření oněch předpisů by nebylo došlo. Co se stalo
v posledním okamžiku před srážkou, když totiž řídíči uzřeli navzájem
přibližující se auto, a co by se bylo stalo, kdyby snad řídič auta žalované strany byl strhl auto, jím řízené, v pravD, nepadá již valně na váhu
a nétřeba proto ani poukázati k tomu, že chtěl-li vyhnouti v levo, vyhověl předpisům silničního řádu. Poukazuje-li dovolatel k tomu, že znalec, jenž se ostatně ponejvíce obírá otázkou zavinění, již řešiti náleží
sou,ctci a ne znalci, tvrdí, že bylo pro řídiče žalované strany ještě více
,nozností, srážku zameziti, přehlíží, že znalec těchto možností blíže ani
neoznačil a že se o tom, neměl-li snad řídič strany žalující podobné
možnosti, vůbec nevyjádřil, ačkoliv by se na to dle dané situace ovšem
dalo souditi, leč že by mu v tom byla bránila větší rychlost jízdy, což
by ~o o,:,šem neomlouvalo. Je tu tedy zavinění na obou stranách a ln
zavInění v podstatě stejné, pročež dlužno uznati, že napadený rozsudek
hoví zcela zákonu a věci.
8ľ
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Vyplaceni náhrady za odňaté padělané bankovky (nařizeni ze dne
22. listopadu 1921, čis. 8 sb. z. a n. z roku 1922) nelze se domáhati na
státu pořadem práva.
(Rozh. ze dne 21. srpna 1923, Rv I 292/23.)
Žalobce odevzdal bankovnímu úřadu ministerstva financí čtrnáct patisícikorunových bankovek a po vydání nařízení ze dne 27. listopadu 1921 čís. 8 sb. z. a n. žádal čs. erár o zaplacení 7.000 Kč. Erár
pl~c~ní odmítl, ježto již 7.000 Kč vyplatil třetí osobě (Oru H-ovi), pročez zalobce domáhal se na eráru zaplacení 7.000 Kč žalobou, o níž o b a
niž š í s o u d y rozhodly věcně.
Ne j v y Š š í s o u d .zrušil rozsudky obou nižších soudů i řízení jim
př~dcházející jako zmatečné a odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu
prava.
dělaných

Důvody:

Jak žalobce sám výslovně a správně uvádí, uplatňuje se žalobou
p;JUze nárok, opírající se o vládní nařízení ze dne 17. listopadu 1921
ČIS. 8 sb. z. a n. z roku 1922. Nelze souhlasiti s názorem odvolacího
soudu, že žalobni nárok jest ve své podstatě nárokem na náhradu škody
zp\lsobené žalobci bezprávným vyplacením náhrady 7.000 Kč Oru H-ovi.
Am z vládního nařízení ani z předpisů práva soukromého nelze dovoditi, že uplatňovaný nárok na náhradu 50 procent jmenovité hodnoty
čtrnáct~ tisícovek opatřených padělanými kolky, které žalobci byly
svého casu odebrány a u bankovního úřadu ministerstva financí v Praze'
uloženy, mohl pominouti prostě tím, že úředník bankovního úřadu vyplatil peníze, určené třetí osobě, nenacházející se k žalobci v žádném
vzta.hu. Není právní souvislosti mezi nárokem žalobcovým a výplatou
penez Oru H-OVI, potřebné k tomu, by přímý nárok žalobcův proti eráru
se. zm,ěnil v.náro!{ na ?áhra.du škody. Byly-li dány u žalobce podmínky
vladm.ho nanzem o nahrade za bankovky s padělanými kolky, náležela
m~ nahrac!~ bez ohledu na jakékoliv nedopatření bankovního úřadu.
Vyplato~ nahrady Oru H-ovi nemohl býti poškozen on, nýbrž jen bankovní ú.rad. U žalobce n;lze. mlu~iti vůči eráru o utrpěné škodě a podan~u zalobu ne~z,: 'pokl~datI ~a zal~bu na náhradu škody. Důvody, ze
kterych ?ankovm urad narok zalobcuv odmítl, nemohou pravou právní
povahu jeho změniti. Opírá-li se žaloba výhradně o vládní nařízení ze
dne 17. listopadu 19~1 čís. 8 sb. z. a n. ex 1922, jest námitka nepří
pustnostI poradu prava, kterou finan~ní prokuratura již před prvním
s~udem vznesla, odův~dněná. Dle §u 2 tohoto nařízení náleží výplatnam, aby zkoumaly prukaz podmínek, na něž se náhrada váže odmítn~tému vyhražuje. s~ je~ práv~ odv.olán! k be:ní správě, v jejímž' obvodu
vyplatna ~e ,na.chazl. Vys}ovny':1 predp.I~em, ze rozhodnutí berní správy
jest ~one,cn:, jes~ vy!oucen, nejen dalsI opravný prostředek cestou instanCI, nybrz take porad prava soukromého. Oba nižší soudy překročily

tedy svou právní moc, když žalobu přijaly, o ní jednaly a rozhodly. Dle
§u 42 j. n. a §§ 477 a 478 c. ř. s. bylo uznati, jak uvedeno.
čis.

2865.

Spojena.1i žaloba o zaplaceni pohledávky se žalobou hypotekámí,

řídí se věcná příslušnost soudu hodnotou zavazené nemovitosti.

(Rozh. ze dne 21. srpna 1923, R II 317/23.)
Pro pohledávku 50.000 Kč bylo vloženo ve prospěch žalobce zástavní právo na nemovitostech žalovaných. Ježto žalovaní po výpovědi
pohledávky jí nezaplatili, domáhal se žalobce na nich zaplacení žalobou
již zadal na okresním soudě, v jehož obvodě byla zavazená nemovitost:
žalovaní vznesli námitku místní a věcné nepříslušnosti. S o u cl p r v é
s t o I i c e vyhověl námitce věcné nepříslušnosti a odmítl žalobu. O ů
vod y: Žalovaní namítli místní a věcnou nepříslušnost soudu, jelikož
jde o žalobu na zaplacení pohledávky, nikoliv o žalobu hypotekární ve
smyslu §u 81 j. n., proto prý zde odpadají i předpoklady příslušnosti dle
§§ 91 a 95 j. n.; ostattiě tyto §§ upravuji prý pouze místní příslušnost
soudu podle polohy věci, nikoli věcnou příslušnost. Vzhledem k §u 57
j. n. jest k. projednání této žaloby dovolávaný soud každým způsobem
věcně nepříslušným. Námitka věcné nepříslušnosti soudu jest odůvod
něna. Žalobce domáhá se dle obsahu žaloby a žalobního návrhu zaplacení pohledávky 50.000 Kč s přísl., neuplatňuje však zároveň žalobou
právo zástavní nebo nějaké jiné právo věcné; nejedná se tedy o žalobu
hypotekární dle §u 81 j. n. Poněvadž touto žalobou žalobce vůbec práva
z~stavního neuplat!íuje, není zde ani předpokladů příslušnosti dle §§ 91,
9~ J. n. Ustan,ove11l2TI ~§ ~1, 9.1, 95j. n. jest upravena pouze místní pří
sl.~sn~st, kdezto vecne pnslusnosh se tato 'ustanovení netýkají. Věcná
pnslusnost jest upravena v §§ 49 násl. j. n. Dle toho musí býti žaloba
(1 když se týče práva zástavního) podána dle výše zažalovaného obnosu neb ceny sporného předmětu bud' u okresního soudu neb u sborového SoU?U, v Jehož obvodě jest nemovitý majetek. Žaloba na zaplacení
50.000 Kc p~tn dle §§ 49,. 50, 57 j. n. před sborový soud prvé stolice.
Rek u r ~.~ I. S o u cl námItku nepříslušnosti zamítl. O II vod y: Može
no~t, SI:0jltI zalobu hypotekární se žalobou o zaplacení osobního dluhu
vyzaduj~ JIŽ povaha věci, znějí-Ii tyto žaloby proti témuž žalovaném~
(s;ovnej.~ to.mu ~aterialie k c. ř. s. svazek I. str. 80). Pro posouzení
ota~ky pnslusno~lI, v tomto, případě sporné, jsou rozhodujícími §§ 91 a
9501' n. ---:; § 91 j. n. stanOVl: »U soudu, v jehož obvodě leží nemovitost
muze s,e zalob~u. ~Yrotekární býti spojena osobní žaloba na zaplacení
pohledavky, za]1stene pravem zastavním.« § 95 j. n. dodává: »Takové
z~!ob~ mohou býti podány u těchto soudů, i kdyby tyto soudy nebyly
puslusny dle ustanovení o předmětné příslušnosti rozhodovati o majetkovém n~roku, jehož žaloba se domáhá.« To znamená: »Při takto
Sp?le,;ych ,zalobách nemají místa předpisy jinak platné o předmětné
pr~slusnostl.« Zaloby takové mohou býti podány i u okresního soudu
v jehož obvodě zatížená nemovitost leží, byť i zažalovaná pohledávk~
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5.000 Kč přesahovala. Nežádá se dále, by hypoteka měla menší hodnotu než 5.000 Kč (jak to hájí Hora: jurisdikční norma str. 198 vzhle-'
dem k vysvětlivkám k c. ř. s. svazek I. str. 76, proti plenissimárnímu rozhodnutí čís. 149, Ol. U. sbírka č. 1158). I v tomto případě spojuje žalobce žalobu hypotekární se žalobou osobní na zaplacení dluhu. Žalobní žádost zní ovšem na »odsouzení žalovaných k zaplacení dluhu bez
obmezcnÍ« (tedy bez dodatku exekuce na hypotekární nemovitosti).
Avšak, že se tu jedná o hypotekární žalobu, vysvítá z návrhu na knihovní
poznámku hypotekární žaloby.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Žalobce žádá na obou žalovaných zaplacení zažalované pohledávky,
zajištěné zástavním právem na nemovitostech. Jest tedy spojena žaloba
obligační se žalobou zástavní a přicházejí proto v úvahu pro posouzení
přislušnosti ustanovení §§ 91 a 95 j. n. Leč výklad, jejž rekursní soud
dává §u 95 j. n. ve shodě s plenisimárním usnesením nejvyššího soudu
ve Vídni ze dne 23. října 1900 čís. 291 pres. (kniha judikátů 149), není
v souladu se zákonem. Nelze při svědčiti náhledu, že věcná příslušnost
soudů upravená v §ech 49 až 64 j. n. byla ustanovením §u 95 j. n. n ap r o s t o změněna; naopak byla jím, pOKud jde o tento případ, změ

něna

~\,1!
li

jen ohledně žaloby obligační, která, byvši spojena se žalobou zástavní, sleduje dle §u 95 j. n. bez ohledu na hodnotu předmětu sporu
sudiště hypotekární žaloby, nikoliv snad také ohledně žaloby zástavní.
Žalobci mělo totiž předpisem §u 95 j. n. býti přes ustanovení §u 227
c. ř. s. umožněno, spojiti žalobu obligační se žalobou zástavní i tenkráte, když by pro tuto byl příslušný okresní soud, pro obligační žalobu však sborový soud, zejména tedy v případech, kde pohledávka
sice 5.000 Kč převyšuje, nikoli však cena nemovitosti do zástavy dané.
Nejaké další volební právo § 95 j. n. pro žalobce nestanoví, a nebylo
by pochopitelno, proč by se v případě spojení žaloby obligační se žalobou zástavní mělo postavení žalobcovo zlepšiti tak podstatně, že by
v takovémto případě mohl žalobu podati také u oÍGesniho soudu ač
koliv by tento soucl bez tohoto spojení ani pro tu ani pro onu ž~lobu
v~cně příslušným nebyJ. Ostatně ani doslov zákona nepřipouští jiného
vykladu, neboť stanoví § 95 j. n., že ž a lob Y v § u 91 a 94 j. n.
u ~.: ~ c, n é _. t. j. žaloby o zaplacení pohledávky, zástavním právem
zajlstene, pokud se tyče žaloby, jimiž se uplatňuje nárok na věc nebo
právo, o němž jest zahájen mezi jinými osobami spor - lze podati u
soudů tam jmenovaných, i tenkráte, kdyby tyto soudy vlastně podle
ustanovení o věcné příslušnosti nebyly příslušny rozhodovati o majetk~v~m nároku, jehož se b~lo~ž a lob o u, t. j. žalobou obligační ve smy_
StU SU 91 J. n. pokud se tyce zalobou označenou v §u 94 j. n., domáháno,
z čehož patrno, že tento paragraf (§ 95 j. n.) žalobu z á s t a v n í na
mysli vůbec neměl a, nemá. K tomu přistupuje že jde o ustanovení výjimečné, jež dlužno vykládati přesně a že, kdyby zákonodárce byl chtěl
skutečně poskytnouti žalobci právo volby, mohl to zřejmě a jednoduše

učiniti tím, že by byl slova: »u soudů tam jmenovaných« nahradil slovy:
»u soudů okresních«) čehož ovšem neučinil.
čís.

2866.

Nárok na bolestné přechází na dědice, byl-li ještě za živa poškozeného smlouvou (smirem) uznán, nebo soudně uplatňován. Podání
žaloby jest na roveň postaviti přihlášku. v úpadku a připojení se soukromého účastníka k řízení trestnímu, předpokládajíc v tomto případě,
že nárok byl číselně vyjádřen. Nestačí prohlášení poškozeného, že bude
své nároky účtovati až u hlavního přelíčeni.
\ Rozh. ze dne 22 ..srpna 1923, Rv 1 622/23.)
Žalovaný postřelil Františka J-a, pročež bylo proti němu zavedeno
trestní řízení. František J. se k trestnímu řízení nepřipojil, nýbrž vyhradil si pouze, že bude své nároky účtovati při hlavním líčení, k němuž
však pro amnestii nedošlo. Po smrti Františka J-a domáhala se pozůstalost jeho na žalovanem náhrady bolestného. O b a niž š í s o u d y
žalobu zamítly, o cl vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Právo na
bolestné je právem ryze osobním, jež zaniká z pravidla smrtí osoby
oprávněné a jež nelze proto ani přenésti (§ 1393 obč. zák.) ani odkázati (§ 531 obč. zák.). To vysvítá z ustanovení §u 1325 obč. zák., jenž
stanoví, že bolestné je dáti na požádání. Smrt osoby oprávněné neměla
by na bolestné vlivu jen tehdy, kdyby se byla osoba ta se škůdcem o bolestné soudně neb mimosoudně dohodla, nebo kdyby byla nárok na bolestné aspoň žalobou uplatúovala a tak dala nade vši pochybnost na
jevo, že je žádá. V případě tom by mohla pozůstalost osoby oprávněné
v uplatňování nároku na bolestné s úspěchem pokračovati (§ 153
c. ř. s.). Podání žaloby slušelo by na roveň postaviti přihlášku v úpadku
(§ 9 konk. ř.) a dále připojeni se soukromého účastníka k řízení trestnímu (§ 47 tr. ř.), předpokládajíc'ovšem, že nárok na bolestné byl
číselně vyjádřen. Že by byl František J. za svého živobytí podal na odpůrce odvolatelčina žalobu o' zaplacení bolestného, nebo že by se byl
. s ním dokonce snad na nějakém bolestném dohodl, netvrdí ani sama
odvolatelka. Než Františka I-a nelze považovati ani za soukromého
účastníka vc, smyslu ustano\ ní §u 47 tr. ř., poněvadž se v trestní věci
proti odvolatelčinu odpůrci pro zločin §u 99 tr. zák., a přestupek §u 335
tr. zák. k řízení trestnímu nepřipojil, ;}a ani neudal, jaké nároky sí činí,
vyhradiv si pouze, že bude účtovati nároky své při hlavním líčení,
k němuž však nedošlo.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
D

ů

v o cl y:

Dovolání žalobkyně, opírající se o důvod dle CIS. 4 §u 503 c. ř. S.,
není opodstatněno, právní posouzení, jakého se dostalo sporné věci v napadeném rozsudku, je správné, dovolací soud sdílí věci i zákonu vyhovující důvody odvolacího soudu, na něž dovolatelku poukazuje. Vzhle-
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dem k dovolacím vývodům slušl k ni?' ~vést~. je~om tolik, že t,,-,:zen~
žalobkyně, že se František J. v· trestm ve Cl pr;poJ,1 k trest~lmu n~:m
jako soukromý účastník, odporuje o~sahu SplSll, podle I1lch~ Fra?l!se,k
J. jenom prohlásil, že si, pokud se tyce Jeho soukromopravnych naroku,
vyhražuje tyto 'specifikovati při hlayním přelíčení pro~i žalovanému. :akovéto prohlášení nestačí. Aby nekdo byl povazovan za soukromeho
účastníka v trestním řízení, toho předpokladem jest, že se k tomu konci
k trestnímu řízení jako soukromý účastník připojil a v něm pohledáváni
své dovedl a dostatečně prokázal (arg. § 4 shora »k návrhu škodujícího« § 47, §' 260 čís. 5 slova »0 náhradě pohledávané«, § 365 druhý
odstavec tr. ř.). Pokud má dovolatelka na mysli pouhé »žádání« mimosoudní, které František J. projevil svým shora řečeným prohlášením ve
svém svědeckém protokolu trestním, byť i o jeho vážnosl! nebylo lze
pochybovati, přece jenom toto není ani určité, ani přesné, jelikož neudává jeho nároku číselně a s hlediska §u 47 tr. ř. se žádoucí přesností,
ifspoií ne s takovou, aby podle něho mohl býtí určen rozsah platební
povinnosti .'kůdcovy.
Čís.

2867.

Na posečenou úrodu nevztahuje se odstavec druhý §u 99 ,provoz.
ze 16. listopadu 1851, čís. 1 ř. zák. ai 1852, podle něhož »má býti
vyvarováno volné ukládání snadno vznětlivých látek v obvodu požárního
nebezpečenství dráhy«, nýbrž odstavec třetí cit. §u, podle něhož »mají
ku svážení pohotově ležící plodiny polní býti odstraněny do nejmožnější
vzdálenosti od dráhy«.
Ručení dráhy dle §u 10 lit. b) nař. ze 14. září 1854, čís. 238 ř. zák.
není podmíněno jejim zaviněním nebo opomenutím.
řádu

polích neskládal. Dle třetího odstavce tohoto řádu má se úroda poli,
připravená k odváže~í, ulož!t~ co nejd~le od dráhy. Vyorávati ochr.anné
brázdy není předepsano. ZJlsteno Jest, ze na poh Č1S. kat. 356 byl Jecmen
na straně ke trati v celé šířce a hloubce více než 200 m posekán a odvezen a zůstaly tam pouze pohrabky, dále byl na. poli je~men po~ekan~
a neposekaný, na pozemku, čít. kat. 21~ b):1 !ec~e,: častečne cers~v~
posekán, částečně nep?sekan;. Soud prvy zJlstll, .~e zalobce k vyzvan!
traťmístra asi 2 dny pred pozarem na pozemku C1S. kat. 356 posekany
ječmen oddálíl od tratě na vzdálen~st ~íce. než 70 m .~ .na shrabky, dále,
že jiskry zalétly nejen do pohrabku, nybrz 1 do strmste a zapalovaly Je.
Z toho plyne, že by byl požár vznikl i tehdy: kdyby byly .shrabky. n.a
poli se nenalézaly, poněvadž obilí bylo by chytllo od zapal~neho strmste.
Mímo to nebylo aní možno shrabky z tohoto pole odstraml!, Jednak pro
nedostatek·lídí, jednak pro velikou únavu pracujících dělníků. Zjištěno
také, že ochrannou brázdu pro tvrdost púdy nebylo mOŽno vyorati.
t toho dovodil prvý soud správně, že by byl žalobce vzniku ohně na
tomto polí nezabránil, i kdyby byl shrabky odvezl, nebo na větší vzdálenosti od tratě uložil. Pokud jde o druhé pole, je zjištěno, že na něm
část ječmene čerstvě byla posekána. Posekaný ječmen, jak vyplývá' výpovědi svědků, nebyl .zp,ůsobilým ,k odvážen~ do stodoly, poněvad~ b~1
by se zapařil. Odstranem leho z bhzkostl (rale bylo by byvalo bezucel~e:
poněvadž, jak bylo zjištěno, chytalo od jisker i .na tom!o.'poh ?trmst~
a byl by proto ječmen od tohoto chytlI, kdyby leJ 1 ve vetsl vZdalenos,h
jiskry nebyly zapálily, ježto je zjištěno, že jiskry dopadaly 1 do. vzdalenosti 100 m. Mimo to nahromadění většiho množství obilí na lednom
místě mohlo přivoditi nebezpečí ještě většího požáru.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

(Rozh. ze dne 22. srpna 1923, Rv I 966/23.)
Jiskrami z lokomotivy rychlovlaku vzňalo se obilí posečené na polích
podél dráhy. žalobě o náhradu škody proti dráze o b a níž š í s o u d Y
vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Co se týče odvolacího důvodu nesprávného právního posouzení věcí, tu je zjištěno, že.
požár na obou žalobcových polích způsoben byl jiskrami lokomotivy
rychlíku. Zákon o koncesování železnic (14. září 1854, čís. 238 ř. zák.)
v §u 10 lít. b) ukládá železnicím za povinnost, že musí učíniti takové
opatření, aby dráhou neutrpěly pozemky, stavby atd. žádné škody vůbec,
nejenom stavbou drah, nýbrž aní kdykoliv později. Utrpí-li škodu, ručí
za to železniční podník i v iom případu, když dráha pří provozu učiní
bezpečnostní opatření dle nejlepšího svého svedomi i vymoženosti techniky. Dle toho ručí tedy dráha za způsobenou škodu i tehdy, když nelze
zavinění přičítatí. žalovaná strana namítá, že žalobce požár obilí sám
zavínil, poněvadž neodstranil z blízkosti dráhy na poli čís. kat. 356 pohrabky, na polí čís. kat. 219 posekaný ječmen, nevyoral ochranné
brázdy, a dovolává se v tom směru ustanovení §u 99 prov.' řádu ze 16.
listopadu 1851, čís. 1 ř. zák. z roku 1852. Odstavec druhý tohoto naří
zení nemůže příjítí zde v úvahu, poněvadž žalobce ničeho hořlavého na

Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatel v tOI11, že odvolací
soud vylučuje použítí §u 99 druhý odstavec provoz. řádu ze dne 16. listopadu 1851, čís. 1 ř. z. ex 1852 tvrzením, že žalobce neskládal ničE:lO
hořlavého na poli. Podle onoho předpisu »má býti vyvarováno volné
ukládání snadno vznětlivých látek v obvodu požárního nebezpečenství
dráhy« a dle třetího odstavce téhož předpisu"»mají ku svážení pohotově
ležící plodiny polní býti odstraněny do nejmožnější vzdálenosti od
d:áhy«. Z toho plyne, Že se odstavec druhý na úrodu posečenou a ku
odvezení připravenou vůbec nevztahuje, poněvadž ji nelze považovati
za »snadno vznětlivou«, že použito by mohlo býti jedině odstavce třetího.
Leč v této příčíně odvolací soud právem vyslovil, že žalobci nějaké opomenuti vzhledem ku odstavci třetímu citovaného předpísu nemůže nýtí
dáváno za vinu, poněvadž je zjištěno jednak, že požár by byl vzniknul
í tehdy. kdyby shrabky nebyly na poli, neboť by obilí chytilo od zapác
leného strniště, jednak ze ani nebylo možno shrabky z tohoto pole odstraniti dílem pro nedostatek lidí, dílem pro velikou únavu pracujících, '
jednak také, že nebylo lze vyorati ochrannou brázdu pro tvrdost půdy.
Dovolatel přehlíží zjištěni napadeného rozsudku, že od jisker chytalo
strniště, že by byl posečený ječmen chytil od tohoto, i kdyby ho nebyly
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zapálily jiskry ve větší vzdálenosti, d~le že je,čl;,en nebylo lze o~~á.žeti
do stodoly, poněvadž by se byl zupanl. Je-II vsak vedloe toho zJl~teno,
že nebylo lze vyorati ochrannou brázdu pro tvrdost pudy, tedy ze na
orbu strniště, jehož odstranění by za daných okolností patrně podstatně
zmenšilo nebezpečenstvi požáru, nebylo pomyšlení, sluší phsvědčiti napadenému rozsudku, že žalobci ani zavin"ěrtí ani spoluzavinění na požáru,
jak vznikl a jak se podle výsledků sporného řízení rozšířil, nemohou býti
na vrub kladeny, Sporné věci dostalo se v napadeném rozsudku právního posouzení správného, Ručení dle §u 10 lit. b) zákona ze dne 14.
září 1854, čís. 238 ř. zák. nemá za· podmínku nějaké zavinění dráhy,
zejména též ne opomenutí potřebného opatření, do té míry zákon ukládá
dráze ručení za výsledek. V tomto případě má odvolací soud za zjištěno,
že požár na obou polích žalobcových byl způsoben jiskřením rychlíkové
lokomotivy, pokus žalovaného dokázati, že požár byl zaviněn nebo aspoň
spoluzaviněn žalobcem tím, že nedbal předpisu §u 99 druhý odstav~
provoz. řádu ze dne 16. listopadu 1851, čís. 1 ř, zák. ex 1852, selh?J.
Z toho plyne opodstatněnost žalobního nároku, ale také bezdůvodnost
dovolacích vývodů.
čís.

2868.

Právní .íéinnost usnesení, jež vztahuje se též na práva osob, jsoucích mimo vyrovnávací řízení, počíná teprve individuelním jeho doručením, nikoliv již veřejnou vyhláškou.
Předpis §u 12 vyr. řádu týká se pouze vylučujících práv na věcech,
jež náležely dlužníku v dohě zahájení vyrovnávacího řízení.

II

'I

(Rozh. ze dne 22. srpna 1923, R II 334/23.)
V usneseni prvého soudu ze dne 7. června 1923, jímž bylo o Jmem
firmy A. zavedeno řízení vyrovnací, byl obsažen tento odstavec: "Obzvláště se zdůrazňuje, že i exekuční právo zástavní bankou M. dle povolení exekuce okresního soudu Brno-město ze dne 21. dubna 1923 nabyté, které vázne na nemovitostech vl. č. 2493, jako vložce hlavní a
nem. vl. 2750, 2751, 2752, 2753 jako vložkách vedlejších ve smyslu
§u 12 vyr. f. uhaslo, ježto dle domněnky platební nemohoucnosti stanovené tímto předpisem, a dle zásady stejného oprávnění všech věřitelů
ručí všechen majetek, tedy í označené nemovitosti dlužnice, jíž 60 dní
před zahájením vyrovnávacího řízení všem věřitelům, mělo tedy toto
jmění sloužiti ku poměrně stejnému uspokojení všech věřitelů, tedy
i jmenované banky a od toho okamžiku nemělo žádným věřitelem k újmě
ostatních věřiteW tomuto účelu býti odňato. Budiž tedy knihovně poznamenáno při onom vkladu zástavního práva (per juxta), že bylo zahájeno
vyrovnávací řízení usnesením ze dne 7. června 1923 o majetku firmy,
jejímž majetkem byly ony nermvitosti v době exekučního nabytí zástavního práva, a že se právní následky §u 12 vyr. ř. vztahují i' na toto
právo zástavní.« Usnesení toto bylo na soudní desce vyvěšeno dne
7. června 1923 a kromě toho doručeno bance M. dne 9. června 1923.
Stížnosti banky M. rek u r sní s o u d vyhověl a změnil napadené

j.

II

J

I
1

usnesení v tom smyslu, že z něho vypustil shora uvedený odstavec.
D ů vod y: Banka M. nabyla pro svou vykonatelnou pohledávku dle povolení exekuce ze dne 21. dubna 1923 exekučního práva zástavního na
nemovitostech dlužnice firmy A. vl. Č. 2493 jako vkladbě hlavní a vložce
č. 2750, 2751, 2752, 2753 jako vkladbách vedlejších. Nemovitos.ti tyto
prodala potom dlužnice firma A. firmě M-ské kamenouhelné doly společ
nosti s r. o. v Praze a byly kupitelce knihov:1ě připsány dne 17. května
1923. Usnesením zemského soudu ze dne 1. června 1923 bylo Zá~'e
deno vyrovnací řízení o jmění dlužnice firmy a bylo zároveň zjištěno, že
i ono exekuční právo stěžovatelky uhaslo, a byla nařízena knihovní poznámka při onom vkladu práva zástavního, že bylo zahájeno vyrovnací
řízení o majetku dlužnice a že se právní následky v §u 12 vyr. ř. vztahují
i na toto právo zástavní. Toto usnesení napadá stěžovatelka právem,
pokud se jím stanoví, že její exekučn'í právo zástavní uhaslo a pokud
byla nařízena knihovní poznámka, že se na její právo zástavní vztahují
právní následky §u 12 vyr. ř. První soud odůvodiíuje tento výrok napadeného usnesení tím, že dle domněnky platební uemohoucnosti stanovené §em 12 vyr. ř. a dle zásady stejného oprávnění všech věřitelů ručí
všechen majetek, tedy i označené nemovitosti dlužnice, již 60 dní před
zahájením vyrovnacího řízení všem věřitelům, Mělo tedy toto jmění sloužiti ku poměrně stejnému uspokojení všech věřitelů, tedy i jmenované
banky a od toho okamžiku nemělo žádným věřitelem k újmě ostatních
věřitelů tomuto účelu býti odňato. Při tom však první soud přehlíží, že
zmíněné nemovitosti, na něž právo zástavní bylo vloženo, již asi tři neděle před vyhlášením vyrovnacího řízení o jmění dlužnice firmy A.,
firmě M-ské kamenouhelné doly společnost s r. o. v Praze byly prodány
a knihovně připsány, tak že v době zahájení vyrovnacího řízení již nebyly vlastnictvím ani jměním dlužnice firmy A. Jest sice správné, že
zahájením vyrovnacího řízení dle §u 12 vyr. ř. zanikají práva na oddě
lení, jež byla nově nabyta v posledních 60 dnech před zahájením řízení
vyrovnacího, exekucí uhražovací nebo zajiŠťovacÍ. U stanovení to však
zřejmě předpokládá, že nemovitosti v době zahájení vyrovnacího řízení
jsou ještě majetkem dlužníka. Nelze přece z §u 12 vyr. ř. vyvozovati, že
by soudem vyrovnacím mohla býtí cestou nespornou nařízena tak dalekosáhlá poznámka uhasnutí práva zástavního, váznoucího na nemovitosti
patřící třetí osobě, tedy vůbec vyrovnacímu dlužníku vlastnicky nepří
siušející, při čemž nelze přehlédnouti, že třetí osoba těchto nemovitostí
nabyla již s ohledem na Ono tam váznoucí právo zástavní. Bylo by to
jistě příliš dalekosáhlým obmezováním volného obchodu a disposiční
moci dlužníkovy před zahájením vyrovnacího řízení. Že názor cen jest
správným, vysvítá také jasně z ustanovení §u 13 vyr. ř., dle něhož i po
zahájení vyrovnacího řízení mohou vklady na nemovitém majetku dlužníkově býti povoleny a provedeny, spadá-li pořadí zápisu do doby před
zahájením řízení vyrovnacího. Tím více to musí platiti- tehdy, když jako
v tomto případě, již 3 neděle před zahájením vyrovnacího řízení dotyčné nemovitosti byly připsány třetímu. že ono právo zástavní stěžo
vatelovo zaniká jen tehdy, je-li vtěleno na nemovitostech dlužníku patřících, plyne i z obdobného ustanovení §u 12 konk. ř.; i tam jest vysloven zánik exekučního práva zástavního a to zajisté jen proto, by
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se prodejem nemovitostí úpadkové podstaty docílilo většího výtěžku;
tohoto účelu nelze však docílíti, nepatří-li nemovitost dlužníku, nýbrž
osobě třetí, neboť cizí nemovitost nelze ve prospěch úpadkových věřitelů
prodati. A podobný účel sleduje § 12 vyr. ř., i zde má býti zjištěn majetkový stav dlužníka, ne sice za účelem zcizení, nýbrž aby si takto každý
věřitel mohl utvořiti úsudek, zda má na vyrovnací návrh přistoupiti či
žádati za vyhlášení úpadku, na cízí majetek však věřitel nároku nemá;
nabyl-lí tedy jeden z věřitelů zástavního práva na reality, původně dlužníku patři vší, jež mczitím přešly na osobu třetí, nemají ostatní věřitelé
práva žádati, by i tato nemovitost byla pojata do vyrovnací podstaty;
tím však padá i jejich zájem, aby bylo 'prohlášeno, že zástavní právo,
na nemovitosti takové nabyté uhaslo, neboť uhasnutím zástavního práva
rozmnožuje se sice majetek hypotekárního dlužníka, nikoliv však' majetek vyrovnacího dlužníka.
N e j vy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

čís.

Přípustnost pořadu práva pro nárok čs. pivovarské komise na kupní
cenu za dodané suroviny včetně přirážek dle nařízení ze dne 3. září
1920, čís. 544 sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 28. srpna 1923, R I 739/23.)
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Důvody:

Pokud stěžovatelka po formální stránce poukazuje na to, že rekurs
do \Isnesení prvé stolice podán byl opozděně, poněvadž veřejná vyhláška usnesení stala se dne 7. června 1923 a rekurs podán byl na poštu
dne 23. června 1923 a odvolává se při tom na předpis §u 174 odstavec·
druhý konk. ř. a §u 63 vyrovn. ř., nelze jí přisvědčiti. Usnesení, do něhož
j.e. stěž?váno, jest usnesením samostatným, zasahujícím nejen do práv
ucastmků vyrovnávacího řízení, nýbrž také do práv osob mimo vyrovc
návací řízení stojících, tedy vyžadujícím po zákonu (§ 172 konk. ř. a
§ 63 vyr. ř.; §§ 102, 103 c. ř. s.) individuelního doručeuí. Okolnost, že
bylo pojato do usnesení, jímž bylo zahájeno vyrovnávací řízení, nebrání
tomuto právnímu pojetí, a také ne ta okolnost, že rozhodnutí v usnesen!
tom obsažené jest aplikací předpisu §u 12 vyr. ř. na konkretní případ,
P?n~vadž nejde o použití cit. předpisu všeobecně, nýbrž jde o jeho pouZllI na konkretní případ, vlastně správně o zásah do práv osob mimo
vyrovnávací řízení stojících. Tím je použití předpisu §u 174 odstavec
~:uhý. ~onl~.ř. a §u 63 vyr. ř. vyloučeno, a sluší považovati, že právní
UCIn receneho usnesení počíná teprve jeho individuelním doručením.
Z toho plyne, že byl rekurs do usnesení prvé stolice podán včasně.
Aní ve hlavní věci není dovolací rekurs opodstatněn, odůvodnění napadeneho usnesení je správné, vyhovuje věci i zákonu a dovolaci soud
je sdili. Předpis §u 12 vyr. ř. týká se pouze vyluČUjícfch práv na dlužníkových věcech, t. j. na věcech, ať movitých, aj' nemovitých které
dlužníku náležely v době zahájení vyrovnávacího řízení. Když tedy bylo
v napadeném usnesení zjištěno, že nemovitosti o které běží a na nichž
exekuční právo zástavní bylo vloženo, již asi týdny před vyhlášením
v:yro;rnávacího řízení o jmění dlužnice byly prodány a knihovně připsány
fIrme »M-ské kamenouhelné doly« společnosti s r. o. v Praze, tedy
v době zahájení vyrovnávacího řízení už nebyly ve vlastnictví dlužnice,
rekursní soud správně vyslovil, že u knihovní pohledávky na takové
nemovitosti exekučně vložené předpisu §u 12 vy rov. ř. použíti nelze.
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écskoslovenská pivovarská komíse domáhala se na pivovaře W. zaplacení kupní ceny za dodaný slad, cukr a smůlu, jakož i zaplacení cenových přirážek na slad ve smyslu §u 18 čís. 2 nařízení ze dne 3. září
1920, čís. 544 sb. z. a n. S o udp r v é s t o I i c e orohlási! se nepří
slušným a zrušil dosavadní řízení. D ů vod y: Soud 'llledal, že veškeré
zažalované položky jsou veřejnoprávního rázu a že nepodléhají soudcovóké moci v občanských právních věcech. K tomuto úsudku došel soud
na základě těchto úvah: čsl. pivovarská komise byla dle §u 1 nařízení
vlády Čsl. republiky ze dne 3. září 1920, čís. 544 sb. z. a ll. zřízena na
místě dosavadní komise pro přechod do mírových hospodářských poměrů jakožto státní pomocný orgán a měla za účel stejnoměrné opatření
pivovarů surovinami a potřebami pivovarskými. Zejména příslušelo této
komisi rozdělovati a opatřovati ječmen, slad a jiné suroviny pro vaření
piva potřebné (a. b.), zjišťovati stav zásob piva, surovin a potřeb pivovarských v pivovarech (e.). By byly účely' ty splněny, byly zřízeny
zvláštní orgány (§ 2 a násL), a komisi přiznána právnická osobnost
(§ 12). Pivovary byly povinny plniti opatření komise, které byla propůj
čena dalekosáhlá práva ve styku s finančními úřady a v rozdělování surovin na pivovary (§ 13-·16). Rozdělování surovin mezi jednotlivé pivovary dělo se podle klíče, určeného výkonným výborem (§ 18), vylohy komise uhražují se pivovary (§ 19), vrchní dozor nad komisí má vláda
(§ 21), výkonný výbor (plná schůze) má právo ukládati pivovarům
po řádkové pokuty (§ 22). Z těchto ustanovení plyne, že pivovarská
komise jest státním orgánem s mocí výkonnou, nebo aspoň může
dovolati se výkonné moci politických úřadů, třebas že to v nařízení
není výslovně vytčeno. Že obor působnosti pivovarské komise, nepodléhá soudcovské moci, plyne hlavně z prováděcího předpisu §u 25,
jenž ukládá výkon tohoto nařízení ministerstvu pro zásobování lidu,
v dohodě s minístrem financí a ministrem obchodu, nikoliv však ministrem spravedlnosti. Z toho plyne, že úkony pivovarské komise za
účelem opatření piva najmě dobývání pohledávek, nepodléhají pravomoci řádných soudů. Sem patří zejména přidělování slad,', cukru, smůly,
poněvadž ony dva předměty, jakožto suroviny k vaření piva, tento před
mět ku zajištění konservování piva jsou nutné.
Skutečně dodala, jak
soudu známo a kontokorrenty dokázáno, pivovarská komise tyto před
měty pivovarům. Jest tu tedy ohledně všech kupních cen veřejnoprávní
a nikoliv soukromoprávní poměr, který před řádnými soudy nemůže
býti uplatňován. Následkem toho bylo dle §u 42 j. n. vysloviti, že soud
není příslušným a že předchozí řízení jest zmatečným. Rek u r sní
s o u d uložil pr~ému soudu, by bez ohledu na použitý zrušovací důvod
dále jednal. D u vod y: Právní názor prvého soudu nemůže obstáti
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před

také zaplacení přirážek ve smyslu §u 78 vládního nařízení ze dne 3. září
1920, čís. 544 sb. z. a n., nepada .1a váhu, jelikož tyto přirážky jsou
v podstatě jen součástí kupní ceny, jak zřejmě plyne z ustanovení
§u 19 uvedeného vládního nařízení. že provedení tohoto vládního nařízení nebylo přikázáno ministru spravedlnosti, nerozhoduje. Ani z toho,
že dle §u 22 nařízení úřadu pro vyživování obyvatelstva ve shodě· se
súčastněnými ministryze dne ll. září 1917, čís. 374 ř. zák. o organisaci a oboru působnosti pivovarské ústředny, na jejímž místě zřízena
byla Československá pivovarská komise, rozhodovati v případech, kde
pivovary měly za to, že nějakým opatřením pivovarské ústředny byla
jejích práva vyloučena, a o odporujících sobě nárocích různých uchazečů o právo na množství surOV1l1, jež má býti nebo bylo přiděleno
některému pivovaru, byl povolán rozhodčí soud, zřízený podle usta, novení onoho nařízení, nemúže dovolací rekurent pro tento případ ničeho těžiti, neboť, nehledě k toml:, že nejde tu o žádný z případů uvedených v §u 22 citovaného nařízení, nebylo by lze z toho, že vládní
nařízení ze dne 3. září 1920, čís. 544 sb. z. a n., tohoto zařízení nepřevzalo, učiniti závěr ani v tom ani v onom směru.

zákonem. Československá pivovarská komise, zřizená po způsobu
komisí jiných (lihové, melasové, cukerní atd.) nařízením ze dne 3. září
1920, čís. 544 sb. z. a n. je sice pomocným orgánem státním (§.1 (1),
není však úřadem, nýbrž samostatným hospodářským podnikem, jenž,
jsa právnickou osobou (§ 12), plní určité úkoly, státem naň vložené
v mezích mu vytčených pod státním dozorem. K úkolům těm náleží
mimo jiné i rozdělování surovin mezi jednotlivé pivovary za určitou
cenu. Při tom má komise právo se usnésti, by v připadě, že by suroviny nemohly býti rozděleny mezi oprávněné pivovary poměrně dle
klíče, pivovary, které obdržely surovin více, pivovarům, které obdržely
surovin méně, tento přebytek odvedly, nebo je za to odškodnily v penězích (§ 18 (1) a dále, by v případě, že v témže výrobním roce obdržely pivovary stejné suroviny za různou cenu, bylo provedeno vyrovnání cen tak, by všem pivovarům byla účtována cena průměrná
(§ 18 (2). V tomto případě domáhá se žalobkyně na žalované jednak
zaplacení ceny za surovíny (jde o kupní cenu) a jednak cenové přirážky
ve smyslu §u 18(2) uvedeného nařízení. Že nárok na zaplacení ceny
kupní, jsa povahy čistě soukromoprávl1í, patří na řádné soudy, o tom
nemůže býti vzhledem k ustanovení §u 1 j. n. té nejmenší pochybnosti.
Před řádnými soudy dlužno však dle téhož ustanovení vymáhati i cenové přirážky dle §u 18 (2) zminěného nařizení, poněvadž přirážky
ty nejsou v podstatě své ničím jiným než součástí kupni ceny a nařízení
ze dne 3. září 1919, čís. 544 sb. z. a n. nepřikazuje vymáhání přirážek
těch úřadům správním. Soud procesní poukazuje v odůvodnění svého
usnesení také k tomu, že z okolnosti, že. provedení nařízení ze dne
3. září 1920, čís. 544 sb. z. a n. nebylo uloženo ministerstvu spravedlnosti (§ 25), dlužno souditi, že nárok zažalovaný je povahy veřejno
právní; než z toho, že provedením zmíněného nařízení nebyl pověřen
také ministr spravedlnosti, nemůže býti nikterak usuzováno, že nejde
O nárok soukromoprávní. Kdyby měl názor tento obstáti, bylo by nutno
prohlásiti i veškeré nároky, jež měl státní obilní ústav proti svým odbě
ratelům, za nároky veřejnoprávlií, poněvadž nařízení ze dne 3. ledna
1919, čís. 5 sb. z. a n., kterým byť pro Československý stát zřízen zmíněný ústav, není rovněž podepsáno ministrem spravedlnosti. že tomu
tak nebylo, netřeba blíže ani vytýkati.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

i

Důvody:

Dovolací rekurs jest bezdůvodným. Rekurent odkazuje se na odů
napadeného usnesení, jež jest správné a vývody dovolacího
rekursu nebylo vyvráceno. K vývodům těm se podotýká toto: Lze při
pustiti, že Československá pivovarská komise v Praze jest podmětem
veřejnoprávním a že jako pomocný orgán státní obstarává úkony,
které by jinak obstarávati bylo samému státu jeho správními úřady,
leč z toho nelze ještě vyvozovati, že by s por n Ý p r á v n í p o měr
byl rázu veřejnoprávního. Pro posouzení této otázky rozhodnými jsou
údaje žalobní a dleních domáhá se Československá pivovarská komise
v likvidaci zaplacení ceny za dodané suroviny. že zároveň se domáhá
vodnění
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Sváděni spodních vod trativodem až na hranici sousedova pozemku
přímým zásahem v sousedovv vlastnictví.
žaloba zápůrči přísluší vlastníku nejen tehdy, byla-li protiprávním
zásahem souseda škoda již způsobena, nýbrž i tehdy, hrozí-li škoda

jest

v budoucnu.
(Rozh. ze dne 28. srpna 1923, Rv I 269/23.)
žalovaný zřídil na svém pozemku trativod (klus), jenž končil asi
80 cm od pozemku žalobců. žalobci, tvrdíce, že se jim tim na pozemku
působí škoda, domáhali se na žalovanám, by se dalšího rušení zdržel,
klus ,odstranil a vše uvedl v předešl{'stav. O b a niž š i s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o tl d z těchto d ů vod ů: Žalobci podali
žalobu jedině z právního důvodu, že žalovaný klusem zařízeným na své
pa.rcele, vhání jím vodu, tekoucí tímto klusem, přímo na jejich pozemek
a Jej poškozuje, a opřeli tak výslovně a výhradně žalobu o ustanovení
§u 364 odstavec druhý obč. zák. ve znění třetí novely o tak zvanou
přímou il11'missi. Za tohoto st'NU věci stačilo pro rozhodnutí sporu zjistiti, zda žalovaný skutečně vhání vodu oním klusem přímo na pozemek·
žalobcův čili nic. A v této příčině prvý soudce bezvadně na základě
soudního ohledání a posudku znaleckého zjistil, že klus žalovaného
~ončí.~ meze., 80. c,m široké, která_odděluje pole žalovaného cd pole
z~lo,bcu, Jest )'~ovlta. a nepr?p~stná; klus ten nad to, jak místním ohledamm prokazano Jest, neusÍl na povrchu, ·nýbrž v hloubce 80 cm.
Tvrdí-li ž.al.obci přes to, ž~ jim žalovaný příMO převádí zařízením klusu
vodu _na J~Jlch pozeTek, Je to tvrzení, které jest v přímém rozporu se
skute~n~sÍl, ze SpISU zcela patrnou. Jenom pří slovném výkladu posledn~ vey §u 364 obč. zák. lze tv~diti, že se věta ta vztahuje na podobny pnpad, Jako Je tente spor. Zalobci by měli jen v tom případě
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pravdu, kdyby byl žalovaný klus vyvedl na hranici jejich pozemku
na povrch. Ježto však, jak již výše dol!čeno, mezi"kl.us.em žalovaného
a pozemkem žalobců jest m.ez 80 ocm slroka, nepflvad~ s~ ~oda bezprostředně (přímo) na role zalobcu a n~lsou )'r050. 0J'ravne:ll. z toho:o
důvodu (z přímé immisse) žalovat!. BylI opr~vnel11 ~alovatI len z du~
vodu nepřímé immisse, kdyby voda z klusu zalovaneho vmkala mezm
přepážkou do pole žalobců a převyšo,::alo~l! by to n;!r~ ~odle místní.ch
poměrů obvyklou a zároveň podstat ne stezovalo UZlvam pozemku lejich v místě obvyklé (§ 364 prvá věta obČ. zák:!. Z toho důvodu .~~a~
žalobci nežalovali, ani za sporu na důvod tento zalobu svou nerozsmh.
Ale i kdyby v tom' směru byli svou žalobu rozšířilí, nemohlo by jí toho,
času býti vyhověno, ježto znalci jest prokázáno, že trativodem, žalovanvm zařízeným, žádná voda neteče a proto také prokázáno jest, že
z' klusu toho do pozemku žalobců žádná voda dosud nevnikla a tedy
nepří1ežitost, V §u 364 v prvé větě obč. zák. onaznačeno~, dosud ar:i..zPů~
sobiti nemohla. Proto, i kdyby na tento duvod byla zal oba rOZSlfena,
byla by předčasná, ježto žalobci by dosud ve svých právech sousedských, §em 364 obč. zák. chráněných, porušeni nebyli (§ 19 obč. zák.).
Náhled prvého soudce, že, i kdyby žalovaný přímo vodu klusem svedl
na pole žalobců, byl k tomu oprávněn na základě zvláštního důvodu,
totiž úmluvy žalobce s Josefem K-em, není správný. Úmluvou tou by
byl žalobce zřídil žalovanému služebnost svádění vody ve smyslu §u 497
obč. zák. K tomu však, ježto to nepatří k řádné správě a pozemek služebný patří zároveň, jak mezi stranami nesporno, oběma žalobcům, dle
§u 1238 a 1239 obč. zák: žalobce sám> oprávněn nebyl a kromě toho
smlouva ta nebyla uzavřena se žalovaným jako oprávněným v té době
vlastníkem, nýbrž s jeho tchánem Josefem K-em.
N e j vy Š š í s o u d uznal dle žaloby.
Dúvody:
Dovolání, jež uplatňuje jedině dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s.,
nelze odepříti oprávnění. Soud odvolací míní, že nejde v tomto případě
o přímou immissi dle §u 364 obč. zák., nýbrž toliko o t. zv. immissi nepřímou dle druhé věty cit. §u, která by však žalobcům dala oprávněný
podnět k soudnímu zákroku jen tehdy, kdyby voda z klusu žalovaného
vnikala na pole jejich a kdyby to převyšovalo míru dle místních poměrů
obvyklou a zároveň' podstatně stěžovalo užívání pozemku jejich v m>íře
'obvyklé. Z toho však prý nebylo ani žalováno a žaloba ani později na
to nebyla prý rozšířena. Ostatně míní soud odvolací, že by i tato žaloba byla aspoň pro tentokráte bezúspěšna, ježto je zjištěno, že trativodem žalovaného žádná voda neteče. Dovolací soud nemůže se přidati
k tomuto názoru soudu odvolacího, spatřuje ve sporném případě přímý
zásah do vlastnictví sousedova. Dle §u 364 obč. zák: lze právo vlastnické vykonávati jen potud a na ten způsob, že nesmí býti zasahováno
do práv osob třetích (sousedů); jinak jsou takové úkony, i když staly
se u výkonu vlastnického práva nedovoleným, tudíž protiprávnim zásahem do právní oblasti třetí osoby, jež může se pak chrániti proti nim
žalobou zápůrčí. Právem souseda obmezena jest právě svoboda vlast-

nictvi a jeho libovolný výkon. Dle §u 364 obč. zák. odstavec prvý musí
ovšem soused za předpokladú tam blíže naznačených snášeti jisté tam
příkladmo naznačené nepříležitosti a ubližování] vycházející z pozemku
sousedního vlastníka (t. zv. nepřínl'd. immisse), tím však míněny jsou
jen tak(né vlastnické úkony (jednání a zařízení), jichž bezprostřední
účinky jevi se na vlastním pozemku jeho a jež jedině z jiných mimo vtlli
\'lastníka jsoucích přičin a bez jeho přispění působí i na pozemek sousedův. O takových případeth »nepřímé immisse« v této věci nejde, neboť ve sporu jedná se o to, zda žalovaný oprávněn byl z moci svého
práva vlastnického zříditi si na svém pozemku trativvd k odvádění spod-

ních vod a nezasáhl-Ii již do oblasti vlastnického práva sousedova (žalobců), když tento trativod dle polohy, směru a způsobu zařízení při
voditi múže a také i přivodí účinky, poškozující sousední pozemek jejich
(vyn\očením, zabahněním). Nastanou-Ii účinky tyto, nastaly jen následkem trativodu a způsobu jeho zařízení, tudíž jako přímý následek
činnosti žalovaného; přináší-li to pak zp{lsob, poloha a směr tratívodu
nutně sebou, že se škodlivé účinky jeho přenášejí i nu sousední pozemek žalovců, jde o úkon vlastnický, jenž vybočuje již z mezí vlastního
práva a znamená přímý zásah do právní oblasti žalobců přes to, že
konec trativodu nalézá se ještě v poli žalovaného, neboť nerozhoduje
mistní bezprostřednost, nýbrž že ony škodné účinky vzcházejí z přímé
příčinné souvislosti jednání vlastníka v tomto případě v jeho trativodném díle ztělesněného. Nejde ostatně jen o účinky »odFdkových vod«
(§ 364 obč. zák.), nýbrž o svádění vod a v té příčině stanoví vodní zákon v §§ 10 a 11 obmezující předpisy k ochraně sousedních pozemků,
kte;é, i když se jich nedá použiti přímo na tento případ, jsou přes to
smerodatny pro právní jeho posouzení. Vymočení a zabahnění které
z trativodu hrozí, nelze zajisté řaditi k oněm nepmežitostem v §u 364
odstavec druhý obč. zák. naznačeným. Že zřízení trativodu v tomto pří
~padě :,:en! pouhým volným úkonem práva vlastnického, nýbrž dotýká
se 1 zajmu souseda dle toho, jak trativod bude položen, postřehl zajisté
1 Josef K., když jednal se žalobcem o 'tom, jak by měly klusy navzájem
k sobě býti zařízeny, když potom zřídil klus jen do vzdálenosti 6 m od
p~zemku žal~bcova a jej později v roce 1923 prodloužil až na nynější
mlsto k poh zalobcovu proto, že mu v místech, kde dříve končil, vyhynuly pro vlhkost brambory a při tom počítal s tím, že se žalobce svým
klusem na jeho připojí (patrně, by své pole chránil před škodou z onoho
klusu); Nižšín:i stolic:~li bylo n)'ní zna!eckým důkazem zjištěno, že trativod zalovaneho Je zflzen tak, ze konČI 80 cm od pole žalobců a že nevyilsťuje, jak by měl, do nějakého toku, aby se tak voda odváděla.
V den o~ledání nebylo znáti na konci jeho vlhkosti, což znalci vysvětlují
abnormalmm suchem posledních dvou let. Při normální vlhkosti bylo by
rl1lsto při konCI vlhké a vlhkost rozšířila by se také na pole žalobcovo;
pole to bylo by chráněno před zabahněním, kdyby trativod končil 6-8
meÍl tl od něho. Znalci uvedli dále, že voda, která se za normálních poměrů (vlhkosti) nahromadí na konci trativodu, neprorazí sice přepážku,
totiž jílovitou mez, oddělující pole žalobcovo, vystoupí však na povrch
a rozleje se i na níže položený pozemek žalobcúv. Z posudku toho plyne,
Clvihll T(fXlOdnutL V.
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že následkem toho, že trativod je veden až k poli žalobců a nemá odtoku vody, se při vlhkém počasí voda hromaditi může těsně při hranici
pozemku žalobců, při mokrém počasí vystoupí a rozleje se i na pozemek
ten. 1 když se tak dosud nestalo, nelze dle posudku znalců pochybovati
o tom, že takový případ nastane, jakmile nadejde mokré počasí, s čímž
lze jako se skutečností jistou počítati. Škodlivé účinky, které tím pro
pozemek nastanou a jeho zabahnění přivoditi mohou, dlužno pak pokládati za přímý následek trativodu žalovaného, jeho polohy a zařízeni.
Zřízení trativodu žalovaným jest tudíž vzhledem na tyto škodlivé účinkY
na sousední pole žalobců pokládati za přímý zásah do vlastnického
práva žalobců a to zásah neoprávněný, neboť žalóVaný nemůže se na
náležitý právní důvod odvolávati (§ 364 obč. zák.). Timto právním dů
vodem není tvrzená úmluva K-ova se žalobcem, neboť nehledě ani k dů
vodům, jež odvolací soud proti platnosti úmluvy té uvádí, nelze dlezjištěni soudu prvé stolice prohlášení žalobcovo k Josefu K-ovi pokládati
za souhlas k tomu, aby trativod zřízen byl tak, jak jej teprve v roce 1923
přes zákaz žalobcův i obec ni komise svémocně zřídil. Zásah žalovaného
jest tedy protiprávným a jde jedině o to, mohou-li žalobci proti němu
zakročiti zápůrčí žalobou již nyní, kdy ještě z trativodu na jejich po-·
zemku žádná škoda nevzešla. K otázce té dlužno přisvědčiti. Dílo, které
ohrožuje cizi majetek, jest vykonáno, kdy nastane poškození, záleží jedině na tom, kdy nadejdou další přičiny, na vůli žalovaného nezávislé.
Že nadejdou, je jisté, nejisté jest jen, kdy se tak stane. Vlastníku pří
sluší však zápůrčí žaloba nejen, když už protiprávným zásahem škoda.
byla způsobena, nýbrž i k vůli tomu, by škoda, již hrozící, byla odvrácena. Z těchto hledisek bylo žalobnímu nároku vyhověti.
čís.
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Odkap a prosakování hnojůvky z hnojiště nenáležitě umístněného
není soused vůbec povinen snášeti. Nepřístojnost tu nelze zahrnouti pod
§ 364 obč. zák.
(Rozh. ze dne 28. srpna 1923, Rv 1 285/23.)
Žalovaní skládali hnůj na svém dvoře ku hraniční zdi, jíž pak mo-o
čůvka yrosakovala do sklepa žalobců, kde znečistila pramen vodni a

zničila brambory. žalobě o náhradu škody pro c e sní s o udp r v é
s tol i c e vyhověl. O ů vod y: Otázku, zdali žalovaní škodu zavinili,
jes,t kladně zodpověděti. Podle §u 1305 obč. zák. jest majitel oprávněn,
prava svého užívati v mezích vyměřených a neni práv ze škody, která
jinému z toho vzejde. § 364 obč. zák. uděluje vlastniku pozemku právo,
by sousedOVI zakázal, co působí vnikání odpadkové vody a podobných
nepřiležitostí, převyšuje-li míru podle místních poměrů obvykloU a ztě
žuje-li podstatně užívání pozemku v místě obvyklé. Stavební řád (zemský zákon ze dne 8. ledna 1889 čÍs. 5 z. zák. pro čechy) nařizuje v §u 80,
by hnojiště byla zřízena uvnitř pozemků nepromokavě a by byla opatřena způsobem takovým, aby sousedstvo nijak nemohla obtěžovati.
Strana žalovaná takových opatřeni neučinila. Podle znaleckého posudku

bylo by v takovém případě nutno zříditi pod hnol·ištěm Hlln' b t
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li~e ,§u 1295 obč. zák.)e za~ázána k n.áhradě škody. Okolnost, že h~~
jlste ol;a s}l0mcm, mIste je JIZ po dlouha léta, jak řada svědků dotvrdila,
nel,nuze zalo~ane v1l1y sprostlt!. O cl v o! a c í s o u d žalobu zamítl.
D,u v .o.cl}: zalob~l domahajl se l1,ahrady, skocly zdůvodu, že hnojůvka
z ,:nojlste zalovanycl; ]3ko sousedu proJ1lKla clo jejich sklepa a tam jim
poskolhla jednak ulozer~e brambory a je?nak znečistila tam pramenící a
do jejIch studny tekoucI vodu, tedy z duvoclu nepřímé immisse. Do v dání třetí dílčí novely ze dne 19. března 1916, čis. 69 ř. zák. stál ob~ansk~ zákon na zás~liě suverenníh? práv." vlastnického, takže, pokud
\ lastmk jednal na svem, tedy v mezlch sveho práva (§ 297 olič. zák)
ne?yl,práv z~ š~ody, jinéJ?~ z t?ho vzniklé (§ 1305 obč. zák.). Jinak ·s~
n~a vsak nym ~:c po vydanl one novely. Dle §u 364 obč. zák. v doslovu
teto novely muze vlastmk pozemku sousedovi zakázati i to co půso 1 1
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lobCI an} netvrdl" hm mene prokazali. Naopak úmysl takový, jak soud
o,;lv?lacl z~ to ma, j,e na straně žaloval1ých vyloučen, ježto tito, jak prokaz~no . svedk>:, hnuj'po dlo,uh~ lét~ a bez odporu se strany žalobců·
ukladah na svem dvore na tem ze Imstě a .hnůj· ten ihned odstr' ·1· . k
c::ouhl ~snym
. u ci'"all~J? stran pr,okázállo, jakmile jim to dne 27. února
anI 1 Ja
922
~becm koml,se nandrla a obe strany byly ještě na podzim r. 1921, kd ž
zalobce
Y
k' , prvzalovancho
. .upozornil
, ' že j·eho hnoj'ůvka mu d o s kl epa prom? ava, ~a ;;amltku .zalov~ného, j~k výslechem stran prokázáno, toho
nahledu, ,ze pro11i~am hnoluvky muže pocházeti od chléva žalobců samych. Je~~o ;edy zalobcl neprokázali podmínku náhrady, žádané z dů
vodu nepnme, Immls~e, je Jejich nárok na náhradu škody z tohoto d
vodu vzneseny neoduvodnen.
u
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
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dovolací důvody §u 503 čís 2 a 4 c '
. t
Názor odvolaciho soudu, že jde o případ t zv· ~~:~řl~é
~:~~;s~e« ,(§ 3~4 ,odstav.ec druhý obč. zák.) a že by žal~va~í byli 0nahrade skody len tehdy, kdyby, seznavše, že ukládání h!je
Dovolání,

?podstatněno.

uplatňující

82'
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žalobcům škodi, ve svém jednání setrvalí v úmysl.u, by tim .žalobce d,ále

poškozovali (§§ 1295 odstavec druhý, 1305 obc,. zak.), Jest myln]1l1,
Projednávaný připad liší se naopak velmI pod~tatne od toho, ~.o obcanský zákon přikladmo v §u 364 odstave: ,druhY.,za t. zv, »n,epr!mou ~m
missi« prohlašuje, Odkap a prosakoval11, hnoJuvky ~ hnojlste nenal;žitě umístněného a nezabezpečeného nem soused vubec pO~1l1;,n, sna:
šeti, tato nepřístojnost nenáleží k O1;ěm O?t~žování~', o ~,Ichz J,ed~a
§ 364 odstavec druhý obč, zak.,. ny~rz. zaklada. pr~vne n,epnpustny zasah do právní oblasti souseda, Jednal11 protIpravne, ktere vlastn.lka zavazuje k nápravě a náhradě ~pílso~:n~ škody, VZ,hledem na sve vlastnosti vyžaduje ukládání hnoje zvlastm opatrnostI" bedhvostI, aby .z~~
mezeny byly ošklivé a škodné násle,dky, které hnojuvka, z něho prysh~1
a dále prosakující, lia svém okolI zustaVC\1e: Vzhlecleu; k tomu obsa~uje
stavební řád zvláštní předpisy o t01E', kde a jak umlstnena a zabe,zp~cena
býti mají hnojiště v domech (§§ 31 a 80 stav, ~) a soud pr~e stolice
zcela připadně poukazuje právě na ~,8D stav. ~~du, ktery predplsuje;
že stoky, žumpy a hnojiště, . , " majl byh uvmtr domu ~eb poz;mku
zřízeny nepromokavé a alespoň na 6 m daleko od studm vlastmch ,a
sousedových a založeny a opatřeny na ten způsob, aby sous.ed,S1v~ mjak nemohly obtěžovati. Napadají:li žalov~ní tento rozs.udecny d~vod
vývodem, že předpis §u 80 stav. radu platI jcn .P!O .nove stav~y, je t~
úsudek lichý, neboť nelze připustiti, že by v té ~ncl11e. plahlI I,:~lo d~o]I
právo, nové přísnější pro majitele nových domu, kdezto by pn stary~h
domech tento zákonně předepsaný ohled na souseda platnostI nemel.
Předpis ten vyslovuje pravidlo, které jest obecně závazné a
pro majitele starých domů. Není-li hnojiště jich založ~n? a. opatreno • na ten
způsob, aby sousedstvo neobtěžovalo, Odpovldajl I om z to~o, ze opominuli je na tento způsob zabezpečiti, a ze škody, ktera t~m ,sous.edu
vzníká. 1 když žalovaní jednali u výkonu svého prav~ vlas~llIc~e~o, jednali protiprávně, ježto při jeho výkonu nedbali predpl~u, )Cz zákon
k ochraně majetku sousedova stanoví (§§ 364, 1294 obc. zak.) a jest
pro věc lhostejno, zda byli si svého zavinění vědomi.

!O I

čís,

2872.

Byla-Ii sllbena sprostředkov.ate!i odmě~a, ~ocílí-Ii l!r~eje net.tt0vi.-.
tosti za určitou cenu, má na nt narok, doslo-It ku s~ene nemo':ttostt,
pouze tehdy, byla-Ii hodnota směněné věci rovnocenna stanovene prodejní ceně.
(Rozh. ze dne 28. srpna 1923, Rv I 475/23.)
Žalobce ujednal dne 13. července 1921. se žalovaným písemnou
úmluvu, dle níž dal žalovaný žalobci do prodeje statek a z~oc~II ho, ?y
insercí v odborném časopise »Realitním Věstníku«, píseml;ym! osobm:TI
Jednáním k rychlému uskutečnění pracoval, s tím, že v přl~ade uskutecněltÍ prodeje prostřednictvím »Realitního Věstníku« zaplat; 27" provlse
z požadované ceny, splatné hned při právoplatném uZa~re!" smlouvy'Jako požadovaná cena bylo v listině uvedeno 180,000 Kc. Zalobce pn-

ve~l žalov~nénlU.!ako uchaz:,če Karla P-a, i.enž vša~ statku nekoupil, avšak
zpusobil, ze rodlce jeho smemb za statek zalovaneho svůj statek. Žalobě
na zaplac,eni 2% pr?VlSe (3.600. Kč)
b a niž š i s o ~ d Y vyhověly
v podstate proto, ze zalobce dany mu ukol provedl a tudíz závazek pře

.o

vzatý smlouvou ze dne 13. července 1923 se své strany splnil, což žalovaného zavazuje k plnění, k němuž Se navzájem byl zavázal, t. j. zaplacení 2 % plovise z požadované ceny 180.000. Kč, tedy 3.600 Kč.
N e j v y Š š i s o u d přiznal žalobci pouze 600 Kč.
Důvody:

Dovolání, jež uplatňuje dovolací dllvody §u 503 čís. 2 a 4 c. ř. s., nelze odepříti oprávnění. Smlouva dohod čí, o jakou v projednávaném pří
padě jde, zavazuje příkaz ce, aby dohodci za sprostředkování určitého
prá.~ního jedná:,í zaplat~l ve formě p~ovise ujednanou odml'nu, a pří
slusI dohodCI ,ato odmena jen tenkrate a teprve, když jeho činností
uskutečněna l;yla smlouva, již příkaz ce docíliti zamýšlel. Nedošlo-li ku
smluvenému výsledku, nevzchází nárok na provisi: třeba dohodce na
docílení výsledku vynaložil činnost mnohdy n,cmáhavou i nákladnou.
V, tom !kv! r.rávě odvážný dz smlouvy, který ji odlišuje od smlouvy o
dIlo a Cl111 JI smlouvou sveho druhu. Tomuto pojmu odpovídá úplně
smlouva z případu sporného. Žalovaný při pověděl žalobci 2% provisi
pro případ, že činností jeho bude uskutečněn prodej jeho reality za pozadovanou cenu 180.000 Kč. Umysl a účel žalovaného nesl Se tedy k tomu, by pomocí dohodčí činnosti realitu prodal za tuto cenu a pro nárok
žalob~ův může. ~ýti směrodatným jedině tento nepochybný a jasný obsah, umysl. a ucel smlouvy. Tohoto vysledku, jak nesporno, docíleno
nebylo, . do.hodčí činností žalobcovou nedošlo ku prodeji za uvedenou
cenu, nybrz pouze ke směně reality za jinou a dle zjištění nižších soudů
nelze t~rditi, že .vymíněný .výsledek ,:enastal jedině z příčiny nějakého
smlouve dohodČl odpOrUjIClho jednam nebo rozhodnutí žalovaného ncboť o koupi reality přihjásil se k informaci žalobcem udělené j~diný
uchazeč a. to Karel P., který se však ke koupi reality neodhodlal, ježto
se mu nehbtla. Tento uchazeč přivedl. Ovšem při své druhé návštěvě _
a v t0111 spočívá jedině z~sluh~. dol;Odčí či?nosti žalobcovy _ též svoji
~atku jo,'efu F-ovou a teto uClnll zalo,:,any návrh na směnu jejich realIty, kte~y se pak potka,l s vy~le~kem. Zalovaný nezamítl tedy nárok na
plode), lakovy narok vubec UCll1en nebyl, tím méně za cenu 180.000 Kč
'1 rozhodl-li se místo prodeje na to pro směnu své reality, nel1,uže ho
stIhnoutI z toho žádná oprávněná výtka ve prospěch žalobního nároku
Ileb?ť S!nlo~vou dohodč~ není přika~ce obmezen ve svých rozhodnutích;
jl111IZ pe~hve ~leduje SVUj vlasím zajem; Ovšem nesmí příkazce jednati
obmysl~.e .na ukor dohodce, aby zmařil výsledek jeho dohodčí činností.
Jde !u9 1Z jen ~ to, ~da poklá9ati lze tuto směnu za rovnocennou prodeji,
~eho: zalovany ~ocllJtrr z~myslel, a možno-li právem tvrditi, že výsledku,
Jeh:,z dohodčl čInnostI zalobcovou si zjednati zamýšlel, dosáhl i touto
smenou. .O~?I~ostI, tomu .sVědčící,. Ply}~s1t)č:lo by ovšem věcí žalobce kdyz zada plOVISI, ae smluvne vy,,11'lllen:ěho" Výsledku docíleno nc~'

'-;-

-·',1
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bylo. Nehledíc ani k různému hospodářskélr.'U. účelu prodeje ,a směny
přichází po této stránce v úvahu, zda hlov~ny ujednanou smenou docílil ve vyměněné realitě právě téže vzájemne n09noty, ktelOu SI vym:ňoval dohodčí smlouvou pro případ prodeje, totlZ hodn?ty 1,80.000 ~~.
•.
I' I 10 by al'CI' uvažovati o. tom ' že žalovany
" " smenou
. , docl1r1'
V t 0111 pnpac e Jy
téhož výsledku, který zamýšlel prodejem, dohodcI .Ci11nos.tr zalobc,ove
svěřeným. Žalobce však v řízení v prvé StO~ICI ~o teto stra,n.ce. nepred~
nesl žádných okolností a nenabldl o tom dukazu, n,:?p,ak zad a P!?VI~I
s neopráv"l1ěným odůvodněním, že prodej, jeho vdohod~l cll1~osh sv~re!:Y2
'ne'n \)yl V tomto směru žalobce tedy zalob111ho naroku nalezlte
us.kII te C ,
.
kl d l '
neopodst:llnil a z nedostatku náležitého ,skutko~ého pod, a u ~e z:, z~lobci přiznati, že bylo směnou realIty zal?vaneh.o dosazeno, teho.z vy.sledku který si smlouvou dohodčí výslovne vym1l10val, nebot neU! logl~
cky Pfípustno usuzovati, že když žalovaný ž,ádal za svou re~!ltu kupU!
cenu 180.000 Kč, ji však na to směnil za lInOU rea~tu, tut~z hodnotu
třeba i jen myšleně dostal ve směněné realitě. Obra,:a zalo~aneho nese se
právě v tom smyslu, že přistoupil na, kone~ na Sl;renu, lezto n.en;ohl realitu prodati za cenu požadovanou. Zalobm111u ,na~oku ned?stava se tudíž právního předpokladu, záležejícího v dosazenr smlm:ne;lj;dnaneho
výsledku a s tohoto právního hlediska jsou rozhodnutr nrzslc~ st.olr~
právně mylná. žalobci nepřísluší tudíž žádn~ provise 3.~0,0 ,Kc; nybrz
toliko odměna 600 Kč ujednaná pro případ, ze k usku~ecneom vysledku
clohoc1čí činnosti nedojde; tuto odměnu žalovaný dle vyvodu sveho dovoláilÍ také přiznává.
čís.

2873.

Jest příhodou v dopravě (§ 1 zákona ze dne ~. března!86~ Čí~. 27
ř. zák.), byl-li cestující, nastupuje do vlaku, zasazen a zranen tesne kol
vozu jedoucí poštovní károu.
(Rozh. ze dne 28. srpna 1923, Rv I 619/23.)
Nastupujíc do vlaku, byla žalobkyně z,asažeu,,; těsně. k~1 vlaku j,;doucí poštovní károu, sražena k zemI a preJcta. Zaolobl1l narok ,na nahradu škody uznaly o b a niž š í s o u d Y co do duvodu po pravu.

káry podél v nádraží stojícího a ","stup cestujících vyčkávajícího vlaku
upravila, pokud se týče netrpěla takového jezdění s poštovní károu,
které ohrožuje bezpečnost nastupujícího obecenstva. Dle čís. 4 §u 503
c. ř. s. uplatněný důvod není opodstatněn. Dovolatel ještě v žalobní odpovědi nepopíral) že ku dopravě náleží také nastupování a vystupování,
~ že se má dráha postarati, by cestující nebyli ohroženi pohybujíce se
u vlaku, že jako cestující musí k dopravě nastoupiti, tak také je nutno
i poštu, jež má bS,ti dopravována, přiložiti a vyložití, a že ovšem dráh:'
nemůže zabrániti přistupu poštovnímu zřízenci ku vlaku. Vžalobní odpovědi dovolatel sice tvrdil, že úraz žalobkyně nepovstal z nebezpečné
povahy dráhy, že tedy nebyl dán předpoklad ku použiti §u I zákona ze
dne 5. března 1D69 čís. 27 ř. zák., ale když žalovaný sám' připustil a to správně - že i nastupování do vlaku je podstatnou součástí dopravy, pak odvolací soud právem neÍ!0chyboval, že jde o příhodu v dopravě po rozumu §u 1 právě citovaného zákona, neboť dráha je povinna
se postarati, by nastupování cestujících bylo bezpečné a proto je nepravidelností v dopravě, když vstup do vozu není volným a není bezpečným. Jako nelze odkládati nakládání pošty, tak nelze odkládati nástup cestujících, ale ku. řádnému uspořádání provozu náleží, aby obojí
provedeno bylo bezvadně a bcz nebezpečenství na životě a zdraví Súčastněných osob. Považuje-Ii se dovolatel omluvena tím, že úraz způ
soben byl bezprostředně poštovním zřízelřtem, přehlíží, že by bylo k ně
mu nedošlo, kdyby bylo včas a účelně příslušnými orgány nařízeno, jak
rP~ býti příjezd poštovní káry k vozu s poštou prováděn, pokud se týče,
že .:ebylo správou dráhy zabráněno, aby poštovní kára nejela tak těsně
II vozu, aby cestující byli strhováni se stupátka a zraiíováni. Dovolatel
se ani nepokusil dokázati, že se takové opatření stalo, nýbrž obmezil se
pouze na tvrzení, že učiněno bylo vše, čeho třeba, poněvadž nádraží
bylo dobře osvětleno, a v dopravě nebylo nejmenší nepravidelnosti, a
dále že· poštovní zřízenec P. byl již nesčíslněkráte u vlaku, že byl poučen a nedbal-Ii patřičné opatrnosti, ,že nebylo v moci dráhy tomu zabrániti. Ale je samozřejmo, že těsnému jetí u vlaku s poštovní károu
mohlo býtí snadno zabráněno' pouhým odkázáním P-a, aby jel jinudy.
Dovolání je ve všech směrech bezdůvodné, a proto mu bylo úspěch
upříti.
Čís.

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
D ú vod y:
Napadený rozsudek uvádí, v čem spatřuje z~vi,nění dráhy; spatřuje
je v tom, že se dráha nep?~taral~: ?y. n~st~povanl 90 vlaku,bylo bezpečné, kterýžto úsudek oplra o, zJ!ste~l, ~;. z,~lobky11<; byl~ P;I nastu~o
váni do vlaku sražena se stupatka pnblrzlvsl se poStov111 karou, z ceI;Ož správně usuzuje, že tím vznikla nepravi?eln,:st, př~hoda. v d~pravě.
~;jpadený rozsudek také uvádí, proč nepovazuje .cln postovmho z,r;zence
za neodvratný. Praví, že jej dráha mohla. odvratrtr, pok~~ se tycce ne~
trpěti (§ 17 žel. prov. ř.), tedy že bylo v leJ! mOCI, by prljezd postovm
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žaloba dle §u 35 ex. ř, předpokládá, by v čase vydání rozsudku
soudu prvé stolice bylo exekuční řízení zavedeno,
(Rozh. ze dne 28. srpna 1923, Kv I 639/23.)
žalobě o nepřípustnost exekuce dle §u 35 ex. ř. o b a n I z s I
o u cl Y vyhověly, o d vol a c í s o u cl mímo jiné z těchto d ů v o cl ů:
Dle §u 35 ex. ř. přípustna jest protí povolené exekuci jak žaloba tak i
rekurs. Použil-li žalobce obou těchto právních prostředků, byl k tomu
dle zákona oprávněn a nelze tvrditi, že by žaloba, zákonem přípustná,
hyla zbytečná. Žaloba oposiční pak je dle téhož ustanovení přípustná,
S
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byla-li žádost exekuční již podána a řízení dosud skončeno není. Tedy
za řízení exekučního. V tomto případě podána byla žaloba po podané
žádosti exekuční, a za trvání řízení exekučního, které dosud právoplatně
skončeno není. Není proto také předčasnou.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovoláni a uvedl v otázce, o niž tu
jde, v
důvodech:

Námitka »zbytečnosti a předčasnosti žaloby« byla již v napadeném
rozsudku odbyta po zásluze. žaloba dle §u 35 ex. ř. je i tehdy přípustna,
když podán byl rekurs, nebo učiněn byl návrh dle §u 40 ex. Ť. POliLe
otázka procesních útrat měla by svůj význam (§ 41 a 45 c. ř. s.), ale to
je otázka dle §u 528 c. ř. s. do Nejvyšší stolice přístupu nemající. Jiná
arci je otázka, zdali exekuce v den vydání rozsudku prvé stolice (§ 405
c. Ť. s.) dosud trvala, neboť to je dle §u 35 ex. ř. této žaloby nezbytným
předpokladem. Otázku tuto dlužno zodpověděti kladn". Exekučni ná c
vrh, jímž byla řečená exekuce zahájena, zamítnut byl teprve usnesenim
ze dne 7. ledna 1923, tedy až p o vydání rozsudku prvé stolice. Obrací-li
však dovolatelka a tvrdí-li zase v dalším, že když exekuční řízení trvalo,
že projednání této rozepře bránila faktická litispendence, ocitá se v rozporu se zákonem (§ 232 a 233 c. ř. s.).
čís.

2875.

Advokát jest povinen nahraditi škodu, vzešlou tím, že neprovedl
jenž mu byl dán a od něho převzat.

přesně příkaz,

(Rozh. ze dne 28. srpn" 1923, Rv I 679/23.)

l-
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Žalobkyně dopisem ze dne 12. říj na 1921 nařídila svému právnímu
zástupci (žalovanému), by dal obratem poukázati 20.000 Kč z jejího
jmění bance Union v Praze pro štýrskou eskomptní banku ve št. Hradci,
konto Margarete Z., načež jí dal žalovaný na to poukázati 555.000 K
rak. měny ve Vídni, žalobkyně však po obdržení dopisu ze dne 25. října
1921, kterým o tom byla vyrozuměna, dopisem ze dne 26. října 1921
tuto částku odmítla. Žalobě na zaplaceni 20.000 Kč o b a niž š í s o ud Y vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Žalovaný se
snaží ospravedlniti své jednáni tím, že dle sdělení čsl. ministerstva finanCÍ převod, žalobkyní žádaný, byl zakázán a trestn}', že žalobkyně
žádala peníze ihned, že žalovaný nesměl provésti převod žalobkyní pře
depsaný, a že nelze spatřovati zavinění v tom, že za tím účelem, aby
příkazu žalované na okamžité převedení peněz vyhověl, poukázal peníze způsobem jedině přípustným, totiž v korunách rakouekých. Názoru
žalovaného nelze však přisvědčiti. Příkaz žalobkyně zněl určitě. Dle sdě
lení finančního ministerstva nebylo poukázání peněz, jak je žádala žalobkyně, absolutně zakázáno, nýbrž podléhalo pouze zvláštnímu povolení Bankovního úřadu, kteréž, jak úředník filiálky banky U. úřednikovi
žalovaného sdělil, mohl žadatel obdržeti během 2~3 dnů. Dle· §u 1009

obč; zák. měl tudíž žalovaný, jenž byl p.:ávní!~ zástup<;em žalobkyně,

bud se postarati o toto povolem neb SI mel vyzadah od zalobkyně další
příkaz ohledně poukázání peněz. žalovaný zajisté nebyl dle přesného
příkazu, jemu daného, oprávněn poukázati peníze do Št. Hradce, poně
vadě to žalobkyně nežádala a poněvadž přeměna peněz v měnu rakouskou při stálém kolísání kursu byla spojena notoricky s nebezpečím.
Dlužno tudíž v jednání žalovaného, kterak vyříd': příkaz mu daný, spatřovati zavinění, kteréž má za následek, že dle §u 1012 obč. zák. ručí za
způsobenou škodu. Ani dázoru žalovaného, že žalobkyně zajisté zavinila sama ztrátu 12.314 KČ, poněvodž 555.000 Krak., které obdržela

nepřevzala a nevyměnila za koruny československé, při kteréžto výměn'::
by byla obdržela 12.314 Kč, takže by mohla žádati nejvýše 7.586 Kč
jako náhradu škody, nelze přisvědčiti, neboť žalovaná nebyla povínna
převzíti peníze proti jejímu příkazu jí poukázané a disponovati jimi to
naopak bylo věcí žalovaného, když m'u bylo sděleno, že zaslaná částka,.
mezitím valně v kursu pokleslá, nebyla přijata.
N e j v y Š 0 í s o u d nevyhověl dovoláni.
Duvody:
Podle ziištění napadeného rozsudku bylo příkazem žalobkyně žalovanému, by L,al obratem poukázati 20.000 Kč z jejího jmění české bance
Union v Praze pro Štýrskou eskomptní banku ve Štýrském Hradci, konto
Margarette Z. Že žalovaný tento příkaz přijal, o tom nebylo sporu, 1'0nčvadž žalovaný obstarání jeho svěřil svému zřízenci a v dovolání sám
uvádí, že by za svého kancelistu ručil dle §u 1313 a) obč. zák. Žalovaný
v dovolání také nepopírá, že příkazu nevyhověl, omlouvá pouze s'.ého
kancelistu, že mohl vzhledem ku předchozí korespondenci příkazu I<)mu
rozuměti jinak, že jej mohl považovati za nedovolený a trestný, h. jej
mohl sp.lnlh pouze potud, aby to vyhovovalo vůli žalobkyně co nejlépe,
;že, kdyz tak jednal, nemůže býti v ,jeho jednání spatřováno zavinění a
z tohoto nemůže býti odvozována jeho povinnost ku náhr.adě škody.
Leč dovolatel přehlíží, že příkaz ku obstarání záležitosti žalobkyně dán
byl I~'" jako advokátu, a že byl dle §U 1003 obč. zák. povinen, když jej
považoval za nedovolený a trestný, by jej odmítl, a že, neučiniv tak
ručí př!kazov~telce z~ š.~odu tím způs.obenou. Ale pak byl dle §u 1009
obč. zak. povmen,zalezltost obstarali tak, Jak bylo obsahem příkazu
n~b.oť dle §u. 10Ll obč. z~k. ruči přika~~vatelce za každou jí jeho za~
vmel11m učmenou skodu. Vsechna tvrzem zalovaného, že se mohl domnívati,. že bude potřebovati hotových peněz v rakouské valutě, poněvadž
mu zalobkyně neudala důvodu, p'Jč chce míti peníze v Praze že naopak z.iej~ho dopisu ze dne 12. října 1921 vycházelo na jevo: že žal~bkyne mela u banky v Praze ležeti více než 20.000 Kč, jimiž mohla
etrsponovati, a dále, žežalobkynč potřebovala peněz ve štýrském Hradci,
!SOlI pr~ posol1:ení ručební povinnosti žalovaného bezvý'znamná, neboť
zalovaneho k temto domněnkám a úsudkům zcela jasný příkaz žalo0kynč neopravňovaí, ostatně mohl příkaz ten bud' odmítnouti nebo si
,"'žádati bližší vysvětlení, když takové pochybnosti měl. Žalobkyně byla
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oprávnčna odmítnouti protismluvní plnění, které záleželo v t0111, že žalovaný místo 20.000 Kč opatřil pro ni a do štýrského Hradce pro ni disponoval 555.000 Krak., takže jí vzhledem k tomu, že za poštovní dopravy klesla rakouská koruna ješti' hlouběji, místo 20.000 Kč zaslal
pouze hodnotu 12.314 Kč, jak sám v dovolání vypočítává Žalobkyně
nebyla povinna, jak ~lapadený rozsudek správně poznamen~l;Íá, penízern
jí proti danému příkazu disponovaným dále disponovati, a když to odmítla, nelze v tom spaJřovati nějaké zavinění její, tím méně nějaké
spoluzavinění její se žalovaným.
čís,

2876.

Na postupníku jest jedině, by dokázal, že mu postupitel postoupil
pohledávku, nikoliv též, by pddával postou1'lenému dlužníku ..ysvětleni
.0 právním jednání, tvořivším základ postupu.
(Rozh. ze dne 28. srpna 1~23, Rv I 709/23.)
Žalobce domáhal se na žalovaném zaplacení pohledávky, 'lŽ byl žalobci postoupil Ludvík L. O b a niž š í s o n d y žalobě vyhověly, o dvol a c í s o u d z těchto d ů v o d.ů: Prokázáno jest, že pohledávka
Ludvíka L-a za žalovaným je platná a byla žalobci skutečně postoupena.
Žalovaný namítá však, že žalobcova pohledávka za Ludvíkem L-em je
neplatná, ponevadž vznikla z nedovolené hry a sázky. V tom dlužno
odvolateli přisvědčiti, že taková pohledávka je neplatná a nežalovatelná.
Leč, i kdyby pohledávka žalobcova za Ludvíkem L-em pocházela z neciov?lené, hry a sázky, přece by žalovaný nemohl odporovati postupu,
ponevadz platný postup i darováním vzniknouti může, stalo-li se v zákonné formě. Darování movitých věcí děje se pak odevzdáním jich a
postup sám o sobě jest již odevzdáním. Proto zbytečno by bylo, když
platny postup jest prokázán, připouštěti ještě důkaz o tom, že žalobcova pohledávka proti Ludvíku L-ovi vznikla z nedovolené hry a sázky.
N e j vy Š š í s o tl d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

. Dovolatel uplatnil všechny dovolací důvody a ještě brojí proti OCenění důkazů odvolacím soudem, ale základem jeho dovoláni jest právní
otázka, zdali muže postoupený dlužník namítati postupníku neplatnost
právního důvodu - základní jednání právní - uskutečněného postupu.
Dovolatel totiž tvrdí, že Ludvík L. (postupitel) zůstal žalobci (postupmku) z nedovolené hry a sázky dlužen 25.000 K a že ku zaplacení tohoto
neplatného a nežalovatelného dluhu postoupil žalobci svou pohledáYku
za žalovaným (postoupeným' dlužníkem). Právní názor dovolatelův nemá
však opory v zákoně. Vůči postoupenému dlužníku je postup zpravidla
~bstraktním jednáním právním. Na postupníku jest jedině, by dokázal,
ze mu postupitel postoupil pohledávku, ale není postupník povinen,
aby o základním jednání právním uskutečněného postupu podával postoupenému dlužníku vysvětlení, postoupený dlužník pak není oprávněn,

by zkoumal platnost právního důvodu (základní jednání právní) postupu. Odvozuje-Ii tedy dovolatel se svého omylného názoru právního,
že: I. postup 25.000 K se stal jenom na oko a je proto neplatný, 2. že
pohledávání, na jehož uhražení se postup stal, není ani platné, ani žalovatelné, a že 3. řízení procesního soudu je zmatečné, při nejmenším

\"sak v..'1.dnÉ' a neúplné, dal se svým omylným názorem právním zavésti
1',,1 scestí.
čís.

2877.

Vráceno-li straně podáni, ježto nebylo podáno v jazyku státním, aniž
by byla určena lhůta k nápravě, nelze jako opozděné odmítnouti podání,
zadané pak v přiměřené lhůtě v jazyku státním.
(Rozll. ze dne 28. srp"a 1923, R II 339/23.)
Do usnesení okresního soudu V Prostějově v yJzůstalostnÍ veCl ze
dne 23. února 1923 podala Emilie F-ová původně stížnost v jazyku ně
meckém, již s o u ci p r v é s t o I i c e usnesením ze dne 4. března 1923
stěžovatelce vrátil, ježto nebyla sepsána v jazyku státním. Nový rekurs
stěžovatelky, podaný cine 14. března 1923, rek II r s II í s o u d odmítl jako opozděný. D ů vod y: Usnesení prvého soudu ze cine 4. března
1923 nabylo moci práva, jelikož rekurentka si do něho nestěžovala,
"čkoliv dle právního názoru rekursního soudu měl prvý soudce v tomto
usnesení, poněvadž šlo pouze o formální vadu, dle §u 85 c. ř. s. stanoviti :: odstranění této formální vady lhůtu, při jejímž dodržení by se
k rekursu, podanému pak v řeči státni, přihlíželo tak, jako by podán
byl v den, kdy rekurs ten původně, totiž v jazyku německém, na soud
došel. Vzhledem k tomu však nelze o rekursu, sepsaném v jazyku státním míti za to, že byl podán v den, kdy na soud první stolíce došel rekurs původní v jazyku německém, nýbrž dlužno podání tohoto pozdějšího
v jazyku státním sepsaného rekursu,posuzovati dle doby, kdy skutečně
se stalo a ježto stalo se tak až po uplynutí 14denní lhůty od doručení
původního usnesení prvého soudu, bylo rekurs jako opozděný odmítnouti.
Ne i v y š š í s o u d zrušil napadené usnesení' a uložil rekursnímu
soudu, by nehledě k použitému dúvodu odmítacímu, o rekursu věcně
r0 7 hodl.
D ů vod y:
Jak rekursní soud v napadeném usnesení správně podotýká, nejednal
soud prvé stolice dle zákona, když usnesením ze dne 14. března 1923
rekurs stěžovatelky, podaný v jazyku německém vrátil bez určení lhůty
k nápravě této formelní vady, jak předpisuje § 85. c. ř. s., platný dle
§u 4 nesp. řízení i pro obor soudnictví nesporného. Dle §u 85 c. ř. s.
nepříslušel stěžovatelce proti tomuto usnesení opravný prostředek a
mohla hledati odpomoc pro tento postup jedině pořadem dozorčí stížnosti, jež na lhůtu vázána není (§ 85 c. ř. s. a 409 j. ř.). Podala-li stě
žovatelka místo toho ve lhůtě 7 dni ode dne doručení tento rekurs znovu
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řečí, dlužno jí přiznatí, že napravila tuto
lhůtě přiměřené a jest tedy dle předpisu §u 85 c. ř.
za včasný. Odmitnuti rekursu pro opozděnost stalo

ve státní

jazykovou vadu ve
s. rekurs pokládati
se tudíž neprávem,
důsledkem čehož bylo rekursu, z této přičíny podanému, vyhověti.
čís.

2878.

Zajišťovací exekuci jest též povoliti, je-Ii splnění vymáhaného nároku
ohroženo jednáním osob třetích (zatíženbn dlužníkova majetku).

(Rozh. ze onc 29. srpna 1923, R I 504/23.)
Ná~rh na povolení zajišťovací exekuce opíral navrhovatel jednak
o to, ;e strana. povmná. vede s~or ve }!ejl~lém úmyslu průtahu, dále
o to, ze nemovltosh JeJl JSou stale zatezovany hypotekami, a posléze
o to, že jsou proti ní v běhu také jiné spory. S o udp rv é s t o I i c e
c".ekucl povohl, rek u r sní s o u.~ exek~čni návrh zamítl. D ů vod y:
Navrh na ~ovolenl exekuce zaJlsťovacl neodpovídá předpokladům
§u 370 ex. r. Není ovšem nutným nějaké obmyslné jednání dlužníkovo
Ilýb:ž stačí .osvědčení objektivní věcné potřeby kryti, avšak takovát~
potreba z navrhu nevyplývá. Návrh opírá se totiž jednak o tvrzení že
strana pov!n.n~. ~ede s~or ve ,zřejmém úmyslu průtahu ,jednak o to: že
n~mo~ltos!l JeJI JSou ~tale zatežovány hypotekami, posléze že jsou proti
nI take Jlne spory v behu. Toto poslední tvrzení s pravdou se nesrovnává
a nelze také s naprostou určitosti tvrditi, že strana povinná brání s~
ods~uzení a podává ~dv?lání jen proto, by spor protahovala a placení
oddahla. Tomu odl'lra JIZ ta okolnost, že spor byl zahájen dne 9. srpna
192,~ a .ro.zsudek prvé~o soud~ vydán 22. listopadu 1922. Co se týče
zatezovanl n~movltosÍi, vychazl SIce z knihovního výtahu, že ve vložce
l~~~ poz. kmh. kat. obce V. váznou hypotekámí pohledávky v úhrnné
VySl 821.633 Kč 58 h, některé z nich však (v úhrnné výši 700.353 Kč
58 h) JSou zapsány i v jinýeh vložkách, a některé (600.000 Kč) jsou
po~z~ ~ohled~v~ami kaučními, a z výtahu ani z návrhu nevychází, zdali
c~ly uver byl Jl; vyč.erpán, a zd,a t~ké ostatní knihovně váznoucí pohledavky ve skuteenoslI dosud pIne vaznou, a co hlavního, zda nemovitosti
tan: ~vedené tvoří jedině jmění strany povinné a jakou cenu má toto
Jmenl, neboť z pouhé skutečnosti, že na nemovitosti váznou knihovní
po~led~vky ur~ité výše, ještě nevyplývá, že cena nemovitosti jest jimi
v~eerpa.na, a ze na stranu vymáhajíeí se již nedostane. Poněvadž pak
dale. a~l tvrzeno nebylo, že strana povinná jest pronásledována exekucemI, ze n.emuže platiti, že správu jmění nedbale vede a pod., a účelem
~~tan?ve.nl §u ,~70 ex. ř.,?,:nJ, by..se jednoniu věřiteli dostalo uspokojení
pred J.mYI?I,venteh, kten JIZ maJl vykonatelné tituly, jen proto, že jest
se obav.al!, ze by ho mohli jinak předejíti, bylo návrh zamítnouti.
N e J v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D

ů

vod y:

Podmínkou pro povolení zajišťovací exekuce jest dle §u 370 ex. ř.
aby bylo osvědčeno, že vydobytí přiznané pohledávky jest ohroženo:

Vymáhající .strana tvrdí takovéto ohrožení, jež spatřuje hlavně v tom,
že strana povinná v poslední době před návrhem na povolení zajišťovací
exekuce nemovitosti své zatěžovala, čímž se stává pravděpodobným, že
vydobytí pohledávky bude, ne-li zmařeno, tož aspoň značně stíženo.
Tvrzení toto je osvědčeno knihovním výtahem okresního soudu, z ~lěhož
jde, že nemovitosti dlužnikovy byly zatíženy dne 20. ledna 1922 poplatkem 40.28" Kč, kauční hypotekou 335.000 Kč dne 14. srpna 1922
a pro Václava M-a pohledávkou 50.353 Kč 58 II dne 8. ledna 1923.
Praví-li rekursní soud, že účelem exekuce ku zjištění (§ 370 ex. ř.)
není, aby se jedr.;nnu věřiteli dostalo uspokojení před druhými jen proto,
že jest se obán,i, že by ho mohli předejíti, ,]užno odvětiti, že právě
účelem exekuce ku zajištěni je, aby se věřiteli pojištění dostalo, když
hrozí zmaření nebo stížení dobytí jeho pohledávky, jak § 180 odstavec
druhý jedno ř. praví, působením tře t í c h o s o b, pravidelně tedy
předskokem jiných věřitelů, kdežto prozatimní opatření slouží pouze
proti hrozícím disposicím dlužníka samého (§ 379 odstavec druhý ex. ř.).
Připuštěno budiž, že tímto tvrzeným zadlužením není sice ještě d o k áz á n o, že vydobytí pohledávky zažalované bude zmařeno, ježto se neví,
jakou cenu má, majetek povinné strany, do které v}·še jsou vyčerpány
obnosy, jež byly dány· ra kauční hypoteky atd. Takového d ů k a z u
však není třeba a stačí pravděpodobnost tvrzeného nebezpečí. A taková
pravděpodobnost, jež zakládá ohrožení, nesmí vzhledem na značné
částky, jimiž majetek povinné strany byl zatížen, býti uznána. Bylo tudíž
vyhověti dovolacímu rekursu.
čís.

I mhmořádný dovolací
soudů má v zápětí účinky

2879.

rekurs proti srovnalým usnesením nižších
druhéhO odstavce §u 12 nesp. říz.

(Rozh. ze dne 29. srpna 1923, R I 733/23.)
Usnesením rekursního soudu ze dne 23. února 1923 bylo vyhověno
otcově žádosti, by mu bylo dítě vydáno do výživy a výchovy. Do Usnesení toho podán byl dne 16. března 1923 dovolací rekurs. Dne 31. března
1923 domáhal se otec exekučního odevzdání dítěte. S o udp r v é
. s t o I i c e usnesením ze dne 3. dubna 1923 žádosti vyhověl, rek u r sní
s o u d ji zamítl. D ů vod y: Povoleni exekuce příčí se předpisu §u 12
patentu ze dne 9. srpna 1854, čis. 208 ř. zák., neboť opatření v mimosporných věcech mohou sice býti ihned vykonána, byl-li však již podán
rekurs, nemá prvá stolice až do jeho vyřízení povoliti výkon usnesení,
nýbrž jen v připadě nutného nebezpečí učiniti potřebná opatření. Jelikož však vymáhajicí věřitel v exekučnim návrhu sám ani netvrdil, že
tu bylo nebezpečí, vyžadující zvláštního opatření, neměl prvni soudce
exekuci povoliti a muselo býti proto usnesení jeho změněno a musel
býti exekuční návrh dle §u 12 cit. pat. zamítnut jako předčasný.
N e j vy

Š

š í s o u cl

nevyhověl

dovolacímu rekursu.
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Dúvody:

prosba domáhá se uznání práva vlastnického právě ku spornému pruhu,
dlouhý a úzký trojúhelník; spor o vlastnictví záleží tedy právě
ve sporu o meze. Ovšem jest i v takovém případě vyhražena žaloba
vlastnická, pak-li celEl sporné plochy přesahuje 100 Kč (§ 4 dílčí novely), avšak tu možno podati teprv p o up r a ven í hra nic, které
předcházeti musí, takže ve sporu vlastnickém potom už nelze se příti
o hranice, protože spor ten rozhodnutím v řízeJíí upravovacím už je vyřízen, a 1110hou tedy v procesu vlastnickém uplatilovány býti už jen
jiné důvody vlastnictví než čára hraniční na př. vydržení.
tvořícímu

Dle §u 12 odstavec druhý nesp. říz. nemá soud prvé stolice vyhověti
návrhu, jakmile byl podán proti uS'lesenÍ rekurs. Ustanoveni
toto nelze vykládati způsobem obmezujícím, jak činí stěžovatel, v ten
rozum, že se týče pouze rekursu proti usnesení prvé stolice a že je nelze
vztahovati na případ, kdy podán mimořádný rekurs proti srovnalýll!
usnesením obou nižších soudú, neboť kde zákon rozdílu nečiní, nelze
ani soudu v tom směru rozeznávati. Zákon mluví o rekursu vůbec a sluší
tím tedy rozuměti každý rekurs, tudíž i rekurs proti potvrzujícímu usneseni druhé stolice. Poněvadž vymáhající stranou nebylo tvrzeno nějaké
bezprostřední naléhavé nebezpečí, není třeba uvažovati, zda bylo nutno,
by soud učinil nějaké prozatimni opatření k ochraně dítěte, jež má býti
vydáno, o němž se zmiňuje poslední věta §u 12 nesl'. pat.
exekučnímu

čís.

2880.

Jakmile vyjde za sporu na jevo, že jde vlastně o spor pomezní, dlužno
odmítnouti žalobu pro nepřípustnost pořadu práva.
(Rozh. ze dne 29. srpna 1923, R I 753/23.)
V řízení o žalobě na uznání vlastnictví ku části pozemku namítl žalovaný nepřípustnost sporného řízení, ježto se staly spornými hranice
pozemku. S o ud prvé s t o I i c e námitce vyhověl, [e k u r sní
s o u d ji zamítl.
N e jv y Šš í s o

II

cl obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

§ 851 obč. zák. ve znění IlI. dílčí novely k obč. zák. stanoví výslovně,
že jsou-li hra nic e mezi dvěma pozemky s por n y, má se tento spor
vyříditi v t. zv. řízení o upravení hraníc, jež jest dle výslovného před
pisu téhož §u řízeními nes por n Ý m. Jak motivy podrobně provádějí
a ovšem i ze zákona samého, jehož předpis spory O hranice na pořad
řizení nesporného odkazující jest normou n u t i c í, jasně plyne, není
dovoleno spor pomezní prováděti pořadem řízení sporného a podávati
tudíž z příčiny té žalobu, pročež dlužno žalobu takovou bud' hned, aneb
vyjde-li teprv mezi sporem na jevo, že jde vl':-Istně o spor pomezní, kdykoli během sporu o cl k á z a tip r o li e při P u s t n o st P o řad u
p r á v a. Na pořad procesu náleží tedy jen spory - držební a vlastnické - které nemají důvod svůj ve spornosti hranic, nýbrž v příčině jiné
a o meze se nejedná. Že však v tomto případě mezesporny jsou, o tom
není nejmenší pochyby a sám rekursní soud to nepopírá, nýbrž má jen,
ovšem vůči zákonu a jeho motivlun patrně mylně, za to, že když jde o žalobu vlastnickou, musí se to provést spor,m. Ze zjištěného stavu věci jde,
že žalobci udávají jako hranici čáru A-B, žalovaní však tuto hranici
popírají a tvrdí, že pravá hranice vede až za touto čarou, a žalobtú

čís.

2881.

Platy a požitky zaměstnanců státního obilního ústavu byly stanoveny smlouvou služební.
Stanovil-li přijímací dekret, že se do odstupného započte základní
služné a drahotní přídavek, nelze započísti též ostatní části služebních
požitků, jmenovitě funkční přídavek.

(Rozh. ze dne 29. srpna 1923, Rv I 377/23.)
žalobce byl smluvním úředníkem státní revisní kanceláře ministerstva
pro zásobování lidu, pak přednostou expositury státní revisní kanceláře
při zemském obilním ústavě v Praze a, když revisní kancelář byla zrušena, byl přidělen s ostatním personálem kanceláře Státnímu obilnímu
ústavu v Praze, jehož byl smluvním úřednikem. Požitky jeho činily od
1. listopadu 1920 s drahotnÍm přídavkem 4250 Kč měsíčně. Od 1. listopadu 1920 bylo žalobci kromě toho vypláceno měsíčně 500 Kč jako
funkční přídavek. Při rozvázání služebního poměru bylo žalobci vymě
řeno odstupné sedminásobným měsíčním služným včetně drahotního pří
davku, nebyl však do výpočtu odstupného pojat též funkční přídavek.
Žalobu proti Státnímu obilnímu ústavu o zaplacení 3500 Kč (sedmiměsíční funkční přidavek) pro c e sn í s o ud p r v é s tol i c e zamítl. D ů v od y: žalobce byl smluvním úředníkem žalované ~trany. Zji"
štěno dekretem žalované strany z 8. ledna 1920, že zaměstnancům žalované strany přísluší po nepřetržité dokonané 24měsíční službě jako
odstupné sedminásobné požitky měsíční, a že služební požitky zahrnují
základní služné a drahotní přídavek. Dekretem žalované strany ze dne
22. ledna 1921 jest zjištěno, že pro určeni výše odstupného rozhodnou
jest výše platu vypláceného k 31. prosinci 1920. Tím jest prokázáno,
že funkční přídavek 500 Kč, přiznaný žalobci stranou žalovanou od
1. listopadu 1920, žalobci při výpočtu odstupného nelze započitati.
Okolnost, k níž žalobce poukazuje, že žalovaná strana funkční přídavek
započítala svým zaměstnancllm ve všech případech, není prokázána,
naopak jest zjištěno, že funkční přídavek nebyl započítáván všeobecně
do odstupného a byl přiznán jen výminečně čtyřem úředníkům. Že by
bylo započtení funkčního přídavku 500 Kč slíbeno závaznč se strany
žalované, žalobce vůbec netvrdil ani neprokázal, a jest naopak zjištěno
podáním žalobce z 28. února 1921, že žalobce sám pro případ, že mu
vyměřeno bude od něho žádané odstupné 26.250 Kč, veškeré své ná-
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roky vůči stranč žalované prohlašuje za uspokojené.
s o u d rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

O d vol a c í

Důvody:

Bezpodstatné jsou výtky proti právnímu posouzení nižších soudů.
Platy a požitky zaměstnanců státního obilního ústavu nebyly stanoveny
zákonem nebo nnřízením, nýbrž dohodou stran, smlouvou služební. Žalobě by mohlo býtí vyhověn;:; jen, kdyby byl prokázán osobní smluvní
nárok žalobcův na žádané započtení funkčního přídavku do odstupného.
V tomto směru tvrdil sice zalobce, že přednostové obilního ústavu podali
v tom smyslu písemní žádost na ř e d i tel s tví, a že bylo jim fu n ke i o n á ř i státního obilního ústavu prohlášeno, že povolené jim zvýšení platu bude tvořiti také základ pro výpočet remunerace a odstupného; než, nehledíc k tomu, že při tom sám ani netvrdí a jest pochybno,
že by takové ústní prohlášení jednotlivých funkcionářů bylo pro ústav
právně závazným, ani toto tvrzení nepodařilo se mu prokázati v tom
směru, že by ono prohlášení se týkalo také jeho osoby. Dekret ze dne
S. ledna 1920 byl vydán teprve po schválení vládním komisařem cine
31. prosince 1920, kdy žalobce požíval již funkčního přídavku. Stanoví-li
se v něm výslovně, že se do odstupného započte jen základní služné
a drahotní přídavek, nelze rozšiřovati toto ustanovení na ostatní části
služebních požitků žalobcových, jmenovitě také na funkční přídavek, ať
byl důvod k jeho poskytnutí jakýkoliv. Z pouhé okolnosti, že státní
obilní ústav některým přednostům funkční přídavek do odstupného započítal, poněvadž se k tomu cítil ať již právně neb jen mravně zavázán,
nelze pro p r á v n í nárok žalobcův nic odvoditi.
čís.

2882.

Spoluzaviněnf okradeného hosta (§ 970 obč. zák.)
padě spatřovati v tom, že nechal trčeti klič ve skříni,
odcizené věci, třebas byl pokoj 1Wimkl.

dlužno po pří
v niž zanechal

(Rozh. ze dne 29. srpna 1923, Rv I 390/23.)
Žalující důstojník ubytoval se v hotelu žalovaného, uložil svrchník
a hotovost do skříně v hostinském pokoji, uzamkl pokoj a pověsil klíč
na věšák pro klíče vedle schodů. Navrátiv se, zjistil, že mu byly svrchník
i hotovost neznámým pachatelem odcizeny. Žalobn!. nárok proti majiteli
hotelu uznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e co do důvodu z polovice po právu, shledav spoluzavinění žalobcovo v tom, že nezamkl
skříně a klíče od ní řádně neuschoval. O d vol a c í s o u d nevyhověl
dovolání žalovaného, k odvolání žalobcovu pak uznal zcela dle žaloby.
D ů vod y: První soudce shledává zavinění žalobcovo v tom, že odešel
z pokoje, aniž by byl skříň uzamkl a klíč buď u sebe nebo někde v pokoji uschoval, a že vojáci v nepřítomnosti žalobce, ale s jeho svolením
do pokoje chódili. První soud však přehlíží, že žalobce zamkl pokoj a

klíč od pokoje pověsil na věšák v prvém poschodí hotelu vedle schodů,
kam hosté hoteloví dle zařízení v hotelu klíče pověšují. Žalobce pokoj
zamkl, tím bylo vniknutí do pokoje znemožněno; avšak klíč na věšáku
nebyl nijak střežen, tak že každý mimojdoucí mohl jej ,vzíti a si jím pokoj
otevříti. Kdyby byl žalovaný zařídil, aby věšák byl vždy střežen anebo
se klíč musil odevzdati v kuchyni, byl by klíč obdržel pouze žalobce
a jeho sluha nebo druhý host, který se žalobcem pokoj sdílel, a žalovaný
by nebyl práv. jelikož však klíč visel na místě, každému přístupném,
ručí žalovaný za veškeru škodu, neboť neprokázal výjimky uvedené
v §u 970 obč. zák. V druhé větě tohoto §u uvedené zavinění musí býti
zaviněním dle §u 1294 obč. zák. Zlý úmysl jest u žalobce vyloučiti, jde
tedy o nedostatek náležité pozornosti nebo pilnosti. Když žalobce pokoj
uzamkl a klíč pověsil na určené místo, jednal s náležitou pozorností.
Že by též ještě musel uzamknouti skříň, které používal společně s druhým hostem a klíč s sebou vzíti, nelze požadovati, neboť žalobce musil
míti za to, že stačí jedno uzamknutí. že snad se do pokoje dostati mohli
jiní vojáci, než sluhové oněch dvou důstojníků, záleží zaSe pouze na tom,
že uschování klíče na věšáku nebylo dostatečné. Zapověděti vlastnímu
sluhovi vstup do pokoje, neměl žalobce důvodu, neboť sluhové musí míti
přístup k věcem svých pánů, které mají čistiti a v pořádku udržovati.
Že zařízení věšáku nebylo dostatečné, seznal žalovaný sám, učiniv pak
ihned jiné, skutečně účelné opatření. Nelze tedy o nějakém zavinění
žalobce mluviti.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Nesporno jest, že žalobci jako hostu vzešla škoda 2050 Kč na vě
cech do hotelu žalovaného vnesených. Tím dle §u 970 obč. zák. jest
nárok žalobcův proti žalovanému na náhradu této částky odůvodněn
a není povinností žalobcovou, by dokázal, jak škoda vznikla. Hostinský
může se sprostiti této ručebni povinnosti pouze důkazem, že škoda nebyla způsobena ani jím ani 'jeho lidmi ani cizími osobami do domu
vcházejícími a z domu vycházejícími. jak již prvý soudce zjišťuje a jak
i v dovolacím spise doznáno, žalovaný tohoto důkazu nejen neprovedl,
nýbrž jej ani nenabídl. jest tedy žalobní nárok v zákoně odůvodněn,
a jsou další vývody dovolatelovy v tomto směru bezvýznamny. Odvolací soud však na rozdíl od prvého soudce dospěl k závěru, že není tu
spoluviny žalobcovy na vzniku škody. Tato spoluvina dle dovolatele
záleží v tom, že žalobce jednak kromě dvéří pokojových nezavřel též
skříň, v níž mel odcizený svrchník s náprsní peněženkou s holovostí
435 Kč, jednak že dovolil vojínům, by v jeho nepřítomnosti do pokoje
chodili. Co se týče této druhé okolnosti, že žalobce dovolil vojínům
přístup do svého bytu, uvésti jest toto: Dle §u 970 obč. zák. se vyhledává, by okolnost, jako zavinění žalobcovo označená, byla skutečně
spolupůsobila při vzniku škody a zákon nespokojuje se pouhou možností takovéhoto spolupůsobení a nevyslovuje domněnku pro spoluvinu
hostovu v těchto případech. V tomto případě zůstal pachatel neznámým,
Ch Hnl rmhodnuti. V.
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a jest jen čirou domněnkou žalovaného, že pac~atel zrovna při ~cház_en!
nebo vycházení vojínů z bytu žalobcova nabyl vedomosh o tom, ze kazdy
bez kontroly může si vzíti klíč s věšáku na klíče:)enž byl bez ~ohl~du.
Že by byli oni vojínové po odchodu z eok~Je khc ne~ah na sve_ ml st?,
žalovaný ani netvrdí, a jest nesporno, ze zalobc~, _vrahv se, nasel klIč
na věšáku. Nelze tedy z této okolnosti dovozovah zalobcovu spoluvmu.
Za to dovolací soud nesdílí náhled odvolací stolice, že bylo nezávadným
jednání žalobcovo, že nechal trčeti _klíč u s~říně: v !,íž při svén; odchodu
zanechal svrchník s peněženkou. Zalobce lest I pn ubytovanr. v hotelu
povinen pozorností po rozumu §u 1297 obč. zák .. ~ nelze říCI, .že .:éto
pozornosti bylo jím dbáno, když v h_ote~u, ~de _kl~c_~ neodev~~~vall se
vrátnému nebo jiné osobě, k tomu urcene, nybrz vesl se na ve saku bez
dohledu jsoucími, nechal skříň, v níž l1;ěl věci řeče~é, ne:avřel~?U, ač
přece skříň zámkem opatřena byla. K teto opatrnosh byl tlm sp}se ~o
vinen, když odcházel do sálu na přednášku, tedy v v?obe,_ kdy melo vIce
lidí než obyčejně přistup do hotelu; byly-lI ve. sknnr vecI spolubyc!lI~
telovy, měl se s ním dohodnouti o tom, kdo ze)'llena po dobu p;edstavenr
má míti klíč od skříně. Neučiniv tak, spoluzavlnrl ztratu svrchnrku, neboť
odcizení svrchníku ze skříně uzamčené není tak lehké, jako když klíč
od skříně trčí v zámku. Zaviněné neuzamčení skříně spolupůsobilo při
provedení krádeže, a odpovídá úplně předpisu §,: 970 ?bč. zák., aby
za daných okolností byla škoda mezi strany ste]!le rozdelena.

porážce, následkem prudkého ná,razu při posunování vlaku, kterýchžto
nárazů při dopravě zvířat dle §u 6 přílohy B k §u 49 žel. dopr. ř. bezpodmínečně jest se vystříhati, tedy zaviněním dráhy. Domněnka §u 86
(1) 6 žeL dopr. ř. se zřetelem k ustanovení §u 86 (3) žel. dopr. ř. pozbývá tudíž účinnosti a zodpovídá dráha dle §u 84 žeL dopr. ř. za škodu,
úrazem koně vzešlou. Dovolací důvod nesprávného právního posouzení
věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) není tudíž rovněž opodstatněn.
čís.

Jest důvodem ke zrušení exelmce (§ 35 ex. ř.), vedené pro pohlt:dávku peněžitou, dohodl-Ii se vymáhající věřitel s dlužníkem po vzniku
exekučniho titulu, že si dlužník u něho pohledávku odpracuje.
(Rozh. ze dne 29. srpna 1923, Rv I 723/23.)
Ambrož W. vydobyl si proti Eduardu H-ovi rozsudek pro zmeškání
na zaplacení 3000 Kč, dohodl se však po té s Eduardem H-em v ten
způsob, že dlužník si dluh u něho odpracuje, že on řízení zastaví a že
se již spolu vyrovnají. .Ježto Ambrož W. vedl přes to exekuci, domáhal
se Eduard H., opíraje se o zmíněné narovnání, žalobou zrušení exekuce.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í
s o u d ji zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

čis.2883.

D
Ručeni dráhy za úraz zviřete (lmně), jejž utrpělo při dopravě následkem prudkéhO trhnuti vlaku.

(Rozh. ze dne 29. srpna 1923, Rv I 424/23.)
.,za dopravy drahou narazil žalobcův kůň následkem prud~ého trh~uti
vlaku tak prudce na rozpěru, že si přerazil kříž ~ musel byh po~azen.
Žalobě proti dráze o náhradu škody bylo vyhoveno s o u d Y v sec h
tří s t o I i c, N e j vy š ší m s o ude m z těchto
důvodů:

Právní posouzení věci soudem odvolacím _odp~~ídá plně s_kutkovýn:
zjištěním i zákonu. Dle §u 52 a 84 žel. dopr. r. ruCI draha za skodu, lez
vzešla poškozením zboží (zviřat) k doprav~ přev~at~h~ za té!? dop.ravy,
totiž od převzetí zboží až do jeho vydám opravnenenru prl]emcI, lec
že by nastal ten aneb onen z omluvných důvodoů §u 84 a 86 žel. dO_pr.

řádu. žalovaný erár dovolává se omluvného ~uvodl~ ~u. 86 _(I) ~ zel.
dopr. řádu, poukazuje k tomu, že dle nespornych z]lstem doslo k ~raz?
koně tím že se dostal pod rozpěru, čemuž přítomný průvodce kone mel
zabrániti: ježto jako zkušený, dlouhc:letý prováz_,:~ koňů m~sil věděti,
že tato posice pro koně jest nebezpecna. Oba mzsl soudy v.sak z]!shly:
že kůň do,tal se pod rozpěru a utrpěl zranění, které vedlo k leho nucene

2884.

ů

vod y:

Dle čís. 4 §u .503 c. ř. s. uplatněný dúvod dovolací jest opodstatněn.
Dle zjištění rozsudku prvé stolice odvolacím soudem dle §u 498 c. ř. s.
osvojeného bylo mezi stranami po výkonu exekuce ujednáno, že žalovaný
veškeré exekuční řízení zruší, a že si má žalobce věc odpracovati. Podle
tohoto zjištění slUŠÍ považovati, že. žalovaný, nevzdávaje se sice rozsudečného nároku ve příčině jeho číselné výše, souhlasil, aby způsob
placení byl pozměněn, totiž' aby nebyl žalobce povinen platiti hotově,
nýbrž byl oprávněn, rozsudečnou pohledávku u žalovaného si odpracovati. Vzdal se tedy žalovaný takovýmto zpúsobem práva, rozsudečnou
pohledávku vymáhati v cestě exekuční, a spokojil se s jejím odpracováním. To jsou s hlediska §u 35 ex. ř. okolnosti po vzniku exekučního
titulu nastalé a exekuční titul zrušující; je tedy žalobní nárok opodstatněn a bylo mu proto právem rozsudkem prvé stolice vyhověno. Když
odvolací soud usoudil opačně, je právní jeho posouzení nesprávné, a
dovolatelem dle čÍs. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný dovolací důvod jest
opodstatněn.

čís.

2885.

Svedená žena má nárok na náhradu (§ 1328 obč. zák.) za bolesti,
porodu jen, byly-Ii mimořádné.

vytrpěné při

(Rozh. ze dne 29. srpna 1923, Rv I 929/23.)
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Žalobě ženy, svedené pod nesplněným slib~m manželství proti, svů~~i
o náhradu škody pro c es n í s o udp rve st ,o 11,C e, vY~,ovel, pnznav jí kromě jiných položek, je,ž !u v,úvahu nepnchazeJ!, tez 2000 Kč
. ako náhradu za bolesti vytrpene pn porodu. O d vol ac 1 ,s o u d
Jv t om t o smeru
"lobu
zamítl
boza
· D ů vod y: Co se týče
. požadovaneho
, "',
bor
lestného za těžký porod, nelze nárok tento u;malI opravnenym, ~~ .
bolestné může dle §u 1325 obč. zák. požadov,ati jen ten, komu j1nym
bylo na těle ubliženo; bolesti P~ porod~ Jsou,~s.a~ s poro,~em,nevyhnu
tel ně spojeny a nemůže býti zalovanemu pnčltana pra~adna Vlila na
tom, že byl porod obtížný nebe: zv~áště bo~esti,vý a .take o~e:lnost tato
za škodu ve smyslu §u 1328 obc. lak. po~a~ovana bylI nemuze.
N e j v y Š š i s o u d nevyhovel dovolam.
D

ů

vod y:

Nesprávné posouzení právní spatřuj~ dovolatel~~ v tom; že rozsu,dek
neuznává opodstatněnost žalobního naroku ~a pnsouzem b?lestr:eh~,
poněvadž jde o bolesti přirozené, s porodem vzdy nevyhnuteln.: spoJene,
a poněvadž žalovaný nemá pražádné viny, že byl po..'od oblIzny, nebo
obzvláště bolestivý a také proto, že tato okolr:ost, za sk,odu dle. §u 13}8
obč. zák. nemůže býti považována. Tomuto pravmmu .nazoru y Jeh? vseobecnosti arci přisvědčiti nelze. Jde-li o svedení k mlm,or:'anzelske souloži pod nesplněným slibem manželství, ted~ o, trestr;y cm d!.: §u 506
tr. zák., dlužno z §u 1323 obč. zák. odvozovatI, ze, ~y skoda ~nsla ~ n~~
hražení musí býti vše uvedeno v předešlý způsob, ze sveden~ mUSl ~ytI
uveden~ v předešlý stav její hospodářské situace, a pr?to ~ake za.zvlastnich okolností sluší svedené přiznatI d.le §u 1325 ob~: z".k. 1 narok. na.
bolestné, tehdy totiž, když porod spojen Je s ml!"orad~e, b?le~lIvyml,
míru obyčejných a přirozených bolestí porodnich pr~sahUj1CII?\ ~as1:d~'y:
Nebylo zjištěno, že by šlo o takové přirozené b?le~lI porodm prevysuj1cl
bolestné následky. Dle zjištění porod byl oblIzny, trval 36 hod~n, by!
silně bolestivý, dítě vážilo 5·2 kg, ale porodní asistentka jako s":,edkY,ne
vysvětlila to tím, že žalobkyn~ byla vůbec ,~I~?é konstrukc~, ze mela
slabé nutkání porodní, poněvadz Sl to brala pnhs k srdcI a st.a1e ~laka1a!
a v závěru prohlašuje svědkyně porod v c e.1 k u ~ a n o.r ~ a 1 n 1. ,Š10-h
O takový porod, nelze ani porodní ~olestI, s n~m sP?Jene, povalOvatI
za něco mimořádného, neboť přirozene bolestI neJsou telesnou poruchou,
nýbrž obyčejným zjevem správně :un~ujícího organ~smu ,tě1esn~ho. ~roto
odvolací soud nepochybil po pravm strance, kdyz o zalobmm naroku
na bolestné rozhodl zamítavě.
čís.

2886.

Jde o zajišťovacl převlastnění, nikoliv o prodej, ?yly-li předány. ru-

li

čiteli věci dlužníka jako záruka za všechny platy, jez by m?hly ,ruclt~l~
z rukojemství stihnouti, s tlm,· by výtěžku z postupně prodavanych veCt
užil na zaplacení jím zaručeného dluhu.
(Rozh. ze dne 29. srpna 1923, Rv I 1166/23.)

Proti směnečnému platebnimu přikazu na 16.000 Kč namitli žalovani
manželé K-ovi, že žalobní nárok byl vyrovnán tím, že odevzdali žalobci
před splatností žalobni směnky do vlastnictví 64.000 cihel v ceně
16.000 Kč, jež žalobce do svého držení a vlastnictví převzal. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e ponechal směnečný platební příkaz v platnosti. D ů vod y: Námitku žalovaných neshledal soud opodstatněnou.
V listině ze dne 12. září 1922, podepsané žalovanou Marií K-ovou a
adresované žalobci praví se doslovně toto: "Potvrzujeme, že poskytoval
Jste nám manželům Josefu a Marii K-ovým hotové zálohy a zápůjčky
_ a že Jste také za nás převzal rukojemství u filiálky banky M. Dluh
u fililáky té, za který Jste se za nás zaručil, činí 16.000 Kč. Za tyto
naše závazky a za Vaši pohledávku, která by vznikla tím, že byste zaručenou pohledávku za nás zaplatil nebo jakoukoli škodu z tohoto po-.
měru utrpěl, ručíme Vám oba rukou společnou a nerozdilnou. J a k o
z á r u k u za všechny platy, které by Vás mohly stihnouti z rukojemství
za náš dluh 16.000 Kč ve zdejší filiálce banky M., předáváme Vám, a již
jsme Vám předali do Vašeho výhradného držení a vlastnictví v naší cihelně v P. dalších 64.000 kusů cihel v ceně po 250 Kč za tisíc, tedy za
16.000 Kč. Potvrzujeme, že Jste těchto 64.000 cihel také skutečně pře
vzal do svého držení a vlastnictví a nechal si je při naší cihelně v P.
pouze uloženy až do dalšího prodeje a expedice, a že, pokud by se tak
nebylo stalo, držíme je ve Vašem jméně a pro Vás, takže jsou v držení
Vašem a nikoli našem. Máte proto právo s nimi volně nakládati a také
je označiti jako své vlastnictví. Kupní cenu, která bude z postupného
prodeje těchto 64.000 cihel placena, máte právo přijímati výhradně sám
a užijete jí na zaplacení našeho hořejšího dluhu 16.000 Kč u banky M.
dle své volby, buď postupně hned při příjmu kupní ceny nebo najednou,
až se tato pohledávka v téže bance stane splatnou. Není však vyloučeno,
že cena cihel klesne a bude v době prodeje nižší, než 250 Kč za tisic.
Na úhradu škody, kterou byste utrpěl tím, že kterékoli z cihel, od nás
Vám prodaných, budou později prodány za nižší ceny, než kterou jsme
Vám účtovali, prodáváme a prodali jsme Vám dalších 21.000 cihel
uložených v naší cihelně v P. a potvrzujeme, že jste těchto 21.000 cihel
také skutečně převzal do svého držení a vlastnictví a nechal si je při
naší Cihelně v P. pouze uloženy až. do dalšího prodeje a expedice a že,
pokud by se tak nebylo stalo, držíme je ve Vašem vlastnictví a pro Vás,
takže JSou v držení Vašem a nikoli našem. Máte proto právo s nimi volně
nakládati a také je označiti jako své vlastnictví. Kupní cena za tyto cihly
činí rovněž 250 Kč za každý tisíc, tedy úhrnem 5250 Kč. Tato kupní
cena bude splatna až po úplném vyrovnání našeho poměru z tohoto
dopisu a z dopisu ze dne 17. června 1922 a bude pak vyúčtována, a
máte právo z této kupní ceny zaplatiti si především všechnu svou škodu
a své nedoplatky, které by Vám z tohoto poměru vzešly, zejména následkem prodeje cihel za nižší cenu, než Vám od nás byly účtovány,
pak následkem ztráty a poškození cihel a nájemného z jich u10žení.«
1 kdyby listina tato byla skutečně smlouvou mezi stranami, ač to z ní
patrno není, poněvadž není žalobcemspolupodepsána a žalovaná strana
toliko tvrdí, že žalobce s obsahem jejím výslovně souhlasí!, nelze z ní
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dovozovati, že směnečný žalobní nárok byl .Hm ,vyrovnán; Vyrovnán!
nároku může se státi toliko některým ze zpusobu v JIl. dlle 3. hlave
obč. zák. uvedených. Listina ta vš~k ,neobsahuje žádný takový !pů.sob.
Pátrá-li se z obsahu jejiho po skutecnem ~myslu stra~ (~914 obc. ~,ak.),
dlužno dospěti k úsudku, že šlo ? po~he pos,kytnutI zaruky z~ pr~p~d:
nou škodu žalobcovu z úvěru daneho zalovanym, Cihly, o mchz v hstme
jest řeč, nebyly žalobci dány jako na místo ?la~eni (§ 1414 ~bč: zák.),
nýbrž byly mu prodány, a to 1en na oko, coz zre]m0.z toho, ze, za!obce
nebyl povinen za~latiti žalova~ým smluvenou k~pn,1 cenu; !,~b;z na:
opak žalovaní byh povmnI pel1Iz, za Cihly ty strzeny, odvadelI zalob~l
na účet jeho případných nároků proti nim. Nelze pochybovalI o tom, ze
stranám šlo pouze o žalobcovo z a j i š t ě n í vůči případným dalším'
věřitelům žalovaných a nikoliv o v y r o v n á n í jeho nároků s účinkem
jich zániku, Žalob ní nárok trvá tudiž posud v plném rozsahu. O d v o 1 a c í s o li d rozsudek potvrdiL
.
N e jv y Šš í s ou d

nevyhověl

dovolání.

o ů vod y:
Právní posouzení, jakého se dostalo sporné věci v napadeném rozsudku, je správné, vyhovuje věci i zákonu, dle čís. 4 §u 503 c. ř. s.
uplatněný důvod dovolací není opodstatněn. Prohlášení žalovaných, že
předávají a již předali 64.000 cihel jako záruku za všechny platy, které
by mohly stihnouti žalobce z rukojel1Iství za jejich dluh u filiálky banky
M., to jest z jeho podpisu na žalobní směnce, že žalobce má právo při
jímati kupní ceny z postupného prodeje oněch cihel, že však musí užíti
kupních cen na zaplacení řečeného dluhu směnečného, a to dle své
volby buď postupně hned při příjmu kupni ceny, anebo najednou až se
tato směnečná pohledávka v bance stane splatnou, byť i se, jak dovotatelé nikoli nevhodně uplatňují v dovolání, halilo zdánlivě ve formy
kupní smlouvy, přece jen zřetelně projevuje úmysl stran - a na tom,
když došlo mezi stranami ke smlouvě, dle §u 914 obč. zák. záleží v prvé
řadě že jim nejde o prodej, nýbrž o zajišťovací převlastnění, totiž
o fíduciární vlastnictví s obligatorním závazkem použití stržené kupní
ceny na vyrovnání směnečného závazku žalovaných, žalobcem směnečně
zaručeného, tedy s obligatornim závazkem žalobcovým, docíleno~ h~d:
notu majetkovou zase vrátiti do majetku žalovaných. Smlouva o predam
s úmyslem převésti vlastnictví není pouhým aktem formálním, není ně
jakou smlouvou abstraktní, ta vždy se musí opíratí o platný titul, neboť
z pouhé tradice bez právního důvodu nevzejde vlastnictví, jehož nezbytným předpokladem jest, aby věc byla z předavatelova jmění vyloučena na dobro (§ 1461 obč. zák.) , Čemuž právě v tomto případě
není, neboť peníze za udánlivě žalovanými žalobci prodané cihly obracejí se dle smluvní vůle stran na zaplacení směnečného dluhu žalovaných a tím se vracejí do jejich majetku .. Míní-li. dovolatelé,. že slovo
»záruka« bylo jenom nemístně voleno, dlužno opáčití, že ho bylo vzhledem ku zřetelnému úmyslu stran použito připadně a výstižně.

čis.

2887.

Nápotomní zákaz provozování filmu má v zápětí zrušení smlouvy
o jeho dodání a takto 7rušená smlOlUva neoživne tím, že napotom byl
zákaz odvolán,
(Rozh. ze dne 29. srpna 1923, Rv II 252/23.)
Žalující mají,t~! kina uzavřel dn,: 3 .. pros!nce 1920 se žalovanými
smlo~v~. o p!,opu]c.en! fIlmu ~. n:, nekohk dm. Provozování filmu bylo
po te uredne zakazano, kdyz vsak byly ve fIlmu provedeny některé
změny, bylo provozováni opět povoleno. Žalovaní prodali mezitím film
společnosti K. Žalobce domáhal.se dodání filmu dle smlouvy ze dne 3.
prosince 1920 po případě zaplaceni náhrady škody z nedodání filmu
vzniklé, opíraje se v tomto směru o odstavec třetí závazných podmínek
pro odběratele filmů, dle nichž majitel filmů, nesplní-li, jest povínen dáti
náhradu a to v trojnásobném obnosu nájemného za všední dny a v pěti
násobném obnosu, za svátky. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce
žalobu zamítl mimo jiné z těchto d ů vod ů: Jelikož zákaz provozování
filmu dle posudku znalce jest považovati za nezdolnou moc a sporný
fIlm od žalovaného S-a byl prodán filmové společnosti, nastala pro žalované . absolutní nemožnost film žalobci ku provádění dodati, to tím
méně, Jelikož film, který později k provádění povolen byl, byl následkem změny některých nápisů a scén jiným, než původně k provádění
podán býti měl. Následkem toho musila žaloba na dodání !ilmu zamítn~ta býti i z toho důvodu, že žalovaní vzhledem na to, že film byl prodan společnosti K.,se s ními dále dohodnouti nemohou a jest žádané
plnění jim znemožněno. Žalobce opírá nárok na dodání filmu o okolnost, že v uzávěrce ze dne 3. prosince 1920 jest výslovně uvedeno; že
kdyby se přihodilo a film z jakýchkoliv příčin žalobci nemohl býti dodán, že uzávěrka tím nebude porušena. Dle posudku znalce má toto
ustanovení ten význam, že, pakli při uzávěrce. ohledně několika !i1mů
ten neb onen dodati se nemůže, zůstane uzávěrka ohledně ostatních
v . uzávěrce uvedených filmů v platnosti. Tento názor jest též přiroze
nym, .nebo~ kdy~y fi~m byl zničen n.ebo zakázán, tedy v případě nez?olne mOCI dodan byŤ! nemohl, nemelo by to smyslu, uváděti, že uzáverka nebude porušena, poněvadž vůbec dodán býti nemůže, a může
len ten výklad za pravý uznán býti, jak znalec jej vylíčil. Z toho plyne
opakem,. že uzávěrka ohledně filmu, který dodán <býti nemůže, pozbývá
platnostI. Co se týče žalobního nároku na náhradu škody odvolává se
zalobce na § 3 Všeobecných podmínek pro odběratele !i1mů. Dle něho
jest půjčovna povinna filmy v pravý č·as dodati, za opozděnou zásUku
nebo odeslání filmů ručí půjčovna len v případě dokázané viny. Jedná
St; o to,. zdali žalovaní zavinili, že film žalobci dodán nebyl. Jak z výpovedl svedka Jaroslava H-a vyplývá, koupil tento film v čase, kdy provedení tohoto frlmu bylo zakázáno. Tehdy žalovaní věděti nemohli a aní
nevěděli, že provádění filmu opět bude povoleno a proto žalovaní nedodání filmu nezavinili. Dle posudku znalce vztahuje se odstavec třetí
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podmínek jen na zavínění půjčovny, pakli '! ,te;mínové l~ůtě kínu film
nedodá. jelikož v uzávěrce termín ku provadem fIlmu ;,rcen n~byl, nemůže žalobci býti pří souzena náhrada skody. dl~ §~ .3v~eo?ecnych, podmínek. jedná se o to, zda není žalobce opr~vJ1e~ zadalI nahra?~ ~ko~y
ve smyslu §u 1295 obč. zák. Té,to škody ,vsak z~l?b.ce a111 nezada, nybrž jen škodu dle §u 3 uvedenych pod~,mek; ]Ine sk~dy anI ncopod~
statnil a musí žalobní nárok v tomto sm~ru byh odkazan. d vol a ~ I
S o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Náhledu s?udu ~rve stohc~,.z~
nastala pro žalované absolutní nem~žnost" jilm zalo}:>c! ~u provadenI
dodati to jím spíše, jelikož !ilm, ktery pozdc]I k provadem byl ~ovolen,
byl ná~ledkem změny některých nápisů a scén jiným než původne k pro~
vádění dodán býti měl, nelze ?ř5S~ědči~. Naopak. lest :ou~ odvolacl
toho názoru že žalovaní nedodanI fIlmu zalobcl zavl111h hm, ze ho prodali společl{osti K. a že tím porušili smlouv~ ~e dne 3: pro~ince 1920.
Avšak nicméně nelze žalobci žalovati na dodam fIlmu, lehkoz tomu odporuje ustanovení §u 920 obč. zák., dle kteréhož může d~uhá .strana
bud' od smlouvy odstoupiti nebo žádati n~hradu. Pokud s; teto nahrad~
týče jest ovšem zamítavý rozsudek prve stoh ce dle nazoru odvolacl
stoli~e správným'; neboť soud prvé stolice zjistil na' zákl.adě pos~dku
znalce, ~že se odstavec 3 všeobecných podmínek pro odber~tele fIlmu,
o který žalobce svůj nárok na náhradu škody opírá, vztahuje na zavInění půjčovny, pakli v termínované lhůtě ,tilmu ne~?dáj jelikož .v uz.ávěrce termín ku provádění !ilmu nebyl urcen, nemuze zalobcl byh pn~
souzena náhrada škody dle §u 3 všeob. pod. a jiné škody žalobce anI
neodůvodnil. Též soud odvolací jest toho názoru, že na základě posudku znalce nárok žalobcův na náhradu škody není odůvodněn.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Důvody:

Odvolací soud mfnÍ, že žalovaní zavinili nedodání filmu tím, že ho
prodali. společnosti K. a že tínI porušili smlouvu ze dne ~. prosin.ce : 92.0'
Leč tu odvolací soud přehlíží své vlastní od prvé stohce osvojene ZjIštění, podle kterého sporný !ilm výnosem ministerstva vnitra ze dne 8.
ledna 1921 byl zakázán a teprve po zákazu byl prodán sp?kčnosh K.,
která si později a to dne 20. června 1921 vymohla odvolam P;OV?ZOvacího zákaz;.;. Když znalec kinematografIe nazval provozovacl zakaz
nezdolnou mocí, nelze mu arci při svědčiti, poněvadž takový zákaz spočívá na úředním vyšetření a rozhodnutí a není nepředvídatelnou události, nýbrž výronem správní moci státní. Provozov~cí zákaz ~1~žno posuzovati s jiného hlediska, totiž s hlediska nemoznoslI pInem, dodatečně l1astavší, tedy nikoli počáteční nemožnosti (§ 878 obč. zák.), n~
brž nezaviněné nemožnosti potomní, ve příčině kteréž platí předpIS
§u 1447 druhá věta obč. zák. Podle toho učiněná smlouva o !om, co s:
nezaviněně dodatečně stalo přímo nemožným (§ 878 obč. zak.) a coz
se stalo také plněním, které by se příčilo zákonné zápovědi (§ 879 obč.
zák.), se zrušuje, a nelze pochybovati, Že ke zrušení tomuto dochá~í
»Zmařením věci« podle marginální rubriky Zeillerovy ku §u 1447 obc.

zák., která sice nemá moci zák9nné, ale přece jen má vý~nam výklad~ého prostredku. Z toho plyne,ze smlouva, ze které bylo žalováno zruv

sena byla provozovacím zákazem podle zjištění napadeného roz~udku
d.ne ~. ledna 192! vydaným; Nemúže býti te,d~ zavinění žalovaných spatrovano v tom, ze zalovam zavl11lh nedodam fIlmu tím, že ho prodali
s~oleč<nosti K: ~ že
porušili smlouvu ze dne 3. prosince 1920, ponevadz v dobe rečeneho· prodeje zmíněná smlouva už neexistovala mezi
spornými stranami. Leč odchylný názor právní soudu druhé stolice není
s ,to, a~y zm<ě~il n~co na konečném výsledku rozepře. Dle §u 1447 obč.
zak. ma dluzmk vzdy to, co obdržel pro splnění závazku, sice rovněž
p.ko beze~stnt držit,;l vrát~ti, ,nebo nahraditi, ale tak, aby ze škody jí-.
n:ho~ ne?,el uZltku. Zalobm narok není nárokem dle §u 1447 obč. zák.,
nybrz narokem na náhradu škody z důvodu §u 1295 obč. zák. Zalobci
selhal ~ů~az: jím~ byl povin<;n, o tom, že žalovaní zavinili jeho škodu,
ze ktere Je zalovano, proto zalobní nárok je bezdůvodný. Bezdůvodno
je i dovolání brojící proti rozsudku, jímž správně bylo rozhodnuto o žalobním nároku zamítavě.
.

tim

čís.
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Pro otázku, zda jest považovati za nemanželského otce čsl. občana
bydlícího v tuzemsku, jenž souložil s nemanželskou cizozemskou matkou v cizozemsku, jest použiti předpisů práva tuzemského. Exceptio
plurium concumbéntium tu neplatí.
(Rozh. ze dne 4. září 1923, R I 632/23.)
žalovaný Otto P., československý státní příslušník, bydlící v tu-

zen;sk~, <~?uloži! v kritické d,?bě v S~sku s nemanželskou matkou, pří

slusmcI nssk?nemeckou. Dlte zrozene z nemanželské matky domáhalo
s~ u tu.zemskeho soudu na Ottu P-ovi uznání otcovství a placení výživneho. Zalovaný namítl, že nemanželská matka souložila v kritické době
i s jinými muži. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl
vzav za prokázáno, že nemanželská matka souložíla v kritické 'dobt<
i s ji~ými ~uži a uvedl d~le v d ů vod ech: Jest .tu použiti práva říš
skone:neckeho. Ustanovem §§ 4, 35, 37 obč. zák. směřují k tomu by
pro zava;ek bylo, r~zhod~ým j.ednání a m~sto jeho vzniku. ježto jest nesporno, ze na mIste vznIku zavazku plal! pravo německé a dle čl. 21.
uv. ~ák. k něm., ?bč. zák. j~st posuzovati povinnost otcovu k výživě nemanzelského dltete dle. prava státu, jehož příslušnicí jest nemanželská
matka, prokázáno pak jest, že nemanželská matka v době kritické souložila i s jinýrni' muži, nelze dle §u 1717 něm. obč. zák. uznati žalovaného otcem dítěte. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek a vrátil věc
pr~ému soudu" by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal. a rozhodl.
D u vod y: Otazka, zda v tuzemsku bydlicí československý státni pří-
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slušník může býti v tuzemsku stihán dle československý~h zákonů jako
nemanželský otec dítěte zplozeného v clzozemsku s cizozemkou, zda
jest užíti práva cizozems'kého a zda v tomto případé mOžno uplatňovati
t. zv. exceptio plurium concumbentmm, .nebyla prvy.m. soyde~, zodpověděna správně. Ze znění §u ~ a. 33 obc. za~; vyplyva, ze z.ako~ stanoví pro závazky státních obcanu, vyply.nuvsl z. pravotv.~r~ych J. e d n á n í v cizině, všeobecné pravidlo, Jehoz Jest vzdy pOUZltI, pakl; p~o
jednotlivé závazky není předpisů ~vláštních; ~elze ~roto ohledne zavazků státních příslušníku, povstalych v clzme, v otazce: zda Jest po~
užíti práva u soudu platného, či práv<ř~cizozemského,. anI obdobou am
dle práva přirozeného rozhodnoutI pouk<:zen; k tomu, pk. by tomu bylo;
kdyby byl žalovaný cizozemcem (§ 7 obc. zakl· Jde nym o to, zda n.em
zvláštního pravidla o povinnostech nemanzelskeho DtC,:, .t.uz~mskeho
státního občana k dítěti cizozemci, zplozenému v clZlne, clmz by byl
všeobecný před~is §u 4 ~bč. zák. vylo~čen .. Mohlo by tu přijít~.v úvahu
pouze ustanovení §u 37 obě. zák. (»UJednaJI-lI CIZ.IDCI se Zd?JSIIDI poddanými něco v cizině, buďtež právní úkony tako;e posu:ovany ~le zakonťt místa, kde právní jednání se. stalo.«) • Lec. pred,:,et~ID ~ učelem
zplození dítěte a jeho zrození .nem. be.zprostred.,"e !al~zem prav a povinností a místo vzniku skutecnostI tech Jest clste nahodnym. Nelze
proto ani zplození ani zrození dítěte pokládati za právní jednání ve
smyslu §§ 37 a 859 obč. zák. Právní zásady rodinného práva,. j.ež spo-.
čivají na mravnim základě a jsou n~mnoze. povahy donu~u!,~I, mluvl
pouze pro použití práva u soudu platneho. Naz~~ ten odpov~dal ustano-·
vení §u 16 cís. nařízeni ze dne 12. října 1914, CIS. 276 r. zak
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

o ů vod y:
Rekurs není. odllvodněn. Nejvyšší soud sdílí názor odvolacího soudu,
že v tomto případě nelze přihlížeti k ustanovenim německého občan
ského práva a že nelze žalobu zamítnouti proto, že matka nezleti1ého
žalobce Gertruda Hedvika Z-ová v kritické době souložila nejen se žalovaným Ottou P-em, nýbrž také s RichardemM-em. Povinnost, vyživovati nemanželské děti nezakládá se na deliktním chování otce, nýbrž
na rodinném a příbuzenSkém poměru mezi nimi a tímto. Otec má vyživovati a zaopatřiti své nemanželské dítě, jelikož jest jeho otcem. Pro
rozsah otcovských povinností jest rozhodným právní řád onoho státu,
ke kterému otec přísluší v době narození nemanželského dítěte (viz Gustav Walker, Internationales Privatrecht, 1922, str. 709 a násl.). Zákonná úprava poměru mezi nemanželským dítětem a jeho otcem jest
tedy ovládána zásadami rodínného a veřejného práva, jehož předpisy
jsou donucovacího rázu. Pro nedostatek zákonných předpisů nelze proto
přihlížeti k cizozemským pravidlům, jichž tuzemské zákony neznají, a to
tím méně v tomto případě, jelikož žalovaný jest československým státním příslušníkem, a jelikož nahodilé místo soulože v cizozemsku nemůže býti rozhodným při posuzování tak důležitého pravotvorného činu.

čís.

2889.

j

Objednání kotle zahradníkem, jenž provozuje obchodní zahradnictví
a zakupuje květiny a rostliny za účelem dalšího zcizení, jest obchodem
ve smyslu čl. 273 obch. zák.
(Rozh. ze dne 4.

září

1923, R I 640/23.)

Žalovaný, zahradník, koupil od žalobce kotel na splátky. Proti žao zaplaceni kupni ceny, zadané na soudě splniště, vznesl žalovaný
námitku místní nepříslušnosti, již s o udp r v é s t o I i c e zamítl, r ek u r sní s o u d jí vyhověl a žalobu odmítl. O ů vod y: První soudce
v napadeném usnesení kladl hlavní váhu na to, že žalovaný provozuje
obchody ve smyslu čl. 276 obch. zák. a že ho proto dlužno považovati
za kupce ve smyslu čl. 5 obch. zák. Dle čl. 4 obch. zák. nutno považovati za kupce ve smyslu obch. zák. toho, kdo provozuje po živnostensku
obchody. Poněvadž pojem »obchody« tvoří část pojmu »kupec« třeba
v prvé řadě zabývati se pojmem »obchodu«. Obchody jsou výlučně
právní jednání za obchody v čl. 271 až 273 prohlášená. První druh obchodu tvoří tak zv. absolutní obchody, jež bezpodmínečně nutno za obchody považovati, bez ohledu na osobu, která je provozuje a na způ
sob, jakým jsou provozovány. Tyto spekulační obchody jsou v čl. 271
obch. zák. výčetmo uvedeny. Naproti tomu relativní obchody jsou taková právní jednání, jež nutno považovati za obchody, jsou-li tu určité
předpoklady, buď živnostenské provozování určitých jednání, nebo
musí býti kupcem ten, kdo je provozuje (čl. 279 obch. zák.) nebo musí
náležeti k obchodní živnosti provozovatele (čL 273 obch. zák.). Z toho,
co shora řečeno, vysvítá, že prvotní výroba, zejména získávání země
dělských výrobků (provozováním polního hospodářství) je zcela vyloučena z pojmu obchodu, poněvadž získávání se neděje uzavíráním
smluv. Prvotní výrobce nelze tudíž pov,ažovati za kupce, poněvadž nejsou ani obchodníky v užším a obyčejném toho slova smyslu, jimíž jsou
ti, kdož zboží nakupují nebo jiným způsobem je získávají, aní továrníky,
kteří nakoupené nebo jinak získané suroviny nebo polotovary zpracovávají na hotové zboží nebo je přepracovávají. První soudce považoval
za zjištěno, že žalovaný je obchodnickým zahradníkem, který květiny
a rostliny získává a zušlechťuje. Je tudíž prvotnim výrobcem a nemůže
býti považován za kupce v žádném ze směrů shora uvedených. Ježto
dle §u 10 splátkového zákona předpisy tohoto zákona nevztahují se na
ona jednání splátková, jež jsou obchody na straně kupitele, v tomto pří
padě nelze však mluviti o obchodu na straně kupí tele ve smyslu obch.
zákoníka, nutno použíti ustanovení §u 6 tohoto zák. a žalobce může
býti proto žalován z tohoto jednání jen~ u svého bydliště.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvéhD soudu.
lobě

Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Nejvyšší soud nesdílí právního názoru rekursního soudu, že námitka místní nepřísluš-
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llosti jest odůvodněna. Prvý soudce zjistil na základě prohlášení žalovaného, že tento provozuje obchodní zahradníctví a že květíny a rostlíny zakupuje za účelem dalšího zcizení. žálovaný není tedy výlučně
prvotním výrobcem, nýbrž také obchodníkem ve smyslu čl. 4 obch. zák.,
pročež objednání kotle dle uzávěrky ze dne 27. srpna 1921, ve které
žalovaný sám se označuje uměleckým a obchOdním zahradníkem, jest
obchoc;em ve smyslu čL 273 a 274 obch. zák. že jde zde na straně žalovaného o pouhé řemeslo ve smyslu třetího odstavce čl. 273 obch. zák.,
v prvé stolici nebylo tvrzeno. Právem proto prvý soudce vzhledem
k ustanovení §u 10 splátkového zákona ze dne 27. dubna 1896 čís. 70
ř. zák. námitce místní nepříslušnosti nevyhověl.
čís.

2890.

P~ípustnost pořadu práva pro nárok železničního zřízence pensisty,
nemajícího povahy státního zaměstnance, proti železničnímu eráru na
dodávání režijního uhlí.

(Rozh. ze dne 4.

září

1923, R I 658/23.)

žalobu pensionovaného železničniho zřízence na dodání režijního
uhli .s o udp r v é s tol i c e k námitce nepřípustnosti pořadu práva
odmltL Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu·
práva. D ů vod y: Stížnost jest opodstatněna. Právní názor prvého
soudce, ze kterého námitce nepřípustnosti pořadu práva dal místo a
žalobu odmítl, jest mylným. Ze spisů vyplývá, že žalobce náleží k onomu personálu státních drah, kterému charakter skutečných státních zan;ěstnanců nepřísluší a jehož pensijní opatření se řídí zvláštním pensijmm statutem, uveřejněným výnosem ministerstva železnic ze dne 18.
srpna 1900, čís. 37657. Ténto pensijní statut jeví se jako soukromoprávní smlouva alikvidatura zaopatřovacích požitků čsl. státních drah
jest .dl~ §u 1 cit. statutu pouze částí řiditelstvi státních drah, která vykonava pouze hkvldacl pensijních požitků železničních a netvoří tedy
pensijní fond ten část jmění státního. Ježto odběr režijního uhli, normovaný pro zaměstnance dle §u 100 instrukce čís. IX., vydané cirkulářem čís. 20 generálního ředitelství z roku 1894, jest částí nároků pensijních, sluší pokládati rozhodnutí Iikvidatury zaopatřovacích požitků
čsl. st. drah dle §u 104 instrukce IX. pro státní dráhy za rozhodnutí o
nárocích soukromoprávních. 1 když dle §u 41 pensij. statutu podal žalobce proti výměrulíkvidatúry ze dne 13. února 1922 stížnost k ministerstvu železnic, které potvrdilo napadený výměr výnosem ze 13. dubna
1922, jak nesporným přednesem stran bylo zjištěno a dokázáno, nelze
soudu rekursnímu sdíleti názor prvního soudce, že pořad práva jest
v této věci vyloučen, neboť § 105 ústavní listiny ze dne 29. února 1920,
čís. 121 sb. z. a ri. výslovně stanoví, že ve všech případech, ve kterých
úřad správní podle zákonů o tom vydaných rozhoduje o nárocích soukromoprávních, volno jest straně tímto rozhodnutím dotčené, po vyčerpání opravných prostředků, dovolávati se nápravy pořadem práva.

S~ud

rekursní. n<;shled.á;:á s~rávným, že by, sejednalo zdej o nárok zam.cstnanc,e statn~ho. VUCI stat~ pko podmetu veřejnoprávnímu, tedy o
nar,<,~k,. ~er:Jnopraym,,. Jak prvDl. soudce se domnívá, o němž rozhodovati
slusI uradum spravl11m cestou 111stanční, které dle §u 2 čís. 6 zákona ze
dne 2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n. o něm rozhodly.
. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

žalobce domáhá se nároku na odběr režijního uhlí jako železniční
pensista proti železničnímu eráru jako jeho bývalému zaměst
uavateli, který mu je povinen pensi vypláceti, při čemž není mezi stranami sporu o tom, že žalobci nepřísluší postavení skutečného státního
zř~zence. Jde tedy. o poměr zaměstnance pensisty k jeho bývalému zamestnavatelt, ktery upraven je organisačním statutem pro státní železniční správu (vyhláška min. obch. a žel. ze dne 19. ledna 1896 čís. 16
ř. zák. § 6 čís. 6 a § 19), služební pragmatikou pro zřízence železniční
vyhlášenou výnosem min. žeL ze dne 7. dubna 189& čís. 16366-(§ 2 čís:
1 a 130, 133) a I11strukcí čl. IX. cirkul. čís. 20 generál. řiditel. z roku
1894 (věst. čís. 7), tedy soukromoprávními smlouvami
~~užebními a pensijními a tudíž o poměr soukromoprávnL Podle §u 100
CIS. 2 odst. a) zmíněné instrukce má žalobce jako pensista soukromoprávní nárok na odběr režijního uhlí, která výhoda mu může býti dle
§~ 104 této i~~tr. odňata, zneužije-li práva toho způsobem tam uvede~y~. ,Spor tOCI se. o to, zda odně:í tohoto práva žalobci stalo se prá\ em CI~I. m~, o. vyklad ustanove.111 toho, pokud se týče zapovězeného
z n e u z I t Iyra~a toho .a J.eho nasl~dků, tedy o výklad soukromoprávní
~I~lou.:'y ~luzeb)~1 ~ pe~S1J~I,. ku kteremu je povolán soud podle §u 1 j. n.
flt;J, ze zeleZl11C111 spravl11 uřady jsou povolány k rozhodování o odnětí
prava toho v cestě instanční, není vyloučena příslušnost soudu k rozh?do~ání tohoto ~poru hledě k předpisu §u 105 úst. listiny. Rozhodovámm. hm nevykonavaly úřady ty též žádné právo výsostní, nýbrž pouze
p r a voz e ,s m I o u v y .služební v poměru strany ku straně, podnikatele k zal)lestnancl a mkoli v poměru nadřízeného veřejnoprávního
útvaru k podřízenému.
.
zřízenec

čís.

2891.

N~ra~o~ý zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
." Vypoved ze za?raného majetku lze dáti bez ohledu na to, zda bylo
lIZ rozhodnuto o naroku vlastníka na vyloučení ze záboru.
~hostejno, že výpověď zahraného majetku týká ·se objektů na něž
by JInak se vztahovala ochrana nájemců.
'

(Rozh. ze dne 4.

září

1923, R 1 744/23.)

Rek u.r s II í .s o u d zrušil výpověď Státního pozemkového úřadu
ze zabraneho majetku, doručenou usnesením rekursního soudu hospodařícímu vlastníku.
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N e j v y Š š í s O u d změnil usnesení rekursního soudu v ten smysl,
že zamítl stížnost vypovězeného.

bec, k výpovědi třeba, není? Není }ed~ .Hm; ž~ nevyčká90 rozhodnutí
o naroku dl" §u 11 zab. zak. porusen zadny predpis §u 12-25 náhr.
zák., zejména též ne § 12. Bezpodstatná jest také další námitka že
Státní pozemkový úřad vypovídá také hájovnu, kde se nalézá byt, sÍ<ladiště a stáj hajného, tyto místnosti Že požívají ochrany dle zákona o
o:h,raně nájemn!ků, a že k výp?vědi j~ třeba .tedy svolení soudu. výpoved z hospodarenl na zabranem majetku vubec nepodléhá předpisům
o výpovědi nájmu a pachtu, nýbrž řídí se, jsouc výpovědí svého druhu
jen a jen předpisy o ní samé danými, t. j. předpisy zákona náhrado~
vého, z níchž samých případné mezery jeho musí býti zákonitou cestou
doplněny, a.niž by se sahati smělo ok předpisům o výpovědi nájmu a
pachtu. ChlI~. ale vz~ahova~1 s,em predplsy o ochraně nájemníků, znamenalo by pnmo chtrtr agrarnl reformu, na kolik o najaté objekty jde
zmařiti. Toliko výpovědní nájemní lhůty (§ 560 c. ř. s.) - lhůty ni~
~olif ost~tní před~isy ~ ;ýpovědi z r:áj~u a pachtu - platí dle §~ 21,
2 nahr. zak. pro vypoved nehospodanClm nájemcům a osobám ze služebnosti bytu oprávněným, kdežto nájemcům hospodařícím musí se dátí
výpov~ď ve lhů5ě náhradovým zákonem předepsané (§ 12 a 18 a).
V danem případe však nejde o nájemné užívání místností nýbrž o uží,á~í ?,ámezdn~ (haj~ý): tu vůbec žádné zvláštní výpovědi zaměstnanci
uŽlvaJle,mu mlstnoslI ze služební smlouvy s vypovídanou hospodařící
osobou třeba není, nýbrž stačí výpověď osobě hospodařící.

Důvody:

Planá je námitka, že, dokud není rozhodnuto o nároku vlastníka ·na
propuštění ze záboru dle §u 11 záb. zák., nelze dáti výpověď. Tento
náhled je zřejmě protizákonný, jak z následujícího plyne. Státní pozemkový úřad chtěje ty které nem?vitosti př~vzíti, ;nusí toto zamý'šlené pře

'1 '

vzetí oznámiti soudu, by o nem vlastmka uvedomll (§ 2 nahr. zak.),
načež soud vyzve vlastníka, by se do 30 dnů od doručení vyjádřil, zda
a kterak uplatI'íuje nárok na propuštění dle §u 11 záb. zák. (§ 3 tam že ),
uplatní-li vlastník nárok ten, koná se o něm šetření a rozhodne se o něm
(§§ 5-7 n. zn. tamže). Avšak dle §u 23 téhož zák. nové znění jest výpověď přípustna, když se 0110 oznámení zamýšleného převzetí dle §u 2
aspoň současně s ní podává, nevyžaduje se tedy nic jiného, než aby,
když výpověď se podává, také oznámení to se podalo, pakli nebylo podáno již dřív, naprosto však se nevyžaduje, by se vyčkávalo oné 30denní
lhůty, jež vlastníku k uplatnění nároku dle §u II zák. přísluší, neb aby
se dokonce vyčkávalo rozhodnutí o tomto nároku. Opačný náhled docela zneuznává jasný předpis §u 23, jehož úmysl je zřejmý a s nímž se
i předpisy §u 5-7 -úplně~rovnávají. Nejvyšší soud už bezpočtukráte
podrobně vyložil, že ustanovení toto (23) jest pro vlastníka sice o sobě
poněkud kruté, zůstavujíc ho v nejistotě, které pozemky bude a které
nebude musiti po uplynutí výpovědní lhůty vyklidíti (§ 20), že však
zákon vědomě nadal Státní pozemkový úřad výhodnějším postavením,
než jak by rovnost stran a tudíž přímočárná spravedlnost ,Žádala neb
dovolovala, neboť chtěl mu úkol jeho co nejvíce usnadniti, důvěřuje
v něj jakožto v úřad - v pouhou soukromou stranu by důvěru takovou
klásti zajisté se rozpakoval - že vlastníku zbytečných obtíží činiti nebude, nýbrž dbáti bude ochoty a kulance se zájmem státu a pozemkové
reformy slučitelné. Ve skutečnosti však je právo docela zřejmě takové:
zabrán jest všecek pozemkový majetek osoby, je-li ve smyslu zákona
veliký (§§ 1 a 2 záb. zák.), zabrána jest tedy i ta část, n.a jejíž propuštění má dle §u 11 záb. zák. nárok, proto může býti vypověděna i tato
část, právě proto, že i ona je zabrána (§ 12 náhr. zák.) , a jestliže po
výpovědi bude propuštěna, vymaže se případná poznámka záboru a
oznámené zamýšlené převzetí se zruší (§ 7 náhr. zák. nové znění), a
rozumí se samo sebou, aniž by to byl zákon musil výslovně stanovít, že
tímto zrušením oznámeného převzetí pozbude účinnosti i výpověď, ježto
slouží právě jen převzetí (§ 13 záb. zák., § 12 náhr. zák.) a s ním tedy
odpadá. Ale dále: Dle §u 23 k výpovědi dokonce stačí, podává-li se
současně s ní návrh na poznámku záboru, pakli tento není posud poznamenán. Je-li tedy již zábor poznamenán anebo se současně s výpovědí
o jeho poznámku žádá, pak není oznámení zamýšleného převzetí vůbec
podmínkou výpovědi. Jak lze tedy tvrditi, že podmínkou výpovědí je
rozhodnutí o nároku na propuštění dle §u 11 záb. zák., který mťrže býti
vznesen ještě 30 dní po doručení oznámení, jehož v tomto případě vů-

čís.

2892.

Přerušení valutových sporů (natízení ze dne 21. dubna 1921, čís.
173 sb.z. a n.).

~ízení ne~ze přerušitič má-Ii akciová společnost, vystupující ve sporu
proh tuzemCI, dle spolecenské smlouvy sídlo v tuzemsku kde jest i do
r~istříku zapsána, Lhostejno, zda správa jest vedena ve Vídni kde jest
'
tež Odbočka do rejstříku nezapsaná.

(Rozh.ze dne 4. září 1923, R I 759/23.)

II

I

II

Řizení o žalobě firmy ve Frýštátě ve Slezsku proti firmě v Mladé
U?leslavl . s o udp rve s tol i c epřerušil, ježto se stala spornou
Dlena . mezI stranami. Rek u r sní s o u d nařídil prvému soudu by
vyčkaje pravomocI, dále ve věci jednal. D i\ vod y: Mezi stranami jest
slce.~pOrD':,. vokteré měně závazek, vzniklý před 26. únorem 1919 jest
s~ln.'tl. D~lsl predpoklad §u 1 písm. cl nařízení není však dán. jest prokaz ano vyplsem z obchodního rejstříku krajského soudu v Mor. Ostravě
ze (~"~ 7. dubna 1920~'. ž,e sídlo žal~jící :irmy od r. 1907 bylo a je až do
dnesl1l doby :e FrY,scate, tedy na uzeml republiky Československé a že
I:ebyla a n~l1l. zapsana žádná její filiálka ve Vídni. Také sídlo žalované
fIrmy dle vyplsu z obchodního rejstříku krajského soudu v Mladé BoleslaVI ze dne 13. ledna 1923 je stále v Mladé Boleslaví, tedy rovněž
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na území republiky Československé. Přes to je prvý soud toho náhledu,
že i na tento sporný závazek použiti dlužno nařízení o přerušení sporů,
poněvadž prý z té okolnosti, že faktura vystavena byla ve Vídni a také
splatnost fakturovaného obnosu určena byla ve Vídni, usuzovati dlužno,
že »majitelé účtu« měli v té době sídlo ve Vídni, tudíž mimo území
republiky Československé. Názor ten je však právně mylným, neboť
majitelem účtu jest žalující akciová společnost, tato měla jediné sídlo
ve Frýštátě ve Slezsku, tedy na území Československého státu a jen
toto sídlo je výlučně směrodatným pro otázku přerušení sporu, čemuž
nasvědčuje i ustanovení nařízení ze dne 22. prosince 1922, čís. 377
sb. z. a n., jímž doplněn § 1 nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173
sb. z. a n. a prodloužena platnost nařízení toho do 31. prosince 1923,
dle něhož na sídle firmy nemění ničeho ani ta okolnost, že má nějaká
firma, ač-li nejde o banku, úvěrní ústav, neb ústav pojišťovací, odštěpný
závod v druhém státě. Tato samojediná okolnost stačí k posouzení, zda
, je vyslovené přerušení řízení zákonem odůvodněno, aniž třeba zde zabývati se otázkou hmotněprávní, totiž které místo dlužno v tomto pří
padě pokládati za splniště a v jaké měně má se závazek splniti, jak to
číní napadené usnesení, na něž v tom směru i stížnost odpovidá.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolací stížnosti.
Důvody:

V §u 75 j. n., kterýž upravuje obecné sudiště právních podmětů,
nenáležejících k osobám lysickým, pokud nespadají pod ustanovení
§u 74 j. n. (platné pro erár, země a obce), a stanoví, že obecné sudiště
těchto právních podmětů se řídí jejich sídlem, ovšem se uvádí, že se
v pochybnosti pokládá za sídlo to místo, kde se vede správa. Ale při
akciových společnostech nevznikají v té příčině žádné pochybnosti,
neboť sídlem akciové společnosti jest vždy místo, určené ve smlouvě
společenské a zapsané do obchodního rejstříku (čl. 209 čís. 1, čl. 210
odstavec druhý čís. 2, čl. 214 odstavec druhý obch. zák.); toto sídlo
jest rozhodné, akciová společnost nemůže míti několik sídel, zejména
nezakládá ani odbočka druhého sídla a tudíž druhého obecného sudiště. Proto nesejde v tomto případě na tom, zda snad správa žalující
akciové společnosti byla vedena ve Vídni, aniž na tom, zda žalující
společnost měla ve Vídni skutečně odbočku, arci nezapsanou, zakládající po případě zvláštní sudiště dle §u 87 j. n., což žalobkyně ovšem
popírá, tvrdíc, že měla ve Vídni jen prodejní kancelář, prostředkující
obchody; nýbrž pouze a jedině na tom, že sídlem žalující společnosti
ne jen dle čl. 209 obch. zák., nýbrž také dle §u 75 j. n., byl a jest Fryštát
na území Československé republiky, jak 'patrno z předloženého výpisu
z obchodního rejstříku. Je-li tomu, tak, není tu předpokladu §u 1 lit. C
nařízení vlády ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb.z. a n., prodlouženého nařízením ze dne 22.prosince 1922, čís. 377 sb. z. a n., pro pře
rušení sporného řízení, a dovolací rekurs žalované, domáhající se toho,
by změnou usnesení 'rekursního soudu bylo obnoveno usnesení prvého
soudu, jímž přerušení bylo vysloveno, jest bezdůvodným.

čís.
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Dopravní řád železniční.
Objednávku vozů k výhrad?ém~ použítí dlužnoučín!ti 'p!~emně v n~:
kladním listě po případě též ustne anebo konklndentnnnl cmy. Nestacl
však, bylo-li vozů ve skutečnosti užito pouze k dopravě zboží odesílatelem.
(Rozh. ze dne 4. září 1923, Rv I 330/23,)
Žalobkyně zaslala postupně vídeňské firmě, zá~ilky prázdnýc!, sudů:
Jednotlivé zásilky vážily 1900-3300 kg, otevreny vagon byl vsak JImI
vždy naplněn, Dráha předpokládajíc u každé zásilky váhu po 5000 kg,
předepsala dovozné 'dle třídy A místo na základě sku~ečné váhy dl:
třídy ll. žalobě na dráhu o vrácení přeplatku ,P r o c e s n I s o udp rve
st 0'1 i c e vyhověL D ů vod y: Dle předpisů tarifů, pro tuzemsko platících (díl 1. odd. B od 1/1. 1918) rozeznává se objednávka vozů stranOU k »v Ý hra d n é m u p o u žit í« (A 1. Č. 1 i) a dle tarilu c'íl 1.
odd. A platného od 1. ledna 1910 a §u 63 žel. dopř. ř. objednávka vozů
o b Y č e j n á, jež má býti učiněna písemně ~ stani,čního ~řadu. Př,i onon:
druhu objednávky jest předepsáno, by v naklad11lm hste bylo vyslovne
uvedeno »k v Ý hra d n é 01 U P o u žit í«. Dle posudku znalce namnoze dráhy československé nahražují tuto písemní doložku »k, výhradnému použití« pouhou ústní žádostí k výhradnému použití nebo
i konkludentními činy, z nichž dá se souditi na vůli stran (čl. 278,
279 obch. zák.), že chtějí vozu objednaného pro sebe výhradně
použíti, na příklad, když vůz ten si strana sama uzamkne;. zaplombuje nebo jiným způsobem dráze znemožní, by nemohla daÍ1 do
, něho příklad ku zboží, když vůz není plně využit prostorově nebo váh?u.
Soud má prokázaným dle předložených nákladních li~tů, že žádný z I~.t.ch
v tOllltO případě neobsahuje písemné doložky k vyhradnemu pOUZlti.
Také se zřetelem na výpovědi svědků nemá soud prokázaným, že žalující strana žádala ústně svým zástupcem o objednávku vozů k výhradněmu použití nebo jinými zevními okolnostmi dala nějak na jevo, že vozy
ty žádá k výhradnému použití. žalobkyně sice vozů svým zbožím (prázdnýmisudy) prostorově zúplně využila, dala je odeslati na určitou stanici,
avšak tyto okolnosti nejsou rozhodné pro posuzování otázky, zda bylo
vozů použito výhradně. Také nepadá na váhu, že nákladní listy mají
připsáno tužkou poznámku »strana naložila vůz objednán«, neboť není
tam uvedeno »k výhradnému použití«, mimo to žalobkyně popírá, že
to psala ona nebo někoho k tomu zmocnila, a také rukopis odesílatele,
jenž psal nákladní listy, jest zcela odlišným od rukopisu pisatele této
poznámky. Dospěl tedy soud, uváživ všechny tyto okolnosti, k závěru,
že zásilky nebyly zásilkami vozů k výhradnému použití stranou objednaných, nýbrž byly to objednávky vozů obyčejné po rozUmu tarifu díl 1.
odd. A. a §u 63 žel. dopr. ř. Tím, že strana sama svými lidmi naložila,
Ušetřila jen dráze práce a nákladů, patrně jen proto, by se vypravení
sudů urychlilo, a musila přes to dráze poplatky stojného zaplatiti. Dráha
také nemůže žádati vyšší dovozné v tomto případě se zřetelem k tomu,
že bylo plně využito ložní váhy vozů, neboť s takovými případy musí
Civilul rozhodnuti_ v.
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počítati při

objednávce obyčejných vozů, jak výslovně znalec potvrdiL
O d vol a c í s o ud rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
O ů vod y:
Odvolací soud, potvrdiv rozsudek, odsuzující žalovanou stranu podle
žalobní prosby, posoudil věc správně po právní stránce. Pro právní posouzeni věci rozhodny byly předem železniční tarify nákladní, uvedené
v rozsudku procesního soudu a obsahující ustanovení, že vybírá se tariiní dovozné za 5000 kg zboží bez ohledu na skutečnou váhu jeho (jak
učinila žalovaná dráha v tomto případě) tehdy, přistaví-li železnice na
návrh odesílatelův, učiněný v nákladním listč pro zásilku, podanou jedním nákladním listem, vůz k výhradnému použití. Předpis tento vyžaduje tudíž, by návrh na výhradné použití vozu učiněn byl písemně
v nákladním listě, Oovolatelka připoušti dodatně, že žalobkyně neobjednala vozu výslovně k výhradnému použití, poukazujíc jedině na to, že
snad nějaký orgán dráhy zapomněl na tuto poznámku. Tímto důvodem
není ovšem třeba blíže se zabývati, naopak je uznati, že rozhodnutí odvolacího soudu shoduje se úplně s uvedeným předpisem. Odvolací soud
převzal dále skutkové zjištěni procesního soudu, že čsl. dráhy nahražují
písemný návrh ústní žádostí nebo konkludentními činy, z nichž dá se
souditi na vůli stran, že chtějí objednané vozy k výhradnému použití,
a uvedl příkladmo některé z těchto činů. Z dalších zjištěných skuteč
ností usoudil, že jednání žalující strany při objednávce vozů nebylo takovýmto konkludentním činem. V tomto směru šlo o právní posouzení
věci, t. j. o podřadění určitého jednání pod pojem zvyklosti, zakládající
určitý právní poměr, avšak i tu je souhlasiti s odvolacím soudem, že
nešlo o objednávku vozů k výhradnému použití, byť i vozů ve skuteč
nosti použito bylo pouze k dopravě sudů, 'žalobkyní naložených. Dovolací soud nemůže stanoviti zásaóu) že v každém případě, kdy železniční
vůz naložen je zbožím, jež při využití ložné plochy váží méně než
5000 kg, může dráha od strany požadovati dovozné připadající na
5000 kg bez ohledu na skutečnou váhu. Zásada ta není odllvodněna ani
platnými předpisy ani prokázanými zvyklostmi. Dovolání poukazuje na
to, že zboží naložila žalobkyně, a že pro využití ložní plochy bylo dráze
znemožněno jiné zboží přidati. Tyto okolnosti nemění na věci ničeho.
Nákladní listy znějí každý na určitý počet sudů a ne na vagonové zásilky, vagony nebyly stranou zamčeny, tak že dráha mohla jak zbožím,
tak i vozy disponovati, ložní prostor byl využit, což by bylo nastalo
i v případě, kdyby totéž zboží byla naložila dráha sama, majíc je dopraviti na určité místo podle dopravní smlouvy. Z těchto okolností nelze
souditi na objednávku vozů k výhradnému použití, a nebyla dráha opr§vnčna požadovati dovozné připadající na tento případ.
čís.
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Předpisu §u 20 (2) po,iišť. zákona nutno použiti i tehdy, když smlouva z doby před 1. lednem 1918 stanovl sice lhůtu, dle §u 20 (2) pří
pustnou, neukládá však pojišťovně povinnosti, by učinila pojistníka

pozorna na následky nedodržení žalobni lhůty.
(Rozh. ze dne 4. září 1923, Rv I 450/23.)

"'I'
žalované pojišťovny proti následkům povinžalo?ce ?yl pOJ~t~~ů u latných dle stanov, dle vše06ec~ých"eodmí
nosti ruceblll dle ,:a . h P p~jistce zahrnutých, a žalovana POJlsťovna
nek v návrhu obsazenyc, ~. bnosy které povinen jest na základě
se zavázala nahrad~t za ~ ~:e ~znání 'nebo smíru ústavem schváleného,
soudcovského r?zs~ u .ne oraněn; a poškození zdraví až do 20.000 K
platiti a sice pn telesnem P , u nebo na zdraví poškozenou osobu,
za každ5lU u~mrcenžo~o.b~sa~,n~ to na dobu od I; du?~a 19,1,3 ,až, do
1920 utrpěl v lomu zalullclho tezky uraz
r,ikdy vsak VIce ne 22 ,,,
1. dubna 1923. One ; nJna
ávo latn' m trestním rozsudkem okresdělnik čeněk H., a byl ~alob~:sť:pke~ dl! §u 335 tr. zák., ježto opOl11eního soudu uzn~n vI~Y'~aP H a zaviněn a odsouzen byl k peněžité ponutím jeho byl uraz ~n í v-trvání 4 ďní. žalobou pak domáhal se žakutě 200 K nebo do ve:en že žalovaný ústav je povinen, aby mu nalobce tO;1O, by bylo..u:c~no, obnosu 20000 K obnosy, k jichž placení
hradil do v~še pOJI,steneh? 'k H-a a' z důvodu zmíněného trestního
žalobce z duvodu urazu cen a
, s o udp r v é s t o I i c e ža;ozsudku b,ude ~dsou~en. ~ r ~uc ~ ~~~bU určovací dle §u 228 c. ř. s.
lobě vyhovel. 0 u v o y; J. e
žádá prokázán jest tím, že nea zájem žalobcuv,naL!r:elll toho, ;;:' úraz;vé pojišťovny dělnické pro
sporno jest a takc zpsteno dOPlse1922 že úrazová pojišťovna a Všecechy v Praze. ze dne 12. du~~a. proti žalobci nároky z důvodu úrazu
obecná nemocn;ce "! Praze, v~nat seJI
ání náhradní povinnosti ohledně
- 'k H a a ze zalovany us av uzn
, h ' lb'
cen a , . ' t k' dl §u H podmínek pojišťovaclc za o Cl
nároků těch odmlta, a z~ aJ. ,e, aloby na uznání náhradní povinnosti.
uložena jest pOVlllno.st
po ~m z, .
k že úraz čeňka H -a nespadá
žalov~~ý, ú~t~v ~a;"~:n~r~~t::l~bt~J~~n;řipadě jest zbaven pojišťovaci
do ~OJISt~nI: ;~ z~r~z H~ŮV zavinil žalobce vědomě zúmyslným jednáním,
povmno~ I,)CZ o
romlčena dle §u 14 podmínek pojišťovacích. Pokud
led~ak,.ze. taloba ~,ťe 'est v §u 2 pojišťovacích podmínek stanov,eno,
g!V; pnoj~t~J :;lo!če~} jsou nárokyze škod, jež pOjištěn~k neb~ nel;~~
'"
'eho vědomím zlomyslně způsobil. V trestním ro.zsti, u o resn.'
jlnyds J. t d vozeno že úraz způsoben byl opomenulIm zalobce a Jest
, .
§ 68
'
) K Iyby však se i vzalo za
sou u les o
tímto rozsudkem soud vázán ( 2
c. r. s.. (
,,'
prol{ázáno, že žalující jednal proti výslovným .upozorn':llll? lm;. I;1-a,
by nepodkopával v lomech, nebylo by lze mlUVIt! o to~., ze za o h~e l~~ť
čeúka H-a zlomyslně způsobil, neboť zlomyslno,~t ,y tu ~o a ~ 1
'en tehdy, kdyby jednal přímo s ú,!'yslem, abI cenek H. uraz ,utrpel,
Ldyby te.civ úraz jeho "astrojil. Nelll tu tedy pr~pado dle §u .14 p~sm. e)
poj. podmínek, pojištění vylučující, a má, so~dlll ~v~r na zaklade ,trestních spisů okresního soudu za zjištěno, ze ura.z cenka H-a spada, pod
pojištění, převzaté žalovaným ústavem dle pOjl,stk~ ze dne..31. b.~e:na
1913 dle §u 1 poj. podmínek. Pokud nruhe namllKy se tyce, zjlsteno
.
jest nesporným přednesem stran á dopisy žalovaného ústa,:u zalobcl
ze dne 8. října 1921, ze dne 4. listopadu 1921 a ze ~~e 10. kvetna 1922;
že žalobce byl žalovaným ústavem odmítnut dne 8. nJna, 1921; Dle ~u ~ c
poj. podmínek žaloba na uzná~í po,,-i~nosti, úst~vu k nahrade m~.~l ,byt!
vznesena na příslušný soud nelPozdcp 6 meSlCU P? tom,. kdy pO]lste,:ec
obdržel zamítavé rozhodnutí ústavu, jinak právo zalobm zamkne. Jezto
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pak žaloba podána byla dne 18. května 1922, zamítnutí žalovaným ústavem stalo se 8. října 1921 (4. listopadu 1921), jak shora zjištěno, jest
tím zjištěno, že žaloba byla podána po 6 měsících po těchto zamítavých
dopisech. Promlčení žalobního nároku dle názoru soudu přes to nenastalo, ježto ony dopisy neměly náležitostí §u 20 zákona ze dne 20. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. Dle ustanovení §u 167 shora cit. zákona platí
předpisy §u 20 i na životní pojistky, které v době vydání cit. zákona byly
v platnosti, a ježto smlouva pojišťovací, o niž se jedná, uzavřena byla
dne 31. března 1913, nutno ustanovení ta i na ni vztahovati. Dle §u 20
cit. zákona mohou sice strany ujednati., že bude pojišťovatel sproštěn
závazku plniti, nebude-li nárok na plnění do určité doby přiveden ku
platnosti u soudu. Lhůta nesmí však činiti méně než 6 měsíců a počítá
se uplynutím dne, kterého pojišťovatel zamítl pojišťovací nárok, proti
němu vznesený, doporučeným dopisem vůči pojistníkovi nebo oprávněnci, udávaje lhůtu a právní následek jejího opomentí. Jest tedy výslovně stanoveno, že dopis musí obsahovati udání lhůty a právní následek jejího opomenutí a tohoto ustanovení § 14 poj. podmínek nemá,
a nastupuje tudíž na místo ustanovení §u 14 podmínek ustanovení §u 20
cit. zák. a nemůže se dle §u 22 cit. zák. dovolávati žalovaný ústav ujednání dle §u 14 podmínek, jež se v neprospěch pojistníka uchylují od
předpisu §u 20 cit. zák. Zamitavé dopisy žalovaného ústavu ze dne
8. října 1921 a 4. listopadu 1921 neobsahují ani udání lhůty ani právní
následek jejiho opomenutí, a odporují tedy výslovným předpisům §u 20
cit. zák. a nemůže proto lhůta 6 měsíců, do níž pojistník má své nároky
vůči pojišťovně žalobou uplatňovati, býti počítána ode dne podání těchto
dopisů. Dle toho nelze mluviti o tom, že žaloba jest promlčena, a jeví
se býti tedy i druhá námitka žalovaného ústavu tím, co shora bylo uve- .
deno, vyvrácena. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y:
Klamným není názor prvého soudu, nýbrž názor odvolatelův. V §u 167
zákona ze dne 20. prosince 1917, čís. 501 ř. zák., jest výslovně stanoveno, že, je-li ve smlouvě pojišťovací o lhůtním omezení nároku pojišťovacího ustanovení odchylné od předpisu §u 20 cit. zák., platí ustanovení zákonné, nemluví však nikde pouze o délce lhůty té, naopak označuje .dotyčný předpis §u 20 cit. zák. jaksi zkráceně »die Befristung des
Vers~che:ungsanspruches«, lhůtní omezení nároku, což nelze naprosto
vykladatl tak, Jako by se to vztahovalo pouze na délku lhůty, nýbrž na
vsechno to, co ohledně tohoto »Befristung« »Ihůtního omezení« v zákon~ jest výslovně a striktně předepsáno. Tomu svědčí jak gramatický
tak I logIcký výklad, neboť nejen délka lhůty, nýbrž a to hlavně vědomí
pojištěncovo o následcích jejího nedodržení, jest t~ důležitým Činitelem
v zá~oně, jenž měl na mysli hlavně zájmy pojištěnců. Byť byla lhůta
p~o zalobu sebe delší, nebylo by pojištěncovi pomoženo, kdyby nemusil
byÍ! na to upozorněn, že pozbude nároku, když lhůty nedodrží. Nedopushl se tedy prvý soud, vykládaje takto předpis zákona, žádné chyby,
naopak však hledí žalovaná strana výkladem zákona zmařiti právě to
co bylo jeho podstatným účelem.
'
Ne j v y

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:
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ty'ká napadenému rozsudku nesprávné právní posouzení
I
. t pry' pravne
"
'
, .Dovo am
.. vysměru. Dle názoru dovolate Iky Jes
my Inym
V~CI v ,~voJImt visko obou nižších stolic, dle něhož žalobce nezavinil
s ano
,
"d t' b ' I
'
P, redevslm
"ka H-a zlomyslně a mŮže proto pravem z~ a I:" y z~ ova,na
ur~~, cen
,
ala závazky žalobcovy vůči úrazove POJlsťovne, Jezto
pOJI,sťovn,~ p~evz odle §u 14 lit. e) poj. podmínek, pojištění vylučujícího:
nelil t~ ~npa u Pastává stanovisko že J'en nároky ze škod z lom y s I II e
Dovolalll sal<lO
' .JSou z POJIS
'''t''
'
h b zu nedbalostí) způsobených
elll vy1ou ceny,
(t~dy, n: r~ o že zlý úmysl jest vykládati v tomto případě ve smyslu.
ma vS,a za'ko'la J'ako nepřímy' zlý úmysl (dolus indirectus). Avšak alll
h o za Ol
, , . poneva
' d 'z I. d
l '111 d'Iree tus
trestlll
"
'kl du nelze pOJ'ištěnl,vylouclÍ!,
o us
pn tomto vy a
.
, "
'I
k tk b ť I do
'd
kládá úmysl směřující ke spachal1l trestne ~o s u u; y
re
pt P?, se vy'sledek nebyl pachatelem přímo chtěn. Ze by byl zalobce v tas aVIVSI
..
. t h t
"d
kovém zlém úmyslu jednal, pro to neposkytujI s~lsy o ,o o spo~u za :
ného podkladu, neboť v jednání žalobce, ktery pres to, z,e byl vyslo~ne
, . , NI a ačkoliv znal předpISY k provozovalll kamennych
'§ 6 t' ht . t k'
upozornen 111 Z , •
~omů, hlinišť a pískových jam, zvláště ustanovem ll, ec .? 1,n~ fU Cl,
'd'l 'e ska'la J'est podkopána a že proto snadno uraz dellllku, praa ve
"h
'"
t
...
.' e,
h z J'a'me' nastati . může ' přes to poskozene
o na neb
ezpecne
CU]U':IC V ,
.
",,'
kmIs
do
poslal nelze spatřovati zlý úmysl al1l pnmy al1l II e prIm y, )a
o:
volatelka míni, nýbrž pouze nedbalost, ovšem velnl1 ?,rubou. ~Im p~~~
také další dovolací důvod, uplatněný podle §u 503 CIS. 2 ,c; r. s., Jer~
s atřu'e dovolatelka v tom, že odvolac~ SOU?'. z~upv vyse uvede ne
,zl?mysfanovJisko, nedoplnil řízení důkazy nabl~nutYn:1 zalovanou
sInosti žalobce výslechem inž, M-a a po~ko~eneho H-~. ~yty~a-I~ dovolatelka dále napadenému rozsudku, opet pk? nesp~av!,e ~ravlII ~o
souzení věci, že odvolací soud zamí~l llámi!ku ~alovaneJ ~~ narok zazalovaný je promlčen, ježto žalobce neuplat~:I, naroku z ,poJIstk~ v ~mlu
vené. lhůtě šesti měsíců po tom, kdy pO]lstenec obdrzel zamltave rozhodnutí ústavu, sluší podotknouti, že promlčení žalobcova naroku nastati nemohlo, ježto dopisy ze dne 8. říjn.a 1921 ,a ze dr;e 4. ~Is~~pad~
1921, jimiž žalovaný ústav nárok žalobcuv odmltJ, nem~~y nalez.lto~Í!,
předepsaných v §u 20 zákona ze dne 23. proslllce 1917, CIS. 501 r. ~ak.
Vývody dovolání, pojicí se k tomuto bod~,. neJsou s to, by. vyvratlly
správné důvody odvolacího soudu, k IIIn1'2 Jest pouz~ dod~!t, z~ promlčení tu není z důvodu §§ 20, 22, 167 čís, 10 shora Cltovaneho zakona.
Ze slova »úprava« v tomto §u sluší dovoditi, že nejde jen, o odchy~nou
I h ů t u, nýbrž o celou úp r a v u v §u 2? (2) stanoven~u, ~e !edy predpisu §u 20 (2) sluší pou~íti i tehdy, kdyz smhlUv~ uza~rena pr~,d 1. lednem 1918 stanoví sice Ihutu dle §u 20 (2) Cltovaneho zakona pnpustno~,
neukládá však pojišfovně povinnost učiniti pojištěnce pozorna na na:
sledky nedodrženi lhůty žalobní způsobem uvedeným v §u 20 (2) druha
věta citovaného zákona.
čís. 2895.
v

,

"

.o

Vedlejší intervenient jest oprávněn podati"opr~v?ý pros!ředek, tře
bas hlavni strana nevstoupila do opravného r!Zem, Jen kdyz se opravného prostředku nevzdala.
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úmluva nájemce s pronajímatelem, že nepronajme ve svém domě
nikomu místnosti k provozování podniku téhož odvětví, jakým jest podnik nájemcův, nepříčí se dobrým mravům a lze pro porušení její umluviti pokutu ve smyslu §u 1336 obč. zák.
(Rozh. ze dne 4. září 1923, Rv I 627/23.)

:'1

i'!'

žalobce najal v domě žalovaného krám za účelem provozování klenotnického závodu a ujednal se žalovaným, že, pronajme-Ii žalovaný
ve svém domě jinému místnost ku provozování klcf1Otnického závodu
nebo obchodu s perlami neb drahokamy, zaplatí žalobci pokutu
10.000 Kč. Ježto žalovaný proti této úmluvě pronajal ve svém domě místnost klenotníku Juliu T -ovi, žaloval ho žalobce na zaplacení pokuty
10.000 Kč. Julius T. přidružil se k žalovanému jako vedlejší intervenient. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobci 5.000 Kč
a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Námitka žalovaného, že úmluva
příčí se dobrým mravům a jest proto dle §§ 878 a 1295 obč. zák. neplatnou, jest vyvrácena posudkem znalce, na základě něhož se zjišťuje,
že žalobce má důvodný zájem na tom, by druhý klenotník neměl závodu v domě žalovaného a že se žalobce proti tOlJ1U zajistil úmluvou pokuty. Námitka žalovaného, že pronajetím krámu Hugonu T-ovi nebyla
žalobci způsobena škoda, nemá významu, ježto nárok na smluvenou
pokutu není odvislým od. průkazu škody. O d vol a c í s o u d k odvolání žalobce a vedlejšího intervenienta žalovaného rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání vedlejšího intervenienta.
Důvody:

Především

sluší otázku žalobkyně, zda jest vedlejší intervenient,
když hlavní strana nevstoupila do opravného řízení, oprávněn se dovolaji, zodpověděti kladně. Dle §u 19 c. ř. s. musí intervenient přijmouti
právní rozepři ve stavu, v jakém jest v čase jeho přístupu, nesmí se
tedy ocitnouti v rozporu s proc.esními úkony hlavní strany. V takovém
rozporu se vedlejší intervenient podáním dovolání v této rozepři neocitá, poněvadž se hlavní strana nevzdala opravného prostředku (§ 208
čís. 1 a § 472 odstavec druhý c. ř. s.). Je proto jeho dovolání dle §u 19
odstavec prvý c. ř. s. právně účinné, neboť neodporuje procesním úkonům hlavní strany. Dovolání nelze však přiznati opodstatněnost. Dle
§u 1336 obč. zák. smluvní pokuta - dle marginální rubriky (pokud
tyto ve sbírce zákonů sO!1dních se nevyskytujíce, nýbrž jsouce jedině
ve knižním vydání, mají význam výkladného prostředku) »náhradní peníz« - jest zavázaným (dlužníkem) s I i b o van é plnění pro případ
nesplnění, nebo nepořádného splnění, aby věřiteli nahrazena byla způc
~obená újma. Zavázal-li se žalovaný vedle nájemní smlouvy žalobci, že
llepronajme ve svem domě obchodní místnost klenotníku, jinak že by
byl povinen zaplatiti pokutu 10.000 Kč za s:lisonu, sluší přisvědčiti napadenému rozsudku, že jde o smlouvu vedlejší vedle lJájemní jako hlavní
smlouvy, že touto vedlejší smlouvou uznal žalovaný žalobcův zájem, aby
sev domě, v němž si najal obchodní místnost, neusadil podnik stejného
oboru, a že vedlejší smlouva měla býti zajištěním hlavní úmluvy, Ztoh Cl
také plyne, že nejde ani o smlouvu uedovoleilOl), ani o stÍ!loul'~ dobrÝtn

mravům

se příčící, že není uplatňované vadné neúplnosti odvolacího ří
zení v tom že nebyl doplněn znalecký důkaz druhým zl1'lkem a že nebyl připuštěn důkaz výslechem stran o pravé vůli smluvních stran, pol'vadž se tato dle §u 914 obč. zák. dá ze smlouvy nájemní a o smluvní
~~kutě bezpečně vyzkoumati. Ned?,volenost a pr0.tI,?r~vnost. nespoč~vá
v tom, když se majetník domu zavaze po dob~ trva~l najem~I?o pomeru
chrániti náiemníka určitého oboru POd~'lkoveho pred. so.utezl podr;lku
stejného oboru ve stejném do,?č, neb~t Jde o smluvm. za~azek, jeJZ SI
majitel domu uložil dobrovolne, .bez n,;pkeho donucem, jez 0.statne a111
nebylo tvrzeno, závazek samotny vyplyva z praVIdel a pocÍ1vemu styku
se nepříčících zvyklostí hosp?dářského života, je čas~vépo dobu trv~ní
nájemního poměru obn:e~eny, J,e Slce, ale ,napred znamym, o?m:zen:l?
vlastnictví je však take jeho vyronem a vyronem svobody pravmch Clnův. Dovo'latel chce ještě zase v dovolání těžiti z toho, že prý nájemní
smlouva byla prodloužena ze zákona (o ochraně nájemníků), leč oclvolací soud, při pojiv se k právnímu názoru prvé stolice, správně vyslovil že věc tq' nemá pro posouzení rozepře váhy, poněvadž smluvní pokuta zažalována jest za rok 1921, tedy za dobu, když smluvní lhůta nájemní ještě neuplynula. Stejně nezávažnou jest okolnost, že .ž.alobky?ě
'nájemními právy, davši .na nějaký čas spo.mý krám do p0:In.ajmu, dale
disponovala a tím se obchodního" sml~vm pokr~!?~ ~hraneneh~ podmkání na nějakou dobu vzdala, ponevadz podle zj1ste!l1 napadeneho roz~
sudku prvé stolice jde jenom o přechodné zastavem obchodu vyvolane
vysvětlitelně určitými poměry, při čemž je také zjištěno, že žalobkyn,ě
jako prvotřídní firma má i na dále nezkrácený zájem, aby se v dome,
o který běží neusadil klenotník. Ostatně při smluvní pokutě (§ 1336
obč. zále) v'ý š e škody nepotřebuje nějakého důkazu, propadá, i když
z poruchy v plnění nějaká škoda ani ne.vzešla, led~ že by. s~l?uva určo
vala něco jiného. Proto jsou dovolael vyvody, ktere se ohlraj1 s k o d o :"
možností flebo 11 e m o ž n o stí š k o d y, na scestí, pokuta propada,
když žalovaný nějakou obchodní místnost ve svém domě »pronajme
k len o t n í k u nebo nějakému podniku, obírajícímu se prodejem ~erel
nebo imitacemi klenotů.« Ostatní tvrzení dovolací, že žalobkym vubec
nevzešla škoda nemá opory ve výsledcích celého řízení. Sporné věci
dostalo se v napadeném rozsudku, připojivším se také po právní stránce
ku správným a proto idovolacírn s~uden: s~íleným .důvo~ům prvostoličního rozsudku, právního posouzem spravneho, take dle CIS. 4 §u 503
Co ř. s. uplatněný důvod dovolací není opodstatněn.
čís.

2896.

Rozloučeno-Ii manželství jen z manželovy viny, náleži manželce výživa, přiměřená její nu~né poti'e~~ ~ stavu jměn~ bý.valéh~ ,manž.eta. Nárok dle §u 1256 obč. zák. nespoelva v §u 91 obe. zak., amz lze jej srovnati s nárokem na výživu dle §u 796 obč. zák., aniž vzíti zřetel na § 19
rozl. zák. Rozlukou přestává nárok manželky na drahotní přídavky, pro
manželku vyplácené.

(RQzh. ze dne 4. září 1923, Rv I 661/23.)
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Manželství stran bylo rozloučeno dne 25. června 1922 z viny manželovy. žalobě manželky na placení výživného a sice za dobu od 1.
března 1921 do 15. listopadu 1921 350 Kč, od tohoto dne pak 600 Kč
měsíčně pro c e sní s o udp r v é s tol i c evyhověl potud, že při
znal žalobkyni za dobu od 1. března 1921 do 15. listopadu 1921 mě
síčně 250 Kč, za Jobu od 18. července 1922 pak 180 Kč. O d vol a c í
s o u d k odvolání žalobkyně rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalobkyně potud, že jí mě
síční výživné pro dobu od 18. července 1922 zvýšil na 230 Kč.
Důvody:

V rozepři jde o dva nároky: prvý, sahajíci až do právní moci rozsudku soudu prvé stolice ze dne 25. června 1922, kterým bylo rozloučeno manželství stran z viny žalovaného, t. j. do 18. července 1922,
druhý od 18. července 1922 počínajíc, opírající se o ustanovení §u 1266
obč. zák. Pokud jde o nárok opírající se o § 91 obč. zák. sluší rozeznávati období od 1. března 1921 do 15. listopadu 1921 a období od 16. listopadu 1921 do právní moci rozsudku o rozluce, t. j. do 18. července
1922. V tomto druhém bylo o výživném žalobkyně rozhodnuto pravoplatným opatřením prozatimním ze dne 14. února 1922, v němž také
otázka přiměřenosti výživného rozhodnuta byla pravoplatně. Přisou
dil-li napadený rozsudek také v období od 1. března 1921 do 15. listopadu 1921 výživné ve stejné výši, jako bylo učiněno pravoplatným "patřením prozatímním v druhém období, nepochybil, neboť aní nebylo
tvrzeno, že skutkové předpoklady položené za základ pravoplatnému
vyměření výživného v usnesení ze dne 14. února 1922 byly jinačí í v období tomuto poslednějšímu předcházejícím, nýbrž dovolatelka tvrdí
pouze, že v o b o u obdobích vyměřeno bylo výživné příliš nízko a požaduje za oboje období výživné ve stejné výši. Pokud jde II druhý ná~ok, opírající se o předpis §u 1266 obč. zák., jest především zdůrazniti,
ze podle shora řečeného rozsudku rozlukového manželství stran rozloučeno bylo výhradně z viny žalovaného pro jeho prokázané cízoložství
~§ 13 písm. a) zákona ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n.). NeJde tedy O případ §u 1266 odstavec prvý obč. zák. »Nalezne-li se rozsudkem, že manželství se má rozloučiti, budiž manželovi, který jest bez
viny - úplně dosti učiněno.« Dle tohoto předpisu může na rozluce bezvinná manželka žádati také placení vdovského platu, totiž dle §u 1242
obč. zák. »to, co, pakli by ovdověla, na v Ý ž i v u se vyměří.« Co v sobě
výživa obsahuje, určuje § 672 obč. zák., totiž: potravu, oděv, obydli a
jiné potřeby. Při vyměření nároku dle §u 1266 odstavec druhý obč. zák.
nepřichází § 91 obč. zák. v úvahu, neboť zmíněný nárok předpokládá
manželství rozloučené, už po právu neexístující. Také hy nebylo sprav~dhvo, když rozloučená manželka, vůči bývalému manželi po rozluce
CIzí žena, zbavena je povinností v §u 92 obč. zák. uvedených, aby zů
st.ával~ v držení práv§u 91 obč. zák. Jinak zase nemůže býti zaměňo
van narok dle §u 1266 odstavec druhý obč. zák. se slušnou výživou
§ 96 obč. zák., neboť v tomto případě dle pramenů ( srovn. ZeiHerův
navrh - Ofner, Prot. I. str. 466 f) nárok na výživu má tutéž funkci jakou ji má jinak povinný díl, totiž určuje míru toho, co může manžel' po-

.1

, dovati v případě když hyl z dědické posloupnosti vylo1,lčen nebo te-

~~amentem opomedut. Také nelze bráti zřetel na § 19 zák6na ze dne 22.

předchozí ujednání
k ve't na 1919 , čís. 320 sb. z. a n., jenž předpokládá
108 b'
.k . k ' . d
stran nebo soudní rozhodnutí dle §u. 106 a.
o ~. oza ·č p oz I . opouští možnost nového spořádání maJetkovych pomeru P?ra~em p:ava.
Z těchto úvah plyne, že rozloučené, ale na rozlu~e bezvmn.~ l;,anzeIce
náleží v připadu §u 1266 odstavec druhý .??č. zak. .mlmO)m,ec co ~~~
bylo uplatňováno v této rozepři, tako~.~ vyz~va, ktera Je ~nm;rena lell
nutné potřebě a stavu jmění (tedy pnJlllovemu stavu) by~aleho ma?~
žela. »Úplným dostiučiněním« sluší sice dle §u ~3?3 .obč. zak. r?zumet~
náhradu utrpěné škody, poskytnutí náhrady z~,usly ZIsk a za zpusobe~a
příkoří, ale jelikož bylo žalováno jenom o Vy:;IVU, a tu ~rcl ve,dl.e ~a
hrady škody také jako o »ušlý zisok,«' pak .ovsem, Jehkoz ~a. ~sly zl~k
sluší pokládati jen to, co někdo muze očekavah podle obyceJneho pruběhu věcí (§ 1293 obč. zák.), tedy zisk pra~d~po~~bný: nikoli, je~
možný, a pouze poctivý zisk, nelze P?chyb.o~ahč.'e v~zlvne ro~!oucene:
ale na rozluce bezvinné manželky muže byh mereno Jenom JeJI vlastl1l
nutnou potřebou, a proto mu~í ~tti hl~děno,~ výděle~né .s~hop?osti ejí ,
když je sama s to ku opatřel1l vyzlvy JI P?uzlh. a musl 3yt! take hlede!,?
ku ostatním povinnostem zákonitým manzdovym, .kdyz za~on d.opou~l!,
aby se jich podjal, aby v nové man~elstv~ vstoup!1 a ~,anzelske. povmnosti plníl. Poněvadž rozlukou manz~lstvl .a novy~ snatk;m nar~~, na
ony příspěvky, kterých poskytuje ~tat svym za~es~na~~~m z pnčmy
ulehčení jich manželských a rodmnych pO~!I1nosl!, prenasl se na, manželku a děti, jichž manželství po rozluce dale trvalo, tedy ohledne pravoplatně rozloučené manželky nemůže býti považován jako její vlastní
nárok - nemůže býti dle čís. 2 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací spatřován v tom, že odvolací soud nevyšetřil z úřední mocí, oč žalovaný jako ženatý úředník bral měsíčně více, nežli svobodný úředník.
Po právní stránce arci nemůže žalobkyně jako rozloučená manželka požadovati pro sebe těchto na zákonitou manželku určených přídavků
státnich a to dokonce v Ý hra dně. Ale jinak slušelo částečně dle čís. 4
§u 503 c. ř. s. uplatněnému· důvodu dovolacímu přiznati opodstatně
nost. Vyměřil-Ii napadený rozsudek v období od pravomoci rozlukového
rozsudku výživné pouze měsíční částkou 180 Kč, sluší uznati, že právem byl dovolatelkou po této stránce uplatněn dovolací důvod dle čís. 4
§u 503 c. ř. s., poněvadž toto výživné dosahuje stíží 11 % čistého pří
jmu měsíčního žalovaného manžela a poněvadž, je-li přihlíženo ku zjištěným a v napadeném rozsudku uvedeným okolnostem, nelze toto výživné považovatí za přiměřené. Proto bylo s použitím shora vytýčených
zásad a s přihlédnutím ku zjištěným okolnostem výživné zvýšiti na
230 Kč měsíčně, a proto bylo v této míře dovolání přiznati úspěch.

t

čís.

2897.

Ředitelství státního dluhu není oprávněno stěžovati si do rozhodopatření soudů ve věcech umořovacích, aniž činiti návrh dle §u 42

nutí a
,j. n.

.
(Rozh. ze dne 4. září 1923; N I 76/23.)

13.39

133.8
Žád~st ředit;lství státního dluhu,. řizená na Nejvyšši soud, by bylo
;18nese111 krajskeho soudu v Chebu jako soudu rekursního ze dne 28.
~:rvna 1923 zruš~l1O a uzn~no, že se v~hovuje rozkladu navrhujícího
uradu proti vyhlas ce okresmho soudu v zlutici ze dne 14. května 1923
~ ž~ jest .tent? so.ud, povin,en zr~šit! svou vyhlášku a uveřejniti toto zru~e.111 v Ured11\m liste j,akoz 1 v Ustredním oznamovateli, byla Ne j v yš-

S 1 m s o II d e!TI zamltnuta.
Důvody:

, Jde 0. vyhlášku okresního soudu,~ žlutici, jíž bylo k žádosti Josefa
K~aJv ITI,ajltel: .~nlyna v L., zavedeno nzení za účelem umoření dluhopiSlt
valecnych pUjcek rakouských, ztrativších se žadateli a o usnesení krajsk,~ho soudu v ~hebu jako soudu rekursního, kterýl~ž nebylo vyhověno
strznoslI, podane proti této vyhlášce ředitelstvím státního dluhu v Praze.
Jm,~nov~né .ředitelství opír~ svůj nynější návrh o ustanovení §u 7 čís. II
nanzell\ vlady republiky ceskoslovenské ze dne 23. března 1921 čís,
109 sb, z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 22, prosince 1920 čís,
686 sb. z. a n. o zřízení a působnosti Ředitelství státního dluhu v Praze
vytýkajíc jednak nepříslušnost okresního soudu v žlutic i k zavedeni
u~nořovacího řízení, jednak formální vadnost vydané vyhlášky. Dle §u 7
ČIS. II zmíněného nařízení náleží ředitelství státního dluhu »v příČině
amorlIsací státních dlužních úpisů a kuponů dávati příslušnému soudu
vyžádan,é. zprávy a ústřední státní pokladně poukazy k výkonu amortisace; mlh v patrnosti nesprávné nebo vadné edikty amortisační' dbáti
toho,- aby nepříslušné nebo nesprávné eclikty nebo nálezy amo:tisační
nevesly v moc práva, a z a t í rn ú čel e m vésti s e s o II dem cl 0tyč ~ Ý m potřebnou korespondenci a, neměla-li by úspěchu, pod a t i
z p,r,a v u ~ I n I s t e r s t v u f i n a n c Í.« Z toho jest patrno, že právo
stl Z n o stl do rozhodnutí a opatření SOl1(ů ve věcech amortisačních
~editdství státního, dluhu přiznán'o není, Nejvyšší soud pak mim o p 0rad s,t o II ~ nem oprávněn měniti nebo rušiti rozhodnutí nižších soudů.
T~koveto pravo nelze. v tomto případě odvoditi ani z ustanovení drue
~eh? ?dstavce §u 42 j. n., neboť j.ednak příslušel by návrh tamnaznaceny len nejvyššímu správ'nímu úřadu, jímž není ředitelstvÍ státního
.dlr:hu, jednak by vadilo ustanovení třetího odstavce §u 42 j. n., dle ně
hoz »vyrok ve. smyslu odstavce 1 a 2 nemůže se státi, překáží-li mu
v~hl!dem k. d?vodu zma\ečnoslt dosud závazné rozhodnutí, učiněné
tyr~lZ, nebo J1nym soudem.« Bylať příslušnost okresního soudu v žluti ci
pyave v tom případě, o který jde, výslovně uznána rozhodnutím NejvyšS~?? ,soudu ze dne 5. prosince 1922 č.j. R I 1383/22 (čís. sb. 2073)
VIZIClTI1 nejen nižší SOLJdy, nýbrž i N~jvyšší s o u d . , '
,
čís.
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.Finanční prokuratura není povolána přijati výpověď' ze zabraného
majetku, jež dána clrlíevnímu 0llročl.

Plná moc právního zástupce arcibiskupstvi k zastupování ve věcech
pozemkové reiormy vztahuje sei na přijelí výpovědi zel zabraného
statku.

(Rozh. ze dne 4. září 1923, R II 307/23.)

Výpověd' Státního pozemkového úřadu ze zabraného majetku če
lila proti ar c i b i s k u pst v i O. a žádala, by doručena byla »dle
předpisů o doručování žalob« arcibiskupství tomu do rukou právního
zástupce Dra Julia A., advokáta v O., čemuž prvý soudce vyhověl. Na to
podal proti výpovědi té. stížnost tento advokát Dr. Ju li u s A.
v právním zastoupení jmenovaneho arclblskups tví, a, předkládaje opis plné moci, arcibiskupem mu udělené ze dne
7. března 1923, která dle výslovného znění jest neobmezená a obsahuje
mimo jiné i stať, že jmenovaný zástupce oprávněn jest také zahajovati
spory a že oprávnění a zmocnění jeho vztahuje se zejména ku hájení
zájmů arcibiskupstvÍ a jeho statků ve všech pojednáváních dle zákonů
o p o z e 111 k o v é r e for m ě, jak zákona záborového, přídělového,
n á hra d II í h 0, tak i ostatních s nimi souvisejícícp., jakož i k nim 11?ležitých nařízení, ...... a kdekoliv dle zákonů a nařízení těchto jedná
se o právech, povinnostech a závazcích vlastníka, už í vat e I e neb
o s o b Y h o s pod a ř í c í, jest zvláště oprávněn, závazná prohlášení
právoplatně činiti - uplatňoval, že tato plná moc neopravňuje ho k při
jetí této výpovědi, poněvadž prý neobsahuje zmocnění k přijímání žalob a nevyhovuje tedy §u 18 (2), náhr. zák., dle něhož výpověcl' má býti
doručena dle předpisů o doručování žalob, tedy dle předpisu §u 106 c.
ř. s., a uplatňoval dále, že doručení výpovědi mělo se státi do rukou finanční prokuratury, která je k soudnímu zastupování církevního jmění
povolána, a žádal za zamítnutí výpovědi. Rek u r sní s o u d stížnosti nevyhověl, maje za to, že předpis §u 18 (2) náhr. zák. porušen
nebyl, an prý Státní pozemkový úřad, navrhuje doručení k rukám Dra
A" předpokládal, že tento má plnou moc k přijímání žalob, a Dr. A.
prý měl, nepokládal-li se za oprávněna k přijetí výpovědi, oznámiti to
jak soudu tak arcibiskupství, jež prý se má obrátiti na soud s pří sluše
ným návrhem o správné doručení.
N e j vy Š š í s o u. d nevyhověl dovolací stížnosti arcibiskupstvÍ.
Důvody:

D~vody rekursního soudu nejsou případné, neboť nezodpovídají
vývody stížnosti. Stížnost se zodpoví, zodpovědí-li se tyto otázky:
a) zda k soudnímu zastupování arcibiskupství jakožto církevního obročí proti výpovědi Státního Pozemkového úřadu povolána je finanční
prokuratura a b) v přípildě, že se tato otázka zodpoví záporně, další
otá~ka, zda plná moc Dra A. opravňuje ho ve smyslu §u 18 (2) n. zn.
!jáhr, zák. i k přijetí výpovědi. Ad a): Na tuto otázku odpovíriáNejvyš~í soud z4porně. Dle §u 2 čís. 9 instrukce pro finanční prokuratury
ze dne 9. bř.ezna 1898 čís. 41 ř. zák, zastupuje finanční prokuratura CÍrkevní jmění ja~qž i jmění duchovních obročí, pokud jde pin t e g rit u
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km e n o v é hoj měn í, nikoliv však, pokud jde o běžné u žit k y.
Jde tedy o to, zda jde při výpovědi o podstatu či o pouhé užitky. výpověď je výpovědí z h o s pod a ř e n í, tedy z obdělávání a sklízení
pozemků, zkrátka z těž e n í u žit k ů, nedotýká se tedy nijak podstaty, nedotýká se vlastnictví, které jedině i k podstatě se vztahuje
(§ 354 obč. zák.). Poněvadž právě tomu tak, tedy se tato výpověď
vlastniku vůbec nedává, není-li zároveň osobou hospodařicí, nýbrž »dává
se« toliko a jedině osobě hospodařící, a vlastníku, je-li od ní rozdílný,
se pouze »doručuje« (§ 12 oproti §u 18 (2) náhr. zák.). Dává se tedy,
je-li nemovitost propachtována nebo v cizim užívání nebo požívání,
pac h t Ý ř i pokud se týče už í vat e I í neb p o ž í vat e I i, že však
těmto žádné právo k podstatě nepLsluší, jest v zákoně zřetelně vyjádřeno: pachtýř má právo jen na užívání, užitky (§§ 1090, 1091 obč.
zák.), a o užívateli a požívateli zákon výslovně praví, že se podstaty
dotknouti nesmí (§ 504, 509 obč. zák.). I když tedy je vlastník osobou
hospodařící a výpověď dlužno dáti tudíž jemu, dotýká se ona i tu jen
užitků a nikoli podstaty. Ovšem že zábor sám dotýká se co nejrozhodněji a v plné míře vlastnictví a tudíž i podstaty, ale o tu otázku při výpovědi z hospodaření nejde, o té se rozhoduje jiným úkonem Státniho
pozemkového úřadu než výpovědí, totiž prohlášenim, správněji řečeno
konstatováním záboru, které .je obsaženo v žádosti za poznámku záboru (§ 16 záb. zák., § 8 vl. nař. ze dne 9. ledna 1920 čís. 61 sb. z. a
n.), pokud se týče oznámením zamýšleného převzetí (§ 5 záb. zák. a
§ 2 a násl. náhr. zák.), úkony to, z nichž ten neb onen musí výpovědi
předcházeti neb aspoň s ní zároveň býti předsevzat (§ 23 náhr. zák.),
a proti těmto úkonům, jež se vlastnictví ovšem dotýkají. může vlastník
vlastnictví své, podstatu hájiti. Finanční prokuratura tedy k soudnímu
zastupování církevního obročí proti výpovědi z hospodaření, dané dle
§§ 12 až 25 náhr. zák., povolána nenÍ. Přichází proto na řadu § 44 zák.
ze dne 7. května 1874 čís. 50 ř. zák., jenž praví, že spr~va jmění biskupského řídí se dle nařízení v té příčině statutárně platných. Tuto otázku
netřeba v tomto případě zkoumati, ježto ani sama stížnost netvrdí, že
by správa statků arcibiskupství O. statutárně nepříslušela dočasnému
arcibiskupovi, jenž právě plnou moc Dru A. vystavil.
.
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Ad 2. Zbývá tedy jen otázka, zdali tato plná moc opravňujc Dra A.
k přijetí výpovědí. Výraz §u 18 (2) náhr. zák., že výpověd' doručiti
dlužno osobě hospodařící »dle předpisů o doručování žalob« neznačí
. k
'
,
]U stěžovatel se domnivá, že plná moc musí obsahovati výrok, že zástupce je oprávněn žaloby přijímati ~ vždyť tu ve skutečnosti o žalobu
~~jde, ale není mu ovšem. také vyhověno tím, že Státní pozemkový
urad navrhne, pko zde učinil, by se »dle předpisů o doručování žalob«
výpověď doručila k rukám právního zástupce strany vypovězené nest?;r~je se vůbec o otázku, zda zástupce ten dle své plné moci k přijetí
JeJI Jest oprávněn. Neboť výraz »dle předpisů o doručování žalob«
vztah.uje ~e př.edevšímna o s o b u, které doručiti dlužno, kdežto způ
sD.b, Jak, Je otazkou podřadnou, která tu' sporna není a obtíží nepůsobí.
Vyraz »dle předpisů o doručování žalob« odkazuje tedy na § 106 c. ř.
s., dle něhož se žaloba doručiti má žalované straně samé anebo jejímu
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Výkaz o daňových nedoplatcich proti zůstaviteli jest exekučním
titulem i proti dědici, třebas pohledávka nebyla přihlášena k pozů
stalosti.
Okolnost že hodnota pozůstalosti k úhradě zůstavitelových závazků
nestačí neb~ jest již vyčerpána, nemůže dědic uplatňovati rekursem
proti povolení exekuce, nýbrž jen žalobou•
(Rozh. ze dne 5. září 1923, R I 785/23.)
Erár domáhal se povolení exekuce proti Anně T -ové jako dědičce
po Josefu T -ov i na základě výkazu nedoplatků daní, opatřeného doložkou vykonatelnosti, vystavenou příslušným úřadem, kterýž svědčí
pozůstalosti po Josefu T-ovi a sice vymáhal na Anně T-ové, kteréž
podle pozůstalostních spisů byla odevzdána třetina pozůstalosti, z celého daňového nedoplatku jednu třetinu. P r v Ý s o u d zamítl exekuční návrh, ježto vymáhaná pohledávka nebyla v pozůstalostním řízení
přihlášena ani později dědici uznána, a že tudíž není pro ni titulu exe-
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kučního.

Rek u r sní s o u d ex·ekuci povolil. D ů vod y: Stanovisko
prvého soudu nelze uznati správným. Exekučním titulem jest tu výkaz
nedoplatků daní, kterýž odpovídá požadavkům §u I čís. 1~ ex.
a jehož správnost nepřísluší soudu přezkoumávatl. Okolnost: ze dane,
o něž se jedná, nebyly přihlášeny ku projednání pozllstaloslI a nebyly
dědici uznány, jest pro povoleni exekuce zcela nerozhodnou, neb~ť
podle §u 548 obč. zák. dědic přejimá přijetím dědictví všechny zavazky zůstavitele, na jehož místo ve smyslu §u 547 obč. zák. nastupuje,
s výjimkou zákonem uložených pokut, k nimž nebyl zemřelý odsouzen,
takže nepřihlášení pohledávky k pozůstalosti nebrání tomu, by nemohla
býti pozdějí protí dědici uplatňováno, a na uznání pohledávky dědicem
ovšem jsoucnost její není nijak závislou. výkaz nedoplatků zní sice na
pozůstalost, avšak i pozůstalost neodevzdaná ve smyslu ustanovení poslední věty §u 547 obč. zák. nastupuje na místo zůstavitele samotného,
tedy zastupuje jeho osobu, kteréžto postavení odevzdáním pozůsta
losti přechází na dědice. Lze tedy i na základě titulu exekučního vydaného ptoti pozltstalosti vésti exekuci přímo na dědice. V tomto pří
padě vede se sice exekuce na veškeré movité jměni dědičky Anny T -ové
a nikoliv jen na část jeho, jež připadla jí z pozůstalosti Josefa T-a,
ač se přihlásila k dědictví s dobrodiním inventáře a ručí tedy ve smyslu
§u 802 obč. zák. za pozůstalostní dluhy jen, pokud pozůstalost stačí.
I to však odpovídá zákonu, neboť z tohoto zákonného ustanovení vychází, že dědic takový ručí za pozůstalostní dluhy po odevzdání pozůstalosti sice jen do výše jmění pozůstalostního, avšak v mezích těchto
i svým vlastním jměním, a ze spisú pozltstalostnich jest patrno, že čisté
pozůstalostní jmění připadlé Anně T-ové, částku na ní vymáhanou pře
vyšuje.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

!.

Důvody:

Dovolací rekurs je bezdůvodný, správné věci i zákonu vyhovující odůvodnění napadeného usnesení nebylo vyvráceno stížnostními,
vývody. Vymáhaná pohledávka nepozbyla právní účinnosti tím, že nc"
byla přihlášena ku pozůstalostnímu řízení. Je to pohledávka daúová,
nepodléhající ve příčině uznání její likvidnosti v pozůstalostním řízení
nějakým projevům dědiců. Přenáší se na dědice mocí §u 548 obč. zák.
Nebylo potřebí, by byla vzhledem ku §u 9 ex. ř. připojena k exekučnímu
návrhu odevzdací listina, na kterou se vymáhající strana v návrhu odvolala, poněvadž pozůstalostní spisy jsou u exekučního soudu, jenž je
jinak zároveň pozůstalostním soudem, pouhé odvolání na odevzdací
listinu tedy dle §u 7 ex. ř. postačilo úplně. Podmínečně k dědictví se
přihlásivší dědic ručí arci za zůstavitelovy závazky dle §u 802 obč.
zák. jenom potud, pokud stočí pozůstalost, leč v usneseni exekuci povolujícím je takové obmezení nemožným, poněvadž dědic s výhradou
ručí po odevzdání pozůstalosti také vlastním jměním, a okolnost, zdali
a pokud je pozůstalost vyčerpána dluhy, může býti zjištěna jenom právním pořadem. Dědici jest zachováno, by námitku vyčerpané pozůsta
losti, pokud se týče její nepostačitelnosti uplatnil žalobou dle §u 35 ex. ř.,
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Není určitým stanovením lhůty, jehož se vyžaduje kU,~fl1louv~ před
běžné (§ 936 obě, zák.), byla-Ii za války stanovena urcrtou Ihutou po
uzavření

míru.
(Rozh. ze dne 5. září 1923, Rv I 432/23.)

Dne 16. října 1918 zavázali se žalovaní I,:ajitelé pYYI bžaklObkynti, Ž"
ji prodají pilu za 136.000 K, a prohlásili, že .zlls:ano,: za o ym s, Oll,t ~
nabídkou ve slově do 6 měsíců po uzavřem mlru. Zalobu, domahaj1cl
se na žalovaných, by vydali žalobkyni listinu, ~c?opnou ku vkladu vlastnického práva žalobkyni ku pile, o b a n I z s I, S o u d y zan1!tly; o .~
vol a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů vod u: Soud odvolacl b<;re
za základ svého rozhodnutí skutečnosti v napadeném ~?zsudku prvym
soudem zjištěné, jmenovitě ujednání stran ze dne 1~. nJna 1918, ': ze
dne 10. listopadu 1918. Ve směru tomto vzal procesm so,:d za zl~steno,
že, když se strany na kupní ce!:ě 13~.000 K dohodly, zalovane odepřely kupní smlouvu ihned uzavntJ, a ze. pak bylo mezI :tr~na~l1 smluveno že žalující strana teprve až za pul roku po uzavrem mnu bude
oprá~něna, reality žalovaných koupiti, do, té, doby však ~e b~d~ pouh~u
pachtýřkou realit. Že tomu tak, tomu svedčI dod~te~ uJ",d?am, spolecníkem žalující firmy Janem O-em podepsan], v I;emz ,uvadl ,se do slova
totéž co udal svědek 1.. Touto smlouvou vsak narok zalob111 po rozumu
záko~a založen nebyl. Tímto ujednáním bylo mezi stranami pouze
smluveno, že v budoucnosti uzavrou o průmyslovém podniku a realitách
žalované strany kupní smlouvu, takže při správném výkladu po rozumu
§§ 6 a 914 obč. zák. tento právní úkon nelze podřaditi žádnému jinému
zákonnému ustanovení, než onomu, jež stanoveno jest v §u 936 obč.
zák., jednajícímu o smlouvě předchozí. Toto zákonné ustanovení však
předpisuje, že předběžná smlouva jest pouze tenkráte závaznou, když
doba, kdy zamýšlená stranami smlouva uzavříti se má, jest zcela určitě
označena, což sleduje ten účel, by strany nebyly ve volné disposici obmezovány déle, než výslovně v předběžné smlouvě se uvolily. Této
u r čit O s t i při smlouvě, o niž zde jde, nikterak není, neboť bylo
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sice stanoveno, že po uplynutí šesti měsíců po uzavření míru právo
žalující strany vznikne, že dobou touto počne, ale nebylo nikterak
určeno, jak dlouho toto oprávnění má trvati, takže při tomto stavu věci
bylo by žalovaným na neurčitou dobu zabráněno, majetkem volně disponovati (viz rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 18. listopadu 1875,
čís. 6759). Mimo to bylo určení »po uzavření míru« za poměrů, jaké
byly dne 16. října 1918, naprosto nejasným, připouštějíc jak výklad,
že se tím rozuměti má pouze ukončení války, tak i výklad uzavřeni a
schválení mírové smlouvy a nevylučujíc onen stav, v němž zavládnouti
měly normální poměry mírové.
Ne j vy Š š í· so u d nevyhověl dovolání.
Důvody:
Uplatňován

jest dovolací důvod dle §u 503 čís. 4 c. ř. s., i jest tedy
soud dovolací dle §u 504 c. ř. s. vázán skutkovýmí zjištěními nižších
stolic a zejména tím, že dodatek ze dne ID. listopadu 1918 k původní
úmluvě ze dne 16. října 1918 byl učiněn vážně a ne pouze na oko. Dle
původní listiny ze dne 16. října 1918 šlo ovšem o nabídku dle §u 861
a 862 obč. zák. s delší smluvní lhůtou pro závaznost oferentek, ale
správným jest názor druhé stolice, že po doplňku ze dne 10. listopadu
1918 jest úmluvu považovati již za smlouvu předchozí dle §u 936 obč.
zák., při níž je i druhá strana vázána. I poukazuje se v tomto směru
na správné vývody napadeného rozsudku; správnosti jich svědčí zejména okolnost, že veřejný společník žalující firmy Jan O. sám v dodatku ze dne 10. listopadu 1918 opravil rčení, že žalující firma »chce
převzíti« sporné reality, ve rčení, že »převezme« je po uplynutí pachtovní doby, kteráž trvá až do šesti měsíců po uzavření míru. Opačný
názor dovolat elky vysvětliti lze jen tím, že ani v dovolání nechce uznati
správnost zjištění nižších stolic o podstatě dodatku ze dne ID. listopadu
'918. Zcela správně vyslovil odvolací soud, že tato předběžná smlouva
jest neplatná, ježto nebyl po rozumu §u 936 obč. zák. určitě stanoven
čas, kdy jest uzavříti smlouvu hlavní. Při hlavních smlouvách nevadí
v jistém směru neurčitost lhůty k plnění, a lze splatnost závazku určiti,
způsobem v §u 904 obč. zák. uvedeným. Avšak smlouva předchozí
k své platnosti vyžaduje určité stanovení lhůty a za takovou určitou
lhUtu nelze uznati lhůtu, počínající dnem neurčitým, jakým byl v tomto
případě pro strany den uzavření míru. Že strany pod uzavřením míru
nerozuměly den, kdy se říše rakousko-uherská shroutila (28. října 1918),
patrno z toho, že ještě v listině z pozdějšího data (10. listopadu 1918)
•• emluví se o uzavření míru jako o události již nastalé, nýbrž budoucí.
Takové určeni lhůty k uzavření hlavní smlouvy jest dle §u 936 obč. zák.
nedostatečno a jest taková předchozí smlouva neplatna, Není tedy nárok
zalobní, založený na této předchozí smlouvě, v zákoně odůvodněn.
čís.
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Dodání náhražky nebo napodobeniny místo umluveného cenného
zboži neni splněním smlouvy a kupitel nemá povinnosti čl. 347 obeh. zák.

'povinen by při každé doaávce ihned dal prováděti odObchodn ík nem
',..
/
borné zkoušky o podstate zbOZ1.
'
(Rozl1. ze dne 5, září 1923, Rv I 436/23,)
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odvoditi se snaží. Jest jisto, že žalovany e sOl ?uvy se za o, cem m
mu dodati p r a v o u modř - ultramarin - , coz dle 3'nalce Je,st slou,čenina »natrium aluminium sulfosilikai«, doda,I mu vsak, modr, ~tera,
'ak z'ištěno, neni ultramarinem, nýbrž modrym dehtovym, ba:vlv~m,
~raže;ýl11 na jemně mletých látkách minerálních, tedy ,vla,stne nahraz~?
ultralllarinu, To jest ovšem, hledíc k rozdílnému, s!ozem ~bo:, mod:l!
cela j'iného než pravá modř, jde tu o pInem zcela ]lneho nezl!
,
neco z ,
I'"
t ' t ' lobce
objedr,aného barviva, tlidíž o nesplnění osm ouvy ~ jlZ pro? Jes , za
oprávněn, ustoupiti od smlou~y adoma~aÍl se naraku ~ zalobe u,:edenýcho žalobce zachoval se vsak I dte cL 3,47 obc~, ~ak. a ,neplaven;
vytýká mu žalovaný opomenut~ v tomt~ smeru. Slozem. mo~re, dod~ne
žalovaným žalobci nelze proste na prvy pohled poznal!, coz plyne 1 ze
znaleckého posudku, dle něhož k určení látky, která, jes~ pod,~tatou
modře, o niž jde, jest potřebí chemíckého rozbo;u a vyzaduJe, tU?lZ toto
zjištění odborných znalostí. Takovýto chel:"cky rozbor ne;" vsak, kupitel povinen dáti předse~zí,ti, vž~yf,?le cL 347 obch, zak. ~e~1 ~~
uloženo, by ku přezkoumam ZbOZl pnbral ~nalce, Vady! ktere jedme
znalci jsou seznatelny, jsou vadami skrytými a, takovynu va~a~11 JSou
i vlastnosti sporné modře, které teprve odbornyOl prozkoumamm byly
rozpoznány, Zjištěno) že žalobce, jakmile tyto ,~ady ,zjištěny byly, nepradleně zpravil o tom žalova,ného, da~, mu Z~OZI, k dl~pOS1Cl, Za tohoto
stavu věci nelze žalobcovu naroku upnl! opravnenosÍl,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Zjištěno jest, že žalobce objednal pravý francouzský ultramarin, Při
zjišťování toho, co dodáno, nepřihlížel prvý soudce pouze k posudku

znalce, který ohledal dodané zboží jen zevně a shledati mohl jen ne-

čistotu a chemického zkoumání podstaty neprováděl, nýbrž vzal na
základě posudkLl Ústavu pro zvelebování (technologického průmyslo
vého musea) v' Praze a Všeobecného ústavu ku zk?umání 'potravin ~ři
české universitě v Praze za zjištěno, že nebyl dodan pravy ultramann,
Civiln! roz1lOdn'ltI. V.
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to jest natrium aluminium sulfosilikat, nýbrž modré dehtové barvivo,
sražené na jemně mletých látkách minerálních, kteréž barvivo technologické museum nazývá napodobeninou a všeObeCl1)T ústav ku zkoumání
potravin náhražkou ultramarinu a kteréž ani nehodí se ku všem účelům,
jako pravý ultramarin, Dodání náhražky nebo napodobeniny místo
vlastního cenného zboží není však, jak správně uvádí druh.á stolice,
splněním smlouvy a žalobce nemá povinnosti čl. 347 obch, zák" není
povinen zboží podržeti, a, zaplatil-li je, smí dle §u 1435 obč, zák. žá,
dati kupní cenu zpět. Rovněž i nárok na náhradu dopravného a na ušlý
zisk jest dle čl. 283 obch, zák. odůvodněn, ježto žalovaný, koupiv dle
vlastního nepřísežného seznání zboží označené pouze jako »Ia moctř«,
sám je prohlásil za pravý ultramarin, jak prvý soudce na základě nepřísežné výpovědi žalobcovy zjistil. Při svědčiti jest i názoru odvolacího
soudu, že obchodník není povinen, by při každé dodávce ihned dal prováděti chemické zkoušky o podstatě zboží a odkryl tak okolnosti, které
ani odborný znalec bez chemického rozboru nemohl zjistiti.
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Závazek k náhradě škody dle §u 1309 obč. zák. předpokládá v i n u
opomenutím povinného opatrování.
(Rozll. ze dne 5, září 1923, Rv I 438/23,)
, , Nedospělý Ot,:kar K, stříleje z flobertky žáby, těžce poranil nezlet!leho "arla V-a. zalobě tohoto a jeho otce na matku Otakara K-a p r 0ce s n1 s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. D ů vod y: Povinnost žalo~ané ~trany.k náhradě škody spočivá v §u 1309 obč. zák, poněvadž
JeJ1 povmnosh bylo, by svého chlapce Otakara K-a, dosud nedospě
lého, bedlivě opatrovala, a jest jisto, dle celého stavu věci ze žalovaná
tuto, ~éči za~edbala. Bylo její,přirozenou povinností, by přihlížela k nezl~t:lernu ,~vemu synu alespon v tom směru, zda nemá nějakých před
metu, J1m1Z by vzhledem k jeho nedospělosti a pro jich nebezpečnou povahu snadno k nějakému úrazu přijíti mohlo, Žalovaná nemůže se vy-'
mlouvah .~a to,. že chlapec navštěvoval III, třídu měšťanské školy a že
nebylo JeJ1 povmností chlapce stále na očích míti a nemůže se omlouvati ani tím, že nevěděla o tom, že se ve špýchaře' nějaká pistole nalézá.
O d vol Ta c í s o u d ~alobu zamítl. D ů vod y: Pouhá skutečnost, že
Otakar K J,;st ne,dospelym (~§ 21. a, 1308 obč. zák,.) nezavazuje ještě
~ama o sobe k nahradm povmnosh zalovanou matku, již v opatrování
JITlen?V~n~ syn jest svěřen; neboť ustanoveni §u 1309 obč. zák. před
pok~ada ,vmu . p;o. opominutí povinného opatrování, tedy samostatné a
nezavls1e zavmenI, které není v žádné souvislosti se zaviněním nedospělé ~soby ~amé. Kdo o ~áhradu škody žaluje, musi, jak se samo sebou
rozun;', dokazah zaklad zaloby, zejména tedy musí dokázati škodu a
V1l1U :al~.;'ané,ho (§ 1296 obč, zák.) , V tomto směru žalujicí strana neuvedld ,sak zadnych konkretl11ch okolností, z nichž by se dalo, byť
1 Jen z daleka, usuzovati, že žalovaná zanedbala povinnost dozorčí ku
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Důvcc1y:

S hlediska §u 503 čís. 4 c. ř, s. brojí dovolatel~ proti tomu, že odvolací soud neuznal na vinu žalovc..de pro zanedbam dOZOlU, na nedospělého syna Otakara K-a, ~ proj~vujfpři tO,m, názor, že k zava~ku dl~

§u 1309 obč. zák. se zavme111 a111 nevyhledava; Jdeť ply o ustano,ve,n;
zákona, vydané z ohledů právní slušnosti. Tohot?, n,ázoru nepro~ade)'
však dovolatelé důsledně, neboť zároveň dokládajl, ze opo111mulI pece
dle §u 1309 obč. zák. jest spatřovati již v tom, když osoba, dohledem
povinná, nevi o jednání a chování nedospělého, ač by ]1 bylo ';'USllo
nebo mohlo býti známo, K průkazu tohoto opom1l1utr bylo na, zalobcích, aby v řizení v prvé stolici k opodstatnění. sv~ho nahradl1lho, n~
roku uvedli a prokázali právě ony okolnosÍ1, z 111chz dovod'Í1 m1mlr, ze
žalovaná o chování svého syna, jež vedlo k poškození nezL Karla V-a
věděla nebo při náležité pečlivosti, k níž dle §u 1309 obč. zak, byl~ P,ovinna věděti musila a přes to ničeho nezařídila, by tomuto chovam UCInila přítrž. Tvrdí-li žalobci teprve v řízení ()pra~,ném, že nedospěl~ Ot:lkar K zcela veřejně s flobertkou chod11, z m stnlel a to na takovy zpu,·
.
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s~?~ ~e to nemohlo zůstati žalov~né tajno, je to před'nes opozděný, na
neJz Jako nedovolenou novotu zretele mítí nelze. Tyto a takové okolllOS~ ;9_1~želo, ž.alO?CŮ~l up.la!ni,ti v ~ízení v prvé stolici, to tím spíše,
kdyz zal ovana Jakekoh zavlnem pop rel a, a ježto tak učíníti opomínuli
obmezivše se na pouhé všeobecné tvrzení, že žalovaná nepřihlížela
k svému nedospělému synu, zůstal jejich žalobní nárok DO stránce zaviněr;í ~alované jakožto nez~ytného předpokladu pro její'závazek k náhrade skody neproveden a Jest rozhodnutí odvolacího soudu již z tohoto důvodu. plně "ospravedlněno. Není tedy třeba a vlastně ani pří
pustn? oblrat.1 se du~o.~y, kter~ doyolatelé !eprve v opravném řízení pro
VinU zalovane uplatnuj1, a dluzno Je proste poukázati na správné odů
vodněni napadeneho rozsudku, s nímž Nejvyšší soud plně souhlasí.
Čís.
!!

2903.

Nepřípustnost rekursu do usneseni odvolacího soudu jímž z věcných důvodů zamítl odvoláni, uplatňujíc! zmatečnost.
.'
Rozsah hmotného řízení sporu soudcem.
(Rozh. ze dne 11. září 1923,. R I 595/23.)
Žalobce domáhal se na žalovaném vydání různých věcí. Pro c e s n i
8.0.U cl P r v é s t O li c e žalobě vyhověl, o d vol a c í s o u d odvola,nl: pok~d ~pla~ňo,valo zmatečnost dle §u 477, čís. 9 c. ř. s. odmítl, ve
ve CI. same častecne mu nevyhověl, částečně mu vyhověl a vrátil věc
prvemu soud,u, by vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodL
N e J v y s S I S o u d odmítl rekurs žalovaného do usnesení odvolacího soudu, pokud jím bylo odvolání odmítnuto, jinak 'však vyhověl rekursu obou stran, zrušil napadené zrušovací usnesení a uložil odvolacímu soudu, by o odvolání žalované znovu rozhodl.
Důvody:

, Žalovaná firma, odvolala se z IX. odstavce roZsudku prvého soudu.
pred;m pro zmatecnost ve smyslu §u 477 čis. 9 c. ř. s. Odvolací soud
odmltl, správně zamítl odvolání v tomto směru v neveřejném zasedání
d~.e ll. dubna 1923. I~eku~s ža~ované firmy do tohoto usnesení jest nep:~pustn~m. Dle §u 519 c. r. s. Jest rekurs do usnesení odvolacího soudu
jJnp,ustnym .pouz~. v, přip,~dech pod ~ís. 1 až 3 taxativně vypočtených,
llch~ tu nenl. Zvlaste o pnpadu pod cís. 1 naznačeném nelze mluviti jehkoz dl~ tohoto zák.on;,ého předpisu jest přípustna stížnost do usne'seni
odv?l~clh? soudu, JI111Z bylo odvoláni odmítnuto. Tímto výrazem Se vyznacu]e, ze opr~vl~ý prostředek. ne,může dojiti povšimnutí, jsa nepří
pustnym, op0.zdenym, nebo formalne vadným, tedy z důvodů zevních,
pr~Í!v?u k vyraZl! »zamitnouti«, kde nesetká se opravný prostředek
s uspechem pro svou věcnou neopodstatněnost. V onom směru budiž
PO~~ázáno k p~edpisu §u 474 odstavec druhý c. ř. s., dle něhož v ne~~reJnél11 sezem zavrhne Se odvoláni nepřipustné neb opozděné (§ 471
CIS. 2 C. ř. s.) nebo formálně vadné (§ 471 čis. 3 c. ř. s.), dále k před-

pisu §u 507 odstavec prvý, c; ř. s., dle I:~hož n.áleží sO,udu l;vé stolice,
by odmítl dovolání opozdene nebo nepnp~stne a k pre?l?lsum §§ 526
odstavec druhý a §u 528 odstave,c ~rvy c. r. s., dle l11chz Ihned ~a~rhne .
se rekurs nepřipustný neb opozdeny a sou~u prve stohce. se uklada, by
odmítl nepřípustné rekursy .do ro.zhodnu~ SOU?u druhe stoh:~. Vykládá-li se tudíž výraz »odl11ltnouÍ!<'., leho,:. p~U~ltO v, §u 519 :'IS. I ~.
i'. s. v tom smyslu, jaký mu zákon vubec pnklada, dl,~zno dosp~tr ~ z~
věru, že v §u 519 čís. 1 c. ř. s. míněny i,sou ponze pr!pa,dy, o nIchz zakon zmíňuje se v §u 474 odstavec druhy c. r. s., tolIz pnpady, kde odvolání zavrženo odvolacím soudem jako nepřípustné neb opozděné neb
formálně vadné. Nelze však předpis §u 519 čís. 1 c. ř. s. rozšiřovati na
případy kde odvolací soud odvolací důvody naznačené v §u 471 čís. 4
a 6 c.
s. uznal věcně za neopodstatněné. O takový případ zde jde.
V odvolání byla uplatrlována zmatečnost rozsudku soudu prvé stolice
ve smyslu §u 417 čís. 9 c. ř. s. a odvolací soud uznal, že jí není. V pravdě
tudíž odvolací soud odvolání neodmítl, nýbrž jemu jako neopodstatně
nému nevyhověl. Slušelo se proto rekurs žalované firmy do tohoto usnesení odvolacího soudu jako nepřípustný odmítnouti. Jinak nelze rekursu
žalované firmy ani žalobcovu rekursu upříti oprávněností, pokud stěžo
vatelé domáhají se zruš'ení druhého usnesení odvolacího soudu. Dle
§§ 182 a 195 c'. ř. s. I;'á soud při líčení ovšem pl~~obit~ k tomt;, by důle
žité skutečnostI a pruvoc\y byly uvedeny, po pnpade doplneny a aby
vůbec byla dána všechna potřebná vysvětlení, avšak z těchto předpisů
nelze dovozovati soudcovu povinnost, by nahrazoval stranám právního
zástupce neíJO zasahoval do oboru působnosti tohoto. Věcí strany a jejího zástupce jest, by uvedl všechno, co nárok opodstatňuje neb aspoň
podporuje. Zanedbá-li tuto povinnost, pak padá toto zanedbáni jen na
její vrub (viz rozh. Nejv. soudu ze dne 12. března 1919 čís. Rv 1106/19
úř. sb. čís. 84). Odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudce předem
proto, že tento nepřiměl žalobce, jejž zastupoval advokát, k tomu,· by
svá udání co do prstenů doplnil a dŮl<:azy nabídl se zřetelem k námitce
žalované firmy, že tato obchod ohlednč, prstenů uzavřený žalobcem dodátečně schválila a že tento kupní cenu jí připsal k tiží v obchodních
knihách; dále má žalobce vzhledem k tomu, že tvrdil, že koupil 315 kg
koralového skla a že žalovaná z toho již prodala velkou část, udati, jaké
množství žalovaná firma v době podání žaloby měla v detenci, dále má
žalobce doplniti SVllj přednes se zřetelem na seznání svědků Huberta
K-a a Kurta D-a 9 náhrdelnících, pokud se týče o prstenech, konečně
má žalobce podati bližší popis sporných věcí, zejména má se vyjádřiti
o množství .a o druhu prstenů a alpakového nádobí, a vším tím umožniti rozsudečný výrok, způsobilý po případě k povolení exekuce. Tento
příkaz odvolacího soudu k manudukci obsahuje též příkaz k doplněni
žalobní žádosti a vybočuje, jak jest Zřejmo z hořejších vývodů, ze zákonných předpisů o materielním vedení sporu procesním soudem. Nehledíc k tomu není pravděpodobno, že by žalobce vůbec vyhověl takovému soudcovskému vyzváni, neboť, jak plyne z obsahu rekursu, považuje stěžovatel svůj přednes v prvé stolici za dostatečný. Zrušení rozsudku procesního soudu bylo by tedy zbytečným.
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• V době mezi rozhodnutím nižšího soudu a podáním opravného prostredku nelze řízení přerušovati z důvodu, že byla podána žaloba o obnovu. Přerušil-Ii soud přes to řízení, lze si do toho stěžovati.
(Rozll. ze dne 11. září 1923, R I 648/23.)
. Ve sporu bylo odvolacím soudem rozhodnuto dne 19. ledna 1923,
jeho rozsudek byl doručen stranám dne 26. února 1923, 11 dne 12. břez
na,,1923 byl~ p,odá~a žalo?a o obnovu. S o udp r v é s t o I i c e pře
!Ustl odvola~1 nzenr a odmltl rekurs do toho vznesený jako nepřípustný.
Rek u r s n I s o u d zamítl návrh na přerušení a zrušil usnesení prvého
s?udU, p.okud odmítlo rekurs jako nepřípustný. D ů vod y: Soud, opíla-ll se zaloba o obnovu o ustanovení §u 530 čís. 1-5 c. ř. s. musí a
opírá-Ii se o předpis §u 530 čís. 6-7 c. ř. s. může řízení odvolací lleb~
dovo!ací přeruší ti ~ to buď ~a n~vrh str~ny neb i sám od sebe (§§ 544
a 5~", c, r. s,), a zakon. v pnpade takov;m proti přerušení řízení nepři
po uStl, oplavneho prostredku (§ 546 c, r. s,). Smysl a účel tohoto ustanovenr Je ten, aby pro případ, že by bylo žalobě o obnovu vyhověno
n:byl? Hzení opravné prováděno nadarmo. Nezbytným předpokladen;
prerusenl opravného řízení ovšem je, by řízení odvolací nebo dovolací
bylo již zahájen,o, by však .ne?ylo ještě skončeno, ježto řízení, jež ~e
bylo dosu~l z~hajeno nebo Je JIZ ukončeno, nelze přerušovati. To praví
z~ela jasne predpls §u 544 c. ř. s., jenž dovoluje přerušení řízení opravndlO jen t~nkráte, byla-li žaloba o obnovu podána současně s opravnyl:' prostredKell1 (odvoláním neb dovoláním) nebo je-li řízení odvola~l, nebo, d?vol~cí ~osucl v běhu a jenž, jsa povahy výjimečné, musí
by tl vykladan presne. Z toho plyne, že v mezidobí mezí rozhodnutím
soudu od~.~lacího a p,o~áním dovolání řízení přerušiti nelze. Není k tol11U am pfl?~ny, neboí nZťnÍ odvolací je II konce a řízení dovolaCÍ není
do~ud zal;~Jeno a přerušení řízení v tomto období nemělo by jíného
pra,vl1lho uClIlku nez staveni a v důsledku toho prodloužení lhůty dovolaCl (§ 1?3 c. ř .• s.), což však není a nemůže býti účelem ustanovení.
§~ 54,4--:- 0 46 c. r. s. Z toho se však také dále podává že rekurs proti
prerusen; opravného řízení je jen tehdy vyloučen, byly~li pro přerušení
to, podmlllky v~ smyslu ustanovení §§ 544 a 545 c. ř. s.; tam, kde podnl1nk~ by splneny nebyly, ~odléhá nařízené přerušení arei opravnému
plost~eclku. V tomto pnpade byl spor, o jehož obnovu nynější žalobci
~SI~Ull, rozhodnut ve druhé stolici rozsudkem ze dne 19. ledna 1923
jenz, byl doručen žalujícím dne 26. února 1923, žaloba o obnovu byl~
po;la;Ja dne. 12~bře~na 1923" te~y v poslední den lhůty dovolací a téhoz dne bylo nzem odvolaC1 prerušeno, tohoto dne však nebylo dle
toho, co svrchu uvedeno, k přerušení řízení opravného zákonného dů
~~.du, neboť tehdy bylo, řizení odvolací již skončeno a řízení dovolací,
jezto dovolanr nebylo vubec podáno, nebylo dosud zahájeno. Vzhledem
k t~,!~U n~zbylo)v,než o~rávněl1é!llU rekursu strany žalované, J'ejž nutno
Po\\zovatr z.a.~npustny, vyhoveti a rozhodnouti tak, jak se stalo.
" e j v y ss I S o II cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Dovolací rekurs vychází sice ze správného předpokladu, Že soud,
k projednání žaloby o obnovu příslušný, může zahájené nebo trvající
řízení odvolací nebo dovolací podle §u 545 c. ř, s. přerušiti, avšak
mylně ztotožňuje pojem trvání odvolacího nebo dovolacího řízení s pojmem trvání sporu a dochází tím k nesprávnému závěru. Spor trvá, pokud není pravoplatně rozhodnut. Řízení před stolicí je však skončeno
vynesením rozsudku. Z toho plyne, že skončené řízení nemůže býti již
pře'rušováno. Přerušení, prvým soudem povolené, nemůže se tedy týkati skončeného již řízení, nýbrž jen lMty, pro právní moc a vykonatelnost rozsudku běžící, což však odporuje ustanovení §u !"í47 c, ř. s., že
podání žaloby o obnovu (bez přerušení odvolacího nebo dovolacího ří
zení) na právní moc a vykonatelnost rozsudku nemá účinku. Rekursní
soud došel tedy správně k úsudku, že v mezidobí mezi rozhodnutím
soudu odvolacího a podáním dovolání řízení přerušovati nelze, neboť
přerušiti lze jen řízení již zahájené a dosud neskončené. Strana, která
proti rozsudku prvé neb druhé stolice opravného prastředku nepodala,
mŮže se, podá-li žalobu o obnovu, proti vykonatelnosti rozsudku chrániti jen návrhem ve smyslu §u 42 čís. 2 ex, ř. Z toho vyplývá též nesprávnost názoru rekurentů, že měl býtí rekurs žalovaného proti po~o
lenému přerušení řízení podle §u 546 c. ř. s. jako nepřípustný odmítnut. Zákon nepřipouští rekursu, bylo-li rozhodnuto o návrhu podaném
ves mys I u § u 544 a 545 c. ř. s. Tyto paragrafy však předpoklá
dají jednak, že bylo řízení odvolací nebo dovolací v běhu, j;,dnak, že
bylo přerušení jich navrženo. Těchto předpokladů zde není. Rízení odvolací bylo skončeno a řízení dovolací nebylo zahájeno. Návrh, na pře
rušení netýká se tohoto řízení a nebyl pro!o.podán.ve ~m~sluo§§ 5~~. ~
545 c. ř. s., nýbrž směřoval ve své podstate jen k prerusenr lhuty, bezlcl
k pravoplatnosti a vykonatelnosti rozsudku. Rozhodnutí o takovém návrhn podléhá opravným prostředkům.
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Nepřípustnost pořadu práva pro nárok společenstva pekařů na smluvenou pokutu proti pekaři, jenž peJd přes zákaz pečivo.

(Rozh. ze dne 11. září 1923, R I 664/23.)
Žalující pekařské družstvo domáhal? se. na žalovaném. pekaři, své.~
členu, zaplacení smluvní pokuty 500 Kc, jezto pekl s n;dele na pondel!
č'erstvé pečivo a v pondělí je prodával. Pro c e s n I s o udp rve
s t o I i e e rozhodlo žalobě věcně, o d vol a c í s o u d zrušil napadený
rozsudek i s přeácrlOzím řízením a odmítl žalobu. D ů vod y: Každá
smluvená pokuta předpokládá dle §u 1336 obč. zák; hlavní, snrlou~u,
pro případ jejíhož nesplnění jest uml,:vena. .Zde vs~k nem takovet~
hlavní smlouvy, nýbrž základem pro zavazek zalovaneho Jest usnesem
valné hromady společenstva pekařů ze dne 6. září 1921, že s neděle na
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pondělí nesmí býtí čerstvé peclvo vyráběno aníž prodáváno. Před rozhodnutím otázky, zda žalovaný jest povinen zaplatiti 500 Kč, dlužno
zkoumati, zda zminěné usneseni valné hromady jest pravoplatné a zda
nelze v něm spatřovati pokus, pod pláštěm smluvní pokuty rozšířití
kárnou moc předsednictva družstva přes hranice §u 125 živil. řádu a
§ 20 stanov družstevnich. Dále bude třeba zkoumati, zda usnesení valné
hromady jest obmezením provozu živnosti (§ 113 živn. řádu) a zda
náleží ku pravomoci společenstva (§ 114 živn. řádu), stanoviti pondělí
za den klidu a požadovati od členů, by s.e pro případ nedodržení usnesení podrobili smluvené pokutě. Otázky tyto, jež jsou nerozlučně spojeny s řešením žalobního nároku, jsou však povahy veřejnoprávní, tak
že nikoliv soud, nýbrž živnostenský úřad jest povolán rozhodnouti, zcla
žalobní nárok jest po právu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

práva. Tomuto názoru nelze však přisvědčiti. Pohledávka vymáhajícího

věřitele zajištěna jestp?dle usneseni ze dne, 10. ~,ubna 1922 knihovním

právem zástavním. ~1111 .vz.nI"klo vymahaJlcl ve,nte1ce v)'s,ad111 pravo
uspokojovací z nemovltostt, Jez byla pro pohledavku dluzl11kem zastavena. Právo toto není tudíž obyčejným uspokoj ovacím právem, iež má
na zřeteli § 10 vyr. říz., nýbrž jest výsadným právem, dle něho~ takovíto věřitelé mají nárok na oddělené uspokojení svých pohledávek
z určitých předmětů dlužníh, kteřížto věřitelé, pokud jich pohledávka
sahá vylučují ostatní věřitele ze zaplacení z těchto oddělených před
mětů' (§ 48 konk. ř.). Jedná se zde tedy o tak zvané oddělovací právo
ve smyslu §u 11 vyl'. ř. (§ 11 konk. ř.), jež není zahájením vyl:ovnávacího řízení nijak dotčeno a může býti za úpadkového (vyrovnavaclho)
řízení až do uspokojení t. zv. oclclělovacích věřitelů z oddělených před
mětů vymáháno.
Ne j v y Š š í s o u cl

'j,

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

Nejvyšší soud sdílí názor odvolacího soudu, že námitka nepřípust
nosti pořadu práva jest Odůvodněna. Jak zřejmo z udání .žalujícího společenstva v žalobě a dále z toho, že pokuty 500 Kč neměly připadnouti
členům společenstva, nýbrž tomuto, jednalo se při usnesení společenstva
a při prohlášení jeho členů ze dne 6. října 1921 nikoliv
úpravu souk~omoprávných poměrů těchto ani o smlouvu, nýbrž o pokus, rozšířiti
karnoll moc společenstva ve smyslu §u 125 živn. ř. a §u 20 stanov. Není
potřebí šířiti se o tom, že pokutování členLi společenstva jest jeho vnitřní
záležitostí ve smyslu 7. odst. §u 127 živn.ř., pročež rozřešení otázky,
zda má žalovaný zaplatiti spornou pokutu žalujícímu společenstvu čili
níc, patří dle výslovného předpisu uvedeného §u k obore působnosti
správních úřadů.

°

čís.

2906.

I po zahájení vyrovnacího řízení může se ten, kdo nabyl před tím

~::!~~~ihO práva na nemovitosti dlužnika, domáhati jeJí vnucené

Duvody:
Jest sice správným tvrzení stěžovatelli, že dle §u 10 vyf. ř. po zavedení vyrovnacího řízení nemůže býti nabyto na jmění dlužníka soudcovského zástavního neb uspokojovacího práva. Přes to však nelze
v tomto případě vyhověti dovolacímu rekursu, poněvadž,jak soud druhé
stolice v napadeném usnesení správně dovodil, na tento případ ustanovení §u 10 vyr. ř. se nevztahuje, nýbrž k použití přichází předpis
§u 11 vyr. ř. Navrženou vnucenou správou vymáhající věřitelka l1enaby'vá soudcovského zástavního ani uspokojovacího práva, nýbrž při
vácH k platnosti své oddělovací právo, které nabyla na nemovitostech
povínných vkladem práva zástavního pro vymáhanou pohledávku rok
před zavedením vyrovnacího řízení v dubnu 1922.
Toto oddělovací
právo vymáhající věřitelky nebylo zavedením vyrovnacího řízení dotčeno, a může se proto vymáhající věřitelka i po zavedení vyrovnacího
řízení domáhati uspokojení své pohledávky z nemovitostí povinných,
v zástavu jí daných.
čís.

(RozlL ze dne 11. září 1923, R I 683/23.)

! ~:

. Vymáhající věřitelka, nabyvší rok před zahájením vyrovnacího ři-·
zení o jmění dlužníkú zástavního práva na jích nemovitosti domáhala
se po zahájení vyrovnacího řízení vnucené správy zavazené ~emovitosti.
S o II d P r v é s tol i c e exekuční návrh zamitl, rek II r s 11 í s o ll-d
v~'ucen9u ~práv~ povolil. D li vod y: Soud prvé stolice vychází s hledIska, ze. zadana exekuce Jest proto nepřípustná, jelikož usnesením ze
dne. 27: unora 1923 bylo zavedeno vyrovnávací řízení ohledně majetku
povm~; strany, a dle §u 10 vyl'. řízení (cís. nařízení ze dne 10. prosince
1?14 CIS. 337 1'. zak.) nelze po zahájeni vyrovnávacího řízení nabyti na
vecech, dlužníku patřících, soudcovského zástavního neb úkojného

2907.

Byla-Ii za budovu (místnost), jež není domem (místností) činžovní,
zabranou dle zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 304 sb. z. a n., stanuvena náhrada za újmy vzešlé zabráním, nelze se domáhati zvýšení míhrady vzhledem k všeobecnému zvýšeni nájemného dle zákonů o ochraně
nájemců.

Převzal-li udržování a správu zabraných předmětů zab/rací úřad,
se vlastník, vynalož/vší sám náklad na udržování a správu zahraných předmětů, domáhati v nes por n é m říz e n í náhrady na
zabíracím úřadě.
nemůže

(Rozh. ze dne ll.

Láří

1923, R I 747/23.)
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Na základě zákona ze dne 11. června 1919 čís. 332 sb. z. a n. byla
státem dle výnosu zemské správy politícké ze dne 1. září 1919 zabrána
budova bývalého ústavu šlechtíčen v Praze pro účely státní. Zabrané
místnosti byly pak státem předány ministerstvu železnic, které jich
užívá doposud. Náhrada za tyto zabrané místnosti byla pro ústav určena
usnesením okresního soudu ze dne 4. října 1921 na 69.974 Kč 71 h.
Odvolávajíc se na všeobecně změněné poměry, zejména na všeobecné
zvýšení nájemného, navrhla ,představená dámského ústavu, aby obdobně podle zásad o přípustnosti zvýšení nájemného ve smyslu zákona
o ochraně nájemníků byla soudním výrokem zvýšena též určená náhrada
za uvedené a státem zabrané místnosti, pokud se týče aby byla tato náhrada znovu stanovena. Návrh čelil proti ministerstvu železnic zastoupenému finanční prokuraturou. S O udp r v é s t o I i c e návrh zamítl. O ů vod y: Předem nutno uvésti, že případ tento řešiti jest podle
zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 304 sb. z. a n., jímž byl zrušen zákon
ze dne 1 1. června 1919 čís. 332 sb. z. a n. Zdůrazniti jest, že zabranou
budovu nelze pokládati za budovu n á j e m n í, neboť by jinak nebyla
bývala zabrána, ježto oba citované zákony o záboru budov se na budovy nájemní nevztahují. Z poznatku toho vyplývá logický důsledek,
že pří stanovení otázky náhrady za zabrané místnosti nelze obdobně
užíti norem zákona o ochraně nájemníků (§ 1 čís. 3 a § 4 čís. 3 a § 10
zákona čís. 304 sb. z. a n.). Na základě znaleckého posudku stanovil
soud usnesením ze dne 4. října 1921 náhradu za zabrané místnosti na
69.974 Kč 71 h. Toto usnesení vešlo v moc práva. Soud je toho názoru,
že tato náhrada byla stanovena jednou pro vždy. Požadavek zvýšení
náhrady vzhledem ku zhoršeným drahotním poměrům, zejména vzhledem ku přípustnosti zvýšení nájemného dle zákona o ochraně nájemníků nemá opory v zákoně. Tento názor opírá se o znění předpisu §u 4
čís. 6 zák. čís. 304, že soud má určiti přiměřenou peněžitou náhradu za
,::cškeré prokázané hospodářské újmy, jež vlastník zabráním ut r pěl.
Ze by měl též nárok na náhradu za újmy v bud o. u c n o s t i utrpěné,
zákon uepraví. Kdyby nárok žadatelky na zvýšení náhrady následkem
zhoršenídrahotních poměrů byl oprávněn, mohl by se stát opakem toho
zase domáhati snížení náhrady, kdyby se drahotní poměry zlepšily.'
Byly-Ii v domě provedeny nějaké opravy, je okolnost ta llerozhodna,
neboť udržování a správu zabraných místností převzal stát, který hradí
též výdaje s tím spojené, jedná-li se o výdaje spojené s pravidelným
udržováním a správou domu. Ostatně žadatelka ve své žádosti ani neuvedla, o jaké opravy a o jaký náklad na ně se jedná a zda byly nutné
čili nikoli. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil, d () d a v k důvodům
prvého soudu: Nelze přisvědčiti názoru stěžovatelky, že jí přísluší následkem všeobecného zvýšení nájemného také nárok na zvýšení náhrady. Obdobné použití předpisů zákona o ochraně nájemníků ze dne
26. dubna 1923 čís. 85 sb. z. a n., jak se stěžovatelka mylně domnívá,
Jest v tomto případě vyloučeno, a není ani zapotřebí tento opačný mylný
názor stěžovatelky vyvraceti. Rovněž nelze soudu rekursnímu souhlasí ti
s vývody stížnosti, které se obracejí proti názoru prvého soudce, že náhrada byla stanovena jednou pro vždy. Zákon o zabírání budov ze dne
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Ostatně zákon o zabírání budov provádí vlastne .vyv as, ~em uz:v~c~c
práv ohledně budovo větším množství místnostI pr? ucely vere)ne a
dle zásad platných v zákonech vyvlastňovací:?, ?a PL v §u 34, zakOl;a
ze dne 18. února 1878 čís. 30 ř. zák., r?VnaJI zakony ,tyt,o slozem ,;ahrady exekučnímu prodeji, kterým se vllbcc vlastmctV! vec! neb pra::a
užívacího přenáší. Už s tohoto právního hledisk~. nelze usuz,~va~!, ~e
by se při změně poměrů hospodářských mohlo zad~t} za zvysem ,na~
hrady, za zabrané předméty již určené',když}ě, nelze ,z~dalI po ~:av:el1l
kupní smlouvy o zvýšení kupní ceny pn zm.ene pomeru hospodarskych.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolaclmu rekursu.

o ů vod y:
Stěžovatelka navrhla znovuurčení, tedy vlastně zvýšení posilvadní
náhrady za zabrané místnosÍi z těchto dvou důvod?: ~) z ~ů~odu vš<;obecného zvýšení nájemného podle zákona? ochrane n~Jeml1l~u, b) z duvodu nákladů s udržováním domu spoJenych a vlastl1lke~n leh~h~aze~
'lých avšak v obojím směru neprávem, neboť: ad a) Nejde o cmzOV111
~ÍJm' (činžovní místnosti) a také ani jíti nemůže (§ 1 (3) čís. 2 zákona
z 12. srpna 1921 čís. 304 sb. z. a n.), jak navrhova~elka sa,m~ uznal~.
Již z toho je zřejmo, že ná~rada z~.újmy, .t~ž vl~stm~ za?ra,~lln utrp,el
(§ 4 (6) téhož zák.) nemuže se. n9}tI v!'.s~ d.~casn!c~ ,C!l1Zl, proto~e
újma, za niž se náhrada dává, nezalezl v ~]1tt,n~Jel11m č1r:ze. Na t~m nIC
nemění, že znalci př,i původním stanovem nahra~YJ neve~ouce Sl snad
jíné rady, vycházeli z výše nájemného, pl~ceneho ve trech domech
v blizkosti se nalézajících. V zabraných mI~tnostech, Jak bezesp~n~o,
bydlely dřív ústavp' dámy; poněvadž ,tedy zakoI~ ': §u 4 (6) pravI,. ze
zabírací úřad povinen jest v I a s tnI k Ll a u z 1 v ~,t e ll.. zabranyc!,
předmětL1 poskytnouti přiměřenOl~"náh:adu za hospo~arsk:,uJmy z,abraním utrpěné, tedy by v tomto pnpade UJ.111~, byla pr~d~vslm ta, .z~ by
pro ústavní dámy musilo býti opatřeno pnmcrene (st~t,:e) ,bydlel1l Jll1d~
a náklady tohoto opatření představQvaly bZ tedy. VySl n~hrady. Zdah
dámy jako užívatelky byly by samy ?pravneny nahradu zadal!, ~1 zda
měl by to požadovati ústav za ně, zavlse!o ,by od toho, ~dah naklady
dpatrení jiného bydlení stihnou je o~?bne, C.' stIhnou-h ustav, nebo-oh
kdo ono jiné bydlení pro dámy opatntI n~lI~~, zdah ony samy na. SVU!
náklad či ústav pro ně, což by se arC! aSI ndllo dle obsahu zak:adacI
listiny (nadace, stanov nadačních). O to ale nejde, neb z toho duvodu
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se v návrhu zvýšení nežádá. Rovněž tak zůstává vedlejší otázkou, zdali
a jaká új.ma mimo tyto náklady by vlastníka (ústav sám) ještě stihla,
m;;boť am z toho důvodu rtávrh není učiněn, nýbrž jedině z nenáležitého
duvodu zvýšení nájemného. Jinak ovšem nelze souhlasiti s názorem nižších stolic, že je náhrada Určena jednou pro vždy a že nemůže b)rti zvý~~na ani tehdy, když teprv později nastane nová, další hospodářská
uJma, nebo původní újma nabude na rozsahu, t. j. zvýší se škoda. To
by.by~o proti duch~ předpi~u §u 4. (6) :;ákona, protože proti vši hospod,:r.~ke a pravmcke r~Isone: na ~lmuly čas »utrpěl« neprávem se tu
~IZSI sto:Ice odvolavajl, neboť to Jen značí, že škoda se nemůže up latno~alI predem, pkSI, do zasoby, nýbrž teprve až když vskutku vzešla,
coz tedy JInak uplatnovatr nelze, než návrhem na zvýšení náhrady p',v?dně stanoven.é,. při níž na tuto pozdější, tehdáž ještě nevzešlo u újmu
zretel,;, vza~o ~ylI nemohlo. Tedy: z důvod" a) zvýšení uplatňovati nelze,. d?vodu vsak, z I1Ichž by uplatňování bylo přípustno, nebylo se dovol~va~o .. Ad b): Dle §u 6 zákona převezme, nebylo-Ii jinak ujednáilO,
udrzovam a spravu zabraných předmětů zabírací úřad. Poněvadž žádná
stra.na n~t~~dí, ž~ bylo jina~ ~jednáno, ~Iatí tento předpis a má tedy
udrzo~~cl urad. ne~~I ty ktere naklady ~drzovací na zabrané objekty vypadajlcl. ]esthze telo povmnoslI neCInl zadost, jak navrhovatelka tvrdí
nelze ~dp?moc. prováděti cestou návrhu na zvýšení náhrady dle §u
(6), nybrz dluzno zabírací úřad k plnění této zákonné povinností při
drz.~t.l, a k~yž. by vlastník sám náklady ty zaň byl hradil, 'pak nechť si
uvazI,.n~ma-l: tu. I~ísto § 1042 obč. zák., ale obojí tento nárok, jak na
natur~lm ~d.~zovam "tak na náhradu nákladů na ně hrazených musí -se
upl~t?ovatr Jl?ak nez v tomto nesporném řízení o výši náhrady za újmy
vzesle zabramfTI.

4

čís.

ze dne 4. května 1923 povolen byl nový výkon odložené exekuce, který
však byl usnesením soudu prvé stolice ze dne 12. června 1923 k návrhu
dlužníků odložen do 4. srpna 1923. Rek u r s n i s o u d návrh na odkbd exckuce zamítl. D ů vod y: Dle §u 1 zákona ze dne 26. dubna
1923, čís. 86 sb. z. a n., jenž platí od 1. květne 1923, může exekuční
soud k návrhu povinného odložiti exekuci vyklizením místností najatých
nejvýše 3kráte a to vždy na jedno čtvrtletí, při třetím odkladu jest však
podmínkou, by povinný předložil potvrzení politického úřadu prvé stolice, že v obci není potřebné náhrady. V tomto případě uplynulo ode dne
povolení této exekuce, totiž od 9. března 1922 až do dne 4. května 1923,
kcly soud prvé stolice nový odklad výkonu této exekuce povolil, celkem
13 měsíců 25 dní, tedy víCe než 3 čtvrtletí, ježto pak dle shora uvedeného zákona odklad výkonu eveleuce vyklizením místností najatých na
dobu delší než 3 čtvrtletí vůbec přípustným není, nelze ani v tomto pří
padě další odklad výkonu exekuce vůbec povoliti. Soud rekurs ní nesdílí náhled prvého soudu, že zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb.
z. a n. nevyslovuje zpětné platnosti a že lhůty odkladné v něm naznačené dlužno bráti za povolené, pokud za platnosti jeho byly soudem
uděleny. Zákon čís. 86/23 sb. z. a n. neobsahuje ustanovení o tom, že
se má přihlížeti jen k těm odkladům exekuce, jež za jeho působnosti
soudem byly povoleny, a kategoricky nařizuje, že odklad exekuce jest
možný jen na 3 čtvrtleti a při odkladu na třetí čtvrtletí jen " podmínkou,
že okresní politický úřad potvrdí, že v obci není potřebné j1áhrady. Náhled soudu prvé stolice odporuje úmyslu tohoto zákona, jenž odstranil
za platnosti vládního nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a
ll. a ze dne 23. června 1921, čís. 223 sb. z. a n. možné stálé odkládání
výkonu exekuce.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

2908.

D ů vod y:

Odklad exekuce vyklizením.
Při povoleni odkladu exekuce vyklizením dle zákona ze dne 26. dubna
1,923, ':,18 •• 86 sb. z. a n. dlužno přihlížeti k odkladům povoleným před
tim, nez zakon ten nabyl účinnosti.
.
.
(Rozh. ze dne ll. září 1923, R I 765/23.)
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Usnesením. okre~nÍho ~oudu ze dne 9. března 1922 povolená exekuce vykhzelllm 1111StnostI l12Jatych dlužníky, byla usnesením téhož
soudu ze dne .26. dubna 1922 odložena na tři měsíce do 9. června 1922.
To~o usneSelll bylo usnesením rekursního soudu ze dne 22. června 1922
zruseno a s,cudu ~rvé stolice uloženo, by o návrhu na odložení exekuce
znovu po zaleonu Jednal a rozhodl. Okresní soud na to usnesením ze dne
8. hstopadu .1922 povolil odklad exekuce na 3 Iněsíce. Toto usnesení
b~lo usnesenun rekursního soudu ze dne 30. listopadu 1922 změněno a
navrh na odklad exekuce byl zamítnut. Rozhodnutím Nejvyššího soudu
ze d~e 23. ledna 1923 bylo však rozhodnutí rekursního soudu změněno
tak, ze.. o~noveno bylo usnesení soudu prvé stolice ze dne 8. listopadu
1922, ]lmz byl povolen odklad exekuce. Usnesením soudu prvé stolice

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí názor rekursního soudu a poukazuje stěžovatele na správné důvody soudu druhé
stolice s dodatkem, že, jak je zřejmo z motivů k zákonu ze dne 26.
dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n. o odkladu exekučního vyklizení místností,
je mezi jiným účelem nových předpisů, by provisorium, jakým je odklad exekuce, nebylo protahováno do nekonečna a by byl omezen počet odkladů, jež lze téže osobě za sebou povoliti. Z ustanovení §u 1 tohoto zákona je zřejmo, že odklad exekuce na dobu, převyšující 9 mě
síců, jest naprosto a za každých okolností vyloučen. Názor, že se nemá
přihlížeti k odkladům povoleným povinné straně i eště za účinnosti dří
vějších předpisů a převyšujícím dobu 9 měsíců, odporuje úmyslu zákona, by odklady byly omezeny, a jest nesprávným. Přípustnost žádostí za povolení odkladu exekuce, jež jest podkladem pro rozhodnutí
nižších soudů, dlužno tedy posuzovati výlučně dle výše uvedených nových zásad. Exekuční titul byl v tomto případě vydán 25. února 1922 a
exekuce vyklizením sporných místností byla povolena 9. března 1922.
Přes to povinné strany dosud nevyklidily sporných místností. Byl jim
tedy poskytnut odklad exekuce na lhůtu, která v době podání nové žá-
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dosti daleko převyšovala maximální dobu 9 11l~~ícÚ. Právem proto r:kursní soud žádosti povinných za povolenl dalslho odkladu nevyhove!.
čís.

2909.

Do usnesení, jímž bylo rozhodnuto. o tom, zda ~do má býti. vyslechnut jako svědek či jako strana, nem samostatneho opľavneho prostředku.

(Rozll. ze dne 11. září 1923, R I FO/23.)
S o II d P r v 11 í s tol i c e se usnesl, že Františka B-ová) manželka
žalovaného, nebude ve sporu slyšena jako svědkyně, nýbrž jako strana.
I< e k u r sní s o u d napadené usnesení zruši!.
Ne j v y Š š í s o Ll d odmítl dovolací rekurs.
D ú vod y:
Dovolací rekurs domáhá se rozhodnutí o sporné otázce, zda Františka B-ová která se přihlásila k dědictví žalovaného, za sporu zemře
lého, má bJti vyslechnuta k důkazu jako svědkyně či jak? strana.
Otázka tato je však součástí prúvodního usnesení v tom smeru vydaného, do něhož dle §u 277 odstavec čtvrtý c. ř. s. není pří~ustným
zvláštní (oddělený) opravný prostředek Bylo proto dovol~Cl re_kurs
jako nepřípustný odmítnouti dle §§ 523, 526 odstavec druhy c. f. s.,
když se tak nestalo již nižšími soudy.
čís.

2910.

Přísahu dle §u 47 ex.ř. jest uložiti nehledíc k
§u 2 a 38 vyrovn. řádu nebo §u 100 konk. řádu.

předchozí přísaze

dle

Dúvody:

Vyjevovací přísaha dle §§ 2 a 38 vyrov11. řádu, zrovna tak jako pří
saha dle §n 100 konk. řádu a přísaha dle §u 47 ex. ř., neslouží k dúkaz ním účelúm a to jest také jejich společnou vlastností s přísahou dle
čl. 42 uvoz. zák. k c. ř. s., kterážto však jest splněním s o u k r o 111 op r á v 11 í povinnosti k udání jmění a má objeviti sporné předměty,
kdežto ony tři přísahy stejným způsobem slouží ve ř e j n o p r á vn í m
účelům,
majíce objevovati zatajené nebo skryté předměty úkojové.
Přece však právní povaha a rozsah oněch tří přísah shora jsou rozlišné;
složení přísahy dle §u 47 ex. ř. nezbavuje dlužníka povinnosti, by vykonal přisal1l1 dle §u 100 konk. řádu, neboť v konkursním řízeni běží za
všech okolností o přísahu podle pro z k U 11l a n é h o seznamu
jmění (mající ve vyrovnacím řízení rozsáhlejší úkol než v konkursním,
poněvadž v onom nezřizuje se účetní inventář), specíalisovaným seznamem aktiva pasiv s udáním ceny, ale v němž při aktivech udává .se
pouze s k II teč 11 é, nikoliv očekávané jmění, a jenom jmění d 1 II Ž 11 ík o v o (tedy nikoli také jmění dlužníkovy manželky a jeho dětí), jehož
požitky dlužník skutečně béře, nebo jež mu alespoň náležejí. Také ve
vyrovnacím řízení není dlužník zbaven povinnosti §§ 2 a 38 vyr. řádu
ohledné uvedené přísahy tou okolností, že už vykonal vyjevovací pří
sahu dle §u 47 ex. ř. VyjevovaCí přísahy dlužníkovy i v konkursním
'i ve vyrovnávacím řízení nemají konečně povahy takové veřejnosti, jako
dle §u 47 ex. ř., nejsouce tak veřejné jako tyto dle §u 48 odstavec druhý'
C. ř. S. Z úvah těchto plyne, že soud prvé stolice právem nevzal ve svém
usnesení zřetele s hlediska §u 49 ex. ř. na dlužníkem vykonanou pří
sahu vyjevovací dle §§ 2 a 38 vyrovn. řádu a že právem vydal rozkaz
ku přísežnému udání jmění dle §u 47 odstavec druhý ex. ř., neboť, byť
i se právní povahou obě přísahy podstatně nelišily, přece jenom jde
o přísahy dvou r ů z n Ý c h říz e ní .

°

(Rozh. ze dne ll. září 1923, R I 777/23.)
čís.

1/ červnu 1923 domáhal se vymáhající věřitel složení vyjevovací pří- .
sahy (§ 47 ex. ř.) na dlužníku, jenž dne 17. února 1923 složil vyjevovací přísahu dle §u 38 vyrovn. řádu. S o u cl p r v é s t o líc e návrhu
vyhověl, rekursní soud jej zamítl. D ů vod y: Stížnost je opodstatněna.
Soud rekursní sdílí právní názor stčžovatelúv, že vyjevovací přísaha ať
v úpadku dle §u 100 konk. ř. ať ve vyrovnacím řízení dle §u 2 a 38 vyrovno ř. vykonaná, kryje se co do účelu a výsledku s vyjevovací přísahou
dle §u 47 ex. ř. Nelze tedy v tomto případě, když je zjištěno, že pov1l1ná
strana v řízení vyrovnacím vykonala dne 17. února 1923 vyjevovací pří
sahu dle §u 38 vyf. řádu, ukládati jí opětně složení vyjevovací přísahy
dle §u 47 ex. ř. v řízení exekučním, není-Ii osvědčeno dle §u 49 ex. ř.,
že dlužník nabyl nového jmění. Nabytí nového jmění dlužníkem nebyio
však vymáhající stranou ani tvrzeno, tím ménč je osvědčeno, a bylo
proto stížnosti vyhověti, napadené usnesení změníti a návrh na složení
vyjevovací přísahy zamítnouti.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

2911.

Námitku rozepře zahájené (právoplatně rozsouzené) zakládá i spor,
vedený u cizozemského soudu, je-Ii zaručena vzájemná vykonatelnost
rozsudků.

Totožnost stran neruší se tím, že v cizozemském sporu vystupuje
v tuzemském její tuzemská representace.
jde o týž nárok, domáhá-li se při nesrovnalosti v otázce měny, věři
tel u jednoho soudu zaplacení v měně tuzemské, dlužník pak u jiného
soudu spravení soudního složení dluhu v měně cizozemské a výmazné
kvitance.
Opomene-Ii žalovaný v později zahájeném totožném sporu vznésti
námitku rozepře zahájené a dojde-Ii pak tento ,spor dříve pravoplatného
rozsouzení, jeví na dříve zahájený spor účinek rozepře právoplatně rozsouzené.
ústředna společnosti,

(Rozh. ze dne 11.

září

1923, Rv I 59/23 a R I 37/23.)
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VidelÍská pojišťovací společnost K. zapůjčila karlovarské akciové
v roce 19132,500.000 K, jež zjistila na nemovitostech dlužnice v Karlových Varech. Dlužnice zasílala půlroční splátky (úroky
s annuitami) věřitelce do Vídně. Dopisem ze cine 20. října 1919 vybídla věřitelka dlužnici, by splátky platila nadále v Kč v Praze. Dbžnice však platila nadále ve Vídni a věřitelka placeni přijala, vyhradivši
si placení v Kč. Rozsudkem obchodního soudu ve Vídni ze dne 2. zMí
1920 Cg I 284/20 bylo k žalobě karlovarské společnosti proti vídeňské
pojišťonCÍ společnosti uznáno právem, že splátky ze dne 2. července
1919, 2. ledna a 2. července 1920 v Krak. staly se po právu, rovněž tak
složení 23.142 Krak. u soudu videňského a že zbytkový dluh 2,314.257
jest zapraviti v Krak. Žalobou u tuzemského soudu (krajského soudu
v Chebu) domáhala se vídeňská pojišťovací společnost na karlovarské
akciové společnosti zaplacení 23.142 Kč 57 h a 2,314.257 Kč 34 h. Žalovaná vznesla námitku rozepře rozsouzené. Pro c e sní s o u d I' r v é
s t o I i c e vyhověl námitce rozsouzené rozepře ohledně 23.142 Kč 57 h,
a žalobu v tomto směru odmítl, jinak námitku tu zamítl, v dalším pak
přiznal žalobkyni 2,314.257 K 34 h v korunách rakouských. O d v oI a c í s o u d k odvolání žalobkyně změnil usnesení prvého soudu, pokud vyhovovalo námitce rozepře rozsouzené, námítku tu zamítl a uložil
prvému soudu, by o nároku na zaplacení 23.142 Kč 57 h znovu rozhodl.
Jinak napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: žalobkyně, ačkoliv žalobu o zaplacení 23.142 Kč 42 h správně 23.142 Kč 57 h opírá o t.fž
právní poměr a týž právní důvod, žádá sice zaplacení číselně stejného
obnosu, nikoliv však v stejné měně v korunách rakouských, nýbrž v korunách československých. Že částky 23.142 K 57 h v korunách rakouských a korunách československých vzhledem ku značnému rozdílu
kursu nejsou stejné, jest notorické. žalobkyně žádá nyní obnos jiný,
daleko vyšší, než o jakém ve sporu Cg I 284/20 právoplatně bylo rozhodnuto. Na tom nemůže ničeho měniti ta okolnost, že žalobkyně jako
žalovaná ve sporu tom namítala, že má právo žádati placení 23.142 K
58 h v korunách československých a že námitka ta byla zamítnuta, jehkož právní moci nabývá jen výrok rozsudku, nikoli i jeho důvody. Poněvadž
tu není totožnosti předmětu sporu ohledně zažalovaných
23.142 Kč 57 h, není námitka právní moci žalovanou stranou vznesená
společnosti

odůvodněnou.

Naproti tomu odvolání žalující strany ve věci samé není odůvodněno.
Odvolání správně poukazuje k tomu, že těžiště sporu spočívá v rozhodnutí otázky splniště smlouvy o zápůjčku ze dne 4. prosince 1913. Soud
odvolací sdílí právní názor soudu prvé stolice, že Vídeň jako místo
splnění mezi stranami byla ujednána. Nemají tu proto místa splniště
§u 905 obč. zák., nýbrž jest tato smlouva o místu splnění mezi stranami uzavřená jedině pro spor rozhodnou· (§§ 905 a 859 obč. zák.).
Závazek žalované společnosti dle dlužního úpisu ze dne 4. prosince
1913 zní sice na splacení zápůjčky v korunách rakouských, avšak v místě plnění ve Vídni. Poněvadž závazek ten není splatný v oblasti česko
slovenského státu, nelze tu použíti ustanovení § 6 zákona ze dne 10.
dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. a žalující strana nemůže žádati zapla-

rení zápůjčky v korunách československých. Rozeznávati mezi místem
platebníma splništěm, nemá v zákoně opory a ustanovení §u 905 odstavec druhý obč. zák. nov. znění nelze na tento příp~d použíti, jelikož
smlouva o zápůjčku před 1. lednem 1917 byla uzavrena (§ 104 nov.
lIL). Místo, kde zástav~ se n3'c~ází, jest pr.o ul~dnání splniště sl;,lou,vy
bez právního významu, Jehko} _zasta~a Je.st Jen j1~t~tou za _sprav.~:, spja~
cení pohledávky, místo splmste se tun vsak nemell!. Rovnez pOj1sťovacl
podmínky žalující sp.?lečno~ti nemají pro sp?r ~ýzn~r;'u, leY,kož ~e nejedná o smlouvu pojlsťovacl,. a ta o,kolnost, z~ zaluJlcl POj1s{.?~~Cl s~o
lečnost byla povinnou nznana, zavazky sve ze smluv pOj1stovaclch
oproti tuzemcll!l1 v měně československé splniti, nemůže mezi stranami
uzavřené ujednání splniště smlouvy změniti. Splacení zápůjčky v minci
kovové vymíněno nebylo. Ujednáním splniště ve Vídni z 111 í s t II č n
byl n á r o k 11 a s I' 1 a cen í z á I' ů j č k y v e V í d )1 i a podroben
tudíž co do valuty předpisům, jež ve s pln í š t i tombnclou platnými
v čase splatnosti pohledávky (§§ 905 posl. věta a 986 obč. zák.). Před
pisem takovým jest nařízení z 25. března 1919 čís. 191 stát. zák. pro
stát Rakousko. Dle §u 4 nařízení toho náleží zápůjčku zaplatiti v rakouských bankovkách dle nominálního obnosu, tedy zažalovaným obnosem v korunách r a k o u s k Ý c h. Nemá tu proto místa předpis
§u 989 věta druhá obč. zák. S právním názorem odvolatelky, že by
ujednáni o místu splnění původně platné d o dat n ě dle §u 879 obč.
zák. následkem změny poměrů neplatným bylo, nelze souhlasiti.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl rekursu žalované do usnesení odvolacího soudu, jímž byla zamítnuta námitka rozsouzené rozepře, a změ
nil je v ten smysl, že obnovil usnesení prvého soudu. K dovolání žalobkyně zrušil pak rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu věc, by ji
znovu projednal a rozhodl.
D

ů

vo dy:

Ve sporu akciové hotelové společnosti ve Vídni (Karlových Varech)
a akciovou společností »K., společnost. k pojišťování kapitálů a důchodů
na život« ve Vídni· o zánik pohledávek, spravení soudního složení a
právní účinnost výpovědi zápůjčky bylo rozsudky-obchodního soudu ve
Vídu' ,e dne 2. září 1920 Cg II 284/20-11, vrchního zemského soudu
ve Vidni ze dne 20. listopadu 1920 č. j. Bc V 451/20 a nejvyššího soudu
ve Vídni ze dne 8. února 1921 č. j. Ob II 40/21 mimo jiné právoplatně
uznáno, že soudní složení částky 23.142.58 K rak. jakožto 1 % odškodného za předčasné splacení zbytkového zápůjčkového dluhu
2,314.257 K 34 h dle odstavce 7. dlužního listu ze dne 4. prosince 1913
jest ospravedlněno a že žalobkyně co do tohoto odškodného jest prosta
svého závazku vůči žalované. žalobou, podanou u krajského soudu
v Chebu dne 17. února 1921, tedy I' o vynesení rozsudku dovolacího
soudu ve zmíněném sporu, žádala K., společnost k pojišťování kapitálů
a důchodů ve Vídni, representace pro čechy v Praze, na akciové hotelové společnosti v Karlových Varech, zaplacení téhož odškodného
Clvilnl rozhodnuti. V.
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23.142 K 58 h, na základě téhož odstavce 7 dlužního listu, ale v měně
československé. Námitce rozepře právopiatně rozsouzené, kterou žalovaná v tomto sporu vznesla, vyhověl soud prvé stolice, právem uznav,
že tu jest totožnost sporných stran a žalobního nároku. Totožny jsou
strany přes to, že v nynějším sporu vystupuje jako žalobkyně represen_
tace K. pro čechy, neboť tato jest pouhým zásÍ'lpcem jmenované společnosti v tuzemsku vůči státní správě a třetím osobám (čl. IV. odsta_
vec druhý cis. nař. ze dne 29. listopadu 1865 čís. 127 ř. zák.), a to dle
sdělení čsl. ministerstva vnitra ze dne 2. listopadu 1921 jen prozatímním zástupcem, až bude vyřízena žádost za připuštění k obchodování
v tuzemsku. Nelzc však důvodně po.chybovati ani o totožnosÍI žalobního
nároku. Spornou byla v obou rozepřích jed i n á .otázka, totiž ta, zda
dlužnice (akciová hotelová společnost) jest povinna, zaplatiti věřitelce
(pojišťovně K.) odškodné, co do právního důvodu, splatnosti a číselné
výše nesporné, v měně československé, jak věřitelka chce, či v měně rakouské, jak dlužnice nabízí. Každá z obou stran odvodila ovšem ze
svého stanoviska přislušné důsledky, -- věřitelka, tvrdíc, že se dlužnice
soudním složením dlužné ,částky v rakouských korunách nesprostila
svého závazku a proto jest povinna, platítí, a to v korunách českoslo
venských; - dlužnice, uplatňujíc, že soudním složením vyhověla úplně
své smluvní povínností a není povinna, platíti v korunách _českosloven
ských. Různost právního stanoviska a z toho vyplývající různost žalobních návrhů nevylučuje však totožnosti nároků, což zřejmě patrno z toho,
ž,e pokud bylo rozhodnuto, že se dlužnice složením odškodného v rakouských korunách sprostila svého závazku vůči věřitelcc, plynoucího
,z odstavce 7. dlužního listu, - bylo tlm zároveň také již rozhodnuto, že
věřitelka neni oprávněna, žádati znovu zaplaceni odškodného v měně
československé; a naopak rozhodnutí, že dlužnice jest povinna, zaplatiti koruny československé, zahrnovalo by v sobě výrok, že se složením sporné částky V měně rakouské nesprostila svého závazku. Obě
rozhodnutí vedle sebe obstáti nemohou, a to právě má býti zal"ezellO
vížící mocí rozsudku (res judicata), záležející v tom, že věc právGplatně
rozhodnutá neslní býti učiněna předmětem nového jednáni a rozhodování, - že tomu, co bylo jednou právoplatně přisouzeno, nemůže více
býti odpíráno, a to, co právoplatně bylo odeřčeno, nemůže znovu býti
uplatňováno., Ježto pak rozsudky vídeňských soudů právoplatně bylo
rozhodnuto,že se dlužnice složením 23.142.5.8 rakouských korun sprostila svébo závazku a není povinna, platiti v korunáchčeskosloven
ských, - nemohla věřitelka pozdější žalobou domáhati se výroku opač
ného. Nevadí, že v předchozím sporu rozhodovaly soudy cizozemské,
neboť theorie a prakse jsou si za jedno v tom, že také rozsudky cizích
soudů jsou účastny právní moc:! ve smyslu právě vyloženém, když
a pokud v tuzemsku jsou vykonatelny. Vládním nařízením ze dne 19.
března 1919 čís. 145 sb. z. a n. pak byla v poměru mezi Českosloven
skou republikou a repuplikou rakouskou zaručena vzájemnost při poskytování exekuce dle §u 79 ex. ř. a kromě toho jsou tu předpoklady
§u 80 ex. ř. a není tu překážek§u 81 ex. ř. Nelz,e namítati, že v tomto
připadě bylo cizozemskými rozsudky rozhodnuto o pouhém nároku na

určení který není vůbec vykonatelným, -

neboť právoplatné rozsudky

cizo?e~ské jsou nezvratitelným podkladem ~ro n,árok ~l;!knihovní v.ý-

maz zástavního práva, vlože:,é~o, pr? sporne. odsk<:dne; -:- v dr~hem
vídeňském sporu bylo skutecne :ada~o ~a vyrok, ze K. )Cst pov~nna,
d ti výmaznou kvitanci ohlepne cele zapu]cky; a dle prednesu zalovy : v dovolacím rekursu byl knihovní výmaz také již proveden
~~nhledně sporného nároku na odškodnění. r-:elze ~u"íž so~hlasiti s ná~
zorem odvolacího soudu, že námitka rozepre pravoplatne rOzhodnute
není odůvodněna pro různost předmětu sporu, I bylo prot? k dovolacímu rekursu žalované změněno přísl~šné usnesení, odvol~qcho. so.udu a
obnoveno usnesení prvého soudu, jímz bylo vyhoveno zmIl1ene nalmtce
co do částky 23.142 Kč 58 h a žaloba v tom směru odmítnuta.
Týchž zásad dlužno však udlí též pokud j~e o nárok na. zaplacení
2,314.257 Kč 34 h. Také tu vedeny dva spory, ].eden u k~a]~~eho so~dU
v Chebu, druhý u obchodního soudu ve ~ld!1l, .me~l tymlz_ sporny1l11
stranami o témže žalobním předmětu, nebo! I tu slo ] e d lne o to, zda
'e dlužnice povinna splatiti zbytkovou zápůjčku v korunách rakousk,ých
]
,
o
'
l b ' h . hO
• h
či v korunách československých. Ze ruznost za o lllC navr u, nav;
,
že jest dlužnice povinna, zaplatiti 2.314.257 Kč 34 h, v chebskem
sporu, _ a návrh, aby bylo soudu složení též~, částky v rakouskýc~ l~o
runách k zapravení zbytkového dluhu prohlaseno za osprav~dln,ene. a
věřitelka uznána povinnou, vydati výmaz nO u kVItanCI, ve Vlde!'Skem
sporu, _ neruší totožnosti nároku, plyne z toho, co sh,~ra vy!ozeno,a
platí tu také ostatní úvahy, které tam byly uvedeny, pn čemz ,se Pllpomíná, že v tomto případě vídeňská žalob~ ~ebyla, pouh~u zalobo~
určovací, nýbrž obsahovala též nárok na pinem .. tak .ze _net.re_ba tu v,yvraceti případnou námitku, odvozovanou z povahy vldensk,; zaloby pkožlo žaloby určovací. žaloba u obchodmho soudu ve Vldm podana
byla sice později, než žaloba r:kr~jského ,sou~u:, ~hebu, a p.roto byla
právem zamítnuta námitka zaha]en~ rozepre, ucme?a '! chebskem s~o!U~
Ale ve sporu, vedeném u obchodmho ~ou~u ve VI~m,. opomenula ~alo
vaná (věřitelka), jak patrno z předlozeny~h vldenskych rozsu~ku, vznésti námitku rozepře zahájené, a odvraÍlh takto od s~be dusledky
právoplatného rozsudku ve sporu později ~ahájeném, a .Ťll1lto 0r;omenutím se stalo, že v době, kdy byl v chebskel':.~poru v!dan v p;ve sto~
lici rozsudek, bylo ve Vídni o témže ná:oku jlZ v prve _~ druhe stohcl
rozhodnut" a dle tvrzení žalované (dluZl1lce) dne 18. I1]na 1922, kdy
konáno od~olací líčel'Í u vrchního zemského sO,udu v Praze, roz,ho~
nuto bylo ve Vidni také již v třetí stolici. Kdyby tomu .tak bylo, preka:
žel a by také co do částky 2,314.257 Kč 34 h t~~emskemu rozhodovam
právoplatnost rozsudků vídeňských soudů, k I11Z dle §u ~~O odstavec
třetí c. ř. s. hleděti jest v každém období spor~ z. mO~I. uredm, a .I;ezbývalo by, než odmítnouti žalobu také ohledne teto c~stky, kteryz;to
důsledek musila by žalobkyně přičítati jen svému vlastlllmu procesual~
nímu opomenuti. Než při odvolacím líčení předl.ožil zástupce žalovane
ovšem intimát rozsudku nejvyššího soudu ve Vldm ze dne 18. červ~a
1922, jímž byly potvrzeny rozsudky nižších so~dů, ale o tom, zda Je
předložená listina pravá, po případě, zda shodUje se s prVQPISem, odo
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půrce se nevyjádřil, aniž bylo z moci úřední v tom směru něco zjištěno.
Pro nedostatek potřebného skutkového podkladu nemůže tudíž dovo c
lací soud rozhodnouti o iom, zda jde také v té příčině o věc právoplatně
rozhodnutou, i bylo proto v té části zrušiti rozsudek odvolacího soudu
a vrátiti mu věc, by v tom směru po slyšení stran, po případě po doplnění l"ízení, znovu rozhodl.

čis.

2912.
.J

--

~ -:;~:'-::'JP

Maximálni ceny za máslo, stanovené §em 1 nařizeni ze dne 11. ledt1a
1917, čis. 15 ř. zák., nevztahuji se na.máslo dovezené z územi, lide nařizeni úřadu pro lidovou výživu neplati.
(Rozh. ze dne 11.

:'i
i'"

,

r,

ii

',1,1,:,

!:i

1

I!;'I

září

bedna másla celkem 115.5 kg, jak správllě již také soudc~ prvý zjistil.
Z obou těchto důvodů dlužno odvoditi, že se v tomto prípadě nejedná
o obchod drobný a že nelze proto shora uvedeného vládního nařízení
o ceně maximální na tuto záležitost užíti. Žalovaná jest proto povinna
účtovanou cenu za koupené a dodané máslo, pokud se týče zažalovaný
nedoplatek zaplatiti.
N e j vy š Š·í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu
věc, by ji znovu projednal a rozhodl.

1923, Rv I 146/23.)

Žalobu prodatele na kupitele o zaplacení kupní ceny za máslo, dodané ze Slovenska, p i o c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, O dvol a c í s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Nesporno jest a bylo prvým
soudem zjištěno, že žalovaná koupila a odebrala od žalobkyně dne 20.
května 1919 bednu másla po 50 Kč za I kg, celkem v ceně 5.775 Kč,
že bedna másla byla žalované dodána a jí převzata a že žalovaná na
cenu trhovou, dne 21. května 1919 jí účtovanou, zaplatila pouze částku
4.241 Kč 90 h, takže zbyl tu nedoplatek 1.533 Kč 10 h, jenž tvoří právě
předmět sporu. Žalovaná zdráhá se tento nedoplatek zapraviti, jednak
z toho důvodu, že dle jejího tvrzení bylo máslo dodáno opozděně, totiž
na místo, by dodáno bylo íhned, dne 20. května 1919, teprve dne 22.
květlla 1919, čímž se stalo, že při drahotních nepokojích, které toho
dne' f'ovslaly, byla žalovaná nucena máslo prodati pod cenou po 40 Kč
pokud se týče 30 Kč a utržila proto za máslo 4.241 Kč 90 h, kterou nezkráceně bez haléře zisku straně žalující odevzdala. Druhá námitka žalované opírá se o ustanovení místodržitelského nařízení ze dne 4. dubna
1917 čis. 30 zem. zák., vydaného ve smyslu §u 7 nařízení úřadu pro vyživování obyvatelstva ze dne ll. ledna 1917 čís. 15 ř. zák., dle něhož
pro drobný prodej mléčných výrobků a sádla stanoveny byly ceny
směrné a maximální. Soud prvý zjistil na základě nesporného přednesu
obou stran, že máslo, které bylo předmětem sporného obchodu, pocházelo ze Slovenska, a správně uznal, že jedná se tudíž o máslo původu
tuzemského, poněvadž v té době Slovensko již patřilo k území republiky československé. Přes to však jest soud odvolací názoru, že před
pisů právě citovaných vládních nařízení, třebaže formálně teprve dnem
24,. května 1919 poz6yly platnosti, na tento případ užíti nelze. Nesporno
jest především, že žalovaná strana koupila a odebrala máslo od žalující strany za účelem dalšího zcizení za ujednanou cenu 50 Kč za 1 kg
a že máslo toto bylo dodáno a odebráno a žalovanou stranou přijato.
Jedná se tudíž o obchod ve smyslu zákona obchodního a koupila žalovaná máslo v úmyslu, by jej se ziskem prodala. Nelze dále přehlédnouti,
že jedná se o množství másla nikoliv nepatrné, nýbrž vzhlede:n na nespornou okolnost, že účtováno bylo za máslo 5.775 Kč, obsahovala

Důvody:

Dovolací soud sdílí názor odvolacího soudu, že nařízení místodržitele pro čechy ze dne 4. dubna 1917, čís. 36 zemského zákoníka
pro čechy nelze použíti na tento případ. Toto nařízení bylo vydáno
na základě §u 7 nař. úřadu pro lidovou výživu ze dne 11. ledna 1917,
čís. 15 ř. zák. a nemohlo je tedy změniti anebo rozšířiti na mléčné výrobky, jež nebyly předmětem základního předpisu. Jak zřejmo z ustanovení §§ 1,2,4, 5 a 6 nařízení ze dne 11. ledna 1917, čís. 15 ř. zák.,
jedná se zde pouze o máslo vyráběné v území, pro které toto nařízení
platilo a nikoliv o máslo dovezené z jiného území, tedy ani o máslo
dovezené ze Slovenska. Je proto lhostejno, zda se slovenské máslo považovati má za tuzemské či za cizozemské. Že maximální ceny stanovené dle §u I nařízení místodržitele pro Čechy se nevztahují na máslo
dovezené z území, kde nařízení úřadu pro lidovou výživu neplatí, jest
zřejmo z doslovu tohoto §u, jenž mluví o náhradě za mléčné výrobky,
jež se musí odevzdati v mezích dodacích kontingentů, jakož i o náhradě
při prodeji mimo dodací kontingenty v místě výroby, a cituje při tom
§§ 2 a 5 nařízení úřadu pro lidovou výživu. Pro drobný prodej mléč
ných výrobků ustanovuje § 2. místodržitelského nařízení zvláštní a vyšší
maximální ceny, jež se nemohou vztahovati na m,áslo, dovezené z území,
kde základní nařízení úřadu pro lidovou výživu ze dne ll. ledna 1917,
čís. 15 ř. zák. neplatilo, jelikož místodržitelské nařízení v úvodu výslovně dovolává se §u 7 nařízení úřadu pro lidovou výživu. V tomto
bodu nesouhlasí dovolací soud s výkladem obsaženým v dopísu zemské
správy politické v Praze ze dne 27. června 1922, dle něhož sporné
nejvyšší ceny platily pro drobný prodej mléčných výro~ků bez, jaké,h~~
koliv omezení na tuzemské výrobky. Za tohoto stavu ve CI nem potreol
řešítí otázku zda jde v tomto případě o drobný prodej čili nic. Nelze
tedy žalobu' zamítnouti proto, že cena másla, to jest 50 Kč za I kg
odporovala uvedenému nařízení místodrži~e~e, pro č~chy .. Př,es to do~
volací soud není s to, by rozhodlo dovolam zalovane, lehkoz odvolacl
soud se nezabýval její námitkou, že ,zakoupené máslo bylo jí dodáno
žalující stranou opozděně, čímž se prý stalo, že žal0'/~ná při drahotnich nepolWjích dne 22. května 1919 byla nucena maslo p:odatl ~a
4241 Kč 90 h, jež žalující společnosti odevzdala. V tomto, smeru schazejí veškerá skutková zjištění, pročež bylo dle §u 510 c. r. s. roz~~dek
odvolacího soudu zrušiti a uznati, jak výše bylo uvedeno, amz by
bylo potřebí, zabývati se dalšími vývody dovolacího spisu.
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Čís.

2913.

Byl-Ii dluh v cizí mene zaplácen dvakráte, jest nárok na vrácení
nárokem z obohácení, nárok ha náhradu kursovního
rozdílu pak nárokem z náhrady škody. Přípustnost dovolání jest posuzovati ohledně jednoho každého nároku zvláště.
V tom, že dluh již zaplacený byl znovu požadován a zaplacen, jest
spatřovati spoluzavittění věřitele i dlužníka.
přeplacené částky

(Rozh. ze dne 11. září 1923, Rv I 275/23.)
Žalovaná účtovala dne 15. září 1920 žalobkyní za obstarání zásilky 20.871 něm. mk. 54 pf., jež žalobkyně dne 15. října 1920 (vlastně
6. řijna) zapravila, ač příslušná - po druhé účtovaná - položka byla
dávno již zaplacena. Žalobkyně dOináhá se na žalované 1. vrácení znovu
zaplacených 20.871 něm. mk. 54 pf. se 6%ními úroky ode dne 15. října
1920, - 2. náhrady rozdílu kursu německých marek za dobu od 15.
rIJna 1920 do zaplacení částky, uvedené pod 1. O b a niž š í
s o u d y žalobní žádosti ad 1. zcela vyhověly, ad 2. přiznaly žalobkyni
polovici rozdílu v kursu 20.871 Marek 54 pl. mezi dnem 15. října 1920
a dnem jich splacení.
N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolání žalované z rozsudku odvolacího soudu, pokud jím byl potvrzen výrok soudu prvé stolice, že žalovaná jest povinna, zaplatiti žalobkyni 20.871 hěm. mk. 54 pf. s 6%ními
úroky od 15. října 1920, jinak je zamítl a zamítl zcela dovolání žalobkyně.

zák., kterýž ovšem nestanoví povinnosti ke dbalosti, nýbrž ji předpo
kládá; nemá tudíž toho významu, že ten, na jehož straně/jest obchod,
vždy povinen jest šetřiti péče řádného obchodníka, nýbrž platí jen tehdy,
je-li tu vůbec povinnost dbalosti. Jde o nedopatření obou stran, které lze
podřaditi pod § 1297 obč. zák. škoda nebyla by vzešla, kdyby žalovaná
nebyla žalobkyni po druhé účtovala položku již zaplacenou, ale rovněž
by nebyla vznikla, kdyby žalobkyně nebyla znovu zaplatila. To i ono
mohlo při náležité pozornosti, jak jí vyžaduje § 1297 obč. zákona, snadno
býti zamezeno. Poměr vzájemného ,avinění jest stejný a proto nese
každá strana polovici (§ 1304 obč. zák.).
čís.

2914.

Bylo-li rozhodnutí o námitce nepříslušnosti pojato do rozsudku a
rozhodnuto o ní oběma nižšimi soudy souhlasně, nelze dovolácimu soudu
s otázkou tou se zabývati.
O příležitostné společnosti zakládatelské platí předpisy obč. zák.
o společenství statků (§ 825 a násl. obč. zák.).
(Rozh. ze dne 1 i.

září

1923,

r~v

1 320/23.)

žalobci i žalovaní súčastnili se zřizování zamýšlené společnosti
s r. o., k jejímuž zřízení však nedošlá. žalobě, domáhajicí se zrušení
spoluvlastnictví ohledně zásob, nakoupených vzhledem k zamýšlené
společnosti, bylo vyhověno s o u d Y vše c h t Ii stol i c, N e j v y šš í m s o ude m z těch to

Důvody:

dúvodú:

Žalobkyně uplatňuje, jak žalovaná v dovolacím spise sama, a to
zcela správně, uvádí, dva samostatné a různorodé nároky. Nárok na
zapla~,:ní 2?871 něm. mk. 54 pÍ. jest nárokem kondikčním (condictio
mdebltJ), narokem z obohacení dle §u 1431 obč. zák. neboť žalobkyně
žádá, by jí žalovaná vrátila, co jí z pouhého omylu d~la a nač žalovaná
neměla žádného práva. Naproti tomu nárok na zaplacení kursovního rozdí.lu, ač žalobkyně také jej označuje jako nárok z obohacení, takovýmto
narokem není, jest to v pravdě nárok na náhradu škody záležeJ'ící v tom
- se za
- 1obkyni nynějším vrácením znehodnocených německých
"
ze
marek
?edostane tolik, kolik vynaložila na zakoupení marek, daných žalované;
Jak nesporno, efektivně. S procesuálního stanoviska plyne z toho nepřípustnost dovolání žalované, pokud napadá rozhodnutí odvolacího
~o~du v. té části, ve které odvolací soud ve shodě s prvým soudem uznal
JeJI. povlllnost, .zaplatiti žalobkyni 20.871 něm. mk. 54 pf., neboť odvolaCl soud oceml tento nárok dle §u 500 odstavec třetí na 103 Kč 31 h
~ ~le třetího odst.avce §u ~02 c. ř. s. jest dovolání proti tomuto potvrzu~
]!Clmu rozhodnutr odvolaclho soudu vyloučeno a bylo proto odmítnuto.
Pokud jde 0 nárok ad 2. uplatňovaný nebylo lze vyhověti dovolání ani té
ani oné strany. Právem uznaly nižší soudy, že škoda, vzešlá žalobkyni,
byla zaviněna oběma stranami. Netřeba ani dovolávati se čl. 282 obch,

žalovan; uplatňují dovolací důvody čís. 1, 2 a 4 §u 503 c. ř. s. Dů
vod čís. 1 spatřují vzhledem na ustanovení §u .477 čís. 3 c. ř. s. v tom,
že v první stolici rozhodoval obchodní senát, ač věc náleží podle mínění
dovolatelů před senát obecný. Dovolání jest však v tomto směru nepří
pustno, což vysvítá z této úvahy: Podle §u 261 c. ř. s. má býti o námítcesoudní nepříslušnosti rozhodnuto usnesením; bylo-li jednáno o této
námitce ve spojení s věcí hlavní, rozhodnutí, zamítající námitku nepří
slušnosti, nemá býti zvláště vyhotoveno, n,ýbrž má býtí pojato do rozhodnutí o věci, hlavní. Podle toho jest rozhodnutí o námitce soudní nepříslušnosti v podstatě i v tomto případě usnesením, neboť jeho procesní povaha nemění se tím, že formálně obsaženo jest v rozsudku, vydaném v hlavní věci. Podle třetího odstavce §u 261 c. ř. s. lze ovšem
soudnimu výroku o námitce nepříslušnosti, pojatému do rozsudku, vyneseného v hlavní věci, odporovati. jen opravným prostředkem,_ pří'
pustným proli rozhodnutí v hlavní věci; ale z toho nenásleduje; že onen
výrok" ztrácí povahu usnesení, neboť pouze forma opravného prostředku
z usnesení tohoto jest jiná, než v případě, když rozhodnutí o přísluš
nosti soudní stalo se odděleně od rozhodnutí věci samé. Tomu svědčí
též okolnost, že, bylo-li vzneseno odvolání do výrOku o námike soudní
nepříslušnosti, pojatého do rozsudku, podle §§ 471 a 473 c. ř. s. růz-
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hodnouti jest o odvolání v tomto směru bez předchozího ústního pře
líčení odvolacího v neveřejném zasedání odvolacího senátu usnesením.
P~něvadž pak podle §u 528 c. ř. s. vyloučen jest další opravný prostredek z rozhodnutí soudů stolice druhé, jímíž usnesení prvého soudu
bylo potvrzeno, musí toto zákonné ustanovení platití též v případech,
kdy rozhodnutí o námitce nepříslušnosti soudní pojato bylo do rozsudku,
vydaného u věci samé, neboť byl by v tom ne důvodný rozpor, kdyby
do rozhodnutí soudu stolice druhé, jímž potvrzeno jest rozhodnutí prvého
soudu o příslušnosti, nebylo v případě vydání samostatného usnesení
možno vznéstí opravný prostředek, kdyby však bylo to možno v pří
padě pojmutí tohoto usnesení do rozhOdnutí, vydaného v hlavní věci.
V n~nějším sporu bylo rozhodnutí prvého soudu o námitce nepřísluš
noslI potvrzeno soudem stolIce druhé, pročež dovolání žalovaných,
vznesené do potvrzujícího rozhodnutí v tomto směru z důvodu zmateč
nosti podle §u 503 čís. 1 a §u 477 čís. 3 c. ř. s., jest nepřípustné a bylo
podle. §~ 528 c. ř. s. odmítnuto. Ostatně lze připomenouti, že, i kdyby
skutecne, Jak dovolatelé se domnívají, příslušným pro tento spor byl
obecný a ne obchodní senát sborového soudu prvé stolice, nebylo by
tu zmatku dle §u 477 čís. 3 c. ř. s., neboť podle §u 104 j. n. ve znění
novely o úlevách soudů ze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. zák. není již
vyloučena dohoda stran co do příslušnosti obchodního senátu místo senátu obecného, kteroužto dohodu Onen § 104 j. n. ve svém původním
znění ovšem vylučoval.
Ve věci samé jest právní stanovisko soudu odvolacího správné takže
do~olací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatňován jest neprávem. 'Odvola.c' .s0;-td s;lUhlasně. s proc,:sním soudem prvé stolice správně uvedl a
nal:zlte oduvodml, ze spolecnou činnost žalobců a žalovaných pokládati
~Iuzno, za sdružení zakladatelské a podle čl. 266 obch. zák. za příle
zltostm obchodní společnost, pro niž podle čl. 1 obch. zák. platí podpůrně před~isy obč. zák. o společenství statků, jakož i, že strany u1111uv;l~ spolu, ze, kdyby nedošlo ke zřízení společnosti s r. o., všichni účast
mCI, tedy všichni žalobci i žalovaní, pokládají se za kupitele papíru a
n~st:ojův, o, něž jde. Všichni žalobci i žalovaní měli vůli, státi se společ
l!ym; vlast~lky kou~eného papíru a nástrojů. Právní důvod jejich vlastmckeho prava zakladal se v trhových smlouvách, jež uzavřeli Walter
P. a Rudolf W. jako jejich zástupci podle druhého odstavce čl. 269
obch. zák. a podle §u 1190 obč. zák. Tradice, potřebná podle §§ 425
. a 426 obč. zák. k převodu vlastriického práva na žalobce a žalované,
stala se odevzdáním papíru a nástrojů Waltru P-ovi a Rudolfu W.ovi
jak~ jejich zmocněncům a zástupcům. Všichni žalobci a žalovaní tedy
st~1I se spoluvlastníky těchto koupených věcÍ. Že by zde nebylo podmmek pro zrušení spoluvlastnictvÍ soudním prodejem podle §§ 830 a
8430bc. zák., žalovaní netvrdí aní v dovolacím spisu, ani netvrdili v prvé
a ?ruhé stolici. lalobní žádost je tudíž důvodna; žalobci jsou aktivtiě
a zalovanÍ pasivně legitimováni v tomto sporu. Zdali žalobci nežádali
žalovaných před podáním žaloby za souhlas ke zrušení spoluvlastnictví,
nS,brž jen za souhlas, aby věci byly zpeněženy, jest pro rozhodnutí

v hlavní věci nedůležito a mohlo by přijíti v úvahu pouze při rozhodování o nákladech na rozepři, kdyby zde byl případ §u 45 c. J. s. Dovolatelé projevují mínění, že žalobci mohli věci prodati sami -o své újmě
a žalovati o náhradu schodku, prodejem vzešlého, a že prý o náhradu
takovou jest již veden spor. Toto mínění jest mylné, neboť žalobci nebyli
podle §u 828 obč. zák. oprávněni,prodati věci jednostranně bez souhlasu žalovaných spoluvlastníků a souhlas tento není zjištěn, v onom
sporu Vilém B. nedomáhá se náhrady schodku, vzešlého prodejem, nýbrž
náhrady výloh, způsobených jednáním o uzavření smlouvy společenské,
a náhradv škody, vzešlé tím, že nedošlo k uskutečnění smlouvy této a že
žalobcům "edostalo se úroků z kapitálu, poskytnutého jimí k nákupu
zásob. Zdali žalobcům, pokud se týče Vilému B-ovi přísluší náhrada
nákladu, vynaloženého žalobci na zakoupení věcí, jest v tomto sporu
nerozhodno, neboť nárok na tuto náhradu nesouvisí s právem na Zrušení společného vlastnictví a nevylučuje tohoto práva. Dovolatelé tvrdí
dále, že jde o likvidaci a že by tedy mohlo býti žalováno jen na svolení k provedení likvidace, nebo na určení práva, provésti likvidaci, nikoli však na zrušení spoluvlastnictví, pokud se týče na určení práva
žalobců, žádati toto zrušenÍ. Ani zde nelze dovolatelům přisvědčiti, neboť
v tomto sporu není ani zjištěno, ani tvrzeno, že jsou tu zákonné podmínky likvidace. Tato může totiž býti podle čl. 270 obch. zák. předse
vzata teprve po skončení společného obchodnÍpo jednání a záležÍ podle
čl. 137 obch. záko v ukončení běžných obchodů, ve splnění závazků
zrušené společnosti, ve vybrání jejích pohledávek a ve zpeněžení společenského jmění. Ze spísů nevysvítá, že obchodování společenské bylo
započato, ani, že společnost měla proti třetím osobám pohledávky a
závazky, aní, že obchodováním nabyla nějakého jmění, nezáležejícího
v penězích, nýbrž pouze, že jsou zde věci, - papír a nástroje nahoře
uvedené, - jež byly koupeny za účelem provozování zamýšlených obchodů, a. jež jsou společným vlastnictvím žalob cu a žalovaných. Nelze
tudíž užiti zákonných ustanovení o likvídaci, nýbrž jen předpisův o zrušení společného vlastnictví.
čís.

2915.

Přídělový poukaz sody příslušným orgánem :telze považovati za
objednávku toho, komu přiděl svědč~ nebylo-Ii jim o přiděl žádáno.

(Rozh. ze dne 11.

září

1923, Rv 1 517/23.)

Žalobu o zaplacení kupní ceny za 5000 kg sody, jež žalující firma
dodala. na základě úředního přídělu žalovanému obchodnímu gremiu,
o b a niž š Í s o u d y zamítly, o d vol a c Í s o u d z těchto d ů vod ft:
Pokud se vytýká nesprávné právní posouzení, nutno uvážíti, že bylo
tehdy vázané hospodářstvÍ se sodou a že již v nařízení ze dne 12. dubna
1917, čís. 164 ř. zák. v §u 1 se stanoví, že výrobci ammoníakové calcinované sody a žíravého natronu jsou povínni výrobky ty výlučně dle
pokynů, jež udělí jim ministerstvo obchodu, »d o o b c hod u u v á-
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d ě t i«. Nařízení vlády republiky ze dne 12. března 1919, čís. 137 sb,
z. a n. uchovalo souvislost a přeneslo oprávnění, přísluševší dříve Rako~ské ús~ředně pro htky. a 5'lej~ ve yídni, na státní ústav pro tuky,
oleje a mleko v Praze, Jenz mel vesll prehled o zásobách těchto surovin
s'iino~,ti . zásady p.ro opatř5'v.ání a rozděJ?vání jich, jakož i pečovati
o sp;.~vne rozdelenr, a konecne dle §u 1 na,lzení vlády republiky ze dne
30. r:J~a 192,0,. čís. 595 sb. z. a }" ~,ají příděly sody krystalové dále
provadeny byh d!s!n~učmm. oddeler;lm orgal1lsovaným u ministerstva
obch?du. Dlsposlcm lisy ~~ely: »~aslete firmě ....... kg sody ..... «
Ze vseho toho patrno, ze urady mely tu pouze službu dozorčí a nikoliv
snad sprostředkovatelskou, a proto odvolací soud nesdílí mínění odvolatelky,. že pod;t.atné části koupní smlouvy ~yly splněny úředním rozhO,dl:Uh~l: na ne~ .vyrob.ce vubec vhvu nemel. Mínění odvolatelky tím
;ne~e mu ze obstall, kdyz dle nařízení ze dne 12. dubna 1917, čís. 164
r.•zak. soda dle po~ynů ministerstva teprve »do obchodu« uváděna býti
mela, Bylo tu nutne uzavření smlouvy mezi výrobcem a tím jenž příděl
sody zlskal, neb?ť pomčr mezi výrobcem a distribučním orgánem, jakož
1 mezI tfmtc a zadatelem o příděl zboží byl veřejnoprávním. Smlouvy
moezl vyrobcen; a ,ža5late~em,.pří~ěl zís~~vším, ,bylo samozřejmě již z toho
:l.uvo~u z.~P?trebl, ze pn uredmm vynzovám prodlením času před vyJ'1Zenl1~ pndelu mohl se tento státi bezúčelným, po případě příděl ohledně
J8kostr neodpovídal žádostL Výrobce měl v době vázaného obchodu
potud vý?odné postavení, že nedostatek zboží zvyšoval poptávku a
vedl I k u;ednímu zvyšOVá!,í cen, čímž po případě újma z pomalejšího
odbytu. vazanych vyrobku vyrovnána. I když bylo žalované straně
z ure~lll~ strany a od žalující firmy sděleno, že zaslati jí má žalobkyně
elle prrdelu. orgánu distribučního 5000 kg sody krystalové, nebylo nulno,
by ~trana zalovana na dopISy ty reagovala, neboť, jak nesporno, žalov~ne gremlUm Jl,ebylo dříve v obchodních stycích se žalující firmou
(cl.,323 ob,ch. zak.) a, pokud distribučního orgánu se týče, zachovalo
St;. zalov!,ne gremlUl11 zcela správně tím, že. přípis onen předalo Jincinc?u, O-OVl, tenž tehdy by'. oficielním přidělovačem sody. Také na
?OpI,S zalo?k,Yne z.~ dn,; ,l~. úno;a 1921, v němž oznámeno bylo zamýslene. zaslanl :bozl a zadano predem o zaplacení kupní ceny, nebylo
gl eml~m dle. cL 323 obch. zak. p ó v i n n o odpovídati, když v obch<:dmm spojem s ní nebylo a na další příděl sody nečinilo nároku.
Ovsem ku zamezení nedorozumění a poněvadž s jedné strany jde o o bc hod ~ í. gremium, s druhé strany o o b c hod n í k a, bylo včasné
z?dpovedenr tohoto. dopisu na místě. Přes to nelze v nezodpovědění dopISU vzhledem na CIt. zák. ustanovení ničeho v neprospěch žalovaného
g:emla dovozov~ti. ,~pr~vně uv~dí také prvý soud, že měla příslušná
u:~d,ovna tukov~ dnve zal ovane strany se dotázati, zda žádá o další
prld~1 sody, kdyz písemné žádosti bylo již úplně vyhověno a snad i více
d?dano, strana žal?van~ pak. o ji c i e I ním r o zdě lov a če m sody
vubec nebyla. Ponevadz mezI stranami ani přímo, ani konkludentními
čmy ku dohodě o kupci sody nedošlo, právem prvý soud žalobu· na tomto
podkladě spočívající, zamítl.
'
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Důvody:

Dovolání napadá rozsudek odvolacího soudu dovolacím důvodem
§u 503 čís. 4 c. ř. s., pokud dospěl k závěru, že v tomto případě ani
přímo ani konkludentními činy nedošlo k dohodě žalobkyně se žalovaným obchodním gremiem o koupi sody, dovozujíc, že trhová smlouva
byla uzavřena mlč k y tím, že žalované obchodní gremium neodpově
dělo ani na disposiční list ministerstv, obchodu, oddělení pro tuky a
sodu ze dne 24. prosince 1920, ani na sdělení žalobkyně o poukázaném
přídělu ze dne 30. prosince 1920, ani na další její dopis ze dne 8. února
1921, jímž žádala zaplacení trho'ié ceny 12.250 Kč složním lístkem
poštovní spořitelny, oznamujíc zárGveň, že přidělenou sodu v nejbližších
dnech odešle. Než dovolací vývody nejsou s to, by zvrátily správné
právní posouzení věci soudem odvolacím. Mylným jest názor, v dovolání uplatněný, že, když stát vyhradil si hospodaření sodou, dav ji pod
závěru, tímto úředním zásahem do volného obchodu byla smluvní volnost stran do té míry omezena, že strana, které příděl byl úředně při
kázán, měla povinnost, dáti jasným způsobem na jevo, nechtěla-li pří
děl odebrati, jinak že muselo se za to míti, že s odběrem přidělené
sody za udaných jí podmínek souhlasí. Účelem výhrady státního hospodaření tuky, oleji a sodou ve smyslu 'JL nař. ze dne 12. března 1919,
čís. 137 sb. i. a n., nebylo, zameziti sOJkromý obchod, nýbrž j'en vyhraditi orgánům, státem zřízeným, dohled na výrobu a rozdělování těchto
předmětů pro potřeby obyvatelstva nutných. Poukaz přídělový vyjadřo
val jen souhlas dohlédacího orgánu, že může určitým množstvím sody
býti u výrobce disponováno, a nelze jej považovatí za přijetí objednávky, poněvadž tato mohla býti platně přijata jen výrobcem sody, jako
stranou smluvní. K platnému vzniku trhové smlouvy o sporných 5000 kg
sodv bylo tedy třeba souhlasné vůle smluvních stran, jimiž tu byli jen
výrobce a objedr.atel. Avšak taková úmluva mezi smluvními stranami
prokázána ve sporu nebyla. Bylof zjištěno nižšími soudy, že žalované
obchodní gremium se o příděl 5000 kg sody, který mu byl poukázán,
vůbec neucházelo. Oznámila-li tedy žalující firma žalovanému obchodnímu gremiu dopisem ze dne 30: prosince 1920, že mu bylo disposičním
listem ministerstva obchodu oddělení pro tuky a sodu čís. 2586 přidě
leno 5000 kg krystalové sody za 2-45 Kč 1 kg s dotazem, zda zašle
pytle vlastní, netee v tomto přípisu - když objednávka žalovaného
gremia nepředcházela - nic jiného spatřovati, než samostatnou obchodní nabídku žalobkyně, kterou žalované gremium nebylo povinno
přijati, když o příděl sody vůbec nežádalo. Jestliže žalované obchodní
gremium ani na dopis žalobkyně ze dne 8. Února 1921 neodpovědělo,
mylně dovozuje z toho dovolatelka, že byla smlouva trhová mlč k y
uzavřena, když bylo zjištěno, že tu šlo ó p r v Ý o b c hod mezi stranami a že tedy nebylo mezi nimi dosud obchodního spojení. Jest naopak přisvědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, opřenému o čl. 323
obch. zák, že v tomto případě mlčky smlouva trhová mezi žalobkyní
a žalovaný ni gremiem nevznikla a že není prokázán právní závazek
žalovaného gremia ku zaplacení trhové ceny. K odpovědi na příkazní
list ministerstva obchodu žalované obchodní gremium nemělo důvodu,
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když se nepovažovalo za rozdělovače přídělu sody, která dle obsahu
příkazního listu byla určena pro obyvatelstvo cel é h o o k r e s II a
učinilo zadost povinnostem slušného obchodniho styku, když příkazní
list postoupilo úředně ustanovenému rozdělovači sody, jímž pro okres
K. byla firma Bratři O., jak prvý soud zjistil a odvolací soud zjištění
jeho převzal.
čís.

Akcept směnky
pisů, třebas směnka

v tuzemsku jest posuzovati dle tuzemských před
byla splatua ve stálém bydlišti akceptanta v cizině.

(Rozh. ze dne ll.

,i~

I

2916.

září

1923, Rv I 687/23.)

Směnku, vydanou 1. července 1914, přijal žalovaný za svého pobytu
, Jablonci n. Nisou. Směnka byla splatna 1. listopadu 1914 v Londýně,
kde tehdy bylo řádné bydliště žalovaného. Žalující banka eskomptovala
směnku od vydatele a domáhala se žalobou, zadanou dne 8. listopadu
1920, na žalovaném, bydlícím nyni v Jablonci n. Nisou, zaplacení. P r o~
ce sní s o udp r v é s t o I i c e (krajský soud v Liberci) žalobě vy~
hověl, o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nelze při
svědčiti právnímu názoru soudu prvé stolice, že jde o žalobu z obohacení dle čl. 83 směn. ř. Směnka byla vydána 1. července 1914 a byla
splatna dne 1. listopadu 1914. Žalovaný bydlel v době té v Londýně
a teprve od roku 1920 bydlí v Jablonci n. Nisou. Směnka byla splatná
v Londýně u London City a Midland banky v Londýně, tedy v bydlišti
příjemcově a toliko u osoby jiné. Nejde proto o směnku domicilovanou,
takže k zachování práva směnečného proti žalovanému jako příjemci
směnky protestu ani třeba nebylo (čl. 44 směn. ř.). Splatnost směnky
nastala 1. listopadu 1914 v Londýně, tedy v době válečné a předložení
směnky k placení vadila nepřekonatelná překážka (vyšší moc), vzniklá
z válečných poměrů, pročež platební lhůta pro presentaci k výplatě odročena byla dle §u 9 nařízení veškerého ministerstva ze dne 28. prosince 1918, čís. 3 sb. z. a n. z roku 1919 o tolik, kolik bylo třeba, by se
provedlo směnečné právní jednání, kdy překážka zanikla, nejméně však
až do uplynutí desíti všedních dnů potom, co zanikla překážka. Z toho
patrno, že směnečný nárok proti žalovanému jako pří je m c i, který se
ve 3 letech dle čl. '77 směn. ř. promlčuje, v době podání žaloby (8. listopadu 1920) promlčen nebyl. Nejde tedy o nárok z obohacení dle čl. 83
směn. ř. a tím pozbývají půdy všechny vývody odvolání, nárok z obohacení potírající. Žalobkyně, jak ze směnky patrno, uplatňuje postižní nárok jako směneční věřitelka. Dle §u 82 s.měn. ř. může žalovaný proti žalobkyni uplatňovati toliko námitky ze směnečného práva plynoucí nebo
jemu bezprostředně proti žalobkyni příslušící. Takovýchto námitek žalovaný neuplatňuje.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D ů vod y:"
Nesprávné posouzen( právní spatřuje dovo~atel v ~~mJ že 'považov~l,
žalobní nárok za směnečný a podle toho s mm nalozIl. Ne!?:ve slus~
uvésti na pravou míru obsahu napa~ené~o rozsu~ku ?dporuJlC! tvrzem
dovolatelovo, že odvolací soud přehledl, ze spor~a smenka n.em ~platna
v tuzemsku, nýbrž v Londýně, a že proto ;,ep:avem, ~ne~baJe predpls~
čl. 86 směn. ř., použil předpisu čl. 44 smen. r., kdyz pr~c: napadeny
rozsudek uvádí výslovně, že směnka byla spl~~~ v"Londyn: u Lo~don
City Midland banky v Londýně, tehdy v bydh~h pnJel11co~e a toh~o u
jiné osoby, z čehož odvodil, že nejde o ,do~lcllovan?u smenku. Lec tu
padá na váhu zjištění prvé stolice, kt~",: s: odvo!acl soud ,dle §u 4?,8
c. ř. s. mlčky osvojil, že totiž žalov~ny, J~nz se sam prohlasuJe, za pnslušníka čsl. republiky, spornou smenku J3k~ ak~eptant a,trasat podepsal v Jablonci n. Nisou ~a svého, pobytu ~ c~chac~; P,OUZltO b~lo tedy
napadeným rozsudkem predplsu cl. 86, smen. r. spra:-ne, neboť Jest po:
stižní nárok uplatňován proti žalovanemu Jako proh akceptantu. Kdy~
akcept uskutečnil se pod P i sem žalovaného v J~blo}1C1 n. NIS~U, r;lalI
ve příčině směnečného jeho závazku dle č!. 85 s~,~n. r. t~zemsk~ pravo,
neboť čL 86 směn. ř. mluvi pouze o forme Jednam, nutnych k vykonu a
. zachování směnečného práva se směnkou na cizozem~kém mís!ě, nedotýká se však předpisu čl. 85 směn. ,~: Podle tohoto slo o smenku vydanou a podepsanou vydatelem I pnJatelem v tuzemsku, ale splatnou
ve stálém tehda bydlišti trasátově, při čemž~ jak? místo plate.bní byl~
uvedena Londoll City & Midland Bank, pročez neslo am o domlcllov~m:
jak napadený rozsudek správně vyslovil, a proto take, nebyl~ pot.rebl
dle čl. 44 směn. ř. k zachováni směnečného práva proh zalovanemu pko
akceptantu protestu. Při tom nesejde nao ,:om" ~e by pod}e anglického
práva, když sporná směnka v Anglu nemuze byh povazovana za .tuzemskou směnku, bylo k zachování směnečného prá~a pro neplacem zap,o(řebí protestu, a to včasného, když tam moratorm }redplsy }oh~to s,tat~
~eplatí. Ostatně žalobni nárok nebyl založen na cl. 83 sme.n. r.,. n~brz
l:>yl uplatněn jako směnečný, a tento nebyl am promlčen, am r;reJu~lko
ván. Směnečná žaloba podána byla 8. listopadu 1920 a p<:.~evadz dle
§u 9 nař. veškerých ministerstev ze dne 28. prosll1ce 1918, CIS. 3 sb. z.
a n. z roku 1919 kteréžto nařízení platí také ve příčině žalovaného, platební lhůta pro 'presentaci k výplatě odročena byla O tolik, kolik bylo
potřebí, aby se provedlo směnečné je~nán~ pr~vní, k?y překážka zanikla, nejméně však až do uplynulI desllI vsedmch dnu po tom; c,o zanikla překážka, poněvadž jde dále o směnku splatnou v, Londyne d;,~~
1. listopadu 1914, tedy v době válečné, kdy presentace nasledkem vys,sl
moci byla fysicky nemožna, sluší při svědčiti napadenému ;ozsudku, ,z,;
žalobní nárok dle čl. 77 směn. ř. nebyl v době svého soudmho uplatnem
promlčen.
čís,

2917.
Vnucená dražba jest odvozeným způsobem nabytí.
Pro povinnost ku placení zaopatřovacích požitků bývalým z~ěst
nancům na velkém majetku pozemkovém dle zákona ze dne 18. brezna
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1921 čís. 130 sb. z. a n. jest nerozhodno, že po odchodu zaměstnance
do vÝslužby přešel velkostatek do rukou nynějšího jeho majitele (jeho
předchůdce) vnucenou dražbou.
(Rozh. ze dne ll. září 1923, Rv I 735./23.)
žalobce byl zaměstnancem na velkostatku Heleny O-ové do 1. března
1904, kdy vstoupil do výslužby. Po odchodu žalobcově prodala Helena
O-ová velkostatek dne 22. a 26. září 1904 Bedřichu S-ovi, od něhož
iej dne 4. září 1908 koupila ve vnucené dražbě zpět, načež jej opět prodala kupní smlouvou ze dne 15. června 1909 se všemi výhodami a bře
meny, všemi právy a povinnostmi nynějšímu majiteli, na němž se žalobce domáhal zaopatřovacích požitků. O b a niž š í s o u d y žalobě
vyhověly.

N e j vy

Š

š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Ollvocly:

Dovolání zabývá Se jen otázkou, je-Ii exekuční dražba origínárním
derivativním způsobem nabytí, tvrdíc, že je originárnim a dovozuje
z toho, že žalovaný není právním nástupcem Heleny O-ové, osoby to·
k výplatě povinné, a že tedy za závazky její dle §u 12 nové znění zákona o zaopatřovaCích požitcích bývalých velkostatkových zaměstnanců
'leručí. Odvolací soud ovšem mylně má za to, že žalovaný je jejím singulárním nástupcem, že tedy je povinen požitky platiti, a proto že není
třeba otázku jeho originarity či derivativnosti nabytí řešiti: vždyť od
toho, je-Ii nabytí originární či derivativní právě závisí, zda nabyvatel je
právním nástupcem předešlého držitele či ne. Avšak dovolání zcela zbytečně otázku tu vyvolává a nesprávně řeší. Také soudní dražba je smlouvou, jenže tu vůli exekuta nahrazuje vůle soudu, se strany jeho je to
prodej vnucený, patří tedy i dražba k titulům· derivativního ~abytí,
o nichž jedná § 424 obč. zák. To zřetelně potvrzuje§ 1089 obc.. zák.
že to je i v nauce uznáváno, o tom se dovol alel mohl poučiti v kterékoli
učebnici na př. v Randově vlastnictví nebo u Stubenrauchti.
či

čis.

Důvody:
Exekučním titulem bylo v tomto případě prvému soudu usnesení, vydané v řízení mimosporném; podle §u 1 čís. 6 ex. ř. jsou taková usnesení titulem exekučním potud, pokud podle platných předpisů jsou vykonatelna, při čemž jest v tomto odstavci čís. 6 §u 1 ex. ř. poukázáno
na § 12 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. z. Podle výslovného
ustanoveni druhého odstavce tohoto §u 12 nemá výkon usneseni býti
povolen, když rekurs byl vznesen; poněvadž toto zákonné ustanovení
není Omezeno na případy rekursu, vzneseného do usnesení soudu prvé
stolice, nýbrž mluví všeobecně o rekursu, podle §u 16 uvedeného cís.
patentu pak jest rekurs i z potvrzujicího usnesení soudu druhé stolice
formálně přípustný a rozhodovati o tom, zdali podmínky §u 16 zde jsou
čili nic, nepřísluší soudúm nižším, ani soudu, rozhodujícímu o návrhu
exekučním, nýbrž toliko soudu třetí stolice při jeho vlastním rozhodování o dotyčném dovolacím rekursu, dlužno druhý odstavec uvedeného
§u 12 vztahovati nejen na rekursy, vznesené do usnesení prvého soudu,
nýbrž i na dovolací rekursy, vznesené do usnesení soudu stolice druhé
d to bez rozdílu, zdali jimi usnesení prvého soudu bylo ziněněno či potvrzeno. Ustanovení §u 524 c. ř. s. nelze užíti v řízení mimosporném,
pro něž platí uvedený § 12 cís. patentu z roku 1854; ostatně druhý odstavec §u 524 c. ř .. s. též připouští stavení výkonu soudního usnesení
(stavení exekuce), když byl podán rekurs. V tomto případě byl exekuční návrh Adolfa K-a podán u soudu, když už Josefa Rcová byla
vznesla dovolací rekurs do usnesení sOl!du druhé stolice, potvrdivšího
usnesení okresního soudu, jež podle exekučního návrhu má býti exekučním titulem; první soud povolil tedy exekuci neprávem a usnesení
rekursního soudu, jímž návrh exekuční byl zamítnut, vyhovuje věci
i zákonu.

2918.

Usnesení rekursnlho soudu v řízení nesporném, ať potvrzující
do něhož podán byl dovolací rekurs, nelze vykonati.

čis.

září

2919.

ať

změňující,

(Rozh. ze dne 11.

právoplatným, pročež neměla býti povolena exekuce dle §u 1 čís. 6
ex. Ť. a § 19 nespor. pat. a není zapotřebí se obírati dále otázkou, zda
exekuci na vydání dítěte lze v.ésti ve smyslu §u 346 ex. ř., či dle §u 353
ex. ř.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

1923, RII 348/23.)

Usnesení poručenského soudu, jímž bylo nařízeno Josefě R-ové vydati dítě Adolfu K-ovi, bylo rekursním soudem potvrzeno, načež Adolf K.
podal exekuční návrh dle §u 346 ex. ř., ač Josefa R-ová podala již do
usnesení rekursního soudu dovolací rekurs. S o udp r v é s t o I i c e
exekuci povolil, rek u r sní s o u d zamítl exekuční návrh. O ů vod y:
Poněvadž matka podala do usnesení dovolací rekurs, není usnesení to

Náhradový zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.
Ti, kdož obývají na zabraném majetku bez svolení Státního pozemkového úřadu, .mohou býti vyklizeni na základě. titulu, platného proti
tomu, .proti komu byl majetek zabrán.
(Rozh. ze dne 11.

září

1923, R II 354/23.)

Na základě výpovědi ze zabraného majetku, již Státní pozemkový
dal hospodařícímu pachtýři, žádal týž úřad o exekuční vyklizení
osob, bydlících v zabraném domé. S o udp r v é s t o I ic e exekuci

úřad
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povolil, rek u r s II í s o u d exekuční návrh zamítl. O ů vod y: Rekursní soud nemá za to, že výpověď, daná pachtýři Teodoru O-ovi, jest
podle §u 568 c. ř. s. účinnou a vykonatelnou proti povinné straně. Toto
místo zakona mluví o podnájemníku. Povinná strana, která před vydáním napadeného usnesení nebyla slyšena a teprve v rekursu mohla své
námitky uplatniti, takže na ně jest vzíti zřetel a nelze je odmítnouti jako
nepřípustné novoty, tvrdí, že nebyla k pachtýři Theodoru D-ovi v podnájemním poměru, a že jí byt nebyl poskytnut pachtýřem jako byt naturální, nýbrž že jí byl byt přidělen obcí M-skou v roce 1921, po pří
padě v roce 1922. Toto tvrzení není dosud níjak vyvráceno. Naproti tomu není tvrzení vymáhající strany, v žádosti uvedené, že byla povinná
strana o výpovědi uvědoměna, kteréžto tvrzení povinná strana v rekursu popírá, nijak doloženo. Rekursní soud jest toho názoru, že vymáhající strana jest povinna podle odstavce prvého §u 21 zákona ze dne
8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákona náhradového) ve znění zákona ze dne 13.
července 1922, čís. 220 téže sbírky povinné straně, považuje-li ji za
podnájemnici, dáti zvláštní výpověď, aby tato mohla, ·obdrževši tuto
výpověď, své námitky proti ní uplatniti a že teprve tato podnájemníkům
zvlášť daná výpověď, nabude-li moci práva, jest proti nim účinnou a
vykonatelnou. V tomto případě zvláštní výpověď povinné straně dána
nebyla a postrádá tedy žádost vymáhající strany o nucené vyklizení
bytu zvláštního exekučního titulu.
Ne j vy š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Výpověď z hospodaření dle §§ 12-25 náhr. zák. je výpovědí svého
(lruhu, která jest upravena v právě citovaných předpisech zákona svým
způsobem podle potřeb a účele pozemkové reformy, i nelze proto na ni
užiti předpisů civ. soudnjho řádu (§ 560 n. n.) o výpovědi nájmu a
pachtu, neboť dává se nejen nájemci nebo pachtýři, nýbrž také vlastníku, a i když dává se nájemci nebo pachtýři, nedává se mu jako takovému, nýbrž jako osobě hospodařící, tedy z téhož důvodu, jako vlastníku, z čehož jde, že na důvodu, z kterého ta která osoba hospodaří ~
zda jako vlastník, užívatel, poživatel, pachtýř a pod. - nic nezáleží.
Objeví-li se tudíž v úpravě této výpovědi v zákoně nějaká mezera,
dlužno ji podle vykládacích pravidel vyplniti z něho samého, a nelze
sahati k uvedeným předpisům soudního řádu O výpovědi. Dá-li na př.
pachtýř věc v podpacht, musí se z předpisů §u 12-25 náhr. zák. rozhodnouti, zda dlužno dáti výpověď pachtýři či pod pachtýři, ale nelze
sahati k §u 568 c. ř. s. a říci, že, když byla dána výpověď pachtýři, pů
sobí i proti podpachtýři a že lze na základě ní i tohoto exekučně vykliditi. Potud tedy Státní pozemkový úřad nemá pravdu, když na § ten
svůj nárok staví a na základě výpovědi dané pachtýři vyklizuje udanlivé podnájemce. Jak však otázku, zda výpověď dlužno dáti pachtýři
či pod pachtýři, rozhodnouti dlužno, nemůže býti na pochybnosti, uváži-li se, že výpověď dává se jen a jedině osobě h o s pod a ř í c i, neboť

pak jest jasno, ie tou jest toliko podpachtýř, jenž pozemek obdělává a
sklízí, v čemž právě záleží hospodaření. Avšak v tomto případě má se
věr dle tvrzení Státního pozemkového úřadu tak, že pac h t í' ř Theodor O., jenž měl v pachtu celý dvůr, tedy i zemědělské pozemky, jež
vlastně pacht činí pachtem, dal nynějším exekutům dům č. p. 136 v M.
tomu dvoru patřící, v pod n á j e m. Tu pak arci narážíme na předpis
§u 21 náhr. zák., jenž praví, že nájemcům - roz. pouhým nájemcům,
kteří nejsou zároveň osobami hospodařícími,
na -rozdíl od nájemců,
o nichž mluví § 18 a) téhož zák. a jimž se dává výpověď jako osobám
hospodařícím, tak že se pod tím musí myslit nájemci, kteří mají záro,eň nějaký pacht, ale nájemci slují dle §u 1091 obč. zák. proto, že nájem nad pachtem převládá - tedy pouhým nájemcům dlužno dáti výpověď ve lhůtě civilním soudním řádem (odstavec druhý) roz. v §u 560
a řádech v něm zmíněných předepsané, avšak O podnájemnících se nezmiňuje. Otázka tedy: vztahuje se tento předpis také na podnájemce a
dlužno dáti výpověď jemu, či stačí výpověd' nájemci a působí pak
i pn"i podnájemci - roz. právě proto, že zákon podnájemce pomíjí
anebo zda už vskutku z důvodu §u 568 c. ř. s. proto, že jde opravdu
o výpověď z nájmu, nikoli.z hospodaření, a tedy o týž poměr, jaký ci,'ilní soudní řád předpokládá, anebo konečně dlužno dáti výpověd' obě
ma, nájemci i podnájemci? Tuto otázku netřeba tu řešiti a netřeba tedy
ani vyšetřovati, zdali se má věc tak, jak Státní pozemkový úřad tvrdí,
že O. byl pachtýřem a exekuti podnájemci, či má-li se věc tak, jak oni,
popírajíce tento poměr, tvrdí, že totiž obec M. byty v domě č. p. 136
zabrala a jim přidělila k obýváni už v roce 1921 (1922), že tedy s O-em
v žádném smluvním poměru nej sou a že výpověď měla býti dána přímo
jim. Neboť i když se na tomto stavu věci, exekuty tvrieném, staví, nevyplyne z toho ničeho v jich prospěch. V letech 1921 a 1922, z nichž
oni své právo bytu odvozují, existoval již zákon záborový (datující ze
dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n.) a ten stanovil v §u 7, že pronájem zabraného majetku vyžaduje úředního souhlasu - t. j. souhlasll
Státního pozemkového úřadu (§ 15) - a ne m á h e z něh o pro t i
stá tup r á v n Í c h nás led k ů, kteréž ustanovení zostřeno v novele ze dne ll. března 1921, čÍs. 108 sb. z. a n. v ten rozum, že pacht a
r,ájem bez souhlasu toho jest neplatný a trestný, i stanoví § 14 čís. 3
náhr. zák. vzhledem k tomu, že, jde-li o (vlastníky, pachtýře neb jiné)
osoby (hospodařící neb) už í v a jí c í majetku zabraného a jsou-li
právní jednání zakládající držbu jejich práv proti státu bez právních násl~d.ků (bezúčinna) neho neplatna dle §u 7 a 18 záb. zák. (správně má
zmh: »dle §u 7 ne b 18 záb. zák., neh každý jedná o jiném případě,
onen totiž o jednáních p o účinnosti záborového zákona a tento o jednáních pře d účinností tou uzavřených), v Ý p o věd i ne n í z a p 0t!.~ b i,. t. j. ~~~tni poz,e!nkový úřad, poněvadž p,ráva osob těch jsou
~UCI statu bezuc~nna,. muze Jednah tak, pko by prav těch nebylo, může
Je ~aprosto pommouÍl a tudíž pokud osoby ty a jejich svršky na zabraný
maJel.ek. vnesené jsou jeho akci na závadu, může je dáli kdykoli vyklIdlÍl, JakmIle nastala povinnost vyklizení tomu, vůči komu Státní pozemkový úřad k převzetí oprávněn jest, ať jest to vlastník nebo pachtýř
Clvilnl roz~.odnuti

v.

87

1379

1378

neb jiná osoba hospodařicí, neboť osoby a svršky ty se tam potom nalézají pouze fakticky, vůči němu, Státnímu pozemkovému úřadu, beze
všeho práva, může je tedy dáti vykliditi zároveň s onou osobou k odevzdání objektu povinnou, a když tato své povinnosti vyhověla dobrovolně, tedy bez ní. Exekuti však netvrdí, že vymožen byl k nájemnímu
zadání bytů, jichž oni užívají, souhlas Státního pozemkového úřadu, netřeba tedy vůči nim výpovědi a mohou býti vyklizeni na základě titulu
platného proti tomu, proti komu byt byl zabrán, což jest v tomto pří
padě, jak bezesporno, Theodor O.
čís.

2920.

Přípustnost dovolání nelze
června 1923, čís. 123 sb. z. a

posuzovati dle čl. IV. zákona ze dne 8.
n., bylo-Ii ústní jednání skončeno nebo
rozhodnutí prvé stolice vydáno před 1. červencem 1923.
(Rozh. ze dne 11.

září

1923, Rv II 558/23.)

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamftl rozsudkem ze dne 3.
1923 žalobu o 2.000 Kč. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl ohledně přípust
nosti jeho v
května

důvodech:

Pokud se týče především otázky přípustnosti dovolání hledíc k před
pisllm čl. IV. a XV. zákona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n."
je ovšem v zákoně mezera v tom směru, která doba má býti rozhodnou
pro posouzení přípustnosti dovolání v době přechodné. čl. IV. obmezil
se pouze na ustanovení, že v §u 502 c. ř. s. vez II ě n í c í s. 11 a ř Ízení ze dne 1. června 1914 čís. 118 ř. zák. zvyšuje se částka
1000 Kč na 2000 Kč, a čl. XV. na ustanovení, že zákon tento nabývá
účinnosti dnem 1. července 1923 .... Dovolává-li se však čl. IV. znění
zmíněného ds. nařízení, nestanově- nic bližšího v tom směru, je za to
míti, že zachoval též jeho zásady a že tedy pro nové znění platí obdobně
zásada čl. XVlll. tohoto cis. nař. odstavec třetí, totiž, že ustanovení
to nemá platnosti, jestli v případě §u 415 c. ř. s. ústní jednání v prvé
stolici skončeno bylo před 1. červencem 1923, nebo rozhodnutí prvé
stolice vydáno bylo před i. červencem 1923. To odpovídá též zásadě,.
že vyšší soudy přezkoumávají rozhodnutí nižších soudů dle doby vydání rozhodnutí v prvé stolici (§§ 179,406 a 482 c. ř. s.). Rozsudek
soudu prvé stolice byl vydán dne 3. května 1923, tedy před 1. čer
vencem 1923, a je tedy dovolání v této sporné záležitosti přípustným.

I"

čís.

2921.

Zákon ze dne 5. února J 920, čís. 89 sb. z. a n., kterým se
která ustanovení zákona o pensijním pojištění.

mění ně

Pokud náhradní ústavy neupravily svých stanov ve smyslu §u 66
(1) bod 3 zákona, zůstává pro spory, tam naznačené, při posavádní
příslušnosti.
.
(Rozl1. ze dne 12. září 1923, R I 782/23.)
žalobce tvrdil v žalobě, že byl členem žalovaného pensijního ústavu
cukrovarnického od I. srpna 1910 do 31. července 1921, kdy vystoupil
ze zaměstnání v cukrovarnictví, načež hyl měsíc bez zaměstnání, dne
I. září 1921 nastoupil zaměstnání, vyřlaté z povinnosti pojišťovací,
v němž jest dosud. Domáhal se proto vrácení skutečně zaplacených
premií za dobu od početí platnosti zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89
sb. z. a n., t. j. od I. července 1920, do skončení členství a zániku povinnosti pojišťovací, t. j. do 31. července 1921, úhrnem 15.783 Kč 50 h,
jakož i. vrácení 1.000 Kč, zaplacených 6. února 1922 v mylném před
pokladu, že členství jeho ještě trvá, ce!kem tudíž 16.783 Kč 50 h s 50/<;
úroky od podáni žaloby. K nalm~~e zalovaneh,o ustav~ s o u,d p rve
s t o I i ce odmítl žalobu pro nepnpustnost poradu prava. O u vod y:
Dle ustanovení §u 66 čís. 3 zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb.
z. a n. povinny jsou ústavy, uznané podle zák?na ze dne 16: pr~since
1906 čís. 1 ř. zák. z roku 1907 za náhradm ustavy, upravIlI sve stanovy' tak, by odpovídaly podmínc:, že rozhodování ~po~ů ~,ná:o~ích
podle stanov a o jejich výši mUSl bylI vyhrazeno mlstne pnslusnemu
rozhodčímu soudu Všeobecného pensijního ústavu. Rozhodčí soud rozhoduje o žalobách proti vyrněrům, jimiž nároky pojištěn~ům byly zamítnuty (§ 75 odstavec druhý, § 76 odstavec čtv rty z~kon,a ze dne
16. prosince 1908, čís. 1 ř. zákona na rok 1907). Ponevadz s~~novy
žalovaného ústavu, změněné podle zákona ze dne ~. unora 1920, C1S. 89
sb. z. a n., nebvly dosud, jak nesporno, co do ustanovení §u 45 schváleny ministerst;em sociální péče, nelze je ovšem pokládati za úpravu
stanov, provedenou platným způsobem ve smyslu §u 66 zákona ze dne
5. února 1920. To však nemůže býti na újmu závaznosti tohoto zákonného předpisu, v němž jasně vyslovena jest zásada, že nikoliv řádným
soudům, nýbrž soudu rozhodčímu přísluší rozhodovati ve sporech o nárocích podle stanov. Tento předpis zákona je zde rozhodným, l11~ohv
znění stanov, jež an'i v nové úpravě normě zákonné nevyhOVUJe. Zalujíc! strana neprávem tvrdí, že žalobou vymáhá se nárok »podle zákona«
a že se proto ustanovení §§ 66 čís, 3 zákona ze dne 5. února 1920 na
tento případ nevztahuje, poněvadž se tam mluví o nárocích »podle
stanov«. Vždyť nárokem na vrácení zapravených premií obÍ1'ajf se i stano':y v §u 18 a není tudíž pochybnosti o tom, že cit. zákonné ustanovení vztahuje se i na nárok zažalovaný a to zajisté i pokud se týče
částky 1.000 Kč, která placena byla žalobcem jakožto premie. Bylo
proto žalobu pro nepřípustnost pořadu práva odmitnouti. Rek u r sní
s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. O ů vod y: Žalující strana opírá přislušnost prvého soudu ku projednání tohoto sporu
o ustanovení §u 45 bod 3 stanov žalovaného ústavu, schválených výnosem zemské správy politické v Praze ze dne 24. prosince 1919 jménem a se zmocněním ministerstva sociální péče ze dne 16. prosince
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1919 na základě cís. patentu ze dne 26. listopadu 1852, čís. 253 ř. zák.
a číní tak právem. Podle řečeného ustanovení mohou obzvláště rozhodnutí a výměry, uvedené v §u 37 bod d), které se vztahují na vznesené nároky, býti napadeny jen žalobou u řádného soudu v Praze.
V §u 37 bod d) jsou uvedeny nároky pojištěnců a jejích příslušníků
rodinných na plnění ústavů a o takový nárok pojištěnce v tomto sporu
jde. V době podání a vyřizení žaloby byly pro posuzování příslušnosti
prvého soudu rozhodny pouze uvedené předpisy citovaných stanov a,'
. poněvadž příslušnost prvého soudu byla při zahájeni sporu těmito před
pisy odůvodněna, nemají pozdější změny okolností, které pro posuzování příslušnosti soudu byly tehdy směrodatnými, na změnu této pří
slušnosti vlivu (§ 29 j. n.). I kdyby se mělo za to, že se druhá věta
tohoto zákonného ustanovení, pokud se zmiňuje o věcech, z oboru
působnosti řádných soudů vyňatých, vztahuje na tento případ, nesmí
se přehlížeti, že § 45 bod 7 nových stanov, podle něhož spory shora
naznačené (§ 37 bod d) mohou býti zahájeny jen žalobou u rozhodčího soudu při »Všeobecném pensijním ústavu«, příslušném podle místa
pojištěncova zaměstnání, nebyl dosud ministerstvem sociální péče
schválen a nestal se tudíž dosud právoplatným předpisem (§ 21 zákona ze dne 26. listopadu 1852, čís. 253 ř. z.). Neprávem dovolává
se prvý soud ustanovení §u 66 bod 3 zákona ze dne 5. února 1920
čís. 89 sb. z. a n., neboť tím, že ústavům, uznaným podle zákona z~
dne 16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák. z roku 1907 za náhradní ústavy,
byla uložena povinnost, aby upravily platným způsobem své stanovy
tak, aby rozhodování sporů o nárocích podle stanov a o jejich výši
bylo vyhrazeno rozhodčímu soudu "Všeobecného pensijního ústavu«,
nenastala Ještě změna příslušnosti řádného soudu k rozhodování sporů,
v §u 37 bod d) uvedených, jak byla dřívějšimi stanovami (§ 45 bod 3)
upravena. O právoplatné změně tohoto ustanovení dalo by se mluviti
pouze tenkráte, kdyby stanovy nové, 39. valnou hromadou žalovaného
ústavu dne 28. ledna 1923 schválené a mínisterstvu sociální péče
dne ~1. ledn~ 1923 předložené, byly tímto ministerstvem definitívně
sChvaleny, coz se dosud nestalo. Ostatně sluší zříti i k ustanovení
§u 66 (2) zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 sb. z. a n., podle něhož
náhradní ústavy, které nepředložily nejdéle do 31. prosínce 1920 ministerstvu sociální péče žádost o schválení st"nov, vyhovujících pravidlům v odstavci I uvedeným, ztrácejí tímto dnem uznání jako náhradní zařízení.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursni soud posoudil věc správně po stránce právní, a poukazuje
se proto v prvé řadě na správné odůvodnění napadeného usnesení. Výtka
nesprávného výkladu příslušných ustanovení zákonných stíhá proto jedině stěžovatele. Tento tvrdí sice správně, že dle úmyslu zákonodárcova
mají dle možnosti ve všech sporech tohoto druhu rozhodovati rozhodčí
soudy, a že tato ustanovení zákona jsou právem nutkavým. Další jeho

závěry jsou však mylné, Zákonodárce sám nepřikázal sporů těch přímo
rozhodčím soudům, nýbrž nařídil ústavům, jež chtějí býti uznány náhradnímí, by pojaly ustanovení, zakládající příslušnost rozhodčích soudů,
do stanov, pokud tyto neobsahují takového ustanovení, a by změněné
stanovy předložily do 31. prosince 1920 příslušnému úřadu ku schválení.
Zjištěno je, že žalovaný ústav změnil stanovy své v tomto smyslu teprve za sporu usnesením valné hromady ze dne 28. ledna 1923 a před
ložil je ke schválení 31. ledna 1923. Nevyhověv v čas zákonné povinnosti, nemůže žalovaný ústav dovolávati se příslušnosti rozhodčího
soudu, jež měla býti založena změnou stanov dávno před podáním žaloby, a j 2 posuzovati poměr mezi stranamí i co do příslušnosti soudu
podle stanov, platívších v den podání žaloby, a odůvodňujících přísluš
nost procesního soudu. Prodlení žalovaného ústavu co do lhůty shora
uvedené mohlo míti jediný následek vytčený v §u 65 (2) zákona ze dne

5. Února 1920, čís. 89 sb. z,. a n. 1 tím je
na tepte případ.
.
čís.

vyloučeno

použití zákona toho

2922.

V tom, že chodec přecházel jízdní dráhu nikoliv nejkratší cestou,
nelze spatřovati jeho spoluzavinění na úrazu, jénž mu byl při tom způ
soben automobilem,
Za čistě psychické bolesti nelze požadovati náhrady. Bolesti, jež
vznikly v nervovém ústrojí, jsou bolestmi tělesnými,
(Rolh. ze dne 12.

září

1923, Rv I 165/23.)

Žalobě o náhradu škody z úrazu, jejž žalobce utrpěl tím, že byl zasažen automobilem žalovaného pří přechodu jízdní dráhy městské ulice,
bylo vyhověno s o u d y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o udem z těchto
důvodů.
DŮh,d nesprávného právního posouzení věci spatřuje dovolatel
v tom, že uznáno bylo jen na vinu šoféra, nikoliv též na zavinění žalobce,
a že bylo dáno bolestné za psychické bolesti. Než neprávem. Třebas
chodníky byly určeny pro chodce a cesta (jízdní dráha) pro povozy
všeho druhu, tedy i automobily, nelze z toho dovozovati, že by chodcí
jen výjimečně směli vstoupíti do jízdní dráhy a í kdyby tomu tak bylo,
nemělo by to také, jak má za to dovolatel, vlivu na výklad §u 45 min.
nař. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. Tímto nařízením jest stanoveno, že řídič automobnum us í za všech okolností voliti takovou rychlost, aby ji ovládal a aby nebyla jí ohrožena jistota osob a majetku.
Má zejména rychlost zmírniti a, když toho třeba, automobil zastaviti,
mohlo-li by jeho vozidlem přijíti k úrazům nebo k poruchám v provozu.
Z ustanovení toho jasně vyplývá, že jízdou silostrojů nesmí býtí ohroženy nikterak osoby a, jelikož toto ustanovení nerozlišuje, tedy všechny
osoby, jež jsou právě na cestě pro povozy určené z důvodu jakéhokoliv.
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Na řídiči vozidla jest, aby jel se vší pozorností a všímal si, co se před
jeho vozidlem děje a vyvaroval se všem srážkám s jinými vozidly a úrazům. Z toho důvodu jsou vydány v městech jízdní řády pouliční, jimž
jsou podrobeni řídiči všech vozidel. Měl se proto řídič automobilu, když
pozoroval, že se žalobce nerozhodně sem a tam pohybuje, nevěda, kam
by se měl lépe vyhnouti, dle daných předpisů zachovati a, neučinil-li
tak, zavinil sám úraz žalobcův. Že by byl žalobce nepoužil ani nejprostší
ooatrnosti při přechodu ulice tím, že nepřecházel nejkratší cestou a nez&stal na cestě státi, když spatřil automobil, tvrditi nelze. Dovolací soud
souhlasně s odvolacím soudem jest toho mínění, že obyčejná pozornost
a opatrnost sice vyžaduje, by chodci přecházeli jízdní dráhu nejkratší
cestou a všímali si řádně povozů, používajících této dráhy. Z toho však
usuzovati na spoluvinu chodcovu, když přechází cestu šikmo, místo
cestou nejkratší, nelze, když, jako v případě tomto, byla jízdní dráha
v okamžiku, kdy na ni vstoupil, úplně volná. Naopak bylo na řídiči
automobilu, by jel po předepsané straně cesty a, neučinil-li tak, aby,
spatřiv osobu cestu již pře c h á zej í c í, se zachoval tak, aby bylo
zabráněno úrazu, to tím spíše, když zpozoroval u ní nerozhodnost, kam
by se měla vyhnouti. Správné jest, že dle §u 1325 obč. zák. nelze žádati
bolestné za čistě psychické bolesti, to jest takové, jež s utrpěným poraněním, otřesením nervi\ nejsou v nutné souvislosti jako na příklad
starost o budoucnost a pod. Než o takovéto bolesti v tomto případě
nejde. Bylo zjištěno, že žalobce utrpěl tělesné poškození, jež mělo za
následek poruchu v nervovém systému, jež měla škodný vltv na zdravotní stav žalobcův a proto je nutno považovati za tělesné bolesti, to tím
spíše, když dle výpovědi znaleckého svědka byl žalobce následkem toho
úplně neschopen jakékoliv činnosti po 14 dnů a neschopen jíti za svým
povoláním po 4 týdny.
čís.

2923.

Záloha, poskytnutá peněžním ústavem na cenné papíry, jež ústav
obdržel s příkazem je prodati, jest splátkou na trhovou cenu a nikoliv
zápůjčkou.

(Rozh. ze dne 12.

září

1923, Rv I 422/23.)

Gustav J., jenž jest jedním z obou veřejných společníků žalované
firmy, kdežto druhým z nich jest syn jeho Alfred J., pověřil někdy v mě
síci červnu 1921 žalující spořitelnu, aby obstarala mu prodej 50 akcií
Uinderbanky a 50 akcií státních drah a prohlásil zároveň, že pro peníze,
jichž potřebuje do obchodu, přijde si za několik dnů. Na začátku měsíce
července dostavil se však do obchodních místností žalobkyně Alfred J.
se žádostí, by výtěžek za uvedené cenné papíry byl vyplacen. Zde bylo
mu nejprve sděleno, že to není možno, protože nemají ještě po ruce vyúčtování od banky, která prodej provedla, ale potom mu bylo přes to
k příkazu dirigenta B-a vyplaceno 30.000 Kč a to, jak posléz jmenovaný výslovně podotýká, prozatím, než bude celá věc vypořádána, a
teprve, když členové ředitelstva, na něž se byl obrátil, dali k tomu svůj

souhlas, jejž odůvodnili tím, že naznačený peníz možno přece Alfredu
J-ovi svěřiti. Zaplacení tohoto peníze domáhala se spořitelna žalobou
na žalované firmě aj neuvedši v žalobě pranic více, nežli že částku tu
žalované k její žádosti zapůjčila a hotově vyplatila, setrvala na tomto
důvodu žalob ním po celé projednávání sporu. S o u d Y vše C h tří
s tol i c žalobu zamítly, Ne j vy Š š í s o u d z těchto
důvodů:

Dle skutkového zjištění nižších soudů bylo 30.000 Kč vyplaceno
jako záloha, správně plat na účet výtěžku prodeje cenných papírů, které
byly žalující spořitelně do komisionářského prodeje svěřeny. žalobkyně
byla dle daného a přijatého rozkazu povinna, cenné papíry prodati a
výtěžek prodeje vyplatiti žalované. Na účet toho, co po prodeji žalované
odvésti měla, vyplatila jí předem 30.000 Kč. Nebyl dán tento peníz tedy
jako zápůjčka, jak se tvrdí v žalobě, nýbrž jako placení předem. Žalovaná
firma přijala jej k částečnému zaplacení své ciferně dosud neurčené pohledávky z komisionářské smlouvy; a není povinna jej vraceti, leč že by
se dostatečně ukázalo, že tato pohledávka ve skutečnosti neexistuje neb
jiným způsobem již pominula (§§ 1434 po sl. věta, 1431, 1435 obč. zák.).
Jest však nesporno, že spořitelna příkaz ku prodeji cenných papírů
vlastním jménem prostřednictvím banky v L. již 22. června 1921 přijala.
Dle čl. 361 obell. zák. bylo její povinností, aby tuto kupní cenu a to,
co na ni vyplatila, žalující' firmě súčtovala a přebytek jí vyplatila, kdyby
se však při súčtování ukázalo, že výtěžkem prodeje to; co předem bylo
placeno, není uhrazeno, mohla by dle §u 1431 obč. zák. žádati vrácení
nekrytého zbytku. žalobkyně se tak nezachovala, nýbrž žaluje o zaplacení celých 30.000 Kč, udávajíc, že je poskytla žalované firmě zápůjčkou a setrvala po celou dobu projednávaného sporu na tomto stanovisku. Jest zjevno, že poznačení žalobního nároku jako nároku ze
zápůjčky není jen omylným právním poznačením obligačního poměru
stran, o jehož rozřešení se žalobkyni jedná, nýbrž podstatným jeho
charakterisováním, a musí býti o takto charakterisovaném nároku rozhodnuto. Jelikož žalovaná strana ze zápůjčky nic nedluží, byla žaloba
právem zamítnuta.
čís.

2924.

Výstraha na dveřích "Pozor, zlý pes« není postačujícím opatřením
ve smyslu §u 1320 obč. zák. Podráždí-li poškozený svým chováním psa,
lze o spoluvině jeho mluvíti jen tehdy, když mohl si alespoň uvědomiti,
že jednání jeho psa podráždi.
(Rozh. ze dne 12.

září

1923, Rv I 518/23.)

Žalobkyně přišla z rána do statku žalované, chtějíc si vypůjčiti pří
léčení dobytka. Vyřídivši záležitost odcházela z bytu žalované,
přičemž byla napadena velkým hlídacím psem, povalena a pokousána.

stroj k
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Na domovních vratech statku žalované byla v}'straha: "Pozor, zlý pes I«.
žalobě o náhradu škody o b a niž š í s o u d Y vyhověly, o.d v ol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů: Žalované náleželo ve smyslu §u 1320 obč.
zák. dokázati, že se postarala o potřebné ostřežení psa. Důkaz ten se
jí nezdařil. Výstraha na domovnich vratech »Pozor, zlý pes« není postačujícím opatřenim, jaké požaduje Ono zákonné ustanovení. Z onoho
nápisu již plyne, že žalovaná věděla, že pes je nebezpečné povahy a
měla ho dle toho opatřiti. Toto žalovaná neučinila. Pes měl býti bud'
uvázán, nebo náhubkem opatřen, nebo, pobíhal-li volně bez náhubku,
nebo v příbytku takto se zdržoval, měla bý·ti vrata dvoru uzavřena, ježto
žalovaná musila počítati s tím; že někdo mimo domácí lidi přece do
dvora a příbytku vejde. S tím také žalovaná zajisté počítala, poněvadž
pro domácí lidi výstrahy takové zapotřebí nebylo. Že by pes za účelem
nakrmení musil býti odvázán, nelze tvrditi. Také nelze uznati za správný
názor odvolatelky, že zlý pes se může v příbytku volně pohybovati.
Tomu by mohlo býti tak tehdy, kdyby bylo jisto, že do příbytku nikdo
cizí vkročiti nemůže a nesmí. Jinak musí chovatel takového psa učiniti
táž opatření, jako když pes jest mimo příbytek. Naopak opatření, potřebné v příbytku, je snažší, než mimo něj, coi zvláště platí v tomto
případě, poněvadž v příbytku bylo více domácích osob, které, znajíce
zlo tl vlastnost psa, mohly jej po tu krátkou dobu, pokud žalobkyně tam
dlela, přidržeti, by ani za ní vyběhnouti nemohl. I kdyby pravdou bylo,
že žalovaná následkem opětujících se útoků na její majetek byla nucena,
chovati psa povahy takové, jako je pes, o něji jde, přece okolnost tato
nezbavovala ji povinnosti, opatrovati psa tak, aby nemohl ublížiti osobám, které za účely ne nekalými k ní přicházely. Neučinila-li tak a při
vodila tím úraz žalobkyně, je za něj dle ustanovení §u 1320 obč. zák.

že se postarala o potřebné opatření psa nebo dozor nad ním. Právem
nebylo uznáno na spoluzavinění žalobkyně. Nelze jí vytknouti neopatrnost, protože v hodinu příliš .ranní přišla do příbytku žalované, ač
věděla a tabulkou na vratech připevněnou byla upozorněna, že jsou tam
zlí psi. žalobkyně přišla krátce před sedmou hodinou ráno, kdy dle
udání samé žalované počíná již pravidelná práce, a, našedši dvéře nezamčeny, musila to pokládati za znamení, že přístup jest již dovolen
a o bezpečnost přicházejících před psy jest postaráno. Výstrahu »Pozor,
zlí' pes« bez zákazu vstupu nelze vykládati jinak, než že příchozí uvnitř
statku musí dbáti, by se psům nepřibližoval a jich nedráždil. VE. vstupu
do kuchyně, ač tam psi byli, nelze spatřovati nedostatek povinné pozornosti, neboť žalobkyně nebyla žalovanou, když se jí na psy ptala,
před vstupem varována, a mohla předpokládati, že jí v kuchyni v pří
tomnosti domácích lidí nebezpečí nehrozí. Konečně nelze žalobkyni při
čítati za vinu ani podráždění psa spěšným odchodem z kuchyně, poněvadž nevyšlo na jevo nic, co by nasvědčovalo, že podráždění to vymýšlela neb si je aspoň uvědomiti mohla. Že jen takové dráždění zvířete, které lze přičítati za. vinu, činí· za následky zodpovědným, bylo
v prvotním doslovu §u 1320 obč. zák. výslovně řečeno, ale i nynější třetí
dílčí novelou upravený doslov spočívá na zásadě nikoliv ručení za výsledek, nýbrž ručení za zavinění. žalobkyně mohla se nehodě vyvarovati
tím, že by byla k žalované vůbec nešla, její návštěva byla však jedrpním
dovoleným a na venkově obvyklým. Předpisem §u 1320 obč. zák. mají
býti i takoví návštěvníci, kteří nahodile do cizích domů přijdou, chráněni před škodou.
čís.

2925.

zodpovědna.

N e j vy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Že žalovaná jest za škodu, psem způsobenou, dle §u 1320 obč. zák.
zodpovědna, bylo nižšími soudy případně a správně odůvodněno. Žalovaná vllbec ani netvrdi, jak by pro své vyvinění tvrditi a prokázati
musila, že v okamžiku, kdy psi byli neuvázáni a bez náhubku za
přítomnosti žalobkyně v kuchyni něco zařídila, by žalobkyni před
psy zabezpečila. Že takového opatření bylo třeba, dokazuje okolnost, že sama na domovních vratech poznačila své psy jako zlé,
že jich užívala jako hlídacích psů k ochraně svého majetku před
cizími lidmi, a že je přes den uvazovala, by nikomu neublížili. V kuchyni byli arci také lidé domácí, ale tato okolnost sama o sobě nestačila k zabezpečení žalobkyně, bylo ještě třeba, by to byli lidé, kteří dovedli psa pouhým slovem úplně ovládati, a aby věnovali jeho počínání
pozornost. To prokázáno nebylo, naopak jest nesporno, že přítomní dopustili, by pes vyběhl z kuchyně za odcházející žalobkyní, a z tvrzení
žalované, že neví, zda žalobkyně byla jejím psem kousnuta, nutno souditi, že ani ona aní kdo z jejích domácích lidí se o to, co pes venku
tropil, hrubě nestaral. Nelze tedy tvrditi, že žalovaná provedla důkaz,
"r
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·SlužebnÍ poměr zaměstuance, jenž nep()dal prohlášení ve smyslu
§u 25 zák. ze 17. prosince 1919, čis. 16 sb. z. a n. z r. 1920, posuzuje
se i na dále ve všech směrech, najmě .tudíž i ohledně výpovědní lhůty
dle původní služební smlouvy.
(Rozh. ze dne 12.

září

1923, Rv I 540/23.)

Žalobce byl ponocným a školníkem žalované obce. Oznámení ve
smyslu §u 25 zákona ze dne 17: prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. v přede
psané tříměsíční lhfttě nepodal. Dostav dne 31. srpna 1921 jednoměsíční
výpověď, domáhal se na žalované zaplacení služného za čtyři měsíce.
Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í
s o u d ji zamítl. D ů vod y: Dle §It 25 zákona čís. 16/1920 měl žalobce právo, učiniti prohlášení, že žádá, by pro budoucnost jeho služební
poměr byl posuzován dle ustanovení tohoto zákona. Jinak platila dosavadní smlouva služební. Tím jest vyjádřeno, že žalobce měl volbu, rozhodnouti se, zda pro budoucnost má s nim býti dle tohoto zákona zacházeno. To jest vyjádřeno jasně v §u 41 zák. ze dne 23. července 1919,
čís. 443 a 444 sb. z. a n. o úpravě služebních poměrů obecních a okresních zřízenců. Tyto zákony spočívají na témže podkladě a jasně vy-
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jadřují,

že úředník má právo volby, co i jiným zpusobem též z §u 25 (2)
tohoto zákona plyne. Nepoužil-li úředník nebo zřízenec tohoto prohlášení, rozhodl se pro to, by pro jeho další služební poměr platila ustanovení dosavadní služební smlouvy. Není tedy přípustno, odvolává-li se
žalobce na jednotlivá ustanovení tohoto zákona, totiž na § 25 konečná
věta a snaží-li se tohoto ustanovení pro sebe využíti, kdežto dle odst. (2)
tohoto zákona již svou vůli projevil, že se tento zákon na něho vůbec
nevztahuje, nýbrž že platí jedině dosavadní poměr služební.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

,' l o t o na žalobci pokládal-li ustanovení zákona za příznivější
I cze o pr
.,
..
·1
t'
. • . -t b
_.
než ustanovení smlouvy, by se JIm podrobl, to lm spIse, .lez o y pnznivější ustanovení sI111o~vy. byla podle odst. (4) §u 25 zustala v platnosti. Neučiniv taK. musI nesl! dusledky toho.
o

čís.

Místní zástupce jest obchodním pomocníkem, vstoupil-Ii v poměr
námezdní. Obchodní pomocník za provisi ~racující nemá. nároku,. by
zaměstnavatel složil vyjevovací přísahu dle cl. XLII. uv. zak. k c. r.s.

D II vod y:
K právnímu posouzení

věci postačila zjištěná skutečnost,

že žalobce
nevyslovil se podle druhého odstavce §u 25 zákona ze dne 17. prosince
1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920 o tom, zda má pro budoucnost jeho
služební poměr posuzován býti podle ustanovení tohoto zákona. Odvolací soud posoudil věc správně po stránce právní, vyvodiv z tohoto ustanovení, že pro žalobce platila proto nadále dosavadní smlouva služební,
podle níž mohl býti propuštěn ze služby po měsíční výpovědi. Náhled
dovolatelův, že opomenutí tohoto prohlášení múže miti význam pouze
pro finanční úpravu jeho služebního poměru, neni odúvodněn zákonem,
jenž mluví jasně a určitě o tom, že podle nového zákona má býti posuzován služební poměr zřízencův, tudíž cel Ý služební poměr, aniž omezuje působnost prohlášení toho na materielní, t. j. příjmovou stránku
tohoto služebního poměru. K přesvědčení tomu stačí prostý slovný výklad tohoto §u podle §u 6 obč. zák. žalobce sám nepřikládal ustanovení
§u 25 zák. jiného významu, ježto v žalobě uvedl výslovně, že prohlášení
takové se stalo, Ovšem stalo se tak způsobem, jenž nebyl uznán sOl!dy
za dostatečný. Ustanovení §u 25 zák. lze na tento sporný případ použíti jen takto: Podle odstavce (1) zůstal hl obce nadále ve své dosavadní službě jako ponocný, což je nesporno, ježto však nepodrobil se
ustanovením zákona [výrazu toho užívá odst. (3) o zřízencích, již se
nevyslovili podle odst. (2)], platí jeho dosavadní smlouva služební,
t. j. služební jeho poměr je posuzovati podle této smlouvy a nikoli podle
uvedeného zákona. Touto smlouvou stanoveny byly výše služného, právo
měsíční výpovědi příslušející oběma stranám a rozsah povinností žalobcových. Soubor těchto oprávnění a povinností tvoří služební poměr
žalobcův i za platnosti nového zákona. Neplatil proto pro žalobce ani
předpis §u 10 zákona o propuštění obecnich zřízenců, nýbrž zůstalo
nadále v platnosti ustanovení smlouvy o měsíční výpovědi. Odstavce
(3) až (5) §u 25 je vztahovati jedině na zřízence, již se vyslovili podle
odst. (2), t. j. podrobili se ustanovením zákona. Nelze jich proto použíti ani obdobně na žalobce, pro něhož předpisy toho.to zákona vůbec
neplatily. že náhled tento souhlasí i s úmyslem zákonodárcovým, je
patrno z důvodové zprávy ze dne 15. prosince 1919 tisk. čís. 2010, v níž
praví se na straně 3. výslovně: »Dosavadní zřízenci obecní musí se do
tří měsíců ode dne účinnosti těchto zákonů prohlásiti, podrobují-li se
jejich ustanovení. Neučiní-li tak, platí pro ně staré jejich smlouvy.« Zá-
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(Rozh. ze dne 12. září 1923, Rv I 586/23.)
žalováný pověřil žalobce zastupov!nhn pro čechy a zaváza.! s;, že
vyplatí 2 % provisi ze všech uzavreny~h obchodu. Po ~koncertl zastupování domáhal se žalobce na žajovanem, by udal, ktere ob~hody a
~ ·aké výši žalobce po dobu zastupování uzavIel, a by stvrdIl ,udaje ty
přlsahou. O b a niž š i s o u d y žalobu zaml!ly, o.d vol ~ c 1 S o u d
C hto d ů vod ů: žalobce opírá se výslovne o predpls cl. XLll. uv.
~á:\ c. ř. s. Zcela správně uvádí odvolací s~is, že ;ozho?nou P;o tento
'.por jest otázka, zda žalovaný P?clle. p!edplSU obcanskeho pra~a Jest
oproti žalobci povinným udal! sve Jmen~ nebo dluhy pokud. se· tyče ·ak v žalobě jest žádáno - udal! uzavrene obchody a. jep.ch fa~tur~
~anou cenu, a že pro zodpovědění této otá:ky /ozhodr;ym Jest predpls
§u 10 zákona ze dne 16. ledna 1910 Čís . .20 r. zak. ,Prvm s?ud.ce, zO,dP<:věděv otázku tuto záporně, posoudIl vec po. strance pl avm spravne.
Práva zaměstnance proti zaměstnavatel! v otazce provlse JSou ,v §u ID
zák. o obch. pom. vymezena přesně; jiných ,než tal~ uvegenych prav
zaměstnanéc nemá, zejména nemá práv~, pozad~vatl. dle cl. XLll. uv.
zák. k c. ř. s. vyjevení jmění nebo dluhu pnnclpalovych. Odvol~tel C!tuje první větu čtvrtého odstavce §u 10 zák. o obch. ~om~ neupln,e a ~a
sledkem toho z této neúplné c.itace vyvozuJe nespravne :akova p.ra~a
zaměstnance. Věta ta zní správně: » ..... o. bez uJmy pr~va, pozustavajícího podle jiných zákonných předpisů. na p ř ~ d 1 o z e n 1 knl h
....... « Tato poslední slova byla v cítacl vyne,c~ana a r;eb~l? SI povšimnuto, že slova ta patří ještě k před,chozl vele, protoze. carka Jest
až za slovem »knih«. Zákon tu má patrne na mysl! predpls cl. 37.obch.
zák. a čl. VII. čís. 4 uv. zák. k c. ř. s. o povinnosti k předložení kl1lh obchodních. Jinak má zaměstnanec podle §u 10 zák. o ?b~h. p~m. Je~
právo, žádati sdělení výtahu z knih o ??c.h<:dech, kt~"e Jeho cmnost;
k místu přišly, nemá však práva, pk JlZ receno, pozado~,al! vYJeve~l
jmění a dluhů, takže čl. XLII. uv. z~k .. k c. ř: ~. se na tento pnpad nehodl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolam.
mU

D

ů

vod y·

Jest pravda, že místní zástupce jest buď samostatným obchodníkem
neb obchodním pomocníkem po rozumu zakona ze dne 16. ledna 1910,
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čís.

že žalobce vzhledem na kolísání cen a valuty má zájem na dodávc~ jen
tehdy, přijde-li v přiměřené lhůtě v držbu zboží, takže, přihlíží-li se
k vůli stran při dojednání kupní smlouvy (čl. 278, 279 obch. zák.), nemůže býti tvrzeno, že strany pomýšlely na splnění kupní smlouvy ještě
po 6 měsících v době podání žaloby, tím méně však po více než dvou
letech, totiž v době vydáni rozsudku. V tomto případě mohlo se též
státi, že by vývozní povolení nebylo po léta uděleno. Nebylo-Ii však
úmyslem stran, dojednati takovou smlouvu, a ukázalo-li se skutečně
později, že strany toho, čeho se smlouvou domáhaly, po měsíce nemohou dosíci a mezi tím se hospodářské poměry zcela zmčnily, musí za
správné býti uznáno stanovisko strany, jež byla poškozena tím, že nedošlo k splnění smlouvy, že právem od smlouvy ustoupila. To má v zápěti, že žalovaná strana musí vrátiti to, co od ní obdržela. Žalovaná obdržela jako zálohu 14.000 Kč; musí tudíž tuto částku v téže měně s 6%
úroky žalobci vrátiti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

20 ř. zák. podle toho. zda vstoupil v poměr námezdni čili nic.
V tomto případě nebylo přesně zjištěno, zda tu jde o poměr námezdní.
Dle žaloby bylo svěřeno žalobci zastupování pro určité území. Více
v žalobě uvedeno není. Dle předložené korespondence byl poměr mezi
stran~~i rozváozán bez předch?zí výpov,ěd~; žalobce, dotknut jsa jistým
chovamm odpurcovym, prohlasIl proste, ze skládá zastupování a žalovaný, mající již náhradu. to přijal. Touto formou rozvázání poměru
smluvního rovněž není objasněna podstata jeho. zalobce v odvolacím
spisu sice praví, že bylo správně použito §u 10 zákona o obchodních
pom,~c?ících, avšak ani tím není podstata poměru vyložena, poněvadž
pouzl,:,.a?y byly pře?pisy zákor;a o obchodních pomocnících, za provisi
pracu]Iclch,.obdobne I na pomcr samostatných zástupců. Nicméně přes
tento ned,:statek lze rozhodnouti ve věci samé. Nižši soudy správně
d?vodlly, ze obchodní ~omocník, za provisi pracující, nemá dle §u 10
zak?n~. o obch. pom. naroku na to, by zaměstnavatel vykonal vyjevovaCI pnsahu dle cl. XLII. uv. zák. k c. ř. s. I poukazuje se v tomto směru
na správ,né důvo~y nižších sou~ů. Pakli však žalobce byl samostatným
obchodmkem, uvesÍl Jest toto: zalovaný neměl ve správě nějaké jmění
a pr?to nemá podle obč. práva povinnosti, jmění nebo dluhy žalobci
udatI. I když žalobce jako místní zástupce bral odměnu ve formě provise ~e v~ech obchodÍ! přimých a nepřímých bez rozdílu, zda obchod byl
uzavren Jeho prostřednictvím čili nic, nebyl tím založen společenský
poměr dle čl. 266 a násl. obch. zák., žalovaný se rovněž nestal správce~, jmění ž~lobcova dle §u 1012 obč. zák. a proto žalobce, jemuž již
sdelen, b~! vypls z kmh, nemuže žádati na žalovaném, aby konal vy jevovacl pnsahu dle čl. XLII. uv. zák. k c. ř. s.
čís.

2927.

. Bylo-li smluveno plnění promptní s podmínkou, že prodatel opatří
vyvozní povolení, jest kupitel oprávněn od smlouvy ustoupiti neopatřil-Ii prodatel povolení do uplynutí dodatečné lhůty k plnění. '
(Rozh. ze dne 12. září 1923, Rv II 200/23.)
zalovaná vídeňská lirma prodala v březnu 1920 žalující olomoucké
firmě větší množství minia. Dodání mělo býti promptni, vývozní povolení měla opatřiti žalovaná. zalobce složil zálohou na kupní cenu
14.000 Kč, Ježto žalovaná neplnila ani v dodatečné lhůtě domáhal se
žalo?ce vrácení zálohy. Pro c e s n i s o udp r v é st 0'1 i c e žalobu
zamltl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Nárok žalobce na
vrácení zálohy 14.000 Kč jest odůvodněn. Žalovaná namítla, že jí nebylo možno .~osíci vývozního povolení pro zboži, jež bylo žalobci dodatr; Je-Ir JelI stanovIsko správným, měla by podle §u 1447 obč. zák.
vrátiti to, co přijala. Z korespondence však plyne že žalobce chtěl zboží
objednané u žalované, zpeněžiti na území česko~lovenské republiky, že
~:I}a to, že žalovaná vývozní povolení včas může dostati a že to bylo
tez zalované známo. Rovněž nemohla býti žalovaná v pochybnosti o tom,

Důvody:

Odvolací soud uznal pouze, že bylo podmínkou smlouvy, že žalovaný opatří včas vývozní povolení, že vývozního povolení beze své viny
včas neobdržel a smlouvu proto dodržeti nemohl, takže smlouva pozbyla platnosti (§ 1447 obč. zák.). Toto právní posouzení odvolacího
soudu jest bezvadné, neboť nelze vyložiti jinak vúli stran, na které jedině záleží (čl. 278 obch. zák.). Smlouva byla uzavřena teprve dopisem
žalobce ze dne 29. března 1920, jenž byl odpovědí na dotaz žalovaného
z 27. března 1920, zdali žalobce zboží kupuje. V tomto dopisu píše žalobce výslovně, že zboží objednává ku promptnímu dodání do Olomouce.
Jelikož již před tím v.dopisu ze 24. března 1920 se žalobce tázal, zdali
minium se smí vyvážeti, pokud se t}'če, zda se udilí vývozní povolení
do Československé republiky, dodávaje, že dovozní povolení obstará
sám, není možno, takto projevenou vůli žalobce vykládati jinak a ani žalovaný si ji nemohl jinak vykládati, než že zboží se kupuje pod podmínkou, že se smí do Československé republiky vyvézti a že vývoznípovolení opatří žalovaný. Tak tomu r o z umě I i žalovaný a proto v před
běžné faktuře z 2. dubna 1920 píše, že odesilá zboží speditérem M-em,
a v dopisu z téhož dne oznamuje, že o vývozní povolení sám ihned zakročí. Od tohoto výkladu smlouvy se neuchyluje žalovaný v celé dalši
hojné korespondenci, ač žalobce opětně mu v ní vytýká liknavost v opatření vývozního povolení, a teprve v dopisu právního zástupce z 15.
července 1920 staví se na stanovisko, zaujaté i v rozepři, že opatření
vývozního povolení nebylo podmínkou smlouvy a jeho povinnosti, a že
o ně zažádal pouze z ochoty. Tento opozděný a již z tohoto důvodu zásadám kupecké poctivosti a vzájemné důvěry se příčící výklad uzavřené
smlouvy byl odvolacím soudem právem odmítnut, neboť opačná vůle
byla při uzavírání smlouvy oběma stranami třeba nevýslovně, přece jen
zřejmě projevena (§ 863 ob!'. zák.). Žalovaný hájí názor, že, i když by
byl povinen opatřiti vývozní povolení, nebyla smluvena doba, do kdy
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tak učiniti musí, takže žalobce nebyl oprávněn jíž 6. července 1920 po
uplynutí dodatečné do 30. června 1920 udělené lhůty obchod stornovat,
nýbrž byl povinen vyčkat, až žalovaný ~ývozn~ povolení, obddí, C?Ž prý
se dodatečně také stalo. 1 v tomto smeru dluzno pnsvedčlh opacnemu
názoru odvolacího soudu. Smluveno bylo dodání promptní a placení
v československých korunách předem, žalobce složil kupní cenu již 6.
dubna 1920 a opatřil sám dovozní povolení již před 4. květnem 1920.
Vzhledem k těmto okolnostem, tehdejším prudkým změnám valutním
a s nimi spojeným změnám všech cen nelze pokládati nárok, aby splněno
bylo do 30. Června 1920, tedy do tří měsíců, za neoprávněný, a mohlo
býti v této době zajisté rozhodnutí o udělení vývozního povolení vymoženo. žalovaný sám nenamítl a nenamítá, že udělená dodatečná lhůta
byla nepřiměřená, a ze srovnání dopisu z 8. června 1920, v němž žalovaný oznamuje, že vývozní povolení již obdržel a zboží odeslal, s výpovědmi svědků plyne, že nemožnost plnění na straně žalovaného nenastala proto, že dodatečná lhůta k plnění byla příliš krátkou, nýbrž poněvadž žádané vývozní povolení bylo odepřeno. že na novOu žádost
dodatečně přece bylo uděleno, jest bez významu, neboť stalo se tak již
po uplynutí dodatečné lhůty k plnění, a pozdější plnění nebylo by již
plněním smluvním, odpovídajícÍJn zaplacené kupní ceně.

T

CIs. 2928.
Pojištění
statně různé

celé nemovitosti a jejiho ideálniho dílu jsou pojmy poda neni toto v onom zahrnuto.
(Rozh. ze dne 12.

září

1923, Rv 11 203/23.)

Žalující pojišťovna domáhala se na žalovaném zaplacení pozarm
pojistné premie. Když pro c e s n i so udp r v é s t o I i c e žalobu
zamítl, odvolala se pouze co do premie za ideální polovicí pojištěné nemovitosti, prodané žalovanému a manželce jeho dne 14. května 1919.
O d vol a c í s o u d přiznal žalobkyni čtvrtinu zažalované premie.
N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalovaného obnovil rozsudek prvého
soudu.
Dúvody:
~~

Ačkoliv pojištění bylo uzavřeno ohledně celé nemovitosti a žalujicí

pojišťovna

tvrdila ve sporu, že pojištění ohledně celé nemovitosti trvá
po právu tak, jak bylo v roce 1919 uzavřeno, odvolala se ze zamítavého
rozsudku prvního soudu pouze ohledně ideální, dne 14. května 1919 žalovanému a jeho manželce prodané polovice, takže ohledně druhé polovice, prodané týmž manželům dne 10. července 1921, vešel uvedený
rozsudek v moc práva. Když tedy ohledné jedné ideální polovice jest.
již právoplatně uznáno, že pojištění uhaslo, třeba se především zabývati otázkou, zdali lze vůbec ještě žalobě vyhověti ohledně druhé ideální
polovice, a to bez ohledu na to, zda a pokud samostatné pojištění jedno-

I

I
j

I
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tlivých ideálních dílů nemovitostí jest vůbec možným a přípustným. Nezáleží pouze na této možnosti, nýbrž také a především na vůli stran, jak
byla při uzavírání smlouvy projevena nebo musí býti předpokládána.
I když by bylo pojištění platně uzavřeno jen ohledně ideálního dílu (polovice), týkalo by se přece každé i nejmenší lysické části nemovitosti,
a byla by pojištěna celá nemovitost, arci jen polovičkou. Kdyby různé
ideální díly byly pojiš'těny proti témuž nebezpečí u různých pojišťoven,
byla by ve skutečnosti u nich všech pojištěna celá nemovitost. V takových případech potřebují každý pojistitel i každý pojištěnec věděti
o všech pojištěních, aby mohli uvážiti, pokud jsou další pojištění s jich
vlastními zájmy sľovnatelna. Tento nárok uznává zákon o pojišťovací
smlouvě ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák. předpisem §u 53, že
pojištěnec jest povinen, by pojišťovně podal neprodleně zprávu o ostatních pojištěních s udáním pojišťovny a pojištěné sumy, ponechávaje při
tom smluvní svobodě stran, zda a jaký vliv takové další pojištění nebo
nepodání zprávy o něm má míti na pojišťovací smlouvu. Proto mají pojišťovny ve svých podmínkách namnoze tvrdá ustanovení o pojištění
téže nemovitosti Ll dalších ústavů. Dle podmínek žalující pojíšťovny smí
býti předmět, u ní pojištěný, Jen s jejím svolením pojištěn také u pojišťovny jiné, každé takové další pojištění musí jí býti doporučeným dopisem oznámeno (§ 4 podminek pro požární pojištění) a přerušuje se
nárok na náhradu po dobu, po kterou předmět byl bez jejího svolení pojištěn také jinde (§ 31 tamtéž). Z toho jest patrno, že nelze předpoklá
dati vůli k uzavření a udržování pojištěni ohledně ideálních dílů za obsaženu ve vůli, uzavříti a udržovati pojištění ohledně c.elé nemovitosti,
a že pojištění celé nemovitosti a pojištění ideálního dílu jejího nejsou
pojmy sobě nad- a podřadné, nýbrž pojmy podstatně různé. Když si
žalující pojišťovna žalobou osobovala nárok na trvání pojištění ohledně
cel é původně nemovitosti, mohl býti tento nárok bez ohledu na to,
zda je samostatné pojišťování jednotlivých dílů vůbec přípustné, buď
uznán neb odmrštěn, ale nemohlo býti vysloveno, že se o hle dně
jed n é i d e á I n í p o lov i c e uznává a ohledně druhé zamítá. Tím
by bylo rozhodnuto o dvou jiných nárocích, které nebyly v první stolici
nplatňovány a o kterých nebylo tam jednáno (§ 405 c. ř. s.). Jelikož
zamítavý rozsudek prvního soudu ohledně jedné ideální polovice cihelny vešel již v moc práva, nelze vyhověti žalobě, domáhající se zjištění platnosti pojištění ohledně cel é cihelny a placení cel é premie.
Nelze-li však žalobě ohledně cel é h o pojištěného objektu vyhověti,
nezbývá než ji úplně zamítnouti.
čís.

2929.

Pokud uznání nemanželského otcovství jedním mužem brání tomu,
by nebylo se domáháno zjištěni otcovství proti muži jinému.
(Rozh. ze dne 12.

září

1923, Rv II 255/23.)
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Žalobu na Jindřicha Š-a o uznání nemanželského otcovství a placení
výživného pro c e sní s o udp r v é s tol í c e zamítl, o d vol a c í
s o u d jí vyhověl.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu s tím, ie se
žaloba zamítá jenom pro tentokráte.

čís.

2930.

K platností směnečného závazku není třeba, by zmocněnec označil
plnomocenský poměr. Firmu společnosti s r. o. jest však vyznačiti způ
sobem, jak zapsána jest v obchodním rejstříku.
(Rozh. ze dne 12.

září

1923, Rv II 564/23.)

Důvody:

Dítko může míti před zákonem jenom jednoho otce. Nemanželským
,otcem dítěte je ten, o němž je dokázáno, že dítě zplodil a nahražuje dů
kaz tento právní domněnku §u 163 obč. zák. potud, pokud není vyvrácena důkazem, že ten, kdož souložil s matkou dítěte v kritické době, nemohl dítě zploditi. Souložilo-li s matkou dítěte v kritické době několik
mužů, platí tato domněnka pro všecky, ale za otce dítěte může býti
uznán jenom jediný. Uzná-li některý z nich otcovství, je toto pro něho
zjištěno. Takové uznání však může býti zvráceno, jako kterékoli jiné,
na př. důkazem, že nebylo míněno vážně, nebo že ten, kdo otcovství
uznal, s matkou dítěte nesouložil. V tomto případě poručník. a matka dítěte označili za otce Dominika S-a. Ten přiznal, že s matkou dítěte souložil v takové době, že podle zákona musí býti považován za otce dítěte.
To je uznání otcovství. Na to poručníci dítěte se na něm domáhali vyživovacích příspěvků. Když nyní dítě žaluje Jindřicha Š-a na uznání
otcovství, mohlo by míti ve sporu úspěch jenom tehdy, kdyby dokázalo,
že jeho zjištěný otec Dominik S. ve skutečnosti otcem nenL Musilo by
dokázati, že nejen označení S-a za otce bylo nepravdivé, nýbrž i že týž
je nezplodil. Tuto druhou okolnost žalobce v řízení u okresního soudu
tvrdil jenom nepřímo tím, že označil za otce žalovaného, ale ani se nepokusil ji dokázati. Teprve v odvolání tvrdil, že S. nemůže býti nemanželským otcem, protože matka dítěte s ním souložila teprve v září 1919,
kdy byla již těhotna s Jindřichem Š-em. Proti této novotě se žalovaný
ohradil, a podle spisů nedal svolení, by se o ní jednalo při odvolacím
ústním jednání. U poručenského soudu sice matka a poručnice dítěte
tuto okolnost přednesla, ale ve sporu před prvou stolicí nikoli, jak to
okresní soud v rozsudku výslovně zjistil. Povinnost soudu starati se
o úplné probrání věci (§§ 180, 182 c. ř. s.) nesahá tak daleko, by musel
upozorňovati strany, co by mohly přednésti k odůvodnění svých nároků
a to zejména tehdy, když jsou strany zastoupeny advokáty. Soud měl
vzíti v. úvahu pro rozhodnutí sporu jenom to, co bylo předneseno při
ústním jednání před prvým soudem (§ 414 c. ř. s.) a nemohl tedy zjišťovati, zdali Dominik S. není otcem dítěte, přes to, že byl poručníkem
dítěte za něho označen a že otcovství uznal. Jeho je tedy dosud považovati za nemanželského otce žalobcova, dokud není zjištěn opak toho,
a není následkem toho žaloba na Jindřicha Š-a pro tentokráte odůvod
něna. Dovolání z dovolaciho důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. je tedy opodstatněno a bylo mu proto vyhověno s dodatkem ve výroku rozsudkovém
obsaženým.

Na směnkách ze dne 16. června 1922, z nichž jedna byla splatna
dne 15. září 1922 a druhá dne 15. října 1922, byla uvedena jako trasát
firma E. a Comp., spoL s obm. r. ve Vídni. Akcept směnek stal se tím
způsobem, že byly opatřeny razítkem firmy •• E. & Comp. Oesel!schaft
m. b. H.« a podepsány žalovaným. žalobkyně (!irma R.) zažalovala
původně směnku, splatnou dne 15. září 1922, na firmě E. a spol., spoL
s r. o., načež byl vydán dne 20. září 1922 směnečný platební příkaz pod
č. j. Cw IV 205/22. Mezi jinými,. proti tomuto platebnímu příkazu urjatňovanými námitkami uváděla firma E. a spoL, že není z tohoto akceptu
směnečně zavázána, jelikož společnost dle zápisu v obchodním rejstříku
musí býti znamenána podpisy dvou jednatelů kolektivně, kdežto žalované směnky nesou podpisy pouze Leopolda E-a. Dle výtahu z obchodního rejstříku obchodního soudu ve Vídni musí firmu zastupovati
dva jednatelé kolektivně a jako jednatelé jsou zapsáni: Leopold E., Moi.
L. a Mořic Z. Firma E. a spoL vzala své námitky proti směnečnému
platebnímu příkazu Cw IV 205/22 dne 17. listopadu 1922 zpět, čímž
stal se tento směnečný platební příkaz pravoplatným. Ve vyrovnávacím
řízení, jež bylo o jejím jmění zahájeno, nabídla pak firma E. a spol. vyrovnací kvotu 25%. K žádosti firmy R. byly vydány na Leopolda E-a
směnečné platební· příkazy ohledně obou směnek. K námitkám žalovaného pro c e sní s o udp r v é s tol i c e směnečný platební rozkaz
zrušiL D ů v o cl y: Jest nesporno, že znamenati firmu E. & Comp. byli
oprávněni dva jednatelé kolektivně dle zápisů v obchodním rejstříku,
jediný ku znamenání firmy na směnkách. nebyl oprávněn. Přes to však
nelze v tomto případě použíti §u 95 sm. ř. Dle toholo zákonného před
pisu ručí ten, kdo směnku, nemaje k tomuto zmocnění, za jiného podepsal, osobně ve stejné míře, jakou by ručil domnělý splnomocnitel, kdyby
byl plnou moc uděliL Z toho znění zákona plynou jen dvě možností:
Buďto ručí z podpisu zmocněnce vyznačený zmocnitel, byl-li zmocněnec ku podpisu oprávněn, nebo ručí zmocněnec osobně, neměl-li ku
podpisu plné moci. Ručení obou vedle sebe, jak se domnívá žalobkyně,
Jest tedy vyloučeno. Jedná se nyní o to, zda Leopold E. ku podpisu smě
nek byl či nebyl zmocněn. Již v písemných námitkách uvedl žalovaný,
že ku podpisu plnou moc měL To, co při ústním jednání blíže uvedl, není
novou, ve smyslu§u 557 c. ř. s. nepřípustnou, po případě opozděnou
námitkou, nýbrž lze v tom spatřovati pouze bližší a podrobnější rozvedení písemných námitek. Přednesení žalovaného, že byl od obou ostatních jednatelů jednou pro vždy splnomocněn ku podpísu směnek za
firmu E. a spol. a že firma E. a spoL tyto směnky vždy honorovala, bylo
dokázáno výpovědí svědků Moi L-a a Mořice Z-a. Z toho důvodu vzal
soud za prokázáno, že Leopold E. měl zmocnění, sám směnky právoCivilnl rozhodnuti V.
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platně za firmu podepisovati, a že fi~~la ~. a spol.~ tyto )ím podepsané
směnky uznala a schválila. Proto ruCI z t~chto smenek ]edme fmTIa E.
a spol. a nikoliv žalovaný Leopold E., ktery se mkdy ne.~ydaval za plnomocnika firmy, nemaje k tomu plné mocI. Jak bylo JIz uvedeno, byl~
jedna z uvedených směnek již zažalována a byl vydán směnečný platebm
příkaz a následkem zpětvzetí námitek stal se tento platební příkaz právoplatným. Již z toho důvodu jest odsouzení žalovaného Leopolda E-a
proto nemožné, jelikož v tomto případě by žalující firma uplatňovala
oprávnění ze směnek~ jednak~ ~r?ti žalovan~mu ?so~ně, jedna~ protI
firmě E. a Comp., coz dle znem cl. 95 sm. r. nem lnpustn?, ]ezto dl~
tohoto znění zmocněnec, který nemá ku pOdpISU smenky pIne mOCI, ruČ!
stejnou měrou, jako by domnělý zmocněnec ruč i I v tom případě, kdyby
mu plná moc byla řádně udělena. O d vol a c í s o U d rozsudek potvrdil v podstatě z týchž důvodů.
N e j v y Š š í s o u d ponechal směnečné platební rozkazy v platnosti.
o II vo cl y:

podpisu na směnce, a n~z~leží na, tom, že námit~y
od;rolala, jaklT!i~e
podána byla žaloba protI zalovanemu, neboť smenecny zavazek nemuze
dodatně vzniknouti tím, že neprávem žalovaný upustí od námitek proti
platebnímu rozkazu podaných. Nemá proto otisk razítka E. & Co.' Oes.
m. b. H. nevyhovující ani zákonu ani zápisu do obchodního rejstříku,
význam pro závazek ze žalobních směnek, a zbývá proto k posouzení
toho jedině nesporně pravý podpis žalovaného. Nezáleží na tom, že žalovaný připojil podpis svůj jako zmocněnec jmenované firmy, ježto měl
podepsati tuto firmu, kdež~? žal?~aný po.depsal ~ebe, ne ~ vš~k firmu;
Na základě podpisu toho rUCl nym zalovany podle cl. 81 smen. r. osobne
a směnečně.

Přijetí žalobních směnek stal~. se tím způs~bem, ž~ žalov,:~ý .při
pojil na přední straně směnek SVU] podpiS k otIsku razllka, znepcnTIu:
»E. & Co., Oes. m. b. H.« Razítko obsahuje tudíž zkratku »Oes.«, a ne
slovo Oesellschalt, jak předpokládá procesní soud v důvodech svého
rozsudku. Podle přiloženého výpisu z obchodního rejstříku ?bchodmho
soudu vídeňského ve spojení s §§ 5 a 18 zákona ze dne 6. brezn.a 190?,
čís. 58 ř. zák. znamená se firma E. & Co., Oesellschalt m. b. H. tnTI zpusobem že k tom u t o jménu firmy připojí dva jednatelé své podpisy.
Odvol~cí soud vzal za prokázáno, že žalovaný byl druhými dvěma jednateli zmocněn, podepsati firmu i na žalobních směnkách. Nejvyšší soud
souhlasí s odvolacím soudem v tom, že k platnosti směnečného závazku
nebylo.by podle druhé věty §u I zákona ze dne 19. ~června 1872, ,čís. 88
ř. zák. ve spojení s čl. 48 a 317 obch. zák. třeba, by zalovany Jako zmocněnec jmenované firmy byl povinen při znamenání této firmy poznamenati plnomocenský poměr (sr. rozh. vídeňského nejvyššího soudu ze dne
29. listopadu 1905, otištěné ve vídeňské úřední sbírce pod čís. 396).
Měl-li však směnečný závazek vzejíti pro firmu, jím zastoupenou, bylo
třeba by žalovaný jako zmocněnec její znamenal na směnkách firmu tu
shor~ uvedeným správným, t. j. plným jejím zněním, t. j. by k jménu
firmy, obsahujícímu nezkrácené slo~o Oesellsc.baft, připoji1~ i,ména dvo~
jednatelL1. Znamenáním firmy nem oh sk raz!tka, obsahuJlcl v prohve
k §u 5 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř, zák. i k zápisu v reJstříku obchodním pouze zkratku »Oes.« a podpis jediného jednatele.
Dle toho je posuzovati právní stav vzniklý podpisem žalovaného na ž~~
lobních směnkách. Firma E. & Co., Oesellschaft m. b. H. nemohla byh
podpisem žalovaného na směnkách směnečně zavázána. ~ejvyšší so.u~
vyslovil v jiném směnečném sporu zásadu, že protokolovana !Jrma, ma-II
pro ni vzejíti směnečný závazek, musí býti podepsána tak, jak je ji znamenati podle zápisu v obchodním rejstříku (sr. rozh. Rv II 102/23,
uveř. v sbírce min, sprav. pod čís. 253). Uvedená firma, byvši žalov.~na
na zaplacení jedné směnečné částky, vytkla právem nedostatky JeJlha

o udp r v é s t o I i c e povolil pro útratovou pohledávku exekuci
proti eráru, rek u l' sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y:
Prvý soudce povolil vymáhající straně k vydobytí jejího vykonatelného
pohledávání 294 Kč 15 h s příst proti eráru exekuci zabavením pohledávky povinované strany proti poddlužníku Poštovnímu úřadu šekovému z jejího šekového účtu v částce více méně 500 Kč, ačkoliv vymáhající strana v návrhu na povolení exekuce netvrdila, 'tím méně osvěd
čila, že u státního úřadu, přislušného podle platných správních pře~
pisů k vydání poukazu k výplatě částky vymáhané pohledávky příslus
nou státní pokladnou, zažádala o vydání takového poukazu a že tato
pokladna, které ona předložila řádnou kvitanci o příjmu částky té, její
zaplacení bezdůvodně odepřela. Předpokladem pro povolení navržené
exekuce jest podle dvorního dekretu.ze dne 21. srpna 1838, čís. 291
sb. z. s., článku IX. odstavce pátého a článku IV. uvozovacího zákona
k ex. ř. a §§ 15 a 28 ex. ř. z důvodů veřejnoprávních, aby vymáhající
strana domáhala se zaplacení vymáhané pohledávky na povinované
straně způsobem, právě )lvedeným a předepsaným pro výplatu pohledávek, proti státu příslušejících, a proto, když vymáhající strana tak
neučinila, nemůže zaplacení pohledávky té nuceně vymáhati prostředky
exekučního řádu, neboť dluhy státu jsou odnosnými dluhy a šetření
předpisů těch jest poclle §u 290 ex. ř. obmezením v uplatňování peněž
ních pohledávek proti státu.
hl e j v y Š š í s o li d nevyhověl dovolacímu rekursu.

čís.

u

2931,

Proti eráru nelze vésti exekuci, dokud si vymáhající věřitel nevymohl
poukaz k výplatě vymáhané pohledávky.

příslušného úřadu

(Rozh. ze dne 18. září 1923, R I 708/23.)

s

D

va dy:

5 uvozovacího zákona k exekučnímu řádu zůstaly
21. srpna 1838, čís. 291 sb.
pro neHkvidní a u veřejných
pokladen dosud nepoukázané pohledávky proti státu. Z toho plyne, že
vymáhající věřitelé nebyli oprávněni než vymohli si u příslušného úřadu
Dle

čl.

ů

IX.

čís.

nedotčeny předpisy dvor. dekretu ze dne
z. s., o nepřípustnosti soudního zabavení
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poukaz k výplatě přisouzených útrat sporu 294 Kč 15 h, vésti k vydobytí této své pohledávky exekuci proti povinnému eráru. To plyne z povahy dluhů státních jako dluhů odnosných, neboť na této povaze dluhů
státních ničeho nezměnila okolnost, že státní úřady nyní nepoužívají
k výplatám jako dříve berních úřadů, nýbrž platí prostřednictvím poštovního šekového úřadu a kvitance nežádají. V důsledcích toho není
správným názor stěžovatelů, že nebylo jejich povinností, by postarali
se před zavedením exekuce o vydání poukazu k výplatě, neboť dle uvedeného zákonného předpisu jest vedení exekuce před poukazem k výplatě proti veřejným pokladnám, jako beze sporu poštovní šekový úřad
jest, nepřípustno. Rozhodnutí druhé stolice odpovídá proto zákonu a
stížnost, vymáhajícími věřiteli proti němu podaná, jest neodůvodněnou.
čís.

2932.

Bylo-Ii ve vyrovnání stanoveno, že pohledávky jsou splatny v urči
tých lhůtách ode dne po právoplatném schválení vyrovnání, jest i splatnost pohledávek, o něž dosud veden spor, počítati od tohoto dne a nikoliv ode dne právoplatnosti pozdějšího rozsudku je přisuzujícího. útraty
vzešlé před zahájením vyrovnávacího řízení, sdílí osud pohledávky,nikoli však útraty vzešlé později.
(Rozh. ze dne 18.

"

1923, R I 791/23.)

K vyrovnání, prováděnému na Slovensku, přihlásila vymáhající vě
pohledávku 17.665 Kč s přísl., o niž vedla spor u pražského
soudu. Ve vyrovnání byla přijata 15% vyrovnací kvota ve dvanácti mě
síčních splátkách. První lhůta byla splatná dnem po právoplatném schválení vyrovnání. Vyrovnání bylo schváleno dne 26. ledna 1923, právní
moc jeho byla potvrzena sedrií dne 27. února 1923. Rozsudek pražského
soudu o téže pohledávce ze dne 19. února 19<23 byl doručen dlužníku
dne 8. března 1923. žádostí ze dne 17. dubna 1923 domáhal se vymáhající věřitel povolení exekuce pro prvé dvě měsíční splátky a útraty.
S o udp r v é s tol i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d povolil
exekuci pouze ohledně prvé měsíční splátky. D ů vod y: Mezi stranami není sporno, že pohledávka strany vymáhající dle vykonatelného
rozsudku obchodního soudu ze dne 19. února 1923 činí 17.665 Kč s 6%
úroky z 8450 Kč od 1. srpna 1922 a z 9215 Kč od 8. srpna 1922 a útratami 2.273 Kč 58 h a že dle právoplatného vyrovnání mezi stranou
povinnou a jejími věřiteli u sedrie v B. dle usnesení ze dne 26. ledna
1923 uzavřeného mají věřitelé obdržeti 15% svých pohledávek ve stejných 12 měsíčních splátkách, z nichž prvá jest splatná hned po právoplatném skončení vyrovnacího řízení. Tuto měsíční splátku správně vypočítává strana vymáhající částkou 220 Kč 81 li s 6% úroky ze 105 Kč
62 h od 1. srpna 1922 do 22. prosince 1922 a ze 115 Kč 19 h od 8. srpna
1922 do 22. prosince 1922 a sporno je pouze, zdali splatny jsou již dvě
měsíční splátky, jak se jich zaplacení strana vymáhající touto exekucí
domáhá a jak také napadeným povolením exekuce bylo uznáno či zda
splatna je teprve prvni splátka, jak strana povinná ve své stížnosti uplatřitelka

i'

září

nUje. Soud rekurs ní sdílí stanovisko strany povinilé,

neboť

titul ex _

kuční tvoří vykonatelná pohledávka, citovaným rozsudkem stanoven~

jejíž splatnost nastala teprve pravomocí rozsudku. Rozsudek ten do~
ručen straně žalované dne 8. března 1923 a nastala tudíž, když rozsudek
ten napaden nebyl, splatnost rozsudečné pohledávky dnem 23. března
1923. Tato platební povinnost strany žalované byla nyní pozměněna
obsahem soudně potvrzeného narovnání a dle obsahu jeho mohla splatnost první lhůty, jedné dvanáctiny 15% kvoty vyrovnací vůči ní počati
teprve po právoplatnosti rozsudku, tedy dnem 23. března 1923. Leč ani
dle obsahu narovnání nemohla splatnost první lhůty nastati již 28. února
1923, jak strana vymáhající za to má, neboť první lhůta byla splatna
po právoplatném skončení vyrovnacího řízení. Usnesení sedrie v B. ze
dne 27. února 1923, vyslovující právoplatnost potvrzení narovnání a
skončení řízení, doručeno bylo dlužníku dne 24. března 1923 a mohla
tudíž splatnost první lhůty nastati nejdříve prvým dnem po tomto doručení, neboť dlužník teprve doručením tohoto usnesení nabývá vědo
mosti o právoplatném skončení vyrovnacího řízení a o nastalé své platební povinnosti. 15% ní, kvota vyrovnací týká se nejen listiny nýbrž
i příslušenství (úroků, útrat); strana vymáhající přihlásila také k vyrovnacímu řízení vedle jistiny i úroky a útraty - tyto, poněvadž konečný
rozsudek v té době nebyl ještě vynesen, částkou pouze 1543 Kč 9,0 h.
Mohla tudíž strana vymáhající navrhnouti exekuci k vydobytí pouze
první splatné měsiční lhůty .a nikoli i druhé lhůty, a bylo proto k odů
voodněné stížnosti strany povinné povolení exekuce obmeziti jen na první
Ihutu, kdežto ohledně druhé lhůty bylo exekuční návrh zamítnouti.
,N e j ~ l š Š, í s o u d po~o1iI exek~ci ohledně dvou prvých měsíčních
splalek, caslt utrat procesl11ch 729 Kc 68 h a útrat exekučního návrhu
138 Kč 31 h, jinak stížnosti nevyhověl.
D ů vod y:
. Vymáhající věřitelka přihlásila k dlužníkovu vyrovnacímu řízení jistinu 17.665 Kč; úrok do počátku vyrovnávacího řízení 201 Kč 34 h
a 208 Kč 86 h a útraty 1543 Kč 90 h, úhrnem 19.619 Kč 10 h. Dlužník
uznal při vyrovnacím roku celou takto účtovanou pohledávku, a má tato
pohledávka dle přijatého a soudem potvrzeného návrhu vyrovnacího
bý~ ;yr?vná.na, patnácti p~ocenty ve dvanácti m'ěsíčních splátkách.
Kazda Ihuta cml tedy 245 Kc 24 h. Dle výslovného prohlášení dlužnika
a jeho za něho se zaručivšf manželky pří vyrovnacím roku dne 26. ledna
1923 byla první lhůta splatná prvního dne, který následoval po právoplatném schválení vyrovnání. Vyrovnání bylo schváleno usnesením ze
26 .•Ied?a, 19~~. P? u~lynutí 15de,nní rekursní lhůty ode dne prvního
uverejnem v uredmm listu byla pravní moc tohoto usnesení sedrií v B.
dne ~!: února 1~23 potvrzena. První lhůta stala se tedy splatnou nejpOZdejl dne 28. unora 1923. Kdy bylo usnesení ze dne 27. února 1923
dluž~íku doručeno, na tom dle obsahu vyrovnání nezáleží, rozhodným
jest Jen den, kterého vešlo jeho schválení v moc práva. V den podání
~. ~eku~ní~o ,?ávrh!, (7; dubn~ 1923) byly tedy splatny a vykonatelny
jlZ dve meSICI1l lhuty, unorova a březnová, po 245 Kč 24 h a exekuce ku
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vydobytí obou byla povolena právem .. Na tom nemůže n~č~ho změnití,
že rozsudek obchodního soudu z 19. unora 1923 byl dluzmku doručen
teprve 8. března 1923. jelikož zažalov~n~ pohledávka byla před;nětem
vyrovnacího řízení a potvrzené vyro::nam se na m vzta~uJe, ma ~nen
rozsudek význam jen potud, pokud Jun byh) vyslov.eno, ze pohledavka
trvá po právu. Když se otento ~yrok stal p.ravopl~tnym, byly dle vyrovnání splatny již dvě 1huty a zalobce muze vestI exekucI sIce Jen pro
dvě ale pro obě tyto lhůty. Zažalovaný nárok byl vyrovnáním dotčen
souČasně způsobem dlužniku příznivým i způsobem nepříznivým, totiž
nikoli jen snížením pohledávky na 150/0 a povolením splátek, nýbrž také
určením doby jednotlivých splátek za záruky dlužníkovy manželky. Názor, že splátky mají počínati teprve po právní moci rozsudku ze dne
19. února 1923, odporoval by soudnímu vyrovnání, jež nečiní rozdíl
mezi pohledávkami spornými a nespornými. Se stanoviska uherského
vyrovnacího řádu (vynos M. E. 4070 z roku 1915), jenž tu přichází
v úvahu, nemůže o mylnosti takového názoru vzejíti pochybnost, .nebo!
dle §u 62 tohoto řádu jest ohledně uznaných pohledávek na zaklade
pouhého výtahu z protokolu o likvidačním rokn přípustna exekuce uhražovací, ohledně popřených pohledávek pak exekuce zajišťovací, aniž
tato jest vázána na osvědčení nějakého nebezpečí. Vymáhající věřitelka
má nárok na placení ve lhůtách soudním vyrovnáním stanovených a bylo
v tomto směru obnovítí usnesení prvého soudu. jen částečně jest odů
vodněna dovolací stížnost ohledně útrat. Vymáhající věřitelka přihlá
sila ku vyrovnání mimo jistinu a úroky, 1.543 Kč ?O h jako útr_atl' ..~
dlužník uznal tuto pohledávku. Tato čast proces111ch utrat, vzesla Jlz
před zahájením vyrovnávacího řízení, sdílí jako příslušenství přihlá
šené pohledávky její osud a vztahuje se i na ni potvrzené vyrovnání.
Snižuje se na 15% a jest splatná ve 12 měsíčních lhůtách, Pokud vymáhající věřitelka navrhla exekuci ku vydobytí celé této části útrat, jsou
exekuční návrh i dovolací rekurs neodůvodněny, Naproti tomlLzbytek
procesních útrat upravených pro.cesním soudem na 2.273 Kč 58 h, tedy
729 Kč 68 h vznikl teprve po zahájení vyrovnávacího řízení a po schválení vyrovnávacího návrhu, a není dle d o s lov u vyrovnání jím nijak dotčen. Domnívá-li se dlužník, že se vyrovnání přes to i na tento
zbytek procesních útrat vztahuje, musí mu býti zůstaveno, aby žalobou
(§ 39 čís. 5 ex. ř.) toto své stanovisko uplatnil, na povolení exekuce
nemůže to míti vlivu. Ohledně této části procesních útrat bylo tedy obnoviti usnesení prvého soudu.
Čís.

2933.

Ve smlouvě o poskytování noclehů na pohovce za použití peřin poskytovatele nelze spatřovati smlouvu nájemní, nebyla-Ii ujednána činže.
Jde o smlouvu svého druhu, ohledně úplaty plat! tu § 1152 obč. zák.
(Rozh. ze dne 18.
Žalobkyně
června

od 14.

září

1923, Rv 1 665/22.)

domáhala se na žalovaném zaplacení 1718 Kč, ježto mu
1921 do 28. října 1921 prala, žehlila, mandlovala, vařila,

v bytě uklízela a neteři jeho poskytovala ve svém bytě nocleh na pohovce ve svých peřinách, Mzda mezi stranami ujednána nebyla, P r 0c e sní s o udp r v é s tol i c e přiznal žalobkyni 1430 Kč. O d v ol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného a uvedl po právní stránce
v d ů vod ech: jisto jest, že žalobkyni příslušel nárok na mzdu za
konané služby a práce a, ježto důkaz znalci o přiměřenosti požadovaných položek, i kdyby jinak žalovaným byl v řízení prvé stolice nabídnut byl by jen s nepoměrnými obtížemi proveden, určil soud prvé stolic; výši požadované mzdy právem dle svého volného uvážení dle
§u 273 c. ř. s.
Ne.i v y š š í s o tl d nevyhověl dovolání.

D ů vod y:
Nesprávné právni posouzeni vytýká dovolatel právem jen v tom
že byla v úmluvě o poskytování noclehů jeho neteře na pohovce
v bytě žalobkyně shledána smlouva nájemní, ač pří úmluvě nebylo o výši
činže ničeho ujednáno. Ve zjištěném poskytování noclehů na pohovce
v bytě žalobkyně za použití jejích peřin s jejím ložním prádlem dlužno
však shledávati smlouvu zvláštní (§ 861 obč, zák.), kterouž je posuzovati dle obdoby smlouvy námezdní, a právem byl proto žalovaný, když
za to určitá úplata výslovně nebyla ujednána, odsouzen v tomto směru
ku placení přiměřené částky (§ 1152 obč. zák.).
směru,

čís.

2934.

Přednesením námitky započtení nenastává ještě zahájenost rozepře
ohledně započlenún namítané vzájemné pohledávky.
Při započtení nelze užiti předpisu §u 1416 obč. zák., domáháno-Ii
se jiného započtení pro t i v ů I i započítajícího, ovšem ale předpisů
o nezahavitelnosti s!užebnich požitků (zákon ze dne 15. dubna 1920,
čís. 314 sb. z. a n.), těchto z povinnosti úřední.

(Rozh. ze dne 18.

září

1923, Rv 1 1454/22,)

Protižalobě na úpadkovou podstatu o zaplacení slUžebních požitků
3.330 Kč, namítla .žalovaná vzájemné pohledávky 1,500 Kč, 2.000 Kč,
3604 Kč a 604 Kč. Pro c e sní s o ud p r v é s tol i c e přiznal žalobní nárok) zároveň však uznal po právu započtením namítané vzájemné pohledávky do výše zažalovaného peníze, jenž byl takto jimi vyrovnán. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d uznal, že zažalovaný nárok jest započtením
vzájemných pohledávek vyrovnán jen do 1.110 Kč a uvedl v otázkách,
ú něž tu j de, v
.
.
důvodech:

Jak v praxi i nauce uznáváno, nenastává zahájenost rozepře před
nesením námitky započtení a může se týž peníz i v jiném sporu k zapo-
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čtení namítati, dokud nebylo započtení rozsudkem připuštěno. Otázku,
zda může se žalobce odvolávati na § 1416 obč. zák. a uplatňovati, že
má započtení provedeno býti podle jeho předpisů, sluší zodpověděti zá-

porně, neboť předpisy jeho vztahují se jen na případ, když dlužník dobrovolně platí, tedy jen na placení a dání na místo placení, nikoli ale
na započtení, kde věřitel pro t i jeh o v ů I i činí se zaplacena tím, že
si sráží, co sám je dlužníku svému dlužen; tu závisí to jedině od vúle
věřitele, na kterou pohledávku dlužníkovu započítati chce a může soud
započtení jen proti té pohledávce provésti, proti které právě byla naI1)Ítána. Proto neprávem žádá žalobce, aby započtené obnosy byly odečteny od jeho platových pohledávek za březen a duben, proti nimž je
žalovaná nenamítá a jež nejsou ani předmětem sporu. S rozhodnutím ze
dne 19. října 1921 Rv 1531/21 čís. 1254 sb., v jehož případě domáhali
se započtení vzájemné pohledávky na pohledávku obtížnější patrně žalovaní (kdežto zde žalobce), kteří započtení namítali, si to naprosto
ani v nejmenším neodporuje, neboť tu šlo právě o to, aby se stalo tak,
jak si započítající žalovaní přáli, kdežto zde se domáháno jiného zapo··
čtení proti vůli započítajícího žalovaného. Za to právem uplatňuje dovolání, že podle §u 1 zákona ze dne 15. dubna 1920 čís. 314 sb. musí
mu i přes započtení dvě třetiny platu, tedy ze zažalovaných 3330 Kč
zůstatí volno 2220 Kč. Zákon sice o započtení nemluví, nýbrž pravi jen,
že může být »exekucí zabavena nebo zajištěna, nebo dobrovolnou úmluvou zastavena nebo postoupena« toliko jedna třetina služebních platů,
a možno poukázati i na ustanovení §u 7 zákona ze dne 21. dubna 1882,
čís. 123 ř. zák., §u 5 zákona ze dne 29. dubna 1873 čís. 68 ř. zák. a
čl. IV. zákona ze dne 26. května 1888 čís. 75 ř. zák., že dobrodiní zákona nemůže úmluvou býti ani vyloučeno ani omezeno a že každá jemu
odporující disposice postupem, poukazem, zastavením nebo j i n Ý m
p r á v ním jed n á nim jest bez právního účinku, což se na prvni
pohled zdá širším n.ež předpis nynější, jenž mluví jen o zastaveni a postupu. Avšak ve skutečnosti je i jím vystiženo vše to, co zapovídaly
kony starší. Neboť nejen že se zápovědí zabayení, ať uhražovacího nebo
zjišťovacího, nad výměru jedné třetiny zakazuje každé odnětí zbývajících dvou třetin pro t i v ů I i dlužníka, jest nad to stanovením bezúčinnosti dobrovolného zastavení a postupu jasně vyjádřeno, že dle
úmyslu zákonodárce ani s v Cl I i dlužníka nelze dobrodiní zákona vyloučiti neb omeziti, vždyť přece jedno jest, zda vůle ta vystupuje ve
formě úmluvy té neb oné, neboť nezáleží na této formě, nýbrž jen na
výsledku, t. j. na tom, že dlužník existenčního minima se zcela nebo
z části zbavuje, což zákon dopustiti nechce, stanově na to v §u 5 neplatnost. Z toho jde, že dobrodiní to žádným způsobem, ani bez vůle
ani s vůlí zaměstnance, újmy doznati nesmí, že je to tedy právo nutící
absolutně, bez výjimky. Ovšem právo nutící dlužno respektovati vždy
i bez námitky, i měly proto nižší sto líce í zde k němu přihlížeti. Dobrodiním oním brání se žalobce ovšem teprv v dovolání a žalovaná myslí,
že je to pozdě. Nesprávně ovšem odkazuje na § 504 c. ř. s., neboť tu
nejde o nějakou novou skutečnost, nové tvrzení skutkové, neboť že jde
o služební plat, stojí už v žalobě. Správně by se musil dovolávati §u 503,
482, odstavec prvý c. ř. s., že nová námitka a tudíž i replika je ve vyš-
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ších stolicích vyloučena. Avšak právě že jde o právo nutící, tato ustanovení zde místa nemají. Místo theoretických výkladů možno uplatniti
raději příklad rozsudku pro zmeškání, jenž prakticky nejlépe správnost
stanoviska tohoto dokazuje: i kdyby zaměstnanec brániti se obmeškal,
nesměl by soudce nikdy uznati zastavení, postup neb jinou disposici se
služebním platem jeho za platnou, neboť právo zná soud. Tím méně
pak smí ji uznati, když se zaměstnanec brání a zamítnutí nároku odpůrcova navrhuje, neboť již tím mu odporuje ze .všech důvodů, jež již
zákonem samým dány jsou, ať si je uvědomil nebo ne.
čís.

2935.

Prodej neodebraného zboží jíným způsobem než jak předepsáno
v čl. 343 obch. zák. (na př. z volné ruky), jde výhradně na vrub prodateliív.
(Rozh. ze dne 18. září 1923, Rv I 267/23.)
žalobce koupi! od žalovaného 40 q jablek za jednotnou cenu po
4 Kč 50 h za I kg a odvezl si postupně asi 13 q. Zbytku neodebral, domáhal se však na žalovaném náhrady škody, ježto odebraná jablka byla
méněcenná'. Žalovaný namítl navzájem pohledávku na náhradu rozdílu
ceny smluvené a nižší ceny, za niž prodal neodebraná jablka Antonínu
P-ovi. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal na vzájem namítanou pohledávku po právu, o cl vol a c í s o u d ji žalovanému nepřiznal.

NejvyŠší soud

nevyhověl

dovolání žalovaného.

Důvody:

Správným jest právní názor odvolacího soudu, že žalovaný nemŮže
požadovati· na žalobci náhradu škody z důvodu, že žalobce se octl v prodlení s přijetím zboží, ježto šlo o obchod a žalovaný nezachoval se dle
předpisu čl. 343 obch. zák., nýbrž prodal zboží z volné ruky. Takovýto
prodej z volné ruky jde výhradně na vrub prodatelův a žalovaný musí
tedy také sám nésti veškerou škodu, jež ho postihla, kdyžtě nešetřil závazného ustanovení čl. 343 obch. zák., ať již škoda záleží v rozdílu mezi
smluvenou a docílenou cenou trhovou neb i v nákladech, spojených
s uschováním zboží, uložením jeho ve skladišti a pod. Jest zcela lhostejno, zda prodej' volpé ruky byl pro kupí tele zboží za daných poměrů výhodnějším, poněvadž obchodní zákon tohoto realisačního způ
sobu v čl. 343 obch. zák. nepřipouští, a nelze se tu ani dovolávati zásady slušnosti a dobrých mravů. Jen způsoby, v čl. 343 obch. zák. na"
značenými, lze prodej neodebraného zbOží provésti na nebezpečí a
útraty kupitelovy, nikoli však způsobem, tomuto obligatornímu před
pisu se příčícím, jakým jest právě prodej z volné ruky.
čís.

Pokud jest
spisu.

přípustno,

podati ve

2936.
lhůtě

odvolací

doplněk

k odvolacímu
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Příčí se zákonu rozhodnouti rozsudkem o
dalšímu pojednávání rozhodnutí o mezitímním

(Rozh. ze dne 18.

září

věci hlavní a vyhraditi
určovacím návrhu.

1923, Rv I 336/23, R I 232/23.)

Do rozsudku prvého soudu, jímž byla žaloba zamítnuta, podala žav zákonné lhůtě dne 9. září 1922 odvolání Č. ř. 16, jímž napadla
rozsudek ve věci hlavni, a téhož dne podala dodatek k odvolání Č. ř. 17,
v němž napadla rozsudek prvého soudu potud, pokud jím nebylo rozhodnuto o jejím mezitímním návrhu určovac!m. O d vol a c í s o u d
odvolací dodatek Č. ř. 17 usnesením, pojatým do usnesení odmítl, odvolání Č. ř. 16 pak nevyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d vyhověl rekursu a změnil usnesení odvolacího
soudu v ten smysl, že se doplněk odvolacího spisu Č. ř. 17 na soud při
jímá, zrušil zároveň rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé a uložil
soudu odvolacímu, by znovu po zákonu jednal jak o odvolacím spisu
tak i o doplňku k němu. Dovolání žalobkyně poukázáno na totorozhodlobkyně

nutf.
Důvody:

Žalující obec podala - v zákonné lhůtě - dne 9. zář! 1922 u procesního soudu odvolací spis proti rozsudku prvého soudu, pokud jím
zamítnut byl žalobní .návrh, aby bylo uznáno, že žalovaný jest povinen,
zdržeti se jakéhokoliv zasahování do vlastnictví obce města K. k lesním
parcelám Č. k. 3437/1 a 3437/2 v K. a zanechati a zastaviti dobývání
kamene na těchto pozemcích, jinak by mu za každý případneuposlech
nutí určena byla soudem pokuta 1000 Kč. Téhož dne pak podala žalobkyně u téhož soudu spis, označený jako doplněk odvolacího spísu,
v němž napadá rozsudek prvého soudu též potud, pokud jím nebylo
rozhodnuto o jej!m mezit!mn!m návrhu, učiněném při ústn!m líčení pře,
by bylo zjištěno, že mezi stranami o právu k dobývání kamene na pozemcích Č. k. 3437/1 a 3437/2 v K. nedošlo k platné a závazné kupn!
smlouvě. Oba spisy byly jedním usnesením doručeny odpůrci žalovanému - který měl takto možnost, vyjádřiti se v mezích §u 468 c. ř.
s. zároveň o obou podáních. Za tohoto stavu věci nelze druhý spis pokládati za nepřípustný .doda:ek k odvolacímu spisu, dlužno spíše obě
podání považovati za jednotný celek. Žalobkyně se patrně teprve po
sepsání a vyhotovení odvolacího spisu odhOdlala také k odporu proti
nevyřízení mezitímního návrhu na zjištění. Nebylo by bývalo nejmenšÍ
závady, kdyby byla příslušné vývody a návrhy připsala jako dodatek
na poslední prázdné stránce odvolacího spisu, a nemůže jí procesuálně
býti na újmu, že nevolila této naprosto bezvadné cesty k doplnění odvolacího spisu, nýbrž pojala příslušné vývody a návrhy do zvláštního
spisu, jejž však podala zároveň s odvolacím spisem jako jeho podstatnou součást, takže nemohl nastati průtah v odvolacím řízení. Neprávem
odmítl tedy odvolací soud usnesením, učíněným v zasedání neveřejném
a pOjatým do odvolacího rozsudku, zmíněný spis (doplněk spisu odvolacího). Obsah tohoto spisu nedopouští pochybností o tom, že žalobkyně vytýká vadu, naznačenou v §u 496 čís. I c. ř. s., totiž, že nebyl

vyřízen

její mezitímní návrh na zjištční. Odvolací návrh, aby byl rozsudek procesního soudu dále změněn potud, že se zjišťuje, že mezi stranami o právu k dobývání kamene na pozemcích Č. k. 3437/1 a 3437/2
v K. nedošlo k platné a závazné kupní smlouvě, zahrnuje v sobě návrh,
aby odvolací soud postupoval podle §u 496 c. ř. s. Formální pochybnosti, vyslovené odvolacím soudem, nejsou tedy odťtvodněny. Po stránce
hmotné se pouze připomíná, že nejde o návrh dle §u 228 c. ř. s., nýbrž
o mezitímní určovací návrh po rozumu §u 236 c. ř. s., takže nesejde na
tom, ,da jsou tu podmínky §u 228 c. ř. s., nýbrž oprávněnost návrhu posuzovati iest jen dle §u 236 c. ř. s. Také pochybnosti, vytčené v tom
směru odvolacím soudem, nejsou tudíž opodstatněny. Rekurs, směřující
proti usnesení odvolacího soudu, jest tedy odlIvoclněn - bylo mu vyhověno a napadené usnesení změněno v ten smysl, že se dotyčný spis
na soud přij!má. Nezbytným důsledkem toho jest však zrušení odstavce
ll. odvolacího rozsudku, jímž odvolací soud rozhodl o odvolání žalobkyně z rozsudku prvního soudu, pokud jím původní žalobní návrh byl
zamítnut. Neboť mezitímní návrh žalobkyně na zjištění, že mezi stranami o právu k dobývání kamene na pozemcích Č. k. 3437/1 a 3437/2
v K. nedošlo k platné a závazné kupní smlouvě, jest širším, než návrh,
učiněný v žalobě, aby bylo uznáno, že žalovaný jest povinen, zdržeti se
jakéhokoliv zasahování do vlastnictví obce města K. k lesním parcelám
Č. k. 3437/1 a 3437/2 v K. a zanechati a zastaviti dobývání kamene na
těchto pozemcích. Pro tento žalobní návrh jest otázka platnosti smlouvy
otázkou předurčující, a jeho osud jest nerozlučně spjat s osudem mezitímního návrhu, tak že nelze o něm samostatně rozhodovati. Bylo by
logicky nemysli tel no, by dodatečně bylo snad vyhověno mezitímnímu
určovac!mu návrhu, ale zltstalo při zamítnutí původního návrhu, vysloveného v odstavci ll. odvolacího rozsudku. Podle §u 393 odstavec druhý
c. ř. s. lze sice mezitfmn!m rozsudkem rozhodnouti i v případech §§ 236
a 259 c. ř. s. o tom, zdali tu jest čili není právní poměr nebo právo, nikoli však o hlavním nároku a pokračovati pak v jednání o návrhu mezitímním. Proto nezbývá, než zrušiti také rozhodnutí odvolacího soudu ve
věci hlavní, a uložiti odvolacímu soudu, by jednal znovu po zákonu jak
o odvolacím spisu, týkajícím se hlavní věci, tak i o doplňku odvolacího
spisu, směřujícím proti nevyřízení u,čovacího návrhu. Tímto rozhodnut!m stalo se dovolání žalobkyně bezpředmětným i bylo tudíž odkázáno na usnesení dovolacího soudu.
čís,
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Přípustnost dovolání (§ 502 odstavec třetí c. ř. s.) ohledně samostatných nároků, jež byly sloučeny v jedné žalobě a o nichž bylo rozhOdnuto týmž rozsudkem, jest posuzovati ohledně každého nároku

zvláště.
Poměr t11ezi poštovní spořitelnou a tím, pro koho spořitelna přijala
vplat, otevřela účet a o tom ho výpisem z účtu vyrozuměla, jest pomě

rem zmocnitelským.
(Rozh. ze dne 18.

září

i 923, Rv I 337/23.)
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Žalující vídeňské firmě bylo u poštovní spořitelny v Praze dne 3.
února 1919 otevřeno konto číslo 78.529 a dne 15. února 1919 zaslal na
tehdejší platenky žalující firmy - byly to ještě složenky vídeňské spořitelny poštovní, ježto složenky poštovni spořitelny v Praze dosud vydány nebyly - které byly dle tehdejšího předpisu červenou tužkou kří
žem přeškrtnuty a opatřeny poznámkou: »poštovní spoIítelna v Praze«,
Rudolf S. 1.000 K, dále Rudolf F. 2.500 K a dne 19. února 1919 firma H.
v Hulíně 4.210 K 97 h, poukazy ty však nebyly připsány na účtě pražském, nýbrž na účtě vídeňském. Žalobu, aby uznáno bylo právem, že čs.
erár (Poštovní úřad šekový v Praze) uznává se povinným, na šekovém
kontě žalující strany číslo 78.529 u něho od 3. února 1919 otevřeném
připsati k dobru žalující straně vklady, učiněné složenkamíčerveně pře
škrtnutými a označením Poštovní spořitelny v Praze opatřenými, při
jaté poštovními úřady a to a) dne 15. února 1919 poštovním úřadem
Praha III. od Rudolfa S-a 1.000 K, b) 15. únOra 1919 u poštovního úřadu
v Praze VII. od Rudolfa F-a 2.500 K, c) dne i9. února 1919 od Františka H-a v Hulfně u poštovního úřadu v Hulíně 4.210 K 97 h proce sní s o udp r v é s tol i c e zamítl. D ů vod y: V tomto sporu
jednalo se o zaslání peněz platenkami, které sestávají ze stvrzenky, na
které potvrzuje sběrnapřijem vkladu, ze složenky, kterou šekový úřad
zasílá majiteli účtu a ze súčtovanky, jež určena jest pro účtování u šekového úřadu. (Pravidla pro šekové řízení u poštovního úřadu šekového
v Praze, § 3 A (I) a ustanovení o jednání obchodním se spořitelnou
poštovní B, III. a) 1). Dle §u 3 A 2 odstavec třetí pravidel B 111. a) 2
odstavec třetí cit. ustanovení úředník sběrny opatří stvrzenku razítkem
a podpisem, oddělí ji a vrátí podateli. Složenka a súčtovanka zašle se
šekovému úřadu, jenž vklad připíše majiteli účtu a vyrozumí ho o tom
výpisem z účtu, při poje k němu složenku. Dle toho tedy odesílatel určuje
na místo sebe třetího jako platitele a o. tom věřitele vyrozumí tím, že vě
řitel obdrží složenku s výpisem účtu. Podstata právního poměru mezi
odesílatelem a poštovní spořitelnou jeví se v tom, že poštovní spořitelna
přijala od odesílatele peníze za tím účelem, aby stejné obnosy připsala
k dobru majiteli šekového konta. Zasílání peněz tímto způsobem má tudíž povahu poukazu ve smyslu §u 1400 obč. zák., podle něhož, vyzve-li
někdo poukazem jiného, aby si dql něco plniti od osoby třetí, ten, komu
svědčí poukaz, je tím zmocněn, aby od poukázaného dlužníka si to dal
plniti, a poukázaný dlužník jest zmocněn, aby mu to plnil na účet poukazovatelův. Po ukazovateli (asignanty) jsou v tomto případě odesílatelé
dotyčných obnosů Rudolf S., Rudolf F. a firma F. H., poukázaným dlužníkem (asignátem) je poštovní spořitelna a žalující fírma je příjemcem
poukázky. Dle §u 1400 věta druhá obč. zák. příjemce poukázky nabývá
prah poukázanému dlužníku nároku teprve tehdy, když mu poukázaný
dlužník oznámí, že přijal poukaz. V tomto směru má soud na základě
souhlasného přednesu stran dle §u 266 c. ř. s. zjištěno, že poštovní spořitelna příkazu, připsati vklady na kontě pražském, nepřijala. Jestliže
tedy poštovní spořitelna jako poukázaný dlužník nepřijala poukazu, nenabyla dle §u 1400 věta druhá obč. zák. žalující firma jako příjemce
po~kázky nároku proti ní a proto, ježto nedostává se žalobkyni aktivní
leglltmace k žalobě, byla žaloba zamítnuta. Kromě toho má soud oběž-
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níkem shora citovanSrj".. prokázáno, že tímto oběžníkem uylo stanoveno
že lze dosavadními složenkami poštovní spořitelny ve Vídni, p o k u cl

m a j i te 1 é šek o v Ý c h k o n t b Y dlí v Č ech ách, n a Mor a v ě
a veS I e z s k u, u poštovních úřadů těchto tří zemí konati vklady
buďto pro poštovní spořitelnu ve Vídni nebo po poštovní spořitelnu
v Praze. Dle souhlasného přednesu stran dotyčné vklady staly se v únoru
1919, v době platnosti tohoto oběžníku. Poněvadž pak žalující fi"ma
měla bydliště ve Vídni a nikoliv v čechách nebo na Moravě nebo Sle"lcu,
nebyla poštovní spořitelna povinna dotyčné vklady připsati na kontě
pražském. Nerozhodným jest, zda žalující firma I-I. byla a je zapsána
v rejstříku krajského soudu v Jihlavě se sídlem v Dačicích, zda majitel
firmy byl a je příslušníkem československým, ježto majitelem konta
78.529 byla žalující firma se sídlem ve Vídni. Že oběžník ten byl náležitě
uveřejněn, má soud prokázáno. Podle §u 1403 obč. zák. nárok, jejž ten,
komu poukaz svědčí, může uplatniti proti poukázanému dlužníkovi, promlčuje se po třech letech. Jestliže tedy nárok v tomto sporu, jak shora
odůvodněno, vyplývá z poukazu, měl býti uplatňován do tří let. Poně
vadž pak dotyčné vklady staly se v únoru 1919 a žaloba byla podána
teprve dne 24. června 1922, jest zažalovaný nárok, třeba by byl v čas
reklamován, promlčen a proto i z tohoto důvodu byla žaloba zamítnuta.
Soud nesdílí názoru žalující firmy, že se tu jedná o smlouvu zmocňo
vací podle §u 1002 obč. zák. Dle tohoto §u zmocněním slove smlouva,
kterou někdo se zavazuje, že jménem cizím obstará úkol, kterým byl
pověřen. Avšak dle §u 1 cit. pravidel šekové řízení záleží v tom, že
se účastníkům otevře

II

poštovního šekového úřadu účet, na němž se

podle stanovených předpisů provádějí přípisy vkladů a odpisy šekem
poukazovaných výplat a majitel účtu dovídá se o všech přípisech a odpisech, provedených na účtě, výpisem z účtu. Z ustanovení tohoto nelze
odvozovati, že poštovní spořitelna tím, že dne 3. února 1919 otevřela
žalující firmě konto, přijala od žalující firmy příkaz, všechny platy,
i budoucí přijímati, připisovati k dobru a zase vypláceti, a že uzavřena
byla mezi žalobkyní a poštovní spořitelnou v Praze zmocňovací smlouva
dle §u 1002 obč. zák., neboť dle ustanovení čl. 2 zákona ze dne 11. března
1919, čís. 140 sb. z. a n. má poštovní úřad šekový právo majitele účtu
kdykoliv vyloučíti ze řízení šekového. Proto také jest nerozhodnou ·okolnost, že na dotyčném kontě byly dříve nějaké vklady již připsány. Dle
názoru soudu otevřením účtu u poštovního úřadu šekového poskytnuta
jest pouze faktická rnožnost odesílateli, by mohl zaslati peníze na účet
svého věřitele, ale právní jednání vzniká teprve odesláním peněz platenkou a to teprve tehdy, jakmile ten který odesílatel odevzdá peníze
u poštovního úřadu a to pouze mezi tímto vkladatelem a poštovní spořitelnoti (erárem) a. tento poměr mohl by snad, ačkoliv poměr mezi
po ukazatelem a poukázaným dlužníkem upraven je ustanovením §§ 1400,
1401 a násl. obč. zák., posuzován také podle zásad o zmocnění, kterým
poštovní správa přijímá od vkladatele příkaz, že složený obnos připíše
k dobru majitel šekového konta, ale nevzchází tím ještě právní poměr
(smlotiva zmocňovací) mezi majitelem účtu a poštovní spořitelnou.
Vždyť poukaz poštovní spořitelně udílí odesílatel peněz a nikoliv majitel účtu. Že tomu tak jest, vysvitne jasně z případu, kdyby po ode-
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níku nebyla tedy poštovní spořitelna povinna sporné vklady připsati na
účtě pražském. Při tom je nerozhodno, zda majitel žalující firmy jest
přislušníkem československým a zda bydlí v republice, poněvadž pro
poštovní spořitelnu byly směrodatny pouze okolnosti, uvedené žalující
firmou v přihlášce. Soud prvý dále zjistil, že onen oběžník byl náleží tě
uveřejněn. Avšak, i kdyby se tak bylo nestalo, nemělo by to na zodpovědnost strany žalované vlivu, poněvadž žalobkyni jednak kázala obchodní obezřetnost, aby počítala se změněnými poměry a zjednala si
vědomosti o obsahu tohoto oběžníku, jednak, jak již uvedeno, přistou
pivši za účastníka, podrobila se všem předpisům a pravidlům. platným
pro šekové řízení, tedy i oněm v oběžniku uvedeným. Ze skJtečnosti,
že některé dřívější vklady připsány byly žalobkyni na účtu pražskér.',
nemůže žalobkyně ve svůj prospěch ničeho dovoditi, poněvadž stalo se
tak opomenutím žalované, a z tohoto žalobkyně pro sebe žádného práva
vyvozovati nemůže. Soud prvý, zamítnuv žalobu z těchto posléz uvedených důvod,\ jako neopodstatněnou, posoudil věc po stránce právní

vzdání peněz sběrně ztratila se platenka u sběrny neb cestou dříve,
nežli dojde poiítovní spořitelně. Tu zajisté by majitel účtu domáhal se
placení na původním dlužníku a tvrdil by, že zasláni peněl platenkou
není placením a dlužník (odesílatel) by ovšem mohl uplatňovati nárok
na náhradu proti eráru, kdežto majitel účtu by nebyl oprávněn žalovati
erár na náhradu. Teprve když poštovní spořitelna vyrozumí majitele účtu,
že poukaz přijala, nastává právní poměr mezi ní a majitelem účtu
(§ 1400 věta druhá obč. zák.). Soud tudíž jest toho názoru, že zaslání
peněz platenkou má povahu poukazu. O d vol a c í s o u d rozsudek
potvrdil. D li vod y: Především nutno řešiti otázku, dle kterých zákonných ustanovení posuzovati jest právní poměr mezi stranami. Soud
prvý je toho náhledu, že tu jde o poukázku po rozumu ustanovení §u 1400
a násl. obč. zák. Soud odvolací však je názoru, že se tu jedná o smlouvu
o zmocnění dle §u 1002 obč. zák. a násl., neboť úmluvou, mezi stranami
uzavřenou, bere přejímatel vkladli (žalovaný) na sebe závazek, že peníze pro druhou stranu přejímá a jich dle jejího poukazu použije, druhá
strana (žalující) pak přejímatele peněz v naznačeném směru zmocňuje,
by pro ni a s účinnosti pro ni řečeným způsobem jednal. To plyne také
z §u 1 pravidel pro šekové řízení, jednajíciho o pojmu šekového řízení,
dle něhož toto záleži v tom, že se účastnikům otevře u poštovního úřadu
šekového účet, na němž se podle zvláštních ustanoveni provádějí pří
pisy vkladů a odpisy šekem poukazovaných výplat, majitel účtu (účast
ník) o všech přípisech a odpisech, provedených na účtě, dovídá se výpisem z účtu. Poštovni úřad šekový jest ve smyslu §u 1009 obč. zák.
povinen, by příkazy, dané mu ve směrech uvedených, pilně a bezelsmě
prováděl. A z tohoto zákonného ustanovení odvozuje žalobkyně nárok
žalobní. Nejedná-li se však o poukázku, nelze, pokud jde o promlčení
nároku, použíti ustanovení §u 1403 obč. iák. o tříleté lhlitě promlčecí.
Také nemůže se žalovaná dovolávati ustanovení §u 11 zákona ze dne
22. listopadu 1887, čís. 134 ř. zák., poněvadž ustanovení toto má na
mysli pouze uplatňování reklamací, týkajících se vkladů, poukázek, splátek k účtování úroků a poplatků ve lhůtě tříleté. Poněvadž se také nejedná o žalobu z náhrady škody dle ustanovení §u 1489 obč. zák., má
místo promlčení třicetileté, a nelze proto souhlasiti s názorem soudu
prvého, že nárok žalobní je promlčen. Než přes to nelze uznati odvolání
za tak opodstatněné, by mu mohlo býti vyhověno a rozsudek soudu
prvého dle jeho návrhu změněn býti mohl. Žalobce totiž, žádaje o otevření účtu u šekového úřadu a byv jím za účastníka přijat, podrobil se
tím všem předpisům a pravidlům, platným pro šekové řízení u poštovního úřadu šekového. Zjištěno jest oběžníkem řiditelstvi pošt a telegrafů
v Praze ze dne 12. listopadu 1918, čís. 3073 Pp. O ř.-18, že dnem 20.
listopadu 1918 zahájila činnost poštovní spořitelna v Praze a že tímto
dnem počínajíc lze dosavadními složenkami poštovní spořitelny ve Vídni,
p o k u dma j i tel é šek o v Ý c h ú č t ů b Y dlí v Č ech ách, n a
Mor a v ě a veS I e z s k u, u poštovních úřadů těchto tří zemí konati
vklady buďto pro poštovní spořitelnu ve Vídni nebo pro poštovní spořitelnu V Praze. Nesporno jest, že majitelem účtu 78.529 byla žalující
ŤJrma se sídlem ve Vídni, a že důsledkem toho stvrzenky, patřící ke složence účtu tohoto, zněly Heřmanu Sch. a syn ve Vídni. Dle onoho oběž-

správně.

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolání co do nároku, aby poštovní
šekový na účtu žalující firmy čís. 78.529 připsal jí k dobru vklad
1000 K, přijatý dne 15. února 1919 poštovním úřadem v Praze 3 od
Rudolfa S-a, jinak však dovolání vyhověl a změnil rozsudek odvolacího
soudu v ten způsob, že se čs1. erár, pokud se týče poštovní úřad šekový
v Praze, uznává povinným, by na šekovém účtě žalující firmy čís. 78.529,
otevřeném u poštovního šekového úřadu (poštovní spořitelny) v Praze
od 3. února 1919, připsal k dobru žalujicí firmě vklady, .učiněné platenkami červeně přeškrtnutými a opatřenými slovy "Poštovni spořitelna
v Praze«, a to vklad 2500 K, přijatý dne 15. února 1919 u poštovního
úřadu v Praze 7 od Rudolfa F-a, a vklad 4210 K 97 h, přijatý dne 19.
února u poštovního úřadu v Hulíně od Františka H-a.
úřad

Důvody:

Žalobkyně domáhá se výroku, že žalovaný erár, pokud se týče poštovní úřad šekový v Praze, jest povinen, připsati jí na jejím šekovém
účtu k dobru tři vklady, totiž a) vklad 1000 K, přijatý poštovním úřa
dem v Praze 3 dne '5. února 1919 od Rudolfa S-a; b) vklad 2500 K,
přijatý poštovním úřadem v Praze 7 dne 15. února 1919 od Rudolfa F-a
a c) vklad 4210 K 97 h, přijatý poštovním úřadem v Hulíně dne 19. Února
od Františka H-a. Uplatňuje tedy tři různé ,na sobě nikterak nezávislé
nároky, které přes to, že, jak dopouští civilní řád soudní, byly formálně
sloučeny v jedné žalobě, a že o nich společně bylo jednáno a rozhodnuto, po stránce hmotné nepozbyly své samostatnosti. Z toho však plyne
nepřípustn"st dovolání co do nároku, uvedeného pod a), neboť odvolací soud j:Dtvrdi! zamitavý rozsudek prvého soudu, a, ježto jde o nárok, nepřevyšující 1000 Kč, jest dle §u 502 c. ř. s. dovolání vyloučeno.
V tom směru bylo tudíž podle §§ 471 čís. 2, 473, 474 odstavec druhý,
513, 507 c. ř. s. odmítnouti dovolání usnesením.
Nejvyššímu soudu jest se tedy zabývati dovoláním jen potud, pokud
napadá odvolací rozsudek v té části, ve které byl potvrzen rozsudek
.•.,:,\
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prvého soudu, zamítající nároky, naznačené pod b) a c). Dovolatelka
uplatňuje výslovně jako dovolací důvod jen nesprávné posouzení právní
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.), ale zřetelným poukazem též rozpor se spisy po
rozumu §u 503 čís. 3 c. ř. s., vytýkajíc, že se otevření účtu u poštovní
spořitelny v Praze nestalo na základě její žádosti (přihlášky), jak odvolací soud předpokládá. Tato výtka jest oprávněna, neboť z přednesu
stran a z obsahu předložených listin, jež byly navzájem uznány za pravé
a správné, vyplývá, že žalobkyně skutečně nežádala za přijetí do šekového řízení na základě přihlášky, nýbrž že byl pro žalobkyni u pražské
poštovní spořitelny otevřen dne 3. února 1919 účet, bez zakročení žalobkyně a na základě složenky poštovní spořitelny ve Vídni, označené
červeným ležatým křížem a opatřené slovy »Poštovní spořitelna v Praze«, dle které bylo pro žalobkyni u poštovního úřadu v Kyjově na Moravě vplaceno 8290 K 80 h. Právní dllsledky, jež odvolací soud odvozuje
ze svého mylného skutkového předpokladu, jsou tudíž vratké. Potud má
cdvo1ací soud pravdu, že právní poměr mezi žalobkyní a žalovanou stranou dlužno posuzovati dle předpisů o zmocnění (§§ 1002 a násl. obč.
zák.), a lze v tom smčru proti vývodům žalovaného eráru, který v dovolací odpovědi trvá na tom, že jde o poukaz (asignaci) dle §u 1400
obč. zák., odkázati na důvody, přičiněné k odvolacímu rozsudku. Ustanovení zákona o poukazu (asignaci) platí v poměru mezi těmi, kdož
učinili sporné vklady, a poštovní spořitelnou, a platila by také v poměru
mezi žalobkyní a poštovní spořitelnou, kdyby tato byla přijala poukaz.
Ale to nevylučuje poměru zmocnitelského (příkazu k inkasu) mezi žalobkyní a poštovní spořitelnou, založený - mlčky - tím, že tato pro
žalobkyni přijala vklad, otevřela nový účet šekový, o tom zpravila výpisem z účtu žalobkyni, a tato bez odporu vzala to na vědomí. Nejde-li
však o nárok z poukazu, neplatí § 1403 odstavec druhý obč. zák. a není
žalobní nárok promlčen. Žalovaný erár ovšem namítá, že dle nařízení
ze dne 12. listopadu 1918, jímž byla zřízena poštovní spořitelna v Praze,
bylo, dnem 20. listopadu 1918 počínajíc, lze konati vklady do poštovní
spořitelny jen potud, pokud majitelé šekových kont bydleli v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku, žalující firma však, jakožto majitelka dosavadního účtu čís. 78.529 vídeňské poštovní spořitelny, měla sídlo ve Vídni.
Dotčené nařízení, o němž se zmiňuje také čl. II zákona ze dne ll. března
1919, čís. 140 sb. z. a n., jakožto o nařízení ze dne 20. listopadu 1918,
nebylo uveřejněno ve sbírce zákonů a nařízení, a soudy neměly ho ani
jinak po ruce. Oběžník řiditelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 12.
listopadu 1918, čis. 3073 Pp - O. ř. - 18 - pří!. 1 a 4 - uvádí, jak
se zdá, pouze obsah onoho nařízení ve známost podřízeným úřadům
poštovním, a není zjištěno, že jeho obsah se kryje s obsahem nařízení.
Než, i kdyby bylo lze vycházeti z toho, že řečené nařízení mělo skutečně obsah, uvedený v oběžníku, zejména stanovilo ono omezení
vkladů do pražské poštovní spořitelny jen ve prospěch majitelů účtů
bydlících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nemohl by se žalovaný
erár na ně odvolávati vůči žalobkyni. Jeť nesporno, že poštovní spoři
teln2 v Praze otevřela žalobkyni účet dne 3. ú nor a 1919 přes to, že
žalobKyně měla sídlo ve Vídni a tudíž dle nařízení ze dne 12. (20.)
1 i s top a d u 1918 neměla býti účastnou výhod šekového styku s praž-
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SkOli poštovní spořitelnou. Tu pak jsou dvě možnosti: Bud'to věděla

poštovní spořitelna v Praze o tom, že žalobkyně nemá bydlíště (sídla)
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nebo o tom nevěděla. Onen případ
jest pravdč podobnější. Ze zaslané složenky a súčtovanky ovšem nemohla seznati, že jde o firmu vídeňskou, neboť jméno a bydliště (sídlo)
majitele účtu jsou uvedena jen na stvrzence, kterou poštovní úřad vrací
vkladatelům. Přes to poštovní spořitelna asi z jinakých pomůcek, jinakým způsobem, zvěděla o těchto datech, ježto by jinak nebyla mohla
vyron:měti žalobkyni o tom, že jí byl otevřen účet a vklad připsán
k clobcu. Je-li tomu tak, nelze postupu poštovní spořitelny v Praze při
kládati jiný právní význam, než ten, že, rozhodujíc dle platných před
pisll (ustanovení o obchodnim jednání s poštovní spořitelnou pří!. 3,
B ll. odst. 2) vol n ě o přijetí nebo nepřijetí nového účastníka šekového řízení, prominula žalobkyni nedostatek bydliště (sídla) , tuzemsku, uznávajíc takto již v tomto zvláštním případě bezúčinnosl zmíněného omezení, která byla později povšechně vyslovería tím, že poštovní šekový úřad, nastoupivší na místo poštovní spořitelny,· výnosem
ze dne 26. dubn<1 1919, čís. 5156 vůbec zrušil celé nařízení ze dne
12. (20. ) listopadu 1918. Kdyby však poštovní spořitelna v Praze, otevírajíc účet pro žalobkyni, nebyla věděla o překážce, záležející v tom,
že žalobkyně má sídlo ve Vídni, byl by tu omyl, jdoucí na její vrub,
jsouci bez právního účinku proti žalobkyni, a nemající vlivu na platnost smlouvy, poněvadž nelze nikterak tvrditi, že žalobkyně zavdala
podnět k omylu nebo že jí dle okolností patrně musil býti nápadným
(§ S71 obč. zák.), po případě že omyl byl způsoben .někým jiným, a
žalobkyně měla účast na jeho jednání neb o něm patrně musila věděti
(§ 875 obč. zák.). V tom i v onom připadě tedy došlo tím, že poštovní
spořitelna v Praze, otevřevši účet pro žalobkyni, vyrozuměla ji zaslaným
výpisem z účtu bez j a k é k o 1 i v v Ý h I" a tl y, zejména bez výhrady
na snadě jsoucí, že se zřizuje účel za předpokladu a s podmínkou, že
majitelka účtu má bydliště (sídlo) v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku a žalobkyně bez odporu přijala zaslaný jí výpis z účtu - k platné
smlouvě zmocňovací. Dokud tato trvala (se strany poštovní spořitelny
mohla býti zrušena jen výpovědí), byla poštovní spořitelna v Praze povinna, přijímati vklady, tedy i sporné vklady přijati pro žalobkyni a
připsati jek dobru na jejím účtu, jak odvolací soud v prvé části důvodů
svého rozsudku zcela správně vyložil, byť i postup poštovních úřadů
jai.:ožto sběren poštovní spořitelny, které súčtovaly sporné vklady pro
vÍoeňskou poštovní spořitelnu, odpovídaje zmíněnému nařízení, formálně byl bezvadným. Se svého stanoviska byla by musila pražská poštovní spořitelna (poštovní úřad šekový) zrušiti veškeré dobropisy, provedené na účtu žalobkyně před 26. dubnem 1919, jakožto odporující
nařízení ze dne 12. (20.) listopadu 1918 a proto bezúčinné. Že se tak
stalo, nebylo ani tvrzeno. Pokud tedy odvolací soud ve shodě se soudem prvé stolice zamítl žalobu co do nároků uvedených pod b) a c),
posoudil věc nesprávně po stránce právní, i bylo proto v této části vy.hověti· dovolání a změniti napadený rozsudek tak, že se v těch směrech
uznává dle žaloby. Při tom se toliko připomíná, že žalované straně mohla
býti uložena pouze povinnost, připsati žalobkyni vklady, učiněné 15. a
Civiln! rozhodnutI.

V.
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19. února 1919 v korunách (starých), poněvadž v době, kdy se vklady
staly a měly býti na účtu žalobkyně provedeny, nebylo ještě korun ~e
skoslovenských. Otázkou, zda se tyto korunové vklady přeměnily později na vklady korun československých, nebo zda snad překáží naří
zení vlády ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n., nelze se v tomto
sporu zabývati, poněvadž nebyla ani na přetřes uvedena.
čís.

2938.

Není závady, by meziHmní rozsudek nebyl vydán teprve soudem odvolacím. Soud Odvolací může ohledně důvodu nároku rozhodnouti rozsudkem, ohledně výše jeho pak zrušiti rozsudek prvého soudu a vrátiti
mu věc k novému projednání a rozhodnuti. Nebyl-Ii rozsudečný výrok
odvolacího soudu o důvodu nároku napaden dovoláním, nelze proti rozhodnutí o důvodu nároku brojiti v opravném prostředku do rozsudku
konečného.
.
Povinnost dráhy platiti v Kč náhradu za ztrátu ~boží, nastavší před
měnovou rozlukou, byla-li s vyšetřením škody á vyplacením náhrady
v prodlení.
(Rozh. ze dne 18.

září

1923, Rv 1 367/23.)

žalobkyně domáhala se proti žalované železnici náhrady na ztrátu
~.~oŽí, převzatého k přepravě, a to 77.000 K jakožto obecné hodnoty,
]IZ mělo zboží téhož druhu a téže jakosti v místě odeslání v době, kdy
bylo přijato k přepravě (§88 žel. dopr. ř.), a 10.354 K 56 h jako ušlého
zIsku, tvrdíc, že škoda byla způsobena hrubou nedbalostí železnice
(§ 95 žel. dopr. ř.), se 6% úroky z celých 87.354 K 56 h ode dne 16.
srpna 1918 jakožto dne odevzdání zboží k přepravě, žádajíc zaplacení
veškerých částek v měně československé. Žalovaná bránila se proti žalobnímu nároku především námitkou, že pro nedostatek náležité rekla~ace nárok ze ztráty zboží proti ní se promlčel (§ 98 odstavec prvý
zel. dopr. ř.) a navrhovala proto úplné zamítnutí žaloby; pro ten pří

pad však, kdyby její stanovisko nebylo uznáno za správné, namítala·
dále jednak, že by žalobkyni nárok na 6% úroky příslušel teprve ode
dne reklamace, jednak že by žádaná náhrada byla splatnou jen v korunách rakouských. Prvý soud, uznav, že se reklamace stala včas totiž
21. listopadu 1918 a proto nárok na náhradu ze ztráty zboží nenl promlčen, rozsudkem ze dne 23. prosince 1921 přisoudil žalobkyni dle
§u 88 žel. dopr. ř. obecnou hodnotu ztraceného zboží 77.000 K se 6%
úrokem ode dne 21. listopadu 1918, ale jen v korunách rakouských zanií!l však žalobu vůbec co do nároku na ušlý zisk 10.354 K 56 h a co
do 6% úrokll ode dne 1. srpna do dne 20. listopadu 1918 - a co do
nároku na i,áhradu obecné hodnoty 77 .000 K potud, pokud byla žádána
v měně československé. Z rozsudku odvolaly se obě strany; žalobkyně
potud, pokud jí z důvodu ušlého zisku nebylo nic přisouzeno, a pokud
byl zamítnut její nárok na obecnou hodnotu 77.000 K v měně čéskoslo
vellské; žalovaná potud, pokud bylo vůbec vyhověno žalobě a žalob- .
kyni přiznáno 77.000 K rak., trvajíc na námitce promlčení, vylučujícího

j~kýkoliv ná:ok ~!,lo?kyně. Odvola.cí soud dne,2? dubna 1922 po úst-

mm odvolaclm ltcem rozhodl a) ze se odvolam žalované nevyhovuje
to tím, že reklamace byla podána včas dne 21. listopad~
1918 a proto nenastalo promlčení; dále b) že se nevyhovuje odvolání
žalobkyně, pokud směřuje proti tomu, že žaloba byla zamítnuta co do
nároku na ušlý zisk 10.354 K 56 h, při dav se k názoru prvého soudu
že tu není hrubé nedbalosti železnice, zavazující ji dle §u 95 žel. dopr:
ř. k náhradě plné škody; konečně c) že se vyhovuje odvolání žalobkyně
pokud směřuje proti tomu, že se zaplacení přiznaných částek má státi
v měně rakouské a nikoli československé, v tom r o z s a h u napadený rozsudek se zrušuje a věc vrací prvému soudu k jednání a rozsouzení, vyloživ, že soud prvé stolice nejednalo nároku na zaplacení
korun česko~lovenských, pokud byl odvozován z důvodu náhrady škody.
Pl o c e s n I s o udp r v é s tol i cena to přiznal žalobkyni 77.000 K
S 6% úroky od 21. listopadu 1918 v měně československé. O d vol a c í
s o u d rozsudek potvrdil. DÍl vod y: Zrušená část předcházejícího ří
zení a rozsudku týká se pouze otázky, zda žalovaná vlastní vinou opomenula žalobkyni náhradu škody vyplatiti včas, t. j. ještě před odloučením měny československé od společné měny rak. uherské. Odloučení
to nastalo okolkováním rak. uherských bankovek na území čs. státu se
nalézajících v týdnu od 3. do 8. března 1919, pokud se týče pak bankovek, jež by z ciziny byly dopraveny, již dnem 26. února 1919, kdy
hranice pro ve~kerou dopravu byly uzavřeny (§ 2, 9 min. nař. z 25.
února 1919, čís. 86 sb. z. a n.). Ježto předchozím rozsudkem druhé stolice bylo žalobkyni právoplatně přiznáno 77.000 K a .to vé měně rakouské, přezkoumati jest doplněné řízení a nový rozsudek toliko v tom
směru, zda žalovan~ povinna byla, tuto částku vyplatiti před zmíněnou
měnovou rozlukou, neboť věřitelce vyplacené bankovky rak. uherské
daly se za předpokládané obchodní ostražitosti včas okolkovati a zněly
by pak na měnu československou v plném nominálním obnosu, čehož
také žalobkyně pro celou žalob ní pohledávku 87.354 K 56 h se domáhala. Prvý soud usuzuje, že žalovaná dráha k placení náhrady za ztracenou zásilku strojových výšivek. byla povinna již po obdržení dopisu
ze dne 16. ledna 1919. Otázku, kdy náhradu platiti bylo, rozřešil již
právoplatně druhý odstavec a) původního odvolacího rozsudku výrokem, že 6% úroky z prodlení běží od 21. listopadu 1918 tak, že splatnost pohledávky samé nemůže žádným způsobem ve smyslu odvolacích
vývodů býti posuiována přes perioduokolkovací, uváží-li se, že drflha
dopisem ze dne 22. května 1920 placení náhrady vůbec odepřela. Ono
datum (21. listopadu 1918) označil již původní rozsudek jako den mimos.~udní upomínky a odůvodnil zároveň, proč teprve od této doby a ne
JIZ od 16. srpna 1918 dráha v prodlení byla a proč tudíž tyto úroky od
16. srpna do 21. listopadu 1919 proti ní nepřisouzeny. Právoplatnost
tohoto přísudku jest pro doplnění řízení závaznou, i spočív';, vina žalované na škodě, odpůrkyni způsobené, právě v tom, že -náhrady vůbec
nezapravila. Při okolkovac! akci byla tedy žalovaná s plněním závazku
svého .v prodlení. K témuž důsledku správně dospěl napadený rozsudek,
dovodlV, že dráha již dne 19. ledna 1919 měla náhradu platiti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
odůvodniv
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Důvody:

Ježto dle zásad platného civilniho soudniho řádu rozhodnutí odvolaciho soudu ve věci samé státi se může pouze rozsudkem (§ 497 c.
ř. s.), zrušení prvého rozsudku odvolacim soudem pak toliko usnesením
(§§ 496. 499 c. ř. s.), zahrnovalo rozhodnutí odvolacího soudu ze dne
29. dubna 1922 v sobě 1. konečný - zamítavý - r o z s ude k co do
nároku na ušlý zisk 10.354 K 56 h, 2. r o z s ude k uznávajíci, že žalovaná jest povinna, nahraditi žalobkyni obecnou ~od~otu ztrac~~~ho
zboží, a jsouci v podstatě vlastně rozsudkem ~lezltJmmm,. vyslovuJl~lm,
že nárok na náhradu obecné hodnoty jest duvodem svym po pravu;
3. u sne sen í dle §u 496 c. ř. s., ukládajíci prvému ,soudu, by ~,nov,~
jednal a rozhodlo výši tohoto nároku a to potud, ,zd~ zalobkym pnslus~
77.000 K rak. nebo 77.000 Kč, Po stránce lormalm pochybIl odvolacl
soud potud, že rozhodnutí, naznačené pod cl, neoznačil výslovně jako
usnesení, ježto však) jak uvedeno) zruševní rozs~uvdku prv~~o soudu a vracení věci do prvé stolice dle §u 496 c. r. s. mu~~ se, s~a~. pouze usnese.ním, nemůže býti pochybnosti o pravé povaze pnslusne ~astJ r~zho~nutl.
Zrušovacimu usnesení c) ovšem nebylo lze odporova~; ponev~dz odvolací soud nevyhradil právní moci po rozumu §u 519 :O,IS. : c. r. s., ~le
proti rozhodnutím a) a bl, které jsou r o z s u d k y, pnslusclo stra~~m
podle §u 502 c. ř. s. d o vol á ní. Žalovaná ne n a pad 1 a dovo.lamm
rozhodnutí a), toto nabylo tedy moci práva a bylo proto p. r a v o pIa t n ě rozhodnuto, že reklamace podana byla -"cas dne 21. ~Istopad:~
1918 a promlčení nenastalo a tudíž nárok na nahrad,u za ,z~ratu Z~OZI
jest důvodem svým po právu. Mezitímní rozsud~k pnpousl! se ovs,el~
zásadně jen v prvé stolici, ale vynesen-li odvolaclm soude~, ne~akl~da
to zmatečnosti zvláště když civilní řád soudní neobsahuje predplsu,
který by to vý;lovně zakazoval. Mylným jest názor žalované: že rozh?clnutí odvolacího soudu ze dne 29. dubna 1922 bylo cel y ~ s v y
o b s a h emu sne sen í m, a to usnesením neodp?;ovatelnym, po~e
vadž nebyla vyslovena výhrada po roz~mu §~ 519 CIS. 3 <;', L s., jezto
prý civilní řád soudní nezná rozhodnutJ, k,tera by, byla} castJ ro~su~
kem a z části usnesením. Civilní řád soudnr arcI vyslovne nestanovl pnpustnost takových rozhodnutí, ale t~ké výsl.ovně jich nevyluČ~je, a právnÍlnu zástupci žalované nemohlo byt1 neznamo, ze se soudl1l praxe, neociporující přímým předpisum zák?na, dávn,o ustálila :,e smysl~ rozhodnutí odvolacího soudu. Tolik lze pnpustrtr, ze odvola~1 soud mel ,v tomto
případě vyhraditi právní moc zrušovacího usnesem c), nebol, kdyby
byla žalovartá podala dovolání z výroku a) a kdyb~ bylo vyhoveno ~y
valo dovolání a žalobní nárok na náhradu obecne hodnoty za ztratu
zboží pro nastalé promlčení vůbec byl zamítnut ?ýval, bylo, by se naří
zené doplnění stalo bezpředmětným" Ale pr?to, ze ?dvolacl soud nevyhradil právní moci usnesení c), nepozbyl~ zalovana pr~v~" d~volatr se
z výroku a), podané dovolání bylo by n;elo pouz.e v zapel!, :e by byl
prvý soud samozřejmě vyčkal rozhodnutr dovola~lho soudu pres to, ze
příslušná výhrada učiněna nebyla. Tím jest ~yvrace~a na~ltka d?vola~
telky, že nebylo myslitelno, aby ,bylo v této v~c~ J~dnano byval?, zarov~n
v prvé a v třetí slolici. Pokud zalovana namlta, ze by bylo pnmo sve-
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volným bývalo, kdyby byla dovoláním napadla rozhodnutí odvolacího
soudu o bagatelním nároku 77.000 K rak., stačí připomenouti, že nešlo
o pouhých 77.000 K rall" nýbrž v pravdě o rozhodnutí, že nárok na náhradu obecné hodnoty ztraceného .boŽí, oceněný žalobkyní na
77.000 Kč, jest duvodem svým po právu, dovolání tedy dle §u 502 c.
ř. s. nebylo nikterak vyloučeno. Jakmile však žalovaná nenapadla dovoláním výrok a) odvolacího soudu, byla předchozí otázka, rozhodující
pro onen výroy, zda byla reklamace podána včas a zda nastalo promlčení nároku, p r á v opl a t n ě vyřešena, prvý soud, jednaje dále ve
věci, nemohl a nesměl se jí dále zabývati, a bylo předmětem doplňova
cího řízeni jen jednání o výši nároku, t. j. o otázce valutové (§ 496 odstavec druhý c. ř. s.). Právem tedy odvolací soud, rozhoduje po druhé,
nepustil se do rozboru těch vývodů odvolacího spisu, jimiž se žalovaná
snažila přivésti tuto otázku znovu na přetřes a dokázati nastali' promlčení, a také příslušné vývody dovolacího spisu nemohou dojíti povšimnutí. Dovolacímu sóudu jest tudíž vycházetí z toho, že jest právoplatně rozhodnuto, že žalobkyně podala reklamaci vČas dne 21. listopadu
1918 (promlčení nenastalo) a proto nárok na náhradu obecné hodnoty
ztraceného zboží svým důvodem po právu trvá, - a přezkoumati pouze
jeho výši, t. j. zkoumati, zda byl nižšími soudy právem uznán v korunách československých. V tom směru má dovolatelka potud pravdu, Le
otázka, kdy se octla v prodlení s placením, ne byl a právoplatně vyře
šena prvým rozhodnutím odvolacího soudu, jak v napadeném rozsudku
se uvádí. Odvolací soud tenkrát touto otázkou vůbec se nezabýval, a
nařízené doplněni jednáni bylo by bývalo !"'prosto zqytečným, kdyby
byl pokládal za vyřešenu otázku, zda a kdy byla žalovaná v prodlení
splacením. Ale na tom nesejde. Žalovaná, popírajíc v dovolání zaviněné
prodlenr s placením, vychází z mylných předpokladu, že se 'reklamace
stala teprve dne 16. ledna 1919 a že měla poukázati náhradu do Vídně.
Vezmou-li se však za základ okolnosti nyní právoplatně na jisto postavené, že žalobkyně podala reklamaci již dne 21. listopadu 1918 a že
žalovaná dokonce již před tím, totiž dne II. listopadu 1918 se dověděla
o·tom, že zboží nedošlo do Víqně, dlužno uznati, že si žalovaná již v listopadu 1918 musila býti vědoma své povinnosti k náhradě za ztrátu
zboží (§§ 100 (1), 84 žel. dopr. ř.), při čemž otázka postihu proti následujíci dráze v poměru k žalobkyní neměla nížádného významu, a že
bylo proto jen ještě vyšetříti výši škody. Za tím účelem měla žalovaná,
dbajíc předpisLr §u99 (3, 4) žel. dopr. ř. co nejrychleji vyžádati si od
žalobkyně průkazy o hodnotě zboží a učiniti všechna opatření, potřebná
k určení výše škody. Dovolací soud jest přesvědčen, že při poněkud dobré vůli - která však así scházela, jak patrno z naprosto lichého zamítavého důvodu, uvedeného ve vyřízení ze dne 22. května 1920 - a při
náležitém přičinění byla by žalovaná přes tehdejší překážky s to. bývala, od listopadu 1918 do konce února 1919 spolehlivě zjistiti výši
škody 1 poukázati náhradu žalobkyni, dle předpisů železničního dopravního řádu jedině oprávněné, do Teplic, v kterémžto případě pak byla by
žalobkyně měla možnost, přeměniti vyplacené jí rakousko-uherské koruny při okolkování v koruny československé. K novotám, jež žalovaná
v dovolacím spise uvádí pro své opačné stanovisko, nelze dle §§ 482,
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513 c. ř. s. míti zření. Právě v tom, že žalovaná od listopadu 1918 do
konce února 1919 otálela s likvidací a výplatou náhrady za ztracené
zboží, spočívá ono zavinění žalované, které ji zavazuje, by nahradila
žalobkyni škodu a za tim účelem ji vyplatila náhradu, splatnou původně
v korunách rakousko-uherských, nyní v československcýh korunách, jak
správně vyložil soud prvé stolice.
Dovolací soud dospívá tudíž, byť
i z jiných úvah, než soud odvolací, k týmž právním důsledkům, jako
tento.
čís.

2939.

Není na závadu publicitě obchodního rejstříku, že jest veden v ciZastupování prokuristou dle něm. dbch. zák.

zině.

(Rozh. ze dne 18. září 1923, Rv I 618/23.)
Žalobě tuzemské banky proti saskému úvěrnímu ústavu o náhradu
Kč,
vyhověl, o

20.000

jež poukázala šekem, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
d vol a c í s o u d ji zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázkách, o něž

tu jde, v
důvodech:

Žalobkyně uplatnila nárok na zaplacení 20.000 Kč z trojího právního důvodu, tvrdíc 1. že řídítel filíálky žalované strany H. na její dotaz
prohlásil, že šek, zaslaný jí úředníkem P-em, je v pořádku, a že bude
žalovanou stranou na předložení vyplacen, 2. že byla uvedena .v omyl
tfmto prohlášením, důsledkem čehož poukázala 20.000 Kč podle pří
kazu daného jí P-em, aniž dostalo se ji úhrady za tuto částku, 3. že žalovaná strana zavázala se k náhradě těchto 20.000 Kč výslovným uznáním závazku toho ústy řiditele H-a. Nárok žalobní není však oprávněn
v žádném z těchto směrů. K čís. 3. Řiditel H. nebyl sám pro sebe oprávněn převzíti za žalovanou stranu s právním účinkem pro ni závazek, nalwaditi žalobkyni škodu z poukazu 20.000 Kč, třeba že před tím učinU
prohlášení uvedené pod čís. 1. Oprávnění takové nevyplývá z §§ 49 a
54 něnL obch. zák. a §u 164 něm. obč. zák., ježto ani jako prokurista
nemohl H. zastupovati sám žalovanou stranu, a nejde o jednání neb obchod v §u 54 vytčený. V tomto směru je správným názor odvolacího
soudu, opírající se o výpis z obchodního rejstříku. Nebyla proto prohlášením H-ovým vázána žalovaná strana. že obchodn,í rejstřík veden je
v cizině, není na závadu jeho publicitě i vzhledem k žalobkyni, jíž bylo
snadno v rejstřík ten nahlédnouti anebo výpis z něho si opatřiti.
čís.

2940.

Pro pracovní smlouvu v živnostenských podnicích neplati ustanovení §§ 1158 až 1159 a) obč. zák. ve znění JIl. dílčí novely.
"I

i~

(Rozh. ze dne 18. září 1923 Rv

1 756/23.)

Žalobce, byv zan:ěstnán II žalované jako kotlář po dobu téměř jedn~ho r~ku, byl.z pra;e d~e 4. hstop~du ~922 propuštěn bez výpovědi.
Zavod zalovane podlehal zlvnostenskemu radu a pracovní poměr žalobcův k žalované byl upraven smlouvou rámcovou pro průmysl kovový
ze dne 15. července 1921. žalobě, jíž domáhal se žalobce na žalované
zaplacení mzdy za čtrnáctidenní výpovědní lhůtu, vyhověl pro c e s ll. í
s O udp rv é s tol i c e potud, že přiznal žalobci 292.Kč 40 h. D ů
vod y: Odstavcem X. rámcové smlouvy ze dpp 15. července 1921 jest
stanoveno, že pro všechny dělníky, vyjímajíc ty, se kterými se stalo
~v!áštní ujedn,ání: jr;st vyloučena výpověd', to jest, že mŮže býti propusten bez dodrzent vypovědní lhůty. Tato úmluva se však příčí ustanovení
§u 1164 obč. zák., podle něhož nelze zrušiti ani omeziti služební smlouvou ustanovení §u 1159 obč. zák., který stanoví týdenní výpovědní lhůtu
pr,?, služební,poměr, jel;ž se netýká, vyššidl služeb: když mzda byla vynlelena, tydne nebo kdy z tento pomer po vytce zablfá výdělečnou schop-

nost delníka. Žalobce podléhá především živnostenskému řádu. Podle
§§ 72 a 77 živn. řádu mťtže se pracovní poměr, není-li něco jiného ujednáno, 14denně vypověděti. I mohla by se tato 14denní výpověd' úmluvou
s~ra.n také vylou~iti., Tato volnost úmluvy byla přípustna do doby třetí
(hlčl novely k obc. zak, z roku 1916 I pro obvod tohoto zákoníka. Zvláštní
nO,rm.a, jakou jest živnostenský řád, vylučuje jen (am, kde některý pomer Jest upraven touto zvláštní normou, všeobecnou normu obč. zákoníka a nemůže vyloučiti ustanoveni pozdější všeobecné normy která
sice upravuje poměry, které i zvláštní normou jsou již upraveny, když
všeobecná norma má ráz práva donucovacího. V tomto případě pozdější
norma všeobecná, rázu donucovacího, musí míti přednost před starší odporující normou specielní, která takového rázu nemá. Taková obecná
norma jest .obsažena v §u 1159 obč. zák. ve znění III. dílčí novely z roku
1916, kde JSou stanoveny jisté minimální lhůty výpovědní, jimž § 1164
obč. zák. propůjčuje z důvodu sociální ochrany ráz práva donucovacího.
V tomto případě to znamená, že žalobce mohl se sice vzdáti podle rámcov,é .~,'.'louvy 14 d~nní}ýpovědní lhůfy, podle §u 77 t. řádu mu pří
sluseJlcl, ale ntkoh uplne, nýbrž, jen pokud se tím nezříká 8denní minimální lhůty, podle §u 1 í 59 obč. zák. mu příslušející. Má proto žalobce
ná;okpodle §u 84 Ž. L na mzdu, připadající na tuto týdenní výpovědní
lhutu, která podle §u 1159 obč. zák, začíná v první pracovní den kalendářního týdne. Poněvadž se pracovalo u žalované firmy 48 hodin týdně
a mz~,: žalobco~a v době propuštění činila 6 Kč 10 h na hodinu, bylo
mu pnrknouh nahradu 292 Kč 40 h. O d vol a c í s o u.d k odvolání
~al?vaného žalobu zamítl. D ů vod y: Co se týče právní otázky, zde
Jedll1ě rozhodné, zda u závodu, který podléhá řádu živnostenskému, jest
vyloučení výpovědi přípustno, dospěl odvolací, soud k názoru opačnému.
Až do vydání třetí dílčí novely k obč. zák. nebylo pochyby o tom, že takové vyloučení výpovědi při závodech, podléhajících řádu živnosten~kému, Jest přípust~o, .po,něvadž ':: ~u 77 živn. ř. výslovně Se ustanovuje,'
ze, ?eulednano-I, Dle J1?eho, o lhute,výpovědní, platí 14denní lhůta výpovedm. Vzhledem k zasade smluvm svobody, vyslovené v §u 72 živn.
ř., není pochyby o tom, že Ono zákonné ustanovení uznává také zde zásadu smluvní svobody a že z toho dlužno usuzovati, že také vyloučení
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výpovědi

mezi zaměstnaným a zaměstnavatelem 1l1uze býti umluveno.
Následkem ustanovení §u 1164 obč. zák. v nynějším doslovu, podle ně
hož ustanovení §u 1159 obč. zák. o lhůtách výpovědních nabylo ze socíálně-politických ohledů povahy práva donucovacího, vyskytla se pochyba, zda byla tím pozměněna také ustanovení živnostenského řádu,
zejména, zda není již přípustno vyloučení výpovědi také tam, .kde pracovní poměr podléhá řáclu živnostenskému. V §u 153 III. dílcí novely
uvádějí se zákony, které mají zůstati nedotknutýmí, a jmenuje se tam
výslovně i řád živnostenský. V odstavci druhém §u 153 se dále ustanovuje, že, pokud ve zvláštních zákonitých předpisech pro určité slu~
žehní poměry nej!?ou obsažena ustanovení o smlouvě služební) pracovm
ustanovení mají platíti, jinými slovy, že ustanovení dílčí n,ovely v takových případech mají pouze podpůrný význam. Proto nepřichází v úvahu
pro živnostenskou pracovní smlouvu ani ustanovení o výpovědi §§ 1158
až 1159 b) obč. zák., jelikož výpověd' jest upravena §y 77 a 88 a) živn.
L Ustanovení lll. dílčí novely plati proto dle doslovu jejího §u 153 pouze
pro takové smlouvy, které živnostenskému řádu nepodléhají. POZOrL\hodným jest také v tom ohledu, že podle novinových zpráv teprve v poslední době sněmovně byla předložena osnova, která směřuje k pozměně
§u 77 a 82živn. ř., z čehož lze rovněž usuzovati, že tato ustanovení živnostenského řádu doposud platí, nebyvše dotčena třetí dílčí novelou.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
.
Důvody:

Žalobce uplatňuje proti rozsudku odvolacího soudu dovolací důvody
§u 503 čís. 2, 3, 4 c. ř. s. Dovolání není odůvodněno. Soud prvé stolice
zjistil, že žalobci byla vyplácena mzda vždy podle rámcové smlouvy
ze dne 15. července 1921, že žalobce obdržel přídavky, jaké smlouvata
připouští a že se sám dovolával smlouvy té na odůvodnění nároku na
náhradu za nepoužitou dovolenou. Tato skutková zjištění nebyla napadena v odvolacím řízeni. Proto je vzal odvolací soud za základ svého
rozhodnutí (§ 498 c. ř. s.). Z těchto skutkových okolností právem usoudily nižší soudy, že žalobce se mlčky podrobil ustanovením této smlouvy.
Výtka žalobcova (§ 503 čís. 2.a 3 c. ř. s.), že odvolací soud bez jaké~o
koli podkladu zaujal stanovisko, že rámcová smlouva se vztahuJe na z~
lobce, je tedy neodůvodněna. Vychází-li se z předpokladu, že žalobcu:,
poměr k žalované straně byl upraven touto smlouvou, plyne z toho nutne,
že smlouvou tou byla i ohledně něho vyhražena výpověď, protože am
on sám netvrdí že s ním byla uzavřena zvláštní smlouva (díl X., odstavec pátý rá~covésmlouvy). Vyloučení výpovědní lhůty pro živnostenské dělníky Je· podle zákona přípustné. V §u 77 živn. Lje us~an~
veno, že není-Ii o výpovědi ničeho jiného smluveno, platí 14denm ~y:
povědní lhůta. V §u 72 téhož zákona je ustanoveno, že úprava pomeru
mezi živnostenskými podníkately a dělníky je předmětem volného dohodnutí v mezích zákona. Z těchto předpisů nelze vyvozovati, že sIce
může býtí smluvena kratší výpovědní lhůta, ale že nemůže býti výpověď
vůbec vyloučena. Tyto předpisy nebyly změněny ustanovením §§ 1159
a 1164 obč. zák. ve znění třetí dílčí novely. To plyne z ustanovení §u 153

této novely, v níž se pravÍ, ,že zL1stávají nedotknutými zvláštní předpisy
pro určité pracovní poměry, mezi nimi i předpisy živnostenského řádu.
Poslední odstavec tohoto paragrafu ustanovuje výslovně, že předpisy
§u 150 této dílčí novely mají jenom podpůrnou platnost pro tyto pracovní poměry. Odvolací soud tedy uznal právem, že pro pracovní
smlouvu v živnostenských podnicích neplatí ustanovení §§ 1158 a,
1159 a) obč. zák. ve znění třetí dílčí novely. TýŽ soud posoudil správně
věc po stránce právhf, uznav, že žalobce nemá nároku na náhradu ani
za týdenní výpovědúí Ihlttu.
čís,
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Pojišť,ovací právo (zákon ze dne 23. prosi"ce 1917, čís. 501 ř. zák.).
Nabývá-li dle l}ůjišťovacích podmínek pojištění účinnosti, jakmile jest
. první premie zaplacena v určité době po dni, jimž jest pojistka datována, jest po uplynutí oné doby ručení pojistitele podmíněno tím, že
ptemle jest zaplacena. Tím, že nezaplatil v určené době, nesprosti! se
pojištěnec povinn,osti premii zaplatiti.

(Rozh. ze dne 18.

září

1923, Rv 1827/23.)

žalovaný podepsal dne 7. července 1922 návrh žalující pojišťovny,
dle něhož uzavřel s ní žívotní pojištění na 40.000 Kč a zavázal se, že
v návrhu setrvá 3 měsíce. Když žalovaný v říjnu 1922 odmítl přejati
zaslanou mu pojistku a zdráhal se zaplatiti první roční poji.stné, domáhala se pojišťovúa zaplacení. Pro c e fl n í s o udp r v é s t o I i c e
žalobě vyhověl. D ů vod y: Co se týče námitky žalovaného, že pojištění
dle §u 6 platností vůbec nenabylo, poněvadž zaplacení pojistného se
nestalo do 3 měsíců od začátkn pojištění, jest toto stanovisko nemožným. Ustanovení §u 6 pojišťovacích podmínek jest pouze právní opatrností proti ztrátám společnosti z pojištění, pří kterém pojiště l1 ý vůbec
ještě ničeho neplatil nebo málo platil. Toto ustanovení směřuje pOl.. ze
protí pojištěnému a chce pouze vysloviti, za jakých podmínek společ
nost se zavazuje k vyplacení pojištěného Obnosu; toto stanovisko, že
ustanovení platí pouze proti pojištěnému, vysvítá též z nadpisu §u 6
pojišťovacích- podmínek, znějícího »Placení pojistného«, to jest tento
§ obsahuje ustanovení, jakýn1 způsobem pojistné se musí platiti, by pojíštěný nabyl práva ·proti společnosti na vyplacení pojístky.
Dotyčná
ustanovení §u 6, o které se žalovaný opírá zní: "Poiištění nabývá platnos~i, jakmile první pojístné, výlohy za vyhotovení pojistky a kolkové
poplatky dle účtu na pojistce do jednoho měsíce od začátku pojištění
neb ode dne vystavení pojístky byly zaplaceny« a dále »nebyl-Ii premiový účet s kolkem zapraven v době výše uvedené, pozbývá pojištění,
pakli ještě netrvalo 3 roky, beze všeho další platnosti.« Měla-Ii by tato
ustanovení význam, že pojištěný neplacením pojistného by mohl jednoduše zrušiti pojišťovací smlouvu, výklad, který těmto. ustanovením dává
žalovaný, znamenalo by to, že by pojišťovací společnost byla naprosto
vydána na pospas libovůli pojištěného. Oněmi ustanoveními nemůže
býti vzato společnosti právo, žádati, by též pojištěný dodržel pojišfo-
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vací smlouvu. Toto stanovisko vysvítá též Z· §u 8 pojišťovacích podminek, dle něhož pojištěný, zanikla-li pojišťovací smlouva neplacením pojistného, může smlouvu obnoviti jednoduchým prohlášením do 6 mě

odporují též všechna Již nyni platná ustanovení nadllvedeného zákona
ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř. zák. Dle §ll 8 pojišťovacích podmínek jest sice přípustno obnovení zaniklých pojištění; to však před
pokládá návrh pojištěného; takovýto návrh však dosud žalující společ
nosti nedošel. K tomu přichází ještě, že má § 8 za předpoklad již trvající
a pro nezaplacení premie zaniklé pojištění, toto pojištění však dle §u 6
dosud vůbec platnosti nenabylo.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

síců. Vůči tomuto právu pojištěného musí míti přirozeně též pojišťovací
společnost ohdobné právo, které záleží v právu na žalobu, nebylo-li pojistné placeno. žalovaný jest tudíž povinen k placení pr;,ního ročního

pojistného s vedlejšími poplatky. O d vol a c I s o u d zalobu zaml tl.
D ů vod y: S právním posouzením, jehož se dostalo věci v prvé stolíci,
nelze souhlasiti. žalující strana neopřela svůj nárok o žalobni důvod,
že žalovaný jsoucnost nároku toho oproti zástupci agen5a žaluj~cí str,:ny
uznal, nýbrž o smlouvu pojišťovací, která byla mezI zalovanym a zalobkyní uzavřena na základě' návrhu, učiněného agentem žalující strany
dne 7. července 1922 a přijatého žalobkyni vydáním police na životní
pojištění dne 24. července 1922, dle které jest žalovaný k zaplacení
první ročni premie s útratami vyhotovení povinován. Tímto písemným
návrhem ze dne 7. července 1922 a pojišťovacími podmínkami žalující
společnosti jest však zjištěno, že se žalovaný podvolil pojíšťovacím
, podmínkám, které mu byly oznámeny a v písemném vyhotovení odevzdány. Dle §u 6 těchto pojišťovacích podmínek nabývá pojištění platností, jakmile se zaplatí první premie a útraty vyhotovení a kolky do
jednoho niěsíce po ustanovené počáteční lhůtě pojištění nebo po dni
vyhotovení políce; když se premiový účet s kolkem do této jednomě
síční lhůty nevyplatí, pozbývá pojištění, pokud nepotrvalo ještě tři roky,
beze všeho platnosti. Na základě předložené police jest zjištěno, že jest
počátečním termínem pojištění a dnem vyhotovení police 24. červenec
1922. Dle před uvedeného §u 6 byla tudíž pojišťovací společnost,
měla-li' v úmyslu, by pojištění nabylo platnosti, povinna naříditi, by žalovaný účet na první roční premii s vedlejšími nál<lady nejpozději do
24. srpna 1922 zaplatil, měla totiž žalovanému tento účet co nejdříve
po počátečním termínu pojištění doručiti a zaplaceni žádati a v případě,
že by se byl žalovaný zdráhal nejpozději do 24. srpna 1922 zaplatiti,
podati proti němu žalobu na zaplacení první premie s vedlejšími náklady. Jelikož žalobkyně opomenula to včas zaříditi, a žalobu teprve
dne 16. listopadu 1922 u soudu podala, nepříslušel jí již v den podání
žaloby nárok, jelikož dle §u 6 pojištění právě tím beze všeho platnosti
pozbylo, že žalovaný do 24. srpna 1922 první premie s vedlejšími závazky nezaplatil. Že by mělo časné podání žaloby tento účinek, vyplývá
z §u 28 zákona o pojišťovací smlouvě ze dne 23. prosince 1917 čís. 501
ř. zák., jehož ustanovení, i když dle §u 168 tohoto zákona a nař. ze dne
9. prosince 1919 čís. 652 sb. z. a n. dosud platnosti nenabyla, přece jsou
vodítkem pro postup pojišťovací společnosti při počátečním průtahu
pojištěného, při čemž neplatí v tomto případu samozřejmě pro dosavadní neplatnost §u 28 ustanovená tam tříměsíční lhůta k podání žaloby, nýbrž jednoměsíční dle §ll 6 pojišťovacích podmínek žalobkyně.
Podmínky pojišťovací opravňují a zavazují jak pojišťovací společnost
tak pojištěného. Ustanovení §u 6, že pojištění, které, netrvá déle 3 let,
pozbude beze všeho platnosti, když se premiový účet včasně nevyplatí,
musí tedy mítI též platnosti proti pojišťovací společnosti a první soud
chybuje, míní-li, že toto' ustanovení čeli pouze proti pojištěnému; tomu

Důvody:

I
I

iI
I

I
!

Dovolání, v němž jsou uplatňovány dovolací důvody §u 503 čís. 3
a 4 c. ř. s., jest opodstatněno již proto, že odvolací soud věc nesprávně
posoudil po stránce právní. Vyjádřením ze dne 7. července 1922 učinil
žalovaný žalobkyni nabídku ve smyslu čl. 319 obch. zák. a zavázal se
jím, že této nabídky po 3 měsíce neodvolá a pojistku ve lhůtě té vystavenou ve smyslu podmínek vyplatí. Pojistka byla, jak z ní patrno, vystavena dne 14. července 1922 a není proto pochyby, že pojišťovací
smlouva byla platně dojednána, z čehož plyne, že žalovaný jest povinen,
ujednanou premii platiti (§ 23 čís. 1 zák. ze dne 23. prosince 1917 čís.
501 ř. zák.). Namítá-li žalovaný, že se o přijetí svého návrhu dozvěděl
teprv po uplynutí shora zmíněné lhúty, přehlíží, že i kdyby tomu tak
bylo, nebylo by došlo ke smlouvě jen tehdy, kdyby bez průtahu po tom,
co byl dle svéhq tvrzení opozděně o přijetí svého návrhu zpraven, se
žalobkyni byl sdělil, že od svého návrhu odstupuje. Toho však žalovaný
neučinil pokud se týče ani netvrdil, že by tak byl učinil (čl. 271 čís. 3,
277 a 319 odstavec druhý obch. zák.) a nebylo proto třeba zkoumati,
jaký právní význam mělo prohlášení žalovaného, učiněné vůči Václavu
P-ovi, že nemá peněz, aby pojistku zaplatil, že ji však zaplatí. Mylným
jest však výklad, jaký dává odvolací soud §u 6 všeobecných pojišťo
vacích podmínek. Pojištění a pojišťovaCÍ smlouva nejsou pojmy totožné.
Zpravidla nabývá ovšem pojištění účinnosti v době dojednání pojišťo
vací smlouvy. Učinily-li však strany účinnost závislou na zaplacení
první premie nebo na vyplacení pojistky, není tím vázána podmínkou
sama smlouva, nýbrž jen nárok pojistníka, kdežto pojišťovatel může
žádati vzájemné plnění. Vyplacení pojistky není ponecháno libovůli navrhovatele. Kdyby pojistník mohl dojednanou pojišťovací smlouvu nepřijetím pojistky, po případě neplacením první, pokud se týče jedné
pre.nie zbaviti účinnosti, jak mylně má za to odvolací soud, neměla by
jeh" dle §u 1 zákona ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř. zák. učiněná
nabídka žádného právního významu a bylo by naopak teprv zaslání pojistky nabídkou, což by se příčilo zákonným ustanovením o dojednání
obchodních jednání mezi nepřítomnými a zejména též § 1 shora uvedeného zákona, jenž předpokládá, že nabídku činí uchazeč o pojištění,
kdežto pojišťovatel tuto nabídku do jisté doby, tam blíže určené, musí
přijati, má-li smlouva dojíti platnosti. Výkladem odvolacího soudu, jenž
se příčí také věrnosti' při obchodování, vydány by byly pojišťovaéí
ústavy prostě libovůli těch, kdož, aniž by si věc vážně rozmyslili, činí
nabídku na pojištění. Stanoví-li tedy § 6 všeobecných pojišťovacích
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podmínek, že poj i š t ě n í nabývá účinnosti, jakmile první premie do
jednoho měsíce po dni, jímž pojistka je datována, lest zaplacena, ne:
znamená to, že v případě průtahu pojistníka s placemm. premle InUSI
pojišťovatel ve lhůtě, tam uvedené n~ zaplac,:ní premI~ zalovah: llllak
by jeho nárok uplynutím času za~l~l, lak mylne za to m~.?dvolaCI soud,
nýbrž, že po uplynutí onoh~ m.eslce lest povll1nost POllsťovatele, zde
žalující společnostI, pod 111 I 1; e n ~ bm, z; pr~:n)le Je, zaplacena. p~
jistník, zde žalovaný, .iest v zaklade ~otove pO]IstOV~CI smlouvy POVInen, ujednanou premu plat!ÍI, a. n;ucIllIl:h. t~k .~avcas, pozbyl tohk~
sám nároku na pojistné v pnl'aae, ze pOllsteny pnpad meZI hm nastal,
na jeho povinnostech vůči pojišťovateli se ničeho nemě.~í. Dov~láv~tI
se tu ustanovení §u 28 zákona ze dne 23. proslllce 1917 CIS. 501 r. zak.
jest již proto pochybeno, že toto z.ákollljé ~stanovení dosud v platn?st
Uvedeno nebylo; naprotI tomu dluzno SI vSlmnouh ~adplsu uvedeneh()
§u 6 pojišťovacích podmínek, jenž znL »placellÍ premle": z čeho patrn?,
že se tam stanoví, jakým zpusobem Jest pO]Istne plahtI, by pO]Istmk
nabyl proti společnosti práva na vyplacení pojištěné hodnoty,. Jak
správně vystihl již první soud. StanovI-h § 6 odstavec druhy. tect:to
podmínek, že, nebyl-li premiový účet ~ kolkeln. :a~raven. v. dob~ .vyse,
t. j. v prvním odstavci uvedené, pozbyv a pO]Istem, pakl! ::e Jeste. netrvalo 3 roky beze všeho další platnosh, znamena to proste, ze pOJ 1 S tn í k pro tip o j i š ť o vat e 1 i již žádn~ch ná.roků uplatň~vati nemůže, a právě proto jest mu dle §u 8 podmmek ~ustavena moznost, po
zaplacení dlužných premií žádati, by smlouva opet byla, v platnost .uvedena. Jelikož dle toho žalob ní nárok uplynutím času n.ezamkl a llll,a~
o platnosti a účinnosti pojišťovacI smlouvy pochyby nem, bylo dovolam
vyhověti.

čís.
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žalobě o zrušení spoluvlastnictví k hotelu není na závadu zákon ze
dne 23. ledna 1920, čís. 54 sb. z. a n. Ke zrušení spoluvlastnictví nemovitosti jest nyní vhodná doba. O škodě ostatních spoluvlastníků lze mluviti pouze tehdy, kdyby prospěch, j~nž by jinak patřil všem spoluvlastníkům, připadl pouze některému z mch.

(Rozh. ze dne 18. září 1923, Rv I 965/23.)
ž"lobě o zrušení spoluvlastnictví k hotelu bylo vyhověno s o u d Y
vše c h tři s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těch to
důvodů:

Nelze sdíleti názor dovolat elky, že žalobní nárok odporuj e zákonu
ze dne 23. ledna 1920, čís. 54 sb. z. a n., naopak nutno míti názor odvolacího soudu, v této příčině projevený, za úplně správný. Již ~ ?adpisu tohoto zákona a z §u ,1 vyplý~á zřejmě, ž~ se ~,á ustan.ovemmI tohoto zákona čeliti smlouvam, ktere maJI za predmet prodej neb~ p~o
nájem hotelů a pensionátů nebo jejich částí k jiným účelům, nez pre-

chovávání CIZInCŮ, a jen v případě takovéto změny v posavadnÍm

UZI-

vání se vyžaduje schválení ministerstva obchodu a prohlašují se dů
sledkem toho smlouvy, tomuto zákonu odporující, za neplatné. Plyne tudíž z tohoto ustanovení, že smlouva kupní nebo nájemní jest platná a
netřeba jejího schválení, kde bude používáno hote~u i na dále jako posud k přechovávání cizinců. Nárok žalující strany není v rozporu s tímto
zákonem, vždyť v prvé řadě jde o výrok, že se zrušuje spoluvlastnictví
k hotelu, připsanému oběma stranám rozepře do vlastnictví, ovšem
dražbou jeho, a mohl by onen zákon přijíti snad teprve v úvahu při pří
padném prodeji na základě rozsudku, v této věci vydaného, kdyby měla
nastati změna v posavadním užívánÍ. Ze spisů rozepře· však nikde nevyplýva, že by se prodej hotelu měl.státi proto. by ho bylo používáno
jinak než k přechovávání cizinců. Též souhlasiti dlužno s názorem odvolacího soudu, že není žalobní žádání podáno v nepříhodnou dobu. Co
zákonodárce )>I1epříhodnou dobou« myslí, ze zákona nevyplývá, může
se však slovy těmi míniti jen doba, v níž vzhledem na poměry hospodářské, ať vnitřní ať vnější, cena nemovitostí značně klesla, když přes
to se lze nadíti, že v dohledné době utváří se tyto ))oměry zase přízni
věji. Nerozhodují tudíž subjektivní poměry strany žalované, nýbrž objektivní poměry, jež se dotýkají věci samé a mají na ni věcný účinek.
Nelze proto nynější dobu, kdy sice ceny nemovitostí klesají, ale přes to
ještě ceny předválečné daleko převyšuji, míti za dobu nepříhodnou. Nelze ji'míti za nepříhodnou ani proto, že na hotelu jest vložena služebnost bytu a výměnek pro 70letou Barboru Š-ovou, jelikož Pi,Ý následkem toho bude nabídnuta cena rozhodně menší, než kdyby se sečkalo
s prodejem, až by výměnkářka zemřela. Leč tato okolnost nemůže býti
včasnosti žádání žalob ní ho na překážku, zejména uváží-li se,. že ceny
nemovitostí, válečnými poměry mnohonásobně zvýšené, klesají a v budoucnosti zase klesnou a že služebnost bytu a výměnek nemohou míti
na trhovou cenu hotelu takového vlivu, že by se cena jen pro t o
u tvá řil a ne pří z n i vou. Nemovjtosti s takovými břemeny jsou
přec denními předměty právního obchodu a právě pomíječnost břemena
takového nedostačuje, aby koupěchtiví od ujednávání smluv za cen posud značně zvýšených byli odstrašeni. Očekávati, že by ceny nemovitostí zase stouply, nelze a jest proto nynější doba pro prodej hotelu
velmi přiznivou a to i v tom případě, kdyby zmíněné břemeno mělo vliv
na výši trhové ceny. Není tedy odklad na dobu pozdější doporučitelný,
nehledíc ani k tomu, že se sice žalovaná sama spokojila pouhým tvrzením, že břemeno to bude míti vliv na cenu trhovou, nepokusila se však
ani, aby to bliže osvětlila, natož aby to dokázala. Nelze také souhlasiti
s dovolatelkou, že by ji rozdělením spoluvlastnictví byla škoda způso
bena. O škodě by mohla býti řeč jen tehdy, kdyby prospěch, jenž by
patřil jinak všem spoluvlastníkům, připadl toliko jednomu; a o takový
prospěch nejde. Nelze za takovou škodu míti ani ztrátu výhody, jež by
nastala prodejem hotelu manželi žalované, že by se musel starati o nové
zaměstnání, jelikož zákon chrání jen spolúvlastníka. Za tohoto stavu
věci nebylo třeba důkazu znalci o poměrech všeobecně známých, o neustálenosti poměrů valutových a hospodářských, jichž rozdíly vzájelllnými pohyby se co do hodnoty vyrovnávají.

1423

1422
čís.

2943.

Odkázána-Ii »Iožnice se vším, jak stojí a leží«, nevztahuje se odkaz
na cennosti, v ni se naJéza jicí.
(Rozh. ze dne 18. září 1923, Rv I 1084/23.)
Opíraje se o odst. 9. závěti zůstavitelky, jenž zněl: »panu Václavu
B-ovi odkazuji zařízení ložnice se vším jak stojí a leží a jedny stříbrné
hodinky« domáhal se odkazovník Václav B. na příhlásivších se dědících
žalobou určení, že odstavec 9. závěti má ten dosah, že se žalobci odkazuje zařízení ložnice se vším jak stojí a leží, na j m ě i se' s k v o sty a v k I a dní m i k níž k a'm i v té t o 10 žni c i. žaloba byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto
důvodů:

Ve věci ovšem jde, jak dovolání uplatňuje, o dosouzení se pravé
vůle zůstavitelky, a teprv, kdyby vůle tato nemohla býti bezpečně určen.~,
o rozhodnutí ve smyslu §u 675 až 677 obč. zák., neboť tyto obsahu]l,
jak z nadpisu §u 655 »všeobecná vykládací pravidla při odkazech« a
z nadpisu §§ 656--683 »zvláštní předpisy«, roz. opět vykládad pra- .
vidla, o jednotlivých druzích odkazů v dalším pod písm. a )~o) po~na
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čených, mezi něž jako písm. h) také předpisy §§ 675~677 spada]l ~
zřetelně plyne, pouze vy k I á d a cíp r a v i d I a, kterýchž. teprv tehdy
užiti jest, jestliže pravá vůle strany zůstala na pochybnoslI, t. ]. nepo~
dává se bezpečně z jejího prohlášení, jejího jednání samého, lak to take
při smlouvách (§ 914 obč. zák.) platí: neobsahujíť tato vykládací pravidla a)~o) v podstatě nic jiného než právní domněnky, t. j. má se za
to, že to zůstavitel tak obmýšlel, jak zde předepsáno, pročež se v tento
výraz »platí domněnka« nebo podobně na př. »rozumí se pod tím« nebo
»je v tom zahrnuto«, »počítá se k tomu« opětovně vrací (§§ 662, 666,
667, 668, (nO, 672, 674, 675, 677 ~ právě naše to předpisy ~ 678,
679, 681, 683), než i kde se tak neděje a zákon svou disposici, vůli zů~
stavitelovu doplňující, ve formu domněnky neodívá, t. j. nepresentuje ]1
jako jeho domnělou vůli, nýbrž jako svou normu, dá se formou domněnky
též vyjádřiti, aniž by smysl v nejmenším trpěl, tak na př. ne~ůž~ býti
pochyby, že praví-li § 681, že pod jménem dítek »rozumí se« II a II descendenti, § 682 pak, že odkaz určený příbuzným »připadne« těm a těm
. pokrevencům ~ možno v obou ustanoveních výrazy ty zaměniti a smysl
zůstane zde jako tam docela týž, vždy jen se stanoví, že při tom a tom
jméně připouštějícím víceronásobný smysl a tudíž i různý v~klad, má
to a to platiti za pravou vůli zůstavitelovu .. Dokáže-Ii se tedy, Jaká byla
pravá vůle zůstavitelova, nedojde na vykládací pravidla §§ 656~683,
a pravá vůle bude platiti, třeba odporovala domněnkám, v těchto pravidlech vytýčeným: tato totiž určují význam výrazu vždy podle Jeho
nejbližšího a neobyčejnějšího smyslu, kdežto přece možno jest, že zů
stavitel bral ho ve smysluiiném, širším neb užším, jak to též způsob

:',luvy neb aspoň duch řeči připouští, avšak vůle zůstavitelova před
zákon (§, 533,.727 ?bč. zák.), je supr;ma lex pro uspořádáni pozustalostI, musI bylI splnena (§ 817 obč. zak.), pokud nesměřuje k ničemu nedovolenému. Ale zrovna tak nepodléhá pochybnosti, že při vyšetřování vůlp zůstavitelovy není rozhodným toliko obsah závěti samé,
nýbrž že, na kolik právě pochybnosti o smyslu závěti vzejdou, dlužno
přihlížeti také k t. zv. skutečnostem průvodním, 1. j. skutečnostem, jež
Jednak na tvořeni a jednak na projev jeho vůle vliv měly, nebo z kterých usuzovati lze, že se jeho projev v závěti nesrovnává s jeho vůlí.
Na tom zakládají se zvláště předpisy §§ 570~572 obč. zák., jež při
pouštějí důkaz, že ustanovení závěti spočívají na omylu, důkaz, jenž by
vyloučen byl, kdyby obsah závěti měl býti jedině rozhodným, dále sem
patří předpis §u 582, že k výkladu vůle zůstavitelovy užiti jest i jeho
písemných záznamů, což ovšem stejnou měrou platí i o jeho bezpečně
prokázaných ústních projevech, zvláště však o jeho jednání při sepisování závěti samém, a konečně předpisy §§ 655 a 673, jež i u odkazů
výslovně poukazuji na takovéto průvodni zjevy a jejich zužitkování při
výkladu zůstavitelovy vůle nařizují. V projednávaném případě ustanovení závěti v odstavci 9., že zůstavitelka odkazuje žalobci »zařízení ložnice s e vší m jak stoji a leží«, ovšem zdá se nasvědčovati tomu, že
nejen zařízení samo odkázáno jest, nýbrž také vše, co se v něm nalézá,
zvláště hledí-li se k ustanovení odstavců 7. a 10., kde se odkazuje prostě
»zařízení kuchyně«, pokud se týče »zařízení salonu« bez onoho dodatku
»se vším«. Avšak, přihlédne-Ii se blíže k stylisaci závěti, je zřejmo hned,
že na jedno slovo více nebo méně nelze tu klásti rozhodujícího důrazu,
tak hned v odstavci 7. praví se zařízení kuchyně »jak stojía leží«, kdežto
odstavec 10. odkazuje zařízení salonu bez tohoto dodatku, ačkoli zřej
mo, že obě ustanovení mají zcela shodný smysl,' 1. j. že se' odkazuje
celé zařízení, jak se v obou také nadbytečně praví, i jest dodatek odstavce 7. zcela zbytečným a bezvýznamným. Totéž ale zdá se také o dodatku sporného odstavce 9. »s e vší m«, jak stojí a leží: zvláště,
I:váží-li se, že tak důležitou věc, jako spořitelní knížky na vyšší obnosy
a jiné cennosti obyčejně nikdo. nezahrnuje v takovémto dodatku, nýbrž
k vůli zamezeni všech pochybností pravidelně každý je zvláště vytkne,
tu nelze se již pro tento negativní obsah ustanovení, pro to, co zamlčuje, domýšleti, ž e p r á v ě vyj á dři t i ch těl to, c o z amlč u je, to nejdůležitější a nejcennější. Mimo to o knížkách a cennostech pravidelně také neužívá se výrazu »j a k s t ojí a lež í«, ten
hodí se jen na věci větší, jež samy o sobě stojí nebo leží a do jiných se
neschovávají (srv. § 930 obč. zák.), kdežto o cenných věcech malého
objemu, které se dů schránek ukládají, řeklo by se zcela jistě »zařízení
se vším, c o s e vně mna I é z á«, vždyť zákon sám právě v §u 677
obč. zák. doslova zrovna tak se vyjadřuje. Tak když se uváží jen sám
obsah závěti a zvláště odstavce 9. samého, vznikají valné pochybnosti
o správnosti výkladu žalobcova a vážky spíše se kloní na stranu druhou. Avšak úplně spadnou, uváží-li se průvodní skutečnosti nižšími stolicemi zjištěné. Dle nich tázal se notář zůstavifelky, co by chtěla odkázati žalobci, načež ona odpověděla, ať si to sám zvolí, načež žalobce
řekl, ž e bys i P ř á I I o žni c i a zůstavitelka souhlasila. Již z toho
c~ází
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je vidět, že, u~lal-li žalobce pouze »ložnici«, mohlo se myslit pouze na
11 á b \' t e k, nikoli však na cennosti v něm se nalézající, a že také zů
stavit~lka jen tak to chápati mohla, a že tedy o odkazu cenností nemůže
býti řeči. Jak se tam dostal dodatek »se vším, jak stojí .a leží«, vysvě c
lIuje další zjištěni. Notář totiž vida, že v ložnici nalézají se i kusy nábytku, jež obyčejně v ložnici nebývaji, jako starožitné klekátko a
obrazy, tázal se, zda i ty top ř e d m ě t Y žalobci odkazuje, s Clmz
zůstavitelka opět souhlasila (S 565 obč. zák.), načež notář stylisoval
odstavec 9. tak, jak je nyní, totiž s dodatkem »se vším, jak stojí a ležÍ«.
Tento dodatek tedy podle toho měl míti jen smysl, že se vztahuje odkaz
i na uvedené starožitnosti (klekátko a obrazy), dle obsahu
celého jednáni zůstavitelka jen tak to mohla rozuměti, a nemohlo se to
vztahovati na knižky vkladni a cennosti, ježto o těch nestala se při jednání zmínka, nebylyť obsaženy ani v návrhu žalobcovu, by mu odkázána byla »ložnice«, neboť pod tím mohl se rozuměti jen nábytek ložničnÍ, ani v dodatečném a rovněž přijatém návrhu notářově, by odkaz
platil i o řečených starožitnostech. Notář, jak zjištěno, o vkladních knížhich ani nevěděl. Jestliže právě toho využívá žalobce, tvrdě v dovolání,
ze však o nich věděl on a zůstavitelka, tedy to dělá dojem mentální reservace, naznačujeť, že při své žádosti o »ložnici«; ačkoli o knížkách
věděl, přece se o nich nezmínil, aČ uvnitř sám u sebe na něpočItal. Ale
loyálnost vyžadovala, aby byl otevřeně i na knížky řeč uvedl, aby zů
stavitelka věděla, jaký dosah On iádanému odkazu »Iožnice« přikládá.
Kdyby to byl učinil, pak ovšem mohlo to dopadnouti tak, že by byly
bývaly knižka a cennosti výslovně vyloučeny, a toho žalobce patrně se
obával a proto přítomné nechal v omylu, co pod výrazem »Iožnice« zahrnuje, nyní však této. své vědomosti o existenci knížek v ložnici uschovaných, když už zůstavitelka mluviti nemůže, využítkováti hledi. Dle
dalšího zjištění upozornil notář po odstavci 9. zůstavitelku, že nepoří
dila ještě o jmění, jež zdědila po dceři a jež záleželo hlavně z peněz za
dům, načež sepsán odstavec ll., jenž tedy ovšem takto zahrnuje tyto
penize. Avšak měly-Ii by dle odstavce 9. ve smyslu žalobcově všecky
zůstavitelčiny vlastní peníze (vkladní knížky) býti odkázány výlučně
žalobci, není zřejmo, jak by vedle toho mohly obstáti odkazy čís. 3, 4,
5, 6 a z čeho by se měly platiti. A i to svědčí, když závěť žádného vysvětlení o tom nepodala, Že v odstavci 9. peníze se nemyslely. Poněvadž
zůstavitelka dle zjištěného POCh.odu a obsahu testace neměla .úmyslu
odkázati žalobci obsah ložničního nábytku, ježto ani notář, jehož návrhy přijímala, ani ona sama na .obsah ten nemyslili a mysliti nemohli,
nepřichází p.odpůrný výklad §u 675-677 na řadu a jen se podotýká,
že je to otázkou, zdali by tyto předpisy zde dopadaly, když se nalézaly
sporné předměty v umývadle v plechové kasetě se zámkem, zvláště když
posud ani tvrzeno nebylo, že se krom knížek vkladních nic jiného v té
schráně nenalézalo (§ 677).
čís.
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Kdy požad.ovatel podle zákona .o zajištění půdy drobným pachtýřům (ze dne 27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n.) nabývá vlastnictví, a
užitků p.ozemku, jenž byl mu přiznán d.o vlastnictví.

Kd.o uchopil se držby svémocně (násilím anebo tajně), může sice
býti držitelem p.ořádným, jest však vždy držitelem obmyslným.
(Rozh. ze dne 18. září 1923, Rv í 1089/23.)
Žalovaný měl od farního obročí" pachtu pozemek a domáhal se
jeho přiznání do vlastnictví dle zákona ze .dne 27. k~ětn~ 1.919, Čí~. 318
sb. z. a n. Na pozemku byla řada ovocnych stromu, lez zalovany sice
v pachtu neměl, nicméně však žádal; by mu též bylY'přIznány do ~Iast
nic tví jako příslušenství poža~?vaneho poze~.ku. Pozadovaclmu n~roku
bylo vyhověno soudy v~ech tn sto~c, '\I~lvyssm~ soudem US1;~.sel1lm ze
cine 27. června 1922, jez bylo doruceno zalovanemu dne 12. r!Jna 1922.
O rozhodnutí Nejvyššího soudu dozvěděl se však žalovaný mimoúředně
již V červenci 1922 .. Přejímací ~enu za pozemek i za,~~romy složi1,!alo~
vaný na soudě již dne 26. kv~tna 1922 .• Dne. 15. zan posl~l. farar sve
lidi by ovocné stromy očesah, zalovany vsak 11m v tom zabral1ll a očesal
str~my sám. Žalobu faráře o náhradu ceny sčesaného ovoce pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e zamítl. D ů vod y: V §u 17 zákona ze dne
27. května 1919 čis. 318 sb. z. a n., kde upraven jest soudní postup
o tom, jak předsejíti, když přihlášky ve smyslu tohoto ,zákona k soudu
došly, řečeno jest mimo jiné, že soud rozhodne usnesel1lm, zda a pokud
nárok uchazečův na postoupení požadovaného pozemku trvá atd. Vzhledem k tomu znění jest přisvědčiti názoru strany žalované, že v případě,
který zákon projednává, musí nárov. požadovatele, v tomto případě žalovaného, v době, kdy nabude zákon platnosti, jako takový již existovati, t. j., že musí býti splněny všechny podmínky, za kterých zákon pří
děl půdy dopouští,a, jsou-Ii tyto podmínky splněny, že soudním usnesením přiznávací nárok pouze v právní formě se vyjadřuje a že tedy
výrok přiznávací má skutečně význam deklaratorní. Dále sluší poukázoti k tomu, že případy, na něž se žalobce v žalobě odvolává, v nichž
k . nálezu vyvlastňovacímu dochází,·" tomto případě nemohou při
.cházeti v úvahu, poněvadž veškeré ony případy pojednávají pOllze
o tom, že a zn kterých podmínek může uznaný právním řádem princip
soukromého vlastnictví býti omezen právoplatným vyvlastňovacím nálezem. V oněch případech ovšem nabývá se vlastnictví tehdy, když
vyvlastňovací nález právní moci nabude. Zákon ze dne 27. května 1919
čís. 318 sb. z. a n. jést však zákonem zvláštním a zvláštnost jeho spočívá
v tom, že, jak shora uvedeno, v §u 17 zřejmě jest vysloveno, že nárok
požadatele na přiznání pozemku již trvá a přiznávací usnesení vyjadřuje
tento nárok pouhou právní formou. Rozhodnutím Nejvyššího soudu ze
<lne 27. června 1922 byl nárok na pozemek žalovanému právoplatně při
znán, a poněvadž žalovaný již 26. května 1922 výkupní cenu, na pozemek připadající, k soudu složil, stal se úplným vlastníkem tohoto pozemku jakož i švestkových stromů, které dle §u 295 zák. tvoří jeho pří
slušenstvÍ. Jestliže tedy žalobce vzhledem k tomu pozemkem disponoval,
.zejména švestky se stromů na pozemku očesal (očesati dal), jednal
pouze v mezích svého práva vlastnického, nikomu Z toho nejsa zodpověden. V každém případě však dlužno považovati žalovaného za bezeCivllul rozhodnuti. V.
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lstného držitele dle §u 326 obč. zák. Za bezelstného držitele pokládati
jest toho, kdo z příčin pravděpodobných věc, kterou drží, pokládá za
svou. V ohledu tom dlužno poukázatí k tomu, že, jak nesporno a jak
spisy prokázáno, žalovaný složil přejímací cenu za pozemek u soudu
již dne 26. května 1922, že zvědělo konečném rozhodnutí Nejvyššího
soudu prostřednictvím svého právního zástupce již v červenci 1922. Na
základě výpovědi svědků Marie N-ové a Marie Š-ové vzal soud dále za
prokázáno, že žalovaný, pokud zvláště švestek se t)lče, ujal se držby
vlastnické počátkem srpna 1922 potud, že svědkyním právě zmíněným
švestky česati dával. O cl vol a c í s o u cl rozsudek potvrdil. D ů vod y: Soud odvolací sdílí právní názor, že žalobní nárok není po
právu, ačkoliv vývodům odvolacím, pokud se týkají řešení otázky, kdy
žalovaný nabyl vlastnictví ku pozemku a důsledkem toho i k švestkovým stromům na něm vyrostlým (§ 295 obč. zák.), nelze upříti oprávněnosti. V tomto směru nepokládá soud odvolací za správný právní názor procesního soudu, že soudní usneseni po rozumu zákona ze dne 27.
května 1919, čís. 318 sb. z. a n., kterým pachtýři pozemek do vlastnictví
byl přiznán, má povahu deklaratorní a že proto žalovaný nabyl práva
vlastnického ku pozemku již před doručením rozhodnutí Nejvyššího
soudu ze dne 27. června 1922. Podle §u 21 cit. zákona pacht<;ř, jemuž
usncsením přiřčen byl pozemek, jest povinen nejdéle do měsíce po té,
co toto usnesení nabylo moci práva, složiti cenu přejímací, nebo pří
slušnou její část u knihovního soudu, v usnesení označeného. Z tohoto
ustanovení je patrno, že podmínkou nabytí vlastnického práva dle zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům jest jednak právomoc při
znávacího usnesení, jednak složení přejímaCí ceny, a dále, že složení
ceny přejímací před pravomoCÍ přiznávacího usnesení právnich účinků
míti nemůže. Složil-li tedy žalovaný přejímací cenu k soudu dne 26.
května 1922, tedy ještě před konečným rozhodnutím Nejvyššího soudu
ze dne 27. června 1922, které mll bylo doručeno dne 12. října 1922,
mohlo na něho přejíti vlastnictví k pozemku a jeho příslušenství teprve
tou dobou, kdy řečené usnesení NejvyššíllO soudu nabylo působnosti,
pok!lcl se týče kdy přiznávací usnesení nabylo moci práva. V této pří
čině sdílí soud odvolací názor strany žalující, že usnes.ení Nejvyššího
soudu stalo se účinným teprve dnem doručení, že je nerozhodno, zda
a kdy strany o tomto rozhodnutí před jeho doručením nabyly vědomostí.
Z toho, co uvedeno, plyne, že žalovaný nenabyl ještě práva vlastnického
ke švestkovým stromům v době, kdy s nich oVOce očesal a sklidil. Přes
to však nelze proti žalovanému s úspěchem uplatniti náhrac'ní nárok
za očesané švestky. V)rpovědmi svědků Marie N-ové a Marie š-ové je
prokázáno a zjištění to ani v odpor se ncbéře, že žalovan~í ujal se držby
:3lromů, kterých před tím v pachtu neměl, počátkem srpna 1922 tím, že
švestky dával jmenovaným svědkyním česati. Uváží-li se, že žalovaný
již před tím přejímací cenu k soudu složil a že o konečném rozhodnutí
Nejvyššího soudu prostřednictvím svého právního zástupce již v měsíci
červenci 1922 se dověděl, nelze o tom pochybovati, že žalovaný, uchopiv
se držby stromů na základě onoho rozhodnutí, tvořícího řádný titul,
jednal bezelstně, poněvadž z příčin více než pravděpodobných pokládal
stromy, jakožto příslušenství pozemku, za své (§ 326 obč. zák.). Toto

přesvědčení spočívalo sice na neznalosti ~ředpis~ právních (§ 326 obč.
zák.), avšak omyl ten za dané~o stavu vecl, dluzno pokladaÍ! za ?mluvitelný, když o požadovaclm narokt~ bylo. lIZ s okonecn~u platno~Í! rozhodnuto, a žalovaný ze své strany v~em zavazku~ d?stal. Osta!ne v 1'0:
chybnosti pokládá se dle ustano~enI §u 328 obc .. zak. ?:a to, ze .drz,el1l
je bezelstné, a ukládá se !ín'. dukaz. ~b111yslnosÍ! odpurcl, ytery vsak

neprokázal ba ani netvrd!l, :;oe za~~vany le?nal obmxslne. P?nevaod} beze:
lstný držitel věci dle sve vule ~ZIV~Í!, ZUZIÍ! ano Jl I zmanÍ! muze, al1I;
by byl z toho prá~ (§ 329 o?c. zak.) a to pro nedosta.tek Vll1~, ktel a
by činila podklad zaloby o. n~hradLl dle §u 1295 obč. zak., nem uplatňovaný žalobní nárok prolI nemu po pravu.
Ne j vy š š í s o Ll cl uznal dle ža!oby.

D II v () c1 y:
Správně míní odvolací soud, ~e žal:vaný v ~obě, kdY,švestky :č:,sal,
neměl ještě nabyto vlastnické pravo k svestkovym slromum, lepe receno

k pozemku, na němž stromy stoj!, IH;boť o s~~ost~t~1é"m".naby~~ vh.stnictví stromů od pozemku neoddelenych, l1emuze bylI reCI, kdyz nejde
vlastnictví. dělené dle Su 1147 obč. zák. Mínění toje správným z těchto
příčin. Jde ~ odvozené nabytí vlastnictví, k nen;ovité věc~ i }řecho~
s posavadního vlastníka na nového. Tu treba, duvodu, l~~z pn nabYÍ!
drobným pachtýřem dle zákona ze dlle 27. k~etna. 1919, cls .. 31~ sb .. z.
a n. spočívá dle §u 424 obč. zák. v soudcovskem vyroku, ktery vsak sam
dle §u 425 obč. ~ák. vlastnictví ještě nez~dáclá, nýbrž. vyž~duje, by .~Y!
vložen do knih (§ 431 obč. zák.), jak to pn soudcovskem vyroku zvlaste
ještě nařizuje § 436 n. zn. obč. zák., který o,:šem přiznávacího us~es,ení
soudcova dle. §u 17 požadovacího zákona znal! nemohl, pod ktery vsak
i ono nutně spadá, náležejíc k nabývacím jednáním §u 431 obě. zák.
Jak z cit. §u 436 obč. zák. samo plyne, spadají sem jak listiny nabytí
konstituuiící, t"k listiny nabytí pouze deklarující, tak na př. dílčí listina
soudní clÍe §u 841 n. n. obč. zák., 'je aktem titul konstituujícím, rozsudek a odevzdací listina dědická však pouze aktem titul deklarujícím.
Prvý soudce se mýlí, když se žalovaným mlslí - dr~hý soudce se o to~
nevyjadřuje že přiznávací usnesení ma pouze vyznam deklaratorm,
poněvadž prý nárok požadovací musil existovati) t. j. podmínky jeho tu
býti již v době, kpyž zákon požadova'CÍ v účinnost vstoupil, správněji
řečeno vyhlášen byl (§ 1 (3) požad. zák.). Vždyť nenabývá se práva
na pozemek již tím, že tu podmínky nároku jsou - toť by nebylo třeba,
aby pachtýř vůbec něco činil, nýbrž by se nabytí uskutečňovalo, ikdyby
se zachoval zcela nečinně - ale teprve tím, že mu je na jeho přihlášku
soud přizná neboli nenabývá se již ze zákona samého, nýbrž teprve
v)rrokem soudcovským a nenabývá se tedy nikterak již tím okamžikem,
kdy zákon v účinnost vstoupil, n5rbrž teprv, když přiznávací usnesení
právoplatnosti nabude; co pravdy na onom mylném náhledu jest, je jeclině to, že podmínky požadovacího práva posuzují se podle doby, kdy
zákon požadovací byl vyhlášen, takže pozdější změny v poměrech pachtýře nebo pozemku nároku se nedotýkají, avšak titul nabývací ve smyslu
§u 424 obč. zák. nejen že nespočívá v zákoně samém, nýbrž teprve
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přiznávacím výroku soudu, ale ani účinky tohoto výroku nevztahují se
nazpět na dobu vyhlášení zákona, výrok nepůsobí od tehdejška (ex
tunc), jak je zřejmo z toho, že, není-li požadovatel znova ještě přítomně
pachtýřem a tedy v držení pozemku, nýbrž na př. byl mu pozemek již
před lety odňat bez podstatné příčiny a nyní pozemku užívá vlastník
sám nebo jiný pachtýř, nemůže výkupce žádati, aby mu užitky z pozemku od doby vyhlášení zákona těžené vydány byly, on že zaplatí zase
oddé doby úroky z ceny přejímací, nýbrž náležejí mu užitky teprve ode
dne, kdy složil výkupní cenu nebo první dvě zákonné splátky na ni (§ 21
a 11 zák. požad.), o čemž níže. Přiznávací výrok souelu působí tedy
pouze od nynějška (ex nunc), ale poněvadž je to pouhý títul, není ani
tím ještě vlastnictví nabyto, to však je, pokud nejde o poměr požadovatele k osobám třetím (který arci je zde jinak upraven než v platném

v

1,

"

občanském právu srv. § 23, 2) lhostejno, neboť v poměru k posavadním u vlastníku vzniká mu z povolení nuceného výkupu obligační nárok
zrovna tak jako koupí dobrovolnou, a v tomto obligačním poměru jde
jen o to, kdy má pozemek vykupujícímu býti odevzdán, neboť od tohoto
okamžiku náležejí mu užitky (§§ 1050, 1064 obč. zák.), naproti čemuž
zase vlastníku náleží úroky ze splatné přejímací ccny (§ 1333 obč. zák.).
To platí ovšem jen o užitcích, které požadovateli nenáležejí už mocí
práva pachtovního, tedy když to jsou užitky, na něž se právo pachtovní
nevztahovalo, jako na př. právě užitky stromů, jež nebyly spolu propachtovány, nýbrž zůstaly i v pachtu vlastníku, nebo když požadov~tel
té doby už vůbec pachtýřem není, an mu byl pozemek dříve odnat.
Kdy má vlastník pozemek požadovateli odevzdati, od kdy tedy užitky
tomuto připadají, o tom zákon ničeho neustanovuje, to proto, že myslí
toliko na pravidelný případ, kdy požadovatel je ještě v pachtovním
držení a mimo užitky pachtovní o žádné jiné nejde, takže požadovatel
prostě v držbě a těžení užitků pokračuje jako vlastník tam, kde jako
pachtýř přestal, aníž by nějakého aktu odevzdání třeba bylo - uchopení
se držby breví manu. Nicméně lze se z předpisů zákona této rozhodné
doby dosouditi, jeť v nich jako právo latentní skryt. Požadovatel má dle
§u 21 požad. zák. nejdéle do měsíce po právní moci přiznávacího usnesení složiti cenu přejímací k soudu, načež se tato dle §u 25 uloží na úrok,
a jest požadovateli dle §u 22, jakmile takto cenu složil, vložiti práv~
vlastnické do kníh; z toho jde, že mu jest zároveň také pozemek, pakch
ho ještě nemá, odevzdati do lysické držby, by ho obhospodařovati a
užitky z něho těžiti mohl. Povinnost odevzdání, která se tu ovšem provede pouhým popuštěním držby (opuštěním, vyklizením pozemku), na:
stává tedy pro vlastníka složením přejímací ceny u soudu, spravne
vlastně vyrozuměním o tomto uložení, neboť potom nastupuje na místo
jeho vlastnických práv k pozemku a jeho užitkům ,práv,:,na složenou
cenu a její užitky, jak pro něho tak pro Jeho hypotekarl11 vent,ele, (§§ 25,
26 zák. požad.). Pak-li ovšem má býti cena složena ve splatkach, na:
stává rozhodná doba složením druhé splátky (§ 11), zbytek ceny tohz
zároveň s vkladem vlastnictví pro požadovatele pojistí se hypotekárně
na pozemku na úrok (§ 11,22) a zastupuje,?ývalémuyvlastníku ~ leh;>
věřitelům zbytek hotovosti (§ 26). O ten pnpad ~e vsak zyd: nejedna,
neboť zde byla celá cena složena najednou. Avsak, Jak receno, aby

složení ceny tento účinek mělo, musí býti přiznávací usnesení v právní

moci (§ 21 požad. zák.), neboť, do, té vše v,isí v nejist?tě a nelze poměr
na základě tom upravovatI. Pravl11 moc vsak nastava teprv uplynutím
lhůty rekursní, a byl-li rekurs podán, tedy doručením rozhodnutí poslední přípustné stolice, zde tedy Nejvyššího soudu. To je přirozená
zásada, která se podává sama sebou a již teprv dokazovati třeba není,
nepůsobíť rozhodnutí vůči stranám, pro něž určeno jest, již svou existencí, nýbrž tepr~. vyrozumění~, ale !ád,né, předeps3'né a tudíž jedině
účinné vyrozumelll ]e -- mUllO vyslov ne vy]lmky na pf. §§ 416, odstavec
třetí n. zn., 426, 45~ c. ř. s. pouze doručení, jiného vyrozumění ani
patent o nesporném řízení nezná (§ 6 cit. pat., § 88 zák. o soud. org.)
a jestliže § 416 odstavec prvý c. ř. s. k účinnosti výslovně doručení
žádá, je to jen případ užití této přirozené zásady. Jestliže tedy v tomto
případě rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1922 doručeno
bylo, jak bezesporno, žalobci jakož i žalovanému teprv dne 12. října
1922, nastala účinnost složení přejímací ceny již dřív, dne 26. května
1922, vykonaného, teprve tímto doručením, teprv.e tímto dnem 12. října
1922 nastoupila na místo pozemku a jeho užitků pro vlastníka (beneliciáta) přejímací cena a její úroky a tudíž jeho povínnost, pozemek žalovanému do lysícké držby přenechati, a podle toho tedy dlužno rozhodnouti, kdo oprávněn byl do té doby stromů, jichž se pachtovní právo
netýkalo, jež však spolu byly vykoupeny, užívati, a zda tedy žalovaný,
když v polovici září 1922 lidem ovoce očesati zabránil a sám pro sebe
je očesati dal, je povinen náhradou těchto užitklI. Kladné zodpovědění
této otázky podává se už samo sebou. Odvolací soud osvobodil žalovaného z dúvodu, že prý, uchopiv se držby stromů, jednal bezelstně a
bezelstný držitel není práv za plody (§ 329, správně 330 obč. zák.), ježto
připadají jemu. Ale s tím nelze souhlasiti. Jest sice pravda, že měl žalovaný platný titul, ale ten obmyslnosti nevylučuje, neboť uchopil se
"ržby předčasně, dříve než žalobce ještě k odevzdání věci na základě
tItulu toho povinen a on, žalovaný, sám k uchopení se držby oprávněn
byl, v čemž ovšem by se byl mohl m~ýlit a míti za to, že čas k převodu
držby už nadešel, když mu. potvrzující rozhodnutí Nejvyššiho soudu
aspořl mimoúředně

bylo známo; v

čem

se však mýlit nemohl, jest, že

musil vědět, že, nechce-li mu žalobce držbu popustit dobrovolně, nesmí
si ji přisvojit sám) svémocně; nýbrž musí se obrátit na úřad ke konání
práva povolaný, v tomto případě tedy na soud. »Musil to vědět« znamená, že, nevěděl~1i to, musí to přičísti jen své nejhrubší nedbalosti,
která neznalost jeho činí neomluvitelnou a tudíž brání bezelstnosti.
V právním státě nedá se případ, že by kdo mohl býti v mylném domnění,
že svémoc je dovolena, ani myslit, tím

méně

vidí, že již uznáni právních

nároků, neřku-li

případ,
neboť každý
uskutečňov~n~

však je možným

že by omyl ten, když už by byl, jevil se omluvitelným,
teprv jich

(exekuce) provádí se toliko úřady k tomu povolanými, a naopak nevIdI
tak snadno příkladu, že by se někdo odvážil zjednati právu svému prů
chodu sám. Avšak i kdyby se tak stalo, ještě daleko to nebude důkazem
mylného domnění svémocníkova, že právní řád svémoc připouští, nýbrž

naopak je důkazem jeho násilnické povahy, opovrhující právem, a tak to
také vším jeho oko1im jeho násilnickému činu přihlížejícím bude chá-
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páno, aniž by si z toho kdo bral špatný příklad, věda dobře, že se to
tomu opovrhovateli práva nevyplati. V této příčině tedy asi sotva vůbec
bude lze kdy uvésti žádané v §u 326 obč. zák. »pravděpodobné pří
činy« právního omylu a dolíčiti tak omluvitelnost jeho a tudíž poctivost
přesvědčení o dovolenosti svémoci. Že svémocně (vi, clam, precario)
získané nabytí držby zakládá její obmyslnost, praví zákon v §u 345 obč.
zák. výslovně, řka, ze držba taková, o sobě nepořádná a nepoctivá, jest
nad to ještě nepravou, t. j. zákon pokládá každou svémocně nabytou
držbu již pro tuto vadu jak za nepořádnou, tak za nepoctivou. V onom
ohledu se sice mýlí, neboť i svémocně nabytá držba múže býti pořád!,á,
protože nabyvatel může míti platný titul (§§ 316, 317 obč. zák.), avsak
v příčině nepoctivosti jest jeho slovo úplné pravé: víť nabyvatel vždy,
že nabyl držby proti právnímu řádu, bezprávně. Doložiti jen dlužno, že
sice dle §u 328 obč. zák. mluví právní domněka pro poctivost držby,
avšak to toliko v případě pochybnosti, a to je veliký rozdíl. Zákon jin~y;
na př. hned v §u 323 obč. zák., ustavuje domněnku naprostou, phllcI
pro každý případ, takže odpúrce musí ji vždy vyvraceti. Jinde však, Jako
právě v §u 328 (dále v § 1166 obč. zák., v čl. 274 obč. zák.) platí jen
pro příp~d pochybnosti, takže vůbec nenastává, nenastane-li pochybnost.
V tomto případě vůbec však pochybnost nenastala, protože žalovaný ani
se nepokusil něco uvésti na dolíčení svého domnění, že je svém oe dovolena ba ani domnění to netvrdil, omeziv se na doličování právního titulu,
jenž' ovšem k svémoci neopráv!1uje. Domnění to byl by al2 tvrditi ---:
a ovšem také aspoň osvědčiti - musil, neboť jinak dle §u 1297 obc.
zák. platí, že každému při obyčejné pozornosti musí býti známo, že svémoc dopuštěna není. Kdyby byl žalovaný prodal souseuu svému dobytče
na př. dojnou krávu nebo březí klisnu, a měl by mu ji byl dle smlouvy
odevzdat 12. října 1922, soused však byl by nevyčkal této doby, nýbrž
by byl odvedl dobytče z jeho stáje svémocně (násiilím, nebo tajně) pře~
touto dobou, musil by zajisté žalovanému vyelat všecky UŽItky, ktere
až do doby určeného odevzdání (12. října 1922) těžil, tedy na př. i hříbě,
jež klisna před kritickým dnem vrhla, neboť kupiteli náležejí užitky
teprv ode dne ustanoveného k odevzdání (§§ 1064, 1050 obč. zák.).
Na této jeho povinnosti nic by neměnilo, i kdyby na SVLIj nabývací titul
(kupní smlouvu) byl měl na krásně třeba již soudní rozsudek, když dobytče násilím nebo tajně odvedl. Kdyby však byl vyčkal až ustanoveného
dne odevzdání a teprv pak svémocně dobytče odvedl, byl by sice i tu
za své moc dle §u 19 obč. zák. (a po případě dle trestního zákona) zodpověden, jsa práv z rušené držby, avšak užitky od nabytí držby těžené
byly by jeho, protože mu podle títulu náležely. Na tomto příkladě má
žalovaný znázorněno, že je povinen užitky před 12. říjnem těžené žalobci nahraditi.
čís.
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Dědická posloupnost ze zákona po katolických kněžích. K zastupováni kostelnlho jměni jest povolána finanční prokuratura, k zastupování
chudinského fondu starosta obce, v níž je kostei, súčastněný na dědictví.

Byl-li chudinskému fondu zří~~? opatrovník, j,;st oprávněn ku stižnosti,
dokud jeho zřízení nebylo vysslm soudem zruseno.
(Rozh. ze dne 18. září 1923, R II 324/23.)
K pozůstalosti po katolickém duchovním na odpočinku v B., jenž
zanechal dovětc~{ a zřídil jim nadaci ve prospěch kněží pensistů, daných
do pense z nálezu církevních (~řadů, odkázav ji,m k !om~ účelu dům, a
jímž svým vlastním sourozencum pko zakonnym dedIcum odkazal po
200 Kč proto, protože se O ~~ho_ ~ těž_ké ?eI',l0ci nestarali, v těžké, chvili
ho opustili a byli mu nepratelstr, pnhlasIh se sourozenCI ze zakona.
P o z ů s tal o s t n í s o u d přijal dědické přihlášky na soud a schválil
soupis jmění, přerlložený notářem jako soudním komisařem. Rek II r s n'Í
s o II d k rekursu opatrovníka chudinského fondu v B. zrušil napadené
usnesení i s předchozím řízením a uložil okresnímu soudu, by ve věci
dále jednal a rozhodl. D Ů vod y: Protože zůstavitel vylučuje zákonné
dědice z posloupnosti tak, jak jim dle zákona patří, až na 200 Kč, a
jiných dědicú kromě církve (kostela) a chudých tu není, nastupuje ve
zbytek třetiny, příbuzným patřící, dle §u 760 obč. zák. stát jako v odúmrť.
Dle dvorního dekretu ze ·dne 6. února 1792, čís. 259 sb. zák. s. připadá
'/. takové pozůstalosti kostelu, kde zůstavitel před dáním do pense byl
ustanoven, a dle dvorního dekretu ze dne 6. února 1792, čís. 259 sb. zák. s.
ve spojení s dvorním dekretem ze dne 7. listopadu 1907, čís. 828 sb.
zák. s. ',/, chudým toho místa, kde jest kostel, jenž se účastní dědictví
'I,. K zastupování kostelního jmění a jmění obecního chudinského povolána jest dle zákona ze dne 9. března 1898, čís. 41 ř. zák. a nařízení
ze dne 4. června 1919, čís. 313 sb. z. a n., finanční prokuratura (viz rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 26. září 1900, čís. 12.770, OL U. 1131).
Finanční prokuratura ani v tom ani v onom směru ani o případné odúmrtí slyšena dosud nebyla. V tom směru trpí řízení prvního soudu podstatnou vadou, která brání, by napadené usnesení mohlo býti podrobeno
věcnému zkoumání.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl, dovolacím stížnostem přihlášených
dědiců.
Důvody:

Otázka, zda zůstavitelovo poslední pořízení ze dne 27. srpna 1922
jest závětí či dovětkem, byla nižšími soudy v cestě nesporné rozhodnuta
v ten rozum, že jest to dovětek. Poněvadž žádný z účastníků v tomto
směru rozhodnutí nižších soudů nenapadá, není potřebí, otázkou tou
blíže se zabývati a sluší na tomto podkladě rozhodno"ti. Ježto v pří
padě, že nenastane dědická posloupnost ze závěti, nastupuje dědická
posloupnost ze zákona, nemůže býti pochybnosti o tom, že, pokud o po- '
vaze posledního pořízení zůstavitelova jinak nebude rozhodnuto, dány
jsoupodmínky pro použití dvorských dekretů, v napadeném rozhodnutí
citovaných, podle kterých '/3 pozůstalosti připadnouti má kostelu, kde
zůstavitel před dáním do pense byl ustanoven, '/3 třetina chudým toho
místa, kde je kostel, jenž účastní se dědictví, a '/3 příbuzným zůstavi
telovým, při čemž jest nerozhodno, že zůstavitel byl knězem na pensi.
K zastupování kostelního jmění jest nesporně, jak soud rekursní v na-
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pacleném usnesení vyslovil, povolána finanční prokuratura. Taktéž jest
tato povolána k tomu, by se o případné odúmrti vyslovila. Poněvadž
však finanční prokuratura v žádném z naduvedených směrů dosud slyšena nebyla, jest řízení v prvé stolici dosud provedené vadpvm- a protosoud rekursní právem pro tuto podstatnou vadu řízení napadené usnesení, jakož i řízení jemu předcházející zrušil a soudu prvé stolice nové
projednání pozůstalosti nařídil. Pokud jde o chudinský fond, jest k pozůstalosti povolán chudinský fond oné obce, kde je kostel, jenž účastní
se dědíctví. K zastupování tohoto chudinského fondu po zákonu povolán jest starosta dotyčné obce a bude proto jako zástupce dotyčného
chudinského fondu přibrati k projednání pozůstalosti tohoto obecního
starostu nebo jeho zákonného náměstka a nikoli finanční prokuraturu,
jak soud druhé stolice v napadeném usnesení vyslovil. Při tom bude
soudu prvé stolice rozhodnouti otázku, o kterou obec tu jde. Soud prvé
stolice zřídil k obhájení zájmů chudinského fondu opatrovníkem auskultanta V-a. Chudinský fond byl beze sporu ke stížnosti proti usnesení
soudu prvé stolice ze dne 25. května 1923 oprávněn. Poněvadž ze spisů
nevychází, že zřízení auskultanta V. opatrovníkem chudinského fondu
bylo příslušným vyšším soudem jako neodůvodněné zrušeno, nelze tomuto opatrovníkovi upírati toho času právo k rekursu. V důsledcích toho
není správným názor, že soud druhé stolice neměl stížnost auskultanta
V. věcnému rozhodnutí podrobiti, nýbrž že měl ji jako osobou neoprávněnou podanou odmítnouti.
čís. 2946.
Důvodem obnovy čis. 7 §u 530 c. ř. s. nelze upll)tňovati skutkové
okolnosti, ať rázu jakéhokoliv, jež nastaly teprve po skončeni řízení
v prvé stolici.
(Rozh. ze dne 18. září 1923, Rv II 263/23.)

VI'

Ve sporu' rozhodnutém konečně nejvyšším soudem rozsudkem ze dne
20. prosince 1922 Rv II 64/21 (uveřejněném pod čís. 2125 sbírky), podal
žalovaný erár dne 4. ledna 1923 u odvolacího soudu žalobu o obnovu,
již opíralo ustanovení §u 530, čís. 7 c. ř. s., uváděje, žr' ;ozsudkem
zemského trestního soudu ze dne 24. listopadu 1922 byli zřízenci žalující strany uznáni vinnými zločinem krádeže, jehož se dle důvodů trestního rozsudku dopustili tím, že zavezli zásilku žalobkyně do stáje, vyňali
z ní obsah a naplnili ji kameny téže váhy, z čehož žaloba o obnovu dovozovala, že, kdyby byly bývaly tyto okolnosti známy soudu druhé
stolice v době vydání rozsudku, nebyl by jistě tento soud přiznal věro
hodnost výpověděm těchto svědků, což by mělo v zápětí závěr soudu,
že nezdařil se žalobkyni důkaz o tom, že zásilka nebyla příjemci vydána. O d vol a c í s o II d (vrchní zemský soud) povolil obnovu odvolacího řízení ze dne 27. listopadu 1920 a nevyhověl v důsledku toho
odvolání žalobkyně do rozsudku procesního soudu prvé stolice ze dne
28. června 1920. V otázce, o niž tu jde, uvedl v d ů vod ech: Jde
o otázku, zda odporovací důvod, o který se žaloba o obnovu opírá, je
opodstatněn, totiž, možno-li použíti jako odporovacího důvodu podle
§u 530, čís. 7 c. ř. s. totiž, aby docíleno bylo odchylného ocenění dů
kazů, výsledků trestního řízení, jež bylo provedeno později, než bylo

skončeno sporné ústní jednání před civilním soudem prvé stolice, aneb
všeobecně řečeno, možno-li žalobu o obnovu opříti o skutečnosti, nastalé teprve po ukončení ústního jednání v prvé stolicí. Jsou názory,
které na tuto otázku odpovídají záporně, poukazujíce k tomu, že smysl

a znění zákona svědčí proti tomu. Odvolací soud pokládá však tento
výklad zákona za příliš úzký. Nelze přece upříti, že tu jde o »nové«
okolností aneb důkazy, a že strana »teprve« nyní nabyla možnosti, jich
použíti (§ 530 čís. 7 ;. ř. s.) a také ;,elze upříti" že ,stra~a b,ez,e ~vé
viny tyto okolnos,ti a ~ukazy nemohla pred koncem ustmho ]ednam, pred
soudem prvé stohce pnveslt k platnosÍl (§ 530, odstavec druhy. c. r. s.),
když tu ještě nebyly. Také tu nejde o skutkové okolnosti, z Dlchž by
právo vzniklo, nebo jimiž by zaniklo. Ty by ovšem nemohly býti základem žaloby o obnovu, nýbrž jen základem nové žaloby. Tu jde však
o nové okolnosti, které mají jen povahu průvodního prostředku, jímž
má býti dokázáno, že svědci, o jejít:hž svědectví se napadený rozsudek
opírá, jsou naprosto nespolehliví a nehodni důvěry. Že by takový prů
vodní prostředek nemohl býti uplatňován obnovou jen proto, že vznikl
až po rozsudku, nelze aní ze znění zákona vyčísti ani z jeho smyslu
vyvozovati. A že erár povahy těchto svědků v době sporu v prvé stolici
ani v době jejich opakovaného výslechu ještě neznal a že tehdy nepřed
vídal, že budou pro celou řadu zločinů odsouzeni a od obžaloby pro
jiné osvobozeni jen pro nedostatek důkazů, aniž by se však jejich nevina alespoň v tomto směru byla dokázala, nelze mu vykládati za vinu
podle §u 530, odstavec druhý c. ř. s. Zajisté by se také příčil" právnímu
citu, by se nebylo možno žalobou o obnovu domáhati práva, kdyby
se odpůrce, proti němuž žaloba byla zamítnuta, dodatečně k činu, o nějž
se žaloba ta marně opírala (krádež, cizoložství apod.), výslovně a za
okolností doznal, které by nedovozovaly nejmenších pochyb o -správnosti
tohoto doznání. A v podstatě nejde ani v tomto sporu o nic jiného, než
o to, že se vyskytly nové, nezvratné důkazy o nesprávnosti zjištění napadeného rozsudku. Proto je odvolací soud toho názoru, že žaloba o obnovu vyhovuje předpisu odstavce druhého §u 530 c. ř. s.
- Ne j v y Š š í s O u d nepovolil obnovy odvolacího řízení, zrušil rozsudek odvolacího soudu, jímž -nebylo vyhověno odvolání žalobkyně do
rozsudku procesního soudu prvé stolice ze dne 28. června 1920 a obnovil rozsudek odvolacího soudu ze dne 27. listopadu 1920.
Důvody:

Dovolací soud nesdílí právního názoru odvolacího soudu, že 'est
možno opříti žalobu o obnovu o skutečnosti, nastalé teprve po ukončení ústního jednání v prvé stolicí. Dle čís. 7 §u 530 c. ř. s. lze obnoviti
řízení, skcnčené rozsudkem, když strana nabude vědomostí o nových
skutkových okolnostech nebo nalezne důkazy anebo nabude teprve možnosti jich použití, jichž přednesení anebo použítí v dřívějším řízení bylo
by zpúsobilo příznivější pro ni rozhodnutí ve věci hlavní. Obnova při
pouští se jen tenkráte, když strana beze své viny nemohla uplatňovati
nové skutkové okolnosti nebo průvodní prostředky před koncem ústního jednání, po kterém byl vydán rozsudek soudu prvé stolice. Není
potřebí šířiti se o tOI11, že strana i při nejdůkladnější infqrmaci a při
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osvědčení všemožné péče není s to, by před skončením jednání v prvé
stolici uváděla skutečnosti nastalé teprve později a zákon nemohl by
mluviti o nezaviněném opozdění, kdyby měl na mysli skutkové okolnosti,
jichž opozděný přednes naprosto nelze považovati ta zaviněný, jelikož
dřívější uplatňování jest nemožné. Smysl a doslov zákona svědčí tedy
pro to, že skutečnosti, jež nastaly teprve po sporu, nemohou vůbec býti
podkladem pro obnovu řízení ve smyslu čís. 7 §u 530 c. ř. s. (viz Dr.

Důvody:

Rudolf Pollak, System des osterr. Zivilprozessrechtes, str. 542, dále
komentář k civilnímu řádu soudnímu, str. 1556). Zákon
mluví všeobecně o nových skutkových okolnostech á proto není pří
pustno, jak učinil odvolací soud, rozeznávati skutkové okolnosti, z nichž
by právo vzniklo anebo jimiž by zaniklo, od jiných okolností, které
mají jen povahu průvodního prostředku, a jimiž má býti na příklad prokázáno, že svědci soudem vyslechnutí jsou důvěry nehodni. Nové okolnosti nastalé po případě i po sporu, jež mohou býti podkladem pro obnovu řízení, jsou v §u 530 c. ř. s. taxativně vypočteny, pročež nebylo
by výkladem, nýbrž změnou zákona, kdyby se obnova řízení povolovala
i v případě, jejž uvádí odvolací soud, totIž, kdyby se na příklad odpůrce,
proti němuž nějaká žaloba byla zamítnuta, dodatečně k činu, o nějž se
žaloba marně opírala, výslovně a za okolností doznal, které by nedovolovaly nejmenších pochybností o správnosti tohoto doznání. Jak jest
zřejmo z obsahu žaloby a z dovolacího sdělení žalovaného eráru, domáhá se tento obnovy odvolacího řízení s poukazem na odsouzení
svědkú Antonína P-a a Karla D-a, jako na novou skutkovou okolnost
ve smyslu čís. 7 §u 530 c. ř. s. Trestní rozsudek proti těmto svědkům
byl vydán 21. srpna 1922, kdežto jednání v prvé stolici bylo skončeno
již 28. Června 1920 a uvedení svědkové byli vyslechnuti odvolacím soudem 27. listopadu 1920. žalovaný erár neuplatňuje tedy skutečnosti, již
by byl mohl uvésti v prvé neb druhé stolici, kdyby bylo ní věděl, nýbrž
poukazuje k okolnosti nastalé později, která proto nemúže býti podkladem žaloby o obnovu řízení dle čís. 7 §u 530 c. ř .. s.
Neumannův

čís.

2947.

Zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 sb. z. a n. o úpravě uhelného
hospodářství.
Tím, že úřadem vydán byl určité firmě poukaz, by dodala uhlí, jehož
přídělu bylo se bez označení dodavatelky domáháno, nevzešla ještě
mezi poukázanou firmou a uchazečem o příděl smlouva dodací.
(Rozh. ze dne 18. září 1923, Rv II 325/23.)
Žalovaná firma objednala v únoru 1921 u politické správy v O. uhlí.
zemského uhelného úřa.du dodala žalující společnost žalovagon t. zv. bulet. žalovaná odepřela uhlí přijati, ježto nevyhovovalo objednávce. žalobu o zaplacení kupní ceny pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e zamítl maje za to, že uhlí objednávce nevyhovovalo, o d vol a c í s o u d jí vyhověl, vycházeje z názoru opačného.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
příkazu
vanéfirmě

Z

.)

Nemůže býti sice řečí o .tom,. že by objednatelem, a .tudíž smlu~ní
stranou byla okresní pohtIcka, sprava nebo d?konc,e stat, ze by, t~dy zalované straně chyběla paslv11l legItImace k zalobe, pk dovola11l dovoditi se snaží avšak rozsudek odvolacího soudu ~aklád~ se na ~ylném
právním pos'ouzení z jiného dúvodu. Správ~ě ma, se vec tak, ze, ;neZ!
žalobkyní a žalovanou žádná smlouva nevzesla a zalovanou tedy zadny
právní závazek nestihá. To vše :,odává ,~e z těchto právn~ch úvah:
Praví-Ii § 1 zákona ze dne 9. dubna i 920" CIS. 260 sb. ~. a n., ~e ~p:':.va
hospodaření uhlím ,~ál:Zí ministers!~u vereJnych pracI, tedy je tIm orečeno, že mu náleZ! uprava lak t~zby, tak obchodu a ,sp~treby, kdy
i úprava obchodu, neboť i.te~. spada pod pOjem h?spodarem: avsak Jen
ú p r a v a, praví zákon, ,naleZl n:mlste;stv~ a ~UdIZ statLl, m~oh o.bchol[
sám, nepraví se tedy, ~e by ~tat c~tel prevzltI obchod uhhm sam do
vlastních rukou, že by Je] chtel vlozlÍ! do rukou mlmsterstva lokud .se
týče přidělených jemu podřízených orgánů (§ 7 zák.) :'.ebo. vubec st~!:
ních úřadú při akci súčastněných, takže by t~to snad V~CI, vyr?bcI I VUCI
spotřebiteli vystupovaly jako smluvmcl v ~aJ1:'u a JInene statu; n~ko!l,
tak se věc nemá obchod uhlím nestal se statmm monopolem, nybrz zustal obchodem ;oukr011l0právním, a uhlí nestalo se věcí z právního obchodu vyloučenou. Co se stal?, je pouze to,. ž~ org~ny, jim!ž minister~
stvo úpravu provádělo, zprostredkovaly meZ! vyrobcl a spoyeblteh, coz
se dělo pouze za tím účelem, by při nedostatku uhlí spotreba hrazena
byla rovnoměrně, by jeden uhlím neoplýv~l, kdež!o ~ruhý by trpěl
nouzi by tedy újma stihla všecky pokud mozno pomerne - vystupoval
tedy ~tát těmi kterými orgány pouze v zájmu s~o!řebitelů, ~ t;' tak, že
nebylo dovoleno uhlí dodati, leč se svolen1l11 zmmenych orga!1U. V souhlasu s tím že zásah státu omezen byl v §u 1 na pouhou upravu obchodu stan~vil totiž hned § 3, že veškeré uhlí v území státu je pod závěrou,' závěra pak ~ a v tom spočívá těžisko předpisu, nik?li v sa:né~
výrazu »závěra« - že má ten účinek; ·'Že není dovoleno uhllm nakladatt
bez p o u k a z u ar g á n ů, jimž úprav~ uhe!ného,ho~podářst~í jest
svěřena. Z toho plyne úsudkem z opaku, ze, da-h pnslusny organ potřebný poukaz, uhlím nakládati d o vol e n oJe s t: , pouk~z . nezna:
mená tedy nic jiného, než svolení úředního orgánu k te ktere dIspOSIcI
uhlím. Pakli však je to pouhé svolení nebo předchozí schválení (poukaz),
je tím jen řečeno, žé disposice bez takového svolení jest neplatna - a
ovšem při úmyslnosti přestupku dle §u 26 zákona i trestna - nenásleduje z toho ale nikterak, že už sám poukaz jest disposicí, nýbrž právě
naopak, že se soukromoprávni disposice majitele uhlí předpokládá neb
očekává a žepoukaz znamená jen její sankci a nedostatek poukazu nedostatek sankce. Záleží-Ii tedy disposice v prodeji uhlí, musí vzdor poukazu úředního orgánu býti uzavřena mezi výrobcem a. odběrcem
k u p ní s m I o u v a, nikterak však nepředstavuje nebo nenahraZUje
smlouvu tu (disposici majitele zboží) už poukaz sám. Měla se tedy žalobkyně po obdržení poukazu buď sama obrátiti na žalovanou, ,by, s.e
spolu dorozuměly, nebo měla vyčkati, až se žalovaná 'ama pnhlasl:
pokud nenastalo mezi stranami dojednání, mohla vZl1lknouh smlonva
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jen tak, že žalovaná by uhlí, které jí žalobkyně bez dalšího dotazu zaslala, byla přijala, neboť zaslání uhlí bylo, když žádný dohovor nepřed
cházel, r e a I n í nabídkou, která od žalované rovněž realně, t. j. přijetím
zboží byla by bývala přijata. Tak se ovšem v nejvalnější části případů
dělo, ale kde se tak nestalo, kde, jako zde, adresátka zásilky n e p ř ij a I a, tak k smlouvě nedošlo a odesílatelka, zaslavši zboží na zdař bůh,
jednala na své risiko. Tím, že žalovaná za příděl uhlí žádala, nevešla
ještě v žádný závazek, a to nejen ex contractu, nýbrž ani ex contrahendo, neboť žádost za příděl není ještě nabídkou určitému dodavateli,
tomu, kterého úřad, u něhož žádost za příděl podána, potom vybere:
vždyť žadateli nemusí tento úřadem vybraný dodavatel konvenovati,
nebo nemusí mu konvenovatí jeho zboží, jež třeba už od dřívějška zná,
nebo nemusí mu konečně konvenovati jeho obvyklé platební podmínky,
rovněž mu známé tím, že určeny byly maximální ceny a že dodavatel
se v mezích jejich držel, nejsou ještě všecky platební podmínky určeny,
zejména, ne, jak zřejmo, co do času nebo lhůt splatnosti kupní ceny a proto vzdor povolení přídělu nemusí s ním ve smlouvu vejiti a dobrodiní tohoto přídělu užíti. Teprve, kdyby v žádosti za příděl uveďeno
bylo, že se žádá za příděl u toho kterého u r čit é h o dodavatele, mohlo by se o tom uvažovati, není-li to nabídka tomuto dodavateli, a když
by úřad na to přistoupil a příděl u tohoto dodavatele zařídil, bylo by
otázkou, nevzešla-li tímto způsobem smlouva, t. j. zda dodavatel zaslá~
ním zboží realně nepřijal verbalní nabídku žadatelovu úřadem mu zprostředkovanou. To se však nestalo, nic takového aspoň žalobkyně netvrdila, nýbrž odvolávala se jen na úřední poukaz, t. j. úřední příděl povolený žalované. Při tomto stanovisku, že nevzešla mezi stranami
smlouva, odpadají otázky v nižšíc)1 stolicích (ve spisu dovolacím) rozbírané, zda žalované bylo zasláno něco jiného, než co objednala, t. j.
místo uhlí bulety, a zda ona fungovala co pouhá rozdělovatelka.
čís.

2948.

Prodej dle čl. 310 obeh. zák.
Pouhým prohlášením (§ 428 obč. zák.),
spisem, nelze nabýti práva zástavního.
září

(Rozh. ze dne 19.
Návrh, by povolen byl
čl.

XIII. uv. zák. k ex.

ř.

veřejný

třebas

se stalo

l1lotářským

1923, R I 805/23.)

prodej

věcí

dle

čl.

310 obch. zák. a

s o udp r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní

s o u d mu vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.

D

ů

vo cl y:

Prodej dle čl. 310 obch. zák. může býti povolen jen za těchto podmínek: 1. byla-li zřízena ruční zástava a to 2. mezi kupci pro pohledávku ze vzájemného obchodního spojení, 3. stalo-li se zřízení zástavy
písemně a 4. je-li dlužník, jenž zástavu dal, v prodlení. Že jak navrho-

vatelku tak i odpůrce považovatí jest za obchodníky ve smyslu obchodního zákona a že pohledávka 15.000 Kč, o jejíž úhradu prodejem vozů
odpůrcových navrhovatelka usiluje, jest pohledávkou ze vzájemného obchodu, dovodil správně rekursni soud. Jest také nesporno, že odpůrce
navrhovatelky, pokud se týče jeho manželka jako solidární dlužní ce pohledávky navrhovatelky dosud nezaplatili a že jsou s placením v prodlení. Zbývá tudíž jen řešíti otázku" zda, d~šlo k~ úíze?í ručn! zástavy
vůbec jmenovitě plsemnemu. Ku znzem zastavmho prava vyzaduJe se
jednak důvodu (§ 449 obč. zák.), jednak způsobu nabývacího (§ 451
a násl. obč. zák.). Navrhovatelka tvrdí, že jí odpůrce vozy, o něž se
jedná dal v zástavu k zajištění její pohledávky 15.000 Kč notářským
spisel~ ze dne 7. května 1923 a odvozuje své právo zástavní jenom z tohoto notářského spisu. Tento notářský spis jest oZllačen jako »prohlášení« manželů Pavla š-a, speditera v K. a jeho manželky Otilie š-ové
. tamtéž o uznání dluhu, zřízení práva zástavního a odevzdání do zástavy.
V prohlášení tom doznávají oba manželé š-ovi, že jim navrhovatelka zapůjčila a připočítala 15.000 Kč po částkách v důsledku jich obchocÍiliho
spojení s ní, zavazují se pohledávku tu i s úroky navrhovatelce rukou
'společnou' a nerozdílnou na její požádání bez výpovědi ihned zaplatiti
a dodávají, že ku zajistění této pohledávky dávají navrhovatelce do zástavy jeden stěhovací vůz, dva obyčejné vozy valníky a osm vozů fasuň
kových s tím, »že zřízení spisu notářského, pokud se týče odevzdání
věcí tuto uvedených do zástavy má účinek symbolického odevzdání po
rozumu §u 452 obč. zák.<'- Se stanoviska navrhovatelky má tedy toto
prohlášení tvořiti jak důvod tak i způsob nabývací ve smyslu shora uvedených ustanovení zákonných. Tento náhled, jemuž připojil se i soud
rekursní, nelze sdíleti. Dúvodem k nabytí práva zástavního nemůže býtí
prohlášení toto proto, poněvadž neobsahuje smlouvy zástavní ve smyslu
§u 1368 obč. zák., neboť bylo sepsáno v nepřítomností a bez jakéhokoliv zastoupení navrhovatelky, která vůbec žádného projevu neučinila.
Nelze tedy mluviti O smlouvě, totiž o projevu obapolné vůle stran, ku
zřízení zástavy. Než í kdyby se mělo za' to, že navrhovatelka přijetím
notářského spisu dala mlčky najevo svůj souhlas (§ 863 obč. zák.) a
že tedy tím došlo ke smlouvě jako důvodu ve smyslu §u 449 obč. zák.,
nedostává se další podmínky ku vzniku práva zástavního, totiž způsobu
nabývacího. Ku zřízení ruční zástavy vyžaduje se dle čl. 309 obch. zák.
při věcech movitých mimo prostou úmluvu, jež zvláštní formy nevyžaduje (jež však ku výkonu práva čl. 310 obch. zák. mllsí býti písemnou),
převedení zastavených věcí na věřitele dle zásad ~bč. zák. pro zřízení
mční zástavy platných, tedy bud' odevzdání věcí zastavených v uschování (§ 451 obč. zák.) neb při movitostech, jež lysické odevzdání z ruky
do ruky nepřipouštějí, označení jich takovým způsobem, by každý seznati mohl, že jsou zabaveny (§ 452 obč. zák.). Prosté pro h I á š e n í
o zástavě nestačí. To plyne z citace §u 427 obč. zák. v §u 452 obč. zák.,
z nichž dlužno dovozovati nejen, že zákon symbolické odevzdání věcí
zmíněného druhu za účelem zástavy, to jest opatření jich znameními,
k zástavě poukazujícímí, činí podmínkou vzniku zástavního práva, nýbrž i, že nabytí práva zástavního pouhým prohlášením (dle obdoby
§u 428 obč. zák.) jest vyloučeno. Notářský spis, o nějž se jedná, není
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však ničím jiným, než pouhým prohlášením, že vl~:tníci voz~ dáV~jí je
v zástavu. Že by vozy ty byly navrhovatelce dle vyse uvedenych zakonných předpisů také odevzdány. ať již fysicky ať symbolicky (označe
ním), o tom nečinÍ. notářský spis zmínky a netvrdí to am navrhovatelka
sama. Nedostává-li se však této ku vzniku práva zástavního nezbytné
podmínky. právo zástavní vůbec nevzešlo a nemůže navrhovatelka použíti práva ku prodeji ve smyslu čl. 310 obch. zák.
čís.

2949.

Stalo-Ii se plnění výměnku in natura nemožným tlm, že oprávněný
dán byl do ústavu pro choromyslné, jest na zavázaném, by mu poskytoval nadále přiměřené relutum v penězích.
(Rozh. ze dn0 19. září 1923, Rv I 143/23.)
Notářským spisem ze dne 1. dubna 1920 postoupili manželé Václav
a Marie V-ovi svému synu Václavu usedlost Č. 6 vB., vymínivše pro
sebe mimo služebnost bytu i výměnek a pro svého syna Josefa »společný s hospodářem byt, teplem a světlem opatřený a společnou domácí
stravu, posluhu a ošetření do proměnění stavu, začež tento dle sil svých
v hospodářství vypomáhati jest povinen.« Josef V. byl od 17. ledna
1921 chován v ústavě pro choromyslné a domáhal se od toho~o dne ~a
V áclavu V-ovi mladším placení 25 Kč denně až do doby, kdyz by svuI
svobodný stav změnil nebo právo výměnku a bytu in natura přijímal.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiznal žalobci 3 Kč denně až
do podání žaloby (6. července 1922) a odtud až do doby, když by svůj
svobodný stav zmčnil nebo právo výměnku a bytu in natura přijím,al;
O d vol a c í s o u d přiznal žalobci 3 Kč Llenně pouze do dne podam
ialoby.
N e j v y Š š í s fl U cl nevyhověl dovolání žalovaného.

D ů vod y:
Jde tu o smlouvu ve prospěch Josefa V-a podle §u 881 obč., zák.,
jenž nabyl práva na zmíněné plnění výměnku převzetím usedlosh bratrem Václavem, je~ž jest k tom'u plnění zavázán za všech okolností. Neboť slovy: načež tento jest povinen dle svých sil při hospodářství vypomáhati« není stanoven předpoklad nebo podmínka plnění, nýbrž plnění
navzáiem ob mez e II é Jl a s í I y v Ý měn k á ř e, o němž bylo žalovanému již tehdy známo, že není plně při smyslech. Nelze .tedy oněm'
slovům přikládati ten význam, jak činí žalovaný; vždyť duševní chorobou zpr2vidla nastává -neschopnost k řádné nebo pravidelné práci a sny
tělesné dotyčné osoby stávají se bezcennými. Vypomáhání v hospoJář
ství osobou choromyslnou nelze vúbec za práci účelnou považovati a
proto právem nižší soudy nevzaly zřetele na okolnost, zda vypomáhá
žalobce v hospodářství čilí nic. Ovšem jiná jest otázka, Zdá je žalovaný
neplněním výměnku obohacen. Nelze sdíleti názor dovolatelův, že nárok z obohacení jest možno vznášeti jen v případech určitých, zákonem

vytčených. Nemůže býti pochybnoYi o t?m, že žalovaný .Hm, ž': neposkytoval žalobci am bytu am vymenku, hebas Jen proto, ze byl zalobce
dán do ústavu choromyslných, tedy pro náhodu v osobě žalobcově se
sběhlou ušetřil vydání na výživu atd. a že tato, pokud se týče její hodnota z.1stala v jeho rukou a tak se obohatil bez důvodu, avšak také bez
zavi~ění žalující strany. Takové případy vyloučiti z právního dosahu
proto, že se nedají podřaditi pod ustanovení §u 1431-~437 obč; zák.,
příčilo by se slušnosti a spraved~l:oslI ~ nutr:o proto p;IP.U~lItl zalob,u
z obohacení vŠ:1cle, kde lest bezouvodne, to lest takove, lez, nezakladajíc se na právnírn důvodu, v platném právu uznaném, nastává ve prospěch jedné 0soby a na újmu druhé, není-li žaloba ze zvláštních důvodů
vůbec vyloučena. Na tento případ dlužno použíti ustanovení §u 1447
obč. zák. Jde tu o plnění závazku, jež ji~ou ?áh?doU !,ež zkázou ~ěci s,:
stalo nemožným, a Jest proto dle treh vety tehoz §u zalovany k nahrade
neposkytovaného plnění zavázán. Dostaloť se mu notářským spisem
usedlosti od jeho rodičů, kteří současně v hodnotě usedlosti dali za žalobce, v jehož prospěch výměnek stanovili, hodnotu, z níž výměnek měl
býti plněn, a může proto žádati žalobce vrácení toho, což mu bez jeho
zavinění nebylo poskytováno Ll po případě náhradu v penězích, jelikož
tyto dávky s ostatním majetkem žalovaného splynuly a nelze jich více
vrátiti. Tyto dávky byly znalci oceněny na 3 Kč denně a proto právem
nižší soudy za minulou dobu do podání žaloby přiznaly 1.605 Kč jakožto náhradu za neposkytovaný výměnek. Vybral-li si ústav pro choromyslné úroky 3.000 Kč v sirotčí pokladně pro žalobce uložených, čili
nic, nepadá na váhu, jisto jest, že zajištěním si úroků z oné jistiny, pokud se týče jistiny samé, k úhradě nákladů ošetřovacích, hrozí žalobci
ztenčení, ne-li plné spotřebování oné jistiny. Proto však není žaloba,
o niž jde, bezd,ůvodnou a předčasnou, že si zmíněný ústav posud z majetku žalobcova ničeho nevybral; neboť toto nemá s nárokem žalobce
nic společného, te11 trvá po právu v každém případě, ať ústav choromyslných si vybere úhradu čili nic. Posoudil tudíž odvolací soud věc
po stránce právní správně.
čís.

2950.

Odevzdáním zboží povozníkovi k dopravě přechází vlastnictví zboží
na kupitele, jenž byJ určil způsob dopravy, jen tenkráte, byl-Ii uveden
v nákladním listě j 21m odesílatel.
Předpis čl. 345 obch. zák. vztahuje se pouze na nebezpečí, spojené
§

dopravou, nlkoHv vilak na

zásiU;:y

mimořádné nebezpečí

zabavení a prodeje

veřejným úřadem.

(Rozh, ze dne 19.

září

1923, Rv I 312/23.)

žalovaný prodal žalobci 17 beden vajec, načež mu žalobce zaplatil
předem na kupní cenu 20.000 Kč. žalovaný' zaslal žalobci vejce drahou,
zásilka byla však zabavena, ježto dopravní osvědčení bylo in bianco
vyplněné a prošlé a ježto žalovaný neměl zvláštního povolení dle §u 10
nařízení ze clne 3. září 1920, čís. 516 sb. z. a n. Zabavené vejce byly
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odchdány okresní politické správě v S., jež je prodala za 12.240 Kč
a odevzdala výtěžek žalobci, jenž jej se souhlasem žalovaného přijal na
částečné krytí kupní ceny, vyplacené žalovanému, bez újmy pro spor,
o nějž tu jde. Sporem tím domáhal se na žalovaném vrácení kupní ceny
20.000 Kč a náhrady ušlého zisku 2016 Kč, pO přijetí shora vytčeného
výtěžku obmezil oň žalobní žádost. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, od vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Soud odvolací připo
juje se k vývodům prvního soudu, že žalovaného nestíhá na škodě ze
zabavení vajec ani subjektivní zavinění civilní, jakého je - pokud zákon nestanoví výjimku - třeba ku vzniku povinnosti k náhradě škody
(§ 1295 obč. zák.). Tvrzení odvolatelovo, že v řízení trestním bylo zjištěno zavinění žalovaného po stránce
s o u k r o mop r á v n í, není
správné. Otázkami povahy soukromoprávní se trestní soud vůbec nezabývm. Ostatně nebyl by soudce civilní v tomto směru náhledem soudu
trestního vázán, když nejde tu o případ §u 268 C. f. S. Z uvedeného vychází, že i když orgány úřadu pro potírání lichvy uvedly jaKo d a I š í
důvod zabavení zásilky nedostatek řádné legitimace žalovanéno k meziobchodu vejci, nemůže žalobce pro zmíněný nedostatek subjektivního
zavinění žalovaného opírati o onu okolnost nárok na náhradu škody
proti žalovanému. Poněvadž pak zbývající důvod zabavení, že totiž dopravní osvědčení nehylo řádně vyplněno a že mimo to bylo prošlé, při
vodil žalobce sám, odevzdav žalovanému dopravní osvědčení ze dne
28. května 1921 a trvaje přes projevené pochybnosti žalovaného na
tom, aby osvědčení toho bylo použito, byla žaloba právem zamítnuta.
Správným je také názor prvního soudu, že důsledky zabavení stíhají žalobce i v tom případě, kdyby se zabavení pokládalo za náhodu ve smyslu §u 1311 obč. zák. Vejce byla zabavena potom, když již byla žalovaným odevzdána dráze k dopravě. Jelikož žalobce sám určil způsob dopravy (odevzdav žalovanému nákladní listy), platila zásilka, když byla
odevzdána dráze, za odevzdanou žalobci (§ 429 obč. zák.). Tím přešlo
vlastnictví zboží na žalobce a bylo proto, když bylo teprve potom zabaveno, zabaveno ž a lob c i a nikoli žalovanému.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

žalobce uplatňuje dovolací důvody čís. 2 a 4 §u 503 C. ř. S. Dovolání jeho jest neoprávněno, což vysvítá z této úvahy: Dle souhlasného
přednesu stran bylo mezi nimi umluveno, že žalovaný dodá žalobci vejce
za určitou trhovou cenu; žalovaný byl tedy podle §u 1061 obč. zák. povinen, zboží toto žalobci dodati. Odevzdal 17 beden vajec železniční
správě za účelem dodání jich žalobci, ale vlastnictví jejich nepřešlo, jak
nižší soudy mylně se domnívají, na žalobce podle §u 429 obč. zik. tímto
odevzdáním vajec železniční správě, ač žalobce sám určil způsob dopravy. Podle §u 429 obč. zák. totiž pokládají se odeslané věci z pravidla teprve tenkráte za odevzdané příjemci, až tento je obdrží, leč by
příjemce byl sám určil nebo schválil způsob jich odeslání. Tím není ře
čeno, že, když kupující příjemce určil způsob odeslání koupených věcí,
n"stává odevzdání jich příjemci v každém případě již odevzdáním jich

povozníkovi k dopravě; v~hledemo na čl. 402 a 405 obch. zák. ~lužnopři
odevzdání zboží povozlllkoVI vubec a zeJmena tedy tak o ze!ezlllčn.1
správě rozeznávati, zdali na nákladním listě uvedep byl jako odesílatel
kupitel či prodatel. Byl-li. uveden kupltel.~ako od~Sllate~, tu prodat:,l. nejednal při odevzdání zbozí pOVOZl1lkOVI JIZ vlastmm ynene;n, ny?rz Jako
zmocněnec kupitelúv a prodatel vzdal se dlsposlčlllch prav, Jez by. mu
jinak podle čl. 402 a 405 obch. ;ák. za .~!opravy :;boží ješté příslušel~ a
jež v tomto případě odevzdal1lm ,zboz l pov.OZl1lkOVI, kuplt~le,m urc:~
nému, přešla na kupitele Jako odesllat~le, takze ,tento odevzdal1lm. zb?Zl
povozníkovi nabyl podle §u 429 obc. zak. vyhradného vlastm~keho
práva ku zboží. Pakliže však pr?datel uvedl se?e sama !~ko odeSIlatele
na nákladním listě, vyhradIl SI tun pravo, nakladatr zbozlm za Jeho dopravy podle čl. 402 a 405 obch. zák. a v důsledku toho může kupitel ~a
býti vlastnického práva teprve tou dobou, kdy prodatel pozbude sveho
disposičního práva tím, že odevzdá disposiční papíry kupiteli. Na nákladním listě ze dne 8. června 1921, týkajícím se zásilky, o kterou jde
v tomto sporu, uveden jest žalovaný jako odesílatel; tento zůstal tedy
vlastníkem vajec i po odevzdání jich železniční správě k dopravě a byl
jejich vlastníkem také v době jejich zabavení. Škoda, vzešlá zabavením
a prodejem vajec, přihodila se podle toho ve vlastnictví žalovaného, nikoli ve vlastnictví žalobcově. Nebezpečí tohoto zabavení a prodeje nepřešlo na žalobce podle čl. 345 obch. zák., neboť tento čl. 345 má na
mysli jen nebezpečí spojená s dopravou, nikoli však mimořádné nebezpečí zabavení a prodeje zásilky veřejným úřadem; takovéto nebezpečí
stíhá podle zásady, vyslovené v §u 13110bč. zák. vlastníka zboží, tedy
v tomto případě opět žalovaného a ne žalobce. žalovaný nedodal oněch
17 beden vajec žalobci, poněvadž před odevzdáním jich žalobci byly
zabaveny a prodány veřejným úřadem. škoda ovšem nevzešla již zabavením vajec, nýbrž teprve jejich prodejem, ale prodej byl v příčinné
souvislosti se zabavením a předsevzat byl na základě jeho proto, poněvadž vejce podléhala zkáze a tedy nemohla býti uschována, což i žalobce sám tvrdí v dovolacím spise: -škodu, prodejem vajec vzešlou, zavinil, jak nižší soudy správně uvedly, žalobce, ale odchylně od mínění
soudů nižších dlužno uznati vzhledem na §§ 1297 a 1299 obč. zák., že
ji také žalovaný, v jehož vlastnictví se přihodila, spolu zaviní! a že tedy
podle §u 1304 obč. zák. povinen jest, nésti ji částečně též sám. Zavinění
žalovaného dlužno spatřovati v tom, že, ač neměl povolení podle §u 10
vládního nařILení'ze dne 10. září 1920, čís. 516 sb. Z. a n., odevzdal
vejce železniční správě k dopravě pro žalobce. V tomto směru nižší
soudy mylně posoudily věc po stránce právní. žalovaný měl v době odevzdání těchto vajec k dopravě legitimaci úřední ze dne 4. října 1919;
tato legitimace byla mu podle svého jasného znění vydána dle §u 10
nař. ze dne 24. března 1917 čís. 131 ř. Z. a platila jen do odvolání. Na
konci ledna nebo nejdéle v únoru 1921, když už bylo v platnosti ono
vládní nařízení ze dne 3. září 1920, čís. 516 sb. z. a n., obdržel výnos
okresní politické správy v S. ze dne 27. ledna 1921; tímto výnosem bylo
mu oznámeno, že musí míti zvláštní povolení k meziobchodu vejci podle §ul0 nového nařízení čís. 516 a že dřívější povolení pozbyla platnosti, ježto cíS. nařízení ze dne 24. března 1917 čjs. 131 ř. Z. bylo zruCh'jln.i rozhodnuti V.
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šeno; zároveň byl výslovně vyzván, aby do tří dnů podal žádost za povolení, sice že bude protí němu zavedeno trestní řízení. Podle jeho udání
ohlásil svůj mezíobchod vejcí dne 19. února 1921 u okresní politické
správy v S., ale v době, kdy 17 beden vajec, o něž jde, odevzdal železniční správě k dopravě pro žalobce, neměl nové úřední legitimace podle
§u 10 vl. nař. ze dne 3. září 1920. Tato posléz uvedená okolnost byla
jedním z důvodů zabavení a prodeje této zásilky vajec; žalovaný, jsa
obchodníkem, dopravujícím po živnostensku vejce po dráze, měl věděti,
že k dopravě 17 beden vajec, o něž jde, potřeboval platné úřední povolení a že takového povoleni nemá, poněvadž jeho legitimace z roku 1919
pozbyla platnosti a nové legítimace dosud neobdržel. Odevzdal dráze
vejce k dopravě, ač neměl platného povolení k tomu; ručí tedy podle
§u 1299 obč. zák., aniž může se omlouvati tvrzením, že byl v omylu,
maje za to, že jeho legitimace z roku 1919 platí tak dlouho, až obdri.í
legitimaci novou. Odevzdav vejce k dopravě bez povoleni dopustil se
zavinění a ručí podle předpisů občanského práva za škodu tím vzešlou.
To platí tím více proto, poněvadž podle poslední věty úřední zprávy
kontrolorů lichevních ze dne 10. července 1921 tito již 30. června 1921
upozornili žalovaného, by neprovozoval obchod ve velkém dle §u 10 vl.
nař. ze dne 3. září 1920 čís. 516 sb. z. a, n. Okolnost, že žalovaný byl
v trestním řízení pravoplatně z obžaloby sproštěn, jest v toíllto sporu
nerozhodna, poněvadž podle §u 268 c. ř. s. civilní soudce vázán jest
jen odsuzujícím rozsudkem trestního soudu co do důkazu, a příčetnosti
trestného činu. Žalobce i žalovaný zavinili tedy zabavení a prodej zá~
silky, o kterou jde; zavinění jich obou jest v podstatě stejného stupně,
pročež podle §u 1304 obč. zák. povinni jsou každý polovicí nésti vzešlou škodu. Žalovaný byl podle toho povinen, vrátiti žalobci polovinu
záloh, jež činily celkem 20.000 Kč, tedy 10.000 Kč a ušel-li žalobci ně
jaký zisk, jak tvrdí, též polovinu jeho a to nejvýše 1008 Kč. Žalobce
mohl by podle toho žádati nejvýše 11.008 Kč. Podle zjištění nižších
soudů obdržel 12.240 Kč, docílených úředním prodejem vajec, tedy více,
než mu přísluší. Z toho plyne, že jeho žalobní žádost, omezená na
9.776 Kč, jest nedůvodna a že dovolání žalobcovo, opírající se o důvod
čís. 4 §u 503 c. ř. s., jest neoprávněno.
čís.
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Přistoupil-Ii rukojmi pouze ku závazku dlužníka upravenému vyrovnánlm, nemůže věřitel na něho nastupovati, žaluje-li dlužnlka nedc
drzevšího vyrovnání na plný obnos, a to ani do výše stanovené vyrovnánún.
(Rozh. ze dne 19. září 1923, Rv I 391/23.)

Theodor Š. zavázal se ve vyrovnání, zaplatiti svým věřitelům 65%
přihlášených pohledávek pód ztrátou lhůt, a k tomuto jeho závazku při
stoupila jeho manželka Anna š-ová jako rukojmí ,a plátkyně. Když
Theodor Š. nedodržel lhůt, domáhal se jeden z věřitelů na něm i jeho
manželce zaplacení celé pohledávky. Pro c e sní s o udp r v é s t ol i c e vyhověl žalob~ proti Theodoru š-ovi a zamítl ji, poklid směřo-

.
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. O d vol a c í s o u d k žalobcovu odvolání rozove
vala prolI AnneDs :
. d Y' Výtka nesprávného právního posouzení věci
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není od~vodnena.. ?U . dnak že dlužník Theodor Š. svým věřitelům,
návrhu jest prohz ano )e ostn' l'ho nabídl k úl,lnému vyrovnání svých
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N e j v y Š š í s o Ll d nevyhovel dovolání žal!?bcovLl.
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vod y:

Dovolacího důvodu právně mylného posouzení ,:čci (§ 503. čís. 4
c. ř. s.) zde není. Dle vyrovnacího návrhu, potvrzeneho uSflesen~m v~
rovnávacího soudu ze dne 30. řjína 1922 nabídl Theodo.r s. svy~ ~e
řitelům, pokud jim nepřísluší přednostní -právo, zapravItI v~ splatka?h
65% přihlášených pohledávek pod ztrátou lhůt. K tomuto z~va~ku P;I:
stou pila Anna š-ová jako rukojmí a plátkyně; Dluž?ík .~znal, ze pn ztrale
lhůt pozůstává proti němu pohledávka v puvodnt vysl. NespOlno jest,
91'
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že dlužník žádné splátky nezaplatil a že tedy nastala ztráta lhůt. Nyní
měl věřítel dvojí možnost, bud' žalovatí oba manžele š-ovy na okamžité
zaplacení 65% své pohledávky, nebo žalovati pouze Theodora Š-a na
zaplacení plné pohledávky. Žalobce rozhodl se zažalovati plnou původní
pohledávku. Tuto byl oprávněn zažalovati pouze proti Theodoru Š-ovi
a nikoli protí jeho manželce, neboť táž nepřistoupila jako rukojmí a plátkyně k plnému původnímu závazku manželovu. Otázku, zda měl soud,
odsoudiv Theodora š-a k zaplacení plné pohledávky, odsouditi současně
spolužalovanou Annu š-ovou k zaplacení 65%, jak žalobce v dovolání
tvrdí, dlužno zodpověděti záporně. Vždyť Anna š-ová podstoupila závazek rukojemství jenom vzhledem k tomu, že jejímu manželu bylo narovnáním sleveno 35% pohledávek, jen vzhledem k tomu, že se na něm
bude vymáhati pouze 65% kvota pohledávek těch. Když tedy žalobce
nicméně vymáhá na něm 100% pohledávky, nedrží se smlouvy uzavřené
se žalovanou a nestojí tudíž žalovaná Anna Š-ová k němu více v závazku a není proto žaloba proti ní odÍtvodněnou.
čís.

Nelze uplatňovati
povězeném předpisy
z úřadu.

2952.

námitky a vzájemné nároky, tkvící v jednání zao válečné lichvě. K neplatností jest přihlížeti

(Rozh. ze dne 19.

září

1923, Rv 1 734/23.)

Proti žalobě o zaplacení nedoplatku kupní ceny za dodané seno namítl žalovaný navzájem nárok na náhradu rozdílu v ceně sena moravského a slovenského. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří
s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těch to
důvodů:

Odporuje-li smlouva ustanovením o válečné lichvě, je po rOzumu
§u 879 obč. zák. neplatnou a k této neplatnosti mají soudy přihlížeti
z moci úřední, poněvadž je předpis tento dán z veřejných zájmů. V tomto
přípa~ě jde n a str a něž a lov a n é h o o řetězový obchod dle §u 11
(4) zakona ze dne 17. října 1919 čís. 568 sb. z. a n., ježto se žalovaný
zbytečně vsunul mezi výrobce a spotřebitele sena s vědomím, že tím
ztěžuje pravidelný přechod zboží do spotřeby. Žalovaný totiž, koupiv
od žalobkyně seno po 90 Kč za 1 q, zcizil je, aniž je viděl a osobně
převzal, nikoli přímo 'spotřebiteli, nýbrž firmě Ignác Z., která je teprve
prodala vojenské správě. Výpovědí Theodora Z-a je pak zjištěno, že
zalovaný při tom docílil zisku 15 Kč na 1 q, čímž došlo ku zdražení sena.
Jsou tedy alespoň na straně žalovaného veškeré příznaky řetězového
obchodu, nedovoleného dle §u 879 obč. zák., a nelze mu přiznati právo,
hy uplatňoval námitky a vzájemné nároky, kotvící v tomto nedovoleném
jednání. Proto nelze k těmto námitkám a vzájemným nárokům žalovaného přihlížeti a jim právní ochrany poskytovati. V důsledku toho jest
žalující družstvo, které zakoupilo dodané seno od výrobců, tedy z první
ruky, dle §u 1062 obě. zák. oprávněno žádati, by mu byla smluvená

kupní cena zaplacena, i bylo proto právem soudy nižších stolic vyhověno
prosbě žalobnÍ.
čís. 2953.

Ustanovení §u 25 (2) zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 na
rok 1920 týká se jak deUnitivních, tak i prozatimních obecnich zřízenců.
(Rozh. ze dne 19. záři 1923, Rv I 782/23.)
Žalobu proti obci o prohlášení bezúčinnosti výpovědi opiral ponocný
o ustanovení §u 25 poslední, o;lstavec zákona ze dne 17 .. prosmc,e 1919,
čís. 16 sb. z. a n., jež uklada obcl povmnost, by učmila opatrem, by
prozatimní ustanovení zřízenců netrvalo dél:, nd po dob~ jednoho roku,
a, ježto žalovaná do roka ode dn~ vyhlasem ?n?ho zakona, t. j. d,o
12. ledna 1921 žalobce ze služeb svych nevypovedela a dale ho ve sluzbách nechala tvrdil že stal se ve smyslu zákona dnem 13. ledna 1921
zřízencem definitivním, že může býti pouze na základě disciplinárního
vyšetřování propuštěn a že proto výpověd' ,žalo,:anou mu daná nemá
platnosti. O b a niž š í s o u d Y vyhověly zalobe.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zam!tl.
Důvody:

Dovolacímu důvodu nesprávného právního posouzení věci dle §u 503
čís. 4 c. ř. s. nelze upřiti oprávněnÍ. Je nesporno, že žalobce nevyslovil
se vÍtčí žalované ve smyslu §u 25 (2) zák~na ze dne 17. pros,111,ce ,1919;
čís. 16 sb. z. a n. z roku 1920 v uvedene tam propadne lhute, ze ma
pro budoucnost posuzován býti jeho poměr služební na dále podle ustanovení tohoto zákona. Tato skutečnost sama rozhodUje spor v ne prospěch žalobce, ježto pak dle odsl. (1) a (2) tohoto §u neplatí pro jeho
služební poměr ustanovení tohoto zákona, nýbrž dosavadní smlouva.
Toto ustanovení odst. (2) týká se nejen definitivně, nýbrž i nedefinitivně
ustawvených zřízenců, o nichž mluví odst. S5) téhož §u. To pl~ne jas!:"
z doslovu tohoto §u (viz slova: "Pokud znzenCI tl .... «), dale z duvodové zprávy k tomuto zákonu ze dne 15. prosince 1919 tisk čís. 2010,
v níž praví se na str. 3 výslovně: »D o s a v a II 11 i zřízenci obecní
m II s í se do tří měsíclI ode dne účinnosti těchto zákonů prohlásiti,
podrobují-li se jejic,h ustanovení. Neučiní-li tak, platí pro ně staré jejich smlouvy.« Podobně dle §u 41 zákona ze dne 23. července 1919,
čís. 443 a 444 sb. z. a n., jimiž upravují se služební poměry úředníkův
obecních a okresních. Žalobce nemůže se proto pro SVllj služební poměr
dovolávati ustanovení §u 10 cit. zák. čís. 16/20, ježto zákonu tomu se
nepodrobil a proto ve smyslu jeho za trvalého (definitivního) zřízence
obecního považován býti nemůže, žaloba jeho je proto bez zákonného
podkladu, pročež bylo dovolání vyhověti a žalobu zamítnouti.
čís.

2954.

Domicilovanou neni směnka, není-Ii v ní udáno místo platebni rozdílné od místo trasátova hydliště. Ku zachování postihu proti vydateli
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směnky nesta~í, byla-li předložena pouze platebně, nikoliv však akcep-

tantovi.

;' i

(Rozh. ze dne 19. září 1923, Rv I 1251/23.)

Žalobní směnka byla vydána Adolfem Sch-em na Ottu Arnošta Sch-a
v Děčíně a obsahovala doložku: splatno u banky v Děčíně. Protestována byla směnka u banky v Děčíně. Protí směnečnému platebnímu pří
kazu proti Ottovi Arnoštu Sch-oví (přijateli) a pozůstalosti ~o vyda.teli směnky vznesl námitky pouze opatrovník vydatelovy pozustalosh.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e námitkám vyhověl a směnečný
platební rozkaz ohledně pozůstalos~i po Ado~fu Sc~-oví, zrušil. O d v, oI a c í s o u d rozsudek potvrdil. D u vod y: Zalobm smenka nem smenkou domicilovanou v tom smyslu, jak směnečný řád ustanovuje (§ 24,
43 směn. ř.). Při jméně trasátově udáno jest též jeho bydliště (Děčí~)
i měla mu tam směnka k placení předložena býti, by zachován byl postIh
proti Adolfu Sch-ovi jako vy dateli a indosantu po~ud s,e týče proti je~o
pozůstalosti, když prý trasát Otto :'-rn~št Sch., ac smenku ~rIJa:, smenečné valuty nezaplatil (čl. 41 smen. r.). Protest nevykaZUJe, ze byl~
směnka předložena příjemci v udaném jeho bytě a že pro nezaplacem
byla proti němu protestována (čl. 41, čís. 1, 2 směn. ř.), .nýbrž prokázáno jest touto listinou pouze, že smenka byla present?vana. a pro neplacení proti domicilíátu protestována, nebyl ted~ zaloze,; zavaz,ek vy~
datele k zaplacení směnečné valuty cestou poshhu. Razltkem zalu]!cl
banky za textem »zahlbar bei der« vytištěný dodatek: Tetschner Bank,
r. G. m. b. H. Tetschen a. d. Elbe, nemohl založiti domíci! nejen proto,
že tu není různost místa, na což správně poukázal jíž prvý soud vzhledem na předpís čl. 24 směn. ř., nýbrž i proto, že také domiciliát
(Tetschner Bank) nebyl ani vy datelem ani příjemcem do kontextu
směnky vepsán, nýbrž bankou s použitím jejího razítka patrt;~ teprve
1'0 blanco-indosanci ve směnce vyznačen, což odporUje rovnez čL 24
směn, ř., dle něhož smí pouze příjemce osobu, jíž k rukám v domicilu
placeno bude, na směnce vyznačiti, nestalo-li se tak. již při vydání
směnky (vydatelem).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
Duvod}:

I" ,
i'i

:i:

Soud druhé stolice správně dovodil, že žalobní směnka není směnkou
domicilovanou ve smyslu čL 24 směn. ř., ježto není v ní udáno místo platební rozdílné od místa trasátova bydliště, a že k zachování postihu
proti vydateli (jeho pozůstalostí) po rozumu čL 41 směn. ř. bylo nutným,
aby směnka byla přijateli ku placení předložena a vůči němu pro neplacení protestována. Jest tedy řešiti jen otázku, zda žalobkyně posléz
uvedené podmínce řádně vyhověla. K otázce této nelze přisvědčiti.
Z obsahu protestu vychází nade vši pochybnost, že směnka byla ku placení předložena jen žalující bance (jejímu úředníku) jako domnělé domiciliátce, nikoli však přijateli O. A. Sch-ovi, a že také proti bance byla
protestována. To však ku zachování postihu proti vydateli směnky nestačí, neboť z článku 40 a 41 směn. ř. plyne zřejmě, že protest vznésti

jest proti přijateli způsobem v čl. 91 směn. ř. vytčeným, tedy i v pří
padě, že by tento oZÍ1ačil při inístě svého bydliště zvláštní plateb nu,
COž vůči protestantu může míti jen ten význam, že přijatel směnku vyplatiti chce místo ve svém obchodě neb bytě, v místnostech této platebny. Že by postačilo, směnku presentovati a protestovati u majitele
platebny s pominutím přijatele, pro to není v zákoně, který při protestu
pro neplacení jako protestáta zná jediné tra sáta, přijatele a vydatele .
vlastní směnky (nehledě k domiciliátovi, jenž zde vůbec nemůže přijíti
v úvahu) vůbec opory. Nebyla-li však směnka řádně protestována, pominul ve smyslu čl. 41 postižní nárok směnečného věřitele oproti vydateli, zde tedy nárok žalobkyně vůči pozůstalosti Adolfa Sch-a a právem byl směnečný platební příkaz, pokud směřoval proti pozůstalosti,
zrušen.
čís.

2955.

Předpisu zákona ze dne 8. června 1923, čís. 123 sb. z. a n. o zvýšené
hranici bagatelních věcí jest co do přípustnosti opravných prostředků
použiti jen tehdy, byl-Ii rozsudek soudu prvé stolice vynesen (ústní líčení
v prvé stolici podle §u 415 c. ř. s. slmnčeno) před 1. červencem 1923.
Předpisu §u1156 b) o6č. zák. nelze použiti, pdminul-Ii pracovní
poměr až po době, za niž se mzda požaduje.

(Rozh. ze dne 19.

září

1923, Rv II 533/23.)

Za mobilisace proti Maďarsku v říjnu 1921 byl žalobce, dělník žalované firmy, povolán ke službě vojenské, již konal od 27. října 1921
do 22. listopadu 1921. Po té nastoupil u žalované opět službu, z níž byl
dne 4. prosince 1922 propuštěn. Zalobu, jíž se domáhal v roce 1923 na
žalované zaplacení mzdy (230 Kč) za týden od 27. října do 2. listopadu 1921, pro c e sní s o udp i v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í
s o u d přiznal žalobci 163 Kč 52 h,na něž byl žalobní nárokobmezen.
D ů vod y: Propuštěním ve smyslu §u 1156 b) obč. zák. lze rozuměti
jen takové propuštění, které se stane v době, za kterou zaměstnanci pří
slušejí nároky, uvedené v §u 1154 bl, 1156 obč. zák. »Dřívější výpovědí« ve smyslu §u 1156 b) obč. zák. lze rozuměti jen takovou dřívější
výpověď, jejíž konečný den spadá do doby, za kterou zaměstnanci pří
slušejí nároky v §iI 1154 b) obč. zák. uvedené. Předpokladem použití
§u 1156 b) obč. zák. je tedy, že služební poměr v této době končí.
V tomto případě nedošlo však v době zaneprázdnění od 27. října do
22. listopadu 1921, najmě pak v prvním týdnu této doby od 27. října
do včetně 2. listopadu 1921 ku propuštění žalobce vůbec, nýbrž propuštění stalo se teprve 1 rok a 14 dní po době zaneprázdnění t. j. dne
4. prosince 1922, když žalobce byl již zase u žalované po 1 rok a 14 dní
t. j. v době od 22. listopadu 1921 do 4. prosince 1922 pracovaL Taktéž
nedošlo k takové dřívější výpovědi, jejíž. konečný den by byl padl do
dobi zaneprázdnění od 27. října do 21. listopadu 1921, najmě do prvního
týdne této doby od 27. října do včetně 2. listopadu 1921. Ustanovení
§u 1156 b) obč. zák. nelze tedy v tomto případě použíti a nemůže tedy
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o pominutí závazku žalované dle §u 1154 bl obč. zák. ve znění zákona
ze dne 1. dubna 1921 čís. 155 sb. z. a n. vůči žalobci býti řeči. Žalobce
má tedy proti žalované dle tohoto zákonného ustanovení v důsledku
svého zaneprázdněni mobilisací, tedy důležité při činy, týkajicí se jeho
osoby, nárok na mzdu nejvýše týdenní. Smysl toho zákonného ustanDvení jest, že zaměstnanci jest nanejvýše ještě jeden týden zaplatiti, t. J.
týden, který následuje ihned po jeho posledním pracovním týdnu, t. j.
první týden, nikoli prúměrný týden. V tomto případě jest to týden od
27. října do včetně 2. listopadu 1921. Mzda za tento týden čini 183 Kč
96 h a po srážce 20 Kč 44 h za 4 pracovni hodiny dne 27. října 1921,
163 Kč 52 h, na kteroužto částku žalobce žalobni žádost obmezil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

I

:,

,

;

vod y:

Jelikož předmět sporu činí jen 230 Kč (po omezení žaloby při odvolacím roku jen 163 Kč 52 hl a dovolání podáno bylo až 17. července
1923, když zákon ze dne 8. června 1923 čís. 123 sb. z. a n., rozšiřující
hranici sporů bagatelních na 300 Kč stal se již účinným, nutno se pře
devším zabývati otázkou, zda vztahuje .se na tento případ předpIS
§u 502 c. ř. S., že si ve věcech bagatelních nelze proti rozhodnutí od~
volacího soudu již stěžovati. Zákon ze dne 8. června 1923 čís. 123 sb. z.
a n. nemá přechodných předpisú, takže nelze spornou otázku z něho
samého rozřešiti. Dle §u 7 obč. zák. třeba hledati obdobná zákonná
ustanovení, a takové obsahuje novela o úlevách soudúm ze dne 8. června
1923. Dle čl. XVlII. a VI. čís. 30 cit. novely nevzt2huji se nové předpisy
o omezení práva dovolacího a stížnostního na spory) v nichž rozhodnutí prvního soudu stalo se již před účinností novely, nebo kele v pří
padě §u 415 c. ř. s. ústní líčeni v prvé stolici před účinností novely bylo
skončeno.
se stalo v tomto případě jíž 23. dubna 1923, tedy před
vydáním zákona ze dne 8. června 1923, a jest proto nutno uznati podané
dovolání za přípustné.
Žalovaný vytýká napadenému rozsudku jen nesprávné právní posouzeni dle §u 503 čís. 4 c. ř. s., ale zřejmě bezdúvodně. Předpisem
§u 1156 b) obč. zák. řeší se otázka, jaký vliv má na nároky zaměst
nance, uvedené v §§ 1154 b) a 1156 obč. zák., skončení služebního poměnl, k cl Y ž s pad á p r á věd o dob Y jed noh o t Ý dne, 14
dnů n e b č t Y ř n e děl, z a k t e r o u z a m ě s t n a n cin á r o k y dle § § 1154 bla 1156 o b Č. zák. při s I u š e j í. Při ře
šení této otázky rozeznává zákon, zda skončil služební poměr projitím
času, výpovědí či propuštěním dělníka. Při skončení služebního poměru
projitím času zanikaji nároky z §u 1154 bl obč. zák. hned a mohou býti
požadovány tedy jen za dobu od počátku onemocnění neb jiného důle
žitého zaneprázdnění do dne skončení poměru služebního. Při skončení
služebního poměru výpovědí rozeznává zákon, zda byla dána výpověď
již pře d onemocněním neb jiným důležitým zaneprázdněním dělníka
či z a něh o. V onom případě snižují se rovněž nároky zaměstnance
.Jen na dobu do skončení služebního poměru, v druhém případě zůstá
vají zaměstnanci vyhrazeny nároky za celou dobu v §§ 1154 bla 1156
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obč. zák. ustanovenou. O případu, že výpověď byla dána. až p o u

P I ynu t í překážky pracovní se ~ 1156 bl .?bč., zák. ~~bec. nezmiňuje a
zmíniti se ne-potřeboval) nebot v tom pnpade nemuze hyh o objemu
nároků zaměstnancových již pochybnosti.
Při propuštění rozeznává
zákon propuštění dělníka pro ochuravění neb jinou pracovni překážku
v §u 1154 bl obč. zák. uvedenou a propuštění z dúvodů jiných. V onom
případě přísluší zaměstnanci nároky z §§ 1154 a 1156 obč. zák. za celou dobu tam uvedenou, v případě druhém jen do skončeni poměru služebního. V projednávaném případě trval poměr služební po celou dobu,
za kterou se dle §u 1154 bl obč. zák. dodatečně mzda požaduje. Pominul až po roce a proto dovolávání se §u 1156 bl obč. zák. jest mylné.
Mylným jest názor, že na vymáhání nároku dle §u 1154 bl obč. zák. má
vliv okolnost, že žalobce není již ve službách žalovaného. Obsah
§u 1156 bl obč. zák. jest v té přičině příliš jasným, než aby jeho nad. pis »Zánik nárokú" mohl dávati přičinu ke sporům. O tom, do kdy se
vzešlé nároky mohou uplatňovati, platí jenom všeobecné předpisy o promlčení, v tomto připadě § 1486 čis. 5 obč. zák. a pro ty jest otázka, zda
smluvní poměr stran ještě trvá či jíž pominul, zcela nerozhodnou.
čís.

2956.

K opodstatnění sudiště podle druhého odstavce §u 88 j. n. se nevyžaduje, by fakturované zbožl došlo příjemce; dojiti zbožl jest jen ča
sovou mezí pro účinnost sudištní doložky faktury, tak totiž, že dOjde-ii
faktura až po zbolll, sudištní doložka účinku nejevl.
\Plenární rozhodnutí ze dne 25. září 1923, čís. pres. 1230/22.)
Nejvyšší soud vydal opětovně odporujíci si rozhodnutí o otázce, zda
k opodstatnění sudiště podle §u 88, odstavec druhý, j. ll. se vyžaduje,
by fakturované zboží příjemce skuteč~ě došlo .čili nic. Přikázal proto
první president Nejvyššího soudu spornou otázku plenárnímu senátu,
jenŽ ji zodpověděl, jak shora uvedeno.
Důvody:

Tě_žisko sporné Dtázky spočívá v tom, zda bylo úmyslem zákona
stanoviti dojití zboží jako jednu z podmínek, bez níž by tu nebylo fakturového sudiště, či zda dojití zboží mělo býti pouhou časovou !Tt"zi,
do níl musela nejpozději příjemce faktura dojíti, by založila účinky,
zákonem stanovené. Doslov zákona jest nejasný a to i v jiném směm.
Pravíť § 88, odstavec druhý j. n: »••.•• zakládá se soud splniště také
tím, když se přijme faktura z a s I a n á zároveň se zbožím nebo již
před ci o ji tím jeho ..... «. Mohly by zde předem vzniknouti pochybností, zda se snad nevyžaduje, by faktura byla nejpozději se zbožim zaslána, iakže by nebylo závady, kdyby se dostala do rukou příjemce po
případě až po dojití zboží. Leč praxe i nauka vykládá předpis zákona
v ten smysl, že nestačí, by faktura nejpozději zároveň se zbožím byla
z a s lán a, nýbrž že se vyžaduje, by --~ nehledě k době zaslání - nej-
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později zároveň se zbožim došla. Pokud se týče pojmu dojiti »z á r ove ú«. dlužno trvati na tom, že stač i, dojde-li faktura v týž den jako
zboži (sr. § 902, 903 n. zn. obč. zák., § 124, 125 c. ř. s. a j.). Zákon
klade tedy důraz nikoli na zasláni zboži".?ýbrž na dojití jeho, i žád~-li
tedy nejméně současnost faktury se zbozul1, vztahuje se to na dOJIl! a
nikoli na zaslání její. Mluví-li nicméně při faktuře o zasláni, zdá se, že
to čini jen ze stylistického krasocitu, aby se týž výraz dvakrát neopakoval (před »dojitím« jeho »došlé«), i mohl to dobře učiniti, neboť lze
předpokládati, že faktura jde nejméně tak rychle, jako zboži, spíše
mnohem rychleji, a že tedy, byla-li zaslána před zbožím nebo zároveň
s ním, jistě také před ním nebo (i když k němu ne?yla přib~l~n~) aspo~
zároveň s ním dojde, Nevadi tedy, byla-h zaslana pozdeJI, Jen kdyz·
aspoň současně došla. Za to vadí, došla-li proti očekávání později, třeba
že zaslána byla dřív: nebezpečí zpozdění stihá odesílatele. Stanovisko
opačné zastává pouze Horten (Jurisdiktionsnorm 1898, str. 291), maje
za to, že nebezpečí zpozdění stihá pří j e m c e, ačkoli nebezpečí ztráty
faktury rovněž na odesílatele uvaluje. Výklad Hortenův není dosti srozumitelný a neshoduje se se zásadou, že rozhoduje doj i t í faktury,
uznanou již býv. nejv. soudem víd. v Dobrozdání k §u 88 j. n. (sr. též
Neumannův Komentář 1913, str. 247 Č. 2 a j.). Tak dán zákonu smysl,
jakoby zněl, že fakturní sudiště zakládá se >~přijetíl11 faktu~")', záro~~ň se
zbožím neb ještě před ním došlé.« Jde nym o to, zda dOJIl! zbozl Jest
podmínkou založení sudiště, či zda jest pouhým určením času. Podminka jest dle §u 696 obč. zák. událost, na jejímž dostavení neb nedostávení se právo závisí, t. j, buď se nabývá (odkládací podmínka) nebo
se pozbývá (rozvazovaci podminka). Mělo-li by dojití zboží b!'t~ l?odminkou založení fakturniho sudiště, mohlo by se to myshtJ Jedme Jako
podminka odkládací, tak, že doložka účinku nemá, dokud zboží nedojde, a že tedy účinku v,ůbec nenabude, když zboží vůbec nedOJde. Že
však zákon to tak chtěl, nelze z něho nijak vyčísti, neboť praví prostě,
že doložka jen tehdy nemá účinku, došla-li faktura až p o zboží, tím
však není ještě řečeno, že zboží vůbec dojíti musí, nýbrž jen, že ve .všech
ostatních případech - a sem patří i případ, kdy zboži vůbec nedoJdedoložka účinek nemá. Jde tu tedy o pouhé ustanovení času, lhůty a to
až d o které, nikoliv o d které lze přiznati dojití faktury zákonný úči
nek, takže netřeba, aby událost, kterou čas jest určen (dojití zboží),
vůbec nastala, nýbrž lhůta k dodání faktury počala uzavřením smlouvy
a běži, a jen se praví, kdy končí, že se to stane nejistou budoucí událostí (dojitím zboží), takže, dokud událost nenastane, lhůta nekončí,
t. j, dokud zboží nedošlo, lze vždy dodati fakturu s účinkem, o nějž jde.
Snad by se zdálo pro příjemce vhodnějším a účelnějším, by dojítí zboží
bylo podmínkou založení sudiště, vzhledem k případům, kdy dojde pří
jemce zboží ve stavu vadném a on, ač jest v právu a pro datel v neprávu,
bude ještě poháněn před soud jemu cizí, zpravidla vzdálený osobní soud
prodatelův.
Avšak platné. právo nesvázalo otázku fakturniho sudiště
s otázkou vadnosti zboží. Není pro to v zákoně nejmenší opory. Pří
jemce musí se naopak proti faktuře (doložce) ozvati bez průtahu, nechce-li se jí podrobiti, z faktury však nelze seznati, je-li zboží vadné,
k tomu třeba ohledání zboží. Nemá-li příjemce ještě zboži, ovšem jakost
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jeho ani zjistiti llemuze a přece musí se hned rozhodnouti, chce-li se

proti faktuře nebo doložce ozvati.
časně) a zjistil vady, nehraje to v

Má-li však již i zboží (došlo sou§u 88 nicméně žádné role: vy t ýk á II í vad ne 11 í ta ll1 II zná 11 o z a výt k II pro t i s II d·i š t II í
d o I o ž ce: i když vady vytýká, ale faktury neb doložky nepozastaví,
sudišt0 je založeno. Naopak lze z t,aktury se~nati,' že nebylo z?o~í, v ní
seznamenané, objednano a proto zakon odmltnutr »fakturovane zasrlky«
jako neobjednané za ohražen! se pr~ti sudi~tr:í d~l.o,žce vtslovně uz~ává.
Ale tento rozdíl jest velmi vymluvny, PolozlÍI dOJltr zbozl za podmmku,
značilo by ostatně řadu případů (všecky, kde zboží dle práva ani odesíláno býti nemusí nebo dokonce nemá, nebo se za dopravy ztratrlo)
beze vší viny prodatelovy vyloučiti z dobrodiní f.aktumího sU?iště, což
by bylo velmi povážlivé a mluvilo by proti pož~davku tomu I de. ,leg~
fercnda. Ale i tomu, co shora de lege ferenda zda se mlUVItI pro neJ, da
se snadno čeliti tím, že opatrný kupec doložku pozastaví. Není tedy
žádné nutkavé příčiny vykládati předpis proti jeho znění a možno s ním
vzíti zavděk tak. jak jest. Náhled, že jest dojití zboží podmínkou, nelze
však srovnati ani s povinností příjemce faktury, fakturu neb doložku bez
průtahu pozastaviti, nechce-li se doložce podrobiti, a s následky jaké
to má, bylo-li pozastavení opomenuto. Zákon nestanoví pro pozastavení žádné lhůty, jest však vyloučeno, by příjemce faktury mohl pozastavení odkládati, jak dlouho by mu bylo libo, neboť to by se nesrovná.valo ani s úmyslem zákonodárce, ježto by takto celý ústav učiněn byl
i1lllsorním, ani s péčí řádného obchodníka, která vyžaduje, by v obchodních poměrech odpovídal bez zbytečného průtahu a nenechával druhou
stranu v nejistotě. 1 shodla se praxe i nauka dávno na tom, že dle obdoby či. 319, 323, 347 obch. zák. doložka musí pozastavena býti bez
odkladu, tak záhy, jak jen to řádný obchodní postup dopouští, sice, obmešká-li příjemce tak učiniti, propadá s odporem proti doložce, má se
za to, že s ní souhlasí a sudiště je založeno. Jiná lhůta, než tato, není
vůbec k disposici, a tak jiného ani nezbývá. Jestliže však zákon účin
nost připisuj€ i doložce, obsažené ve faktuře, která došla, když tu zboží
ještě není, a jestliže sudiště faJ,:turní zakládá se tím, že příjemce fakt~ry
opomenul doložku neb fakturu bez odkladu pozastavIlI, tu, kdyby melo
býti podmínkou mimo to ještě také dojití zboží, nebylo by lze nahlédnouti, proč dlužno doložku neb fakturu pozastaviti bez odkladu, proč by
se nemohlo počkat až po dojití zboží, když, nedojde-li zboží, bude doložka bez toho bezúčinna, a byla by jí, třeba pozastavena vůbec nebyla,
protože právě nutná podmínka účinnosti, dojití zboží, nenastala, Právo
by tu nutilo příjemce faktury k něčemu po případě docela zbytečnému.
Že by však zákon povinnost, pozastaviti doložku, odsunoval až do dojítí zboží, nelze z něho nikterak vyvoditi, naopak motivy vycházejí výslovně z toho předpokladu, že i v tom případě, že faktura došla, když
tu zboží ještě není, sudiště faktumí založeno již tím samým, že faktura
byla bez námitky přijata, t. j. doložka zůstala nepozastavenou: »diese
Worte« t. j. slova »zugleich mit der ·Ware oder 8chon vor Einlangen
derselben,« která v původním návrhu nebyla, a jež vsunul výbor poslanecké sněmovny, »bringen lediglich ....... den Standpunkt ..... Zllr
Oeltung, daR die A n n a h 111 e e i n c r F a k tur a als eine den O e-
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r i c h t s s t a n cl b e g r li n den d e WiI1enserklarung nur (clann) anzusehen sei, wenn dieselbe dem· Abnehmer der Ware entweder zugleich
mit derselben zukommt oder, wenn der Kaufer schon vor Empfang (zákon: Einlangen) der Ware die mit dem Zahlungsvermerk versehene
Faktura u n b e a n s t a n d e t a n gen o m m e n hal.« Je-Ii však sudiště platně založeno již bezzávadným přijetim faktury, i když tu zboží
ještě neni, rozumí se samo sebou, že otázka pozdějšího dojiti zboží jest
bezvýznamna, a že í když zboží vllbec nedojde, sudiště trvá, neboť jinak zákon byl by sám se sebou v odporu, když by mu dával nejprv
platně vzniknouti bez ohledu na to, zda zboží tu je, pak je' ále zase
zvracel, když by se ukázalo, že zboží nepřijde. V takový odpor ale výklad upadnouti nesmi, Rozvazovaci podmínka, jakou by to bylo, a jakou
dle §u 7,04 obč. zák. lhůta, o níž se nevi, zda nastane, jest, má sice význam pn právech matenelních, protože oprávněnému v mezičasí pří
sluší požitky jmění podmínkou vázaného (§ 708 obč. zák.), nemá však
smyslu při aktech práva formelního, zvláště zde, při právu na určité sudíŠtě. Nebyla-Ii by žaloba před splněním rozvazovací podmínky podána,
nemohla by po splnění její u f<lkturního soudu už podána býti, avšak
co by bylo žalobci platno, že nějaký čas právo na sudiště to měl, když
nyní, kde by ho užíti mohl, již ho nemá. Byla-Ii však žaloba před splně
ním podmínky podána, na př. při smlouvě, že zboží bude dodáno až po
zaplacení, které se státi má po obdržeuí faktury, a prodatel, když kupec
přes příjem faktury neplati, žaluje u fakturního sudíště na zaplacení, tu
musí býti spor napřed pravoplatně rozhodnut a kupní cena vyexekvována, než prodatel k odesláni zboží vůbec povinen bude a otázka solnění
i'odmín~y nastane; co tedy zde zase odsouzenému kupiteli by t~ bylo
p~atno, ze se právo žalobcovo na sudiště fakturni později zpáčilo, když
Ul Je konsumováno. Splnila-li by se podmínka však mezi naším sporem
(na pL pro datel zboží dobrovolně zaslal, avšak ono se za dopravy ztratilo a ztráta jde na účet kupce, takže prodatel zboží náhradní zaslati
povinen není), byl by na odpor § 29 j. n., dle něhož při skonČiti jest
u soudu, u něhož právem zahájena byla, bez ohledu na to, zda se od
té doby podmínky příslušnosti změnily. Zákon pravi, že sudiště, navržené ve faktuře, jež včas došla, může příjemce vyloučiti jen tím, že
buď d;>ložku sudištní samu, nebo vůbec fakturu jako protismluvní pozastavl, nebo fakturu bez poznámky vrátí, nebo konečnč f a k tur o v an o u z á s i I k u j a k o n e o b j e' dna n o u o d mít n e. Také z toho
dovozuje opačné mínění, že dojití zboží jest podmínkou fakturního sudiště, pO,něvadž prý odmítnutím zásilky odmítá se sudiště. Avšak to jest
om1.1. Zakon tu naprosto nemysli, že kupitel zásilku (zboží) už má, a
že jl odmítá, nýb:ž,. že zbožl ve faktuře udané odmítá (arg. slova »1 a ktur o van o u zasllku odmítne«). Příklad to osvětlí. Faktura s doložkou došla dne 1O. ledna, udávajíc zboží, za něž se účtuje, zboží však
dOjde teprve 25. ledna. Kupitel mohl, když dne 10. ledna fakturu obdržel, účinek doložky vyloučítí tím, že bez průtahu oznámil prodateli
že fakturov,al;ou zásilku (zboží' ve faktuře avisované) jako neobjed~
lI3nou odml ta, ale opomenul-Ir toho, nemůže to více dohoniti tím, že
dne 25. ledna po dojití zboží toto jako neobjednané odmítne. Toto
odmítnutí vztahuje se pak jen na zboží, nikoli na fakturu, doložku su-

dištnÍ, jejíž účinek je dřívějším mlčením k ní proti všemu odporu už
a nemúže býti více zvrácen. Kdyby se dalo za pravdu mínění
že dojiti zboží jest podmínkou pro založení fakturního sudiště, tu zů~
staly by z dobrodini sudiště toho vyloučeny případy, kde dle stavu
věci k odeslání zboží vůbec dojíti nemá, anebo aspoň ne před zaplacením, anebo kde zboží sice odesláno bylo, avšak za dopravy se ztratilo,
a kde tedy prodatele na tom, že zboží nedošlo, ž á d n á v i n a n .es t i h á. Shrnou-Ii se předchozí vývody, má se věc takto: Zákon upravuje. otázku fakturního sudiště neodvisle od materielněprávní otázky
postIhu pro Jakost (vady) zboží, pozastavování sudíštní doložky neb
faktury nemá nic společného s pozastavováním zbožl (vytýkání vad),
může se tedy státi, aniž by příjemce faktury zboží měl, a není proto
dojití, tím méně zaslání zboží podminkou fakturnlho sudiště. Stanovl-Ii
tedy zákon, že sudištní doložka nejeví účinku, došla-Ii faktura až po
zboží, stanoví pouze nejzazší č a s o vou mez, do které faktura se
sudlštní nabídkou prodatelovou kupitele dojíti musí, má-Ii míti účinek
I. j. má-li kupitel býti povinen, pod následky předpokládaného SOUhlas,;
na ni reagovati (a to ovšem způsobem v zákoně vytčeným), a mezí tou
Jest cl o j I t í z b o ž i. Zákon myslí, že nějaké meze je třeba k vůli pořádku. Nemá se přicházeti s novými návrhy věčně, strana tedy nemá
býti nucena na pozdní návrhy odpovídati. Za nejvhodnějšf mez uznáno
dodáni zboží, neboť když prodatel už sám plní, jest na čase, aby nejpo~ději ,t~ď na své zájmy myslil, a chce-Ií tedy návrh činíti, učinil jej
nejpozdejl nyní. Ovšem že někdy zboží také nedojde, ba dle práva snad
zatml neb vůbec ani odesiláno býti nemá, ale zákonodárci tane na myslí
9bJčejn~ případ: pakliž.e ,tedy předpokládá dojití zboží, není tím ještě
receno, ze nelze-Ir s dOJltIm pro zvláštnost případu počítati nemá doložka míti účinku a fakturní sudiště místa. O tom, co jest n~jzazší mezí
pro včasné dojití faktury v připadech, kdy zboží příjemce vůbec nedOjde, nelze se prozatím plenárnímu senátu vysloviti, ježto k tomu nebyl
dán dosud praxí podnět.
zajištěn

čís,

2957.

Pokud může soud přihlédnouti k seznání svědka jež se ohledně okolnosti, O niž svědek nebyl veden a připuštěn, liší ~d souhlasného přednesu stran.
.
(Rozh. ze dne 25. září 1923, R I 732/23.)
Žalobě o zaplacení 2000 Kč za bezprávný prý prodej lodi na níž pří
slušel, žalobcí vlastnický podíl, pro c e sní s o ud p r v s t o I i c e
vyhovel, neu~n~1 ,však uplatňované vzájemné pohledávky. O d vol a c ;"
s o u.d odvolal1l zalo;,aneho, napadajícímu rozsudek prvého soudu, pokud JIm n~b!!a .uzna!,a jeho" vzájemná pohledávka, vyhověl, rozsudek
\ napadene caslt zrus~~ a nandll prvému soudu, by, vyčkaje pravomocí,
ve veCI dále jednal a jl znovu rozhodl.
Ne j v y Š š I s o u d zrušil napadené usnesení a nařídil odvolacímu

é
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soudu, by nepřih1ížeje ke zrušovacím důvodům svého usnesení, o odvolání znovu rozhodl.

řízení dle civilního soudního řádu, že jen to, co strany samy přednesly
v prvé stolici, ať už po stránce skutkové, ať průvodní, může býti zá-

D ů vod y:

kladem pro přezkoumáni soudem odvolacím, a platí to zejména tehc1á,
když svěclek, vedený o určité skutkové okolnosti, sezná mimo to při

Odvolací soud zrušil rozsudek prvého soudu z- důvodu čís. 2 a 3
§u 496 c. ř. s., dle jeho názoru zůstal~ tedy říz,;ní před prvý~, s,oude~l1

neúplným, poněvadž jednak neposkytuje pro pravm posouzem v,;c~ vubec dostatečného a spolehlivého skutkového základu, Jednak schazl pro
odchylný právní názor odvolacího soudu s.kutko,vá zjištění. Přezkou.mán}
rozsudku prvého soudu soudem odvolaclm deJe se v mezlch navrhu
odvolacích, vytčených odvolacími důvody (§ 462 a 467 čís. 3.c. ř. s):
Žalovaný ve svém odvolání, opírajícím se výslovně o nesprávne ocenem
výsledků průvodního řízení a O nesprávné právní posouzení věci, uplatňoval výtku neúplnosti řízení. Než, připustí-li se,. že vzhled~m k obs~hu.
odvolání sluší v něm spatřovati spolu zahrnuto I provedem odvolaclho
důvodu neúplnosti řízení, mohl odvolací soud se jím zabývati j~n, pokud
jde o výtku, že prvý soud řádně neosvětlil a n~probral sku!kovych o~ol

ností pro rozhodnutí důležitých, které stranamI byly v prve stolIcI predneseny. Při tom ovšem není zásadně vyloučeno, by odvolací soud ne- .
podrobil úvaze také výpovědi svědků, v prvé stolici vyslechnutých: které
nebyly dány pod důkaz, nýbrž. při prov~dění výsl.echu b~ly sv.edkem
seznány, ač o dotyčné skutkove okolnosh nebyl dukaz sved~c~y ~tra
nami ani veden ani připuštěn. Leč přihlížení k takovému seznam svedka
má své meze. Jestliže totiž obě strany určitou skutkovou okolnost souhlasně jinak přednesly, a přes to, že z výpovědi svědka, který o této
okolnosti nebyl veden ani připuštěn, ale o ní se při výslechu svém zmmd,
vyplývá jiné vylíčení této skutkové okolnosti, žádná ze stran po vyslechu svědka své původní souhlasné vylíčeni dotyčné skutkove okolnosti nezměnila, nelze ani prvému soudu, ani soudu odvolacímu zabývati

se seznáním svědka, pokud odchyluje se od souhlasného přednesu stran,
jelikož strany, nechavše je nepovšimnutým, daly tim zřejmě a .vědomě
na jevo, že je nechtějí vzíti za skutkový základ pro rozhodnulr sporu.
Předpís §u 182, 195, 431 c. ř. s. nelze jmenovitě tam, kde strany JSou
zastoupeny advokáty (§ 432 c. ř. s. a contrario) vykládati tak, že jím
soudci procesnímu bylo uloženo, by strany na tuto okolnost upozorml
a je k určitému vyjádření vyzval, věcí stran jest, by samy určily, která
práva chtějí uplatnovati a o kterých nárocích má dle jejich vůle bS,ti
rozhodnuto, naproti čemuž činnost soudu se vztahuje jen na to, by byly
uvedeny skutkové okolnosti pro rozhodnutí sporu důležité s průvody,
potřebnými k jich důkazu. Z uvedeného plyne, že, použil-li prvý soud
při svém rozhodování takovéto výpovědi svědecké (jež není v souladu
se souhlasným přednesem stran a netýká se věty průvodní, ohledně k~eré
byl za svědka veden), jest zajisté právem strany tím dotčené brámll se
tomu v odvolání, ale není také dovoleno, by strana v odvolání jí využitkovala ve svůj prospěch; neboť, nepřednesla-li dotyčné skutkové okolnosti v řízení před prvým soudem, jest uvedení jí až v odvoláni novotou,
v řízení odvolacím nepřípustnou (§ 482 odstavec druhý c. ř. s.) a nemůže odvolací soud o ni opříti své rozhodnutí. Jest základní zásadou.

svém výslechu něco, co jest v rozporu se souhlasným přednesem stran,

z nichž pak žádná tato mimochodem učiněná seznání svědka nepřed
ne.se v prvé stolici jako své tvrzení. Tak tomu jest i v připadě projednávaném. Strany souhlasně přednesly skutkové okolnosti v prvém odstavci rozsudku prvého soudu uvedené, Dr. Jaroslav J. nebylo nich za
svědka veden a nebyl ani proto prvý soud ani odvolaci soucl ani oprávněn, ani povinen o uvedených, pro obě strany nesporných okolnostech
skutkových dále uvažovati a srovnávati je s tím, co seznal Dr. Jaroslav
J., který o nich nebyl za svědka navržen, a nemělo nich býti vyslýchán.
Jestliže prvý soucl částečně vycházel ze seznání tohoto svědka, že totiž
'on (svědek) a žalovaný zapravili náklady za správu lodi každý z polovice, pochybil prvý soud proto, poněvadž dle souhlasného přednesu
stran žalovaný sám zaplatil celý tento náklad. Neprávem však také odvolací soud, když žalovaný ve zřejmém rozporu se souhlasným před
nesem obou stran v odvolání uvedl ve smyslu výpovědi Dra J-a jako
svědka, že Dr. J. stil se spoluvlastníkem lodi z polovice již někdy po
skončení války, a že druhou polovici lodi koupil od žalovaného někdy
asi na jaře 1922, se zabýval touto novotou, která odporuje souhlasnému
přednesu obou stran, dle něhož žalovaný prodal celou loď Dru J-ovi
v červenci 1922. Je-li zde rozpor mezi oznámením svědka Dra. Jaroslava
J-a a souhlasným tvrzením stran v prvé stolici, musí dle toho, co bylo
uvedeno, zůstati též v odvolací stolici nepovšimnutým a jest doplnění
řízení, v usnesení zrušovaCÍm nařízené neodůvodněné, poněvadž řízení

prvým soudem provedené netrpí vadou neúplnosti. Pokud jde o otázku,
jaký vliv má vyrovnací řízení o jměni žalobcově zavedené a právoplatně
skončené na nárok žalovaného, započtením namítaný, sluší vycházeti
ze skutečnosti, že žalovaný uznal zcela žalob ní pohledávku 2000 Kč,
a že. rozsudek prvého soudu v tom směru nabyl právní moci. Jest proto
v tomto sporu naprosto bezvýinamno, že žalobce svého spoluvlastnického podílu na lodi, jemuž odpovídá zažalovaný peníz, nepřihlásil dle
§u 2 vyrovn. řádu k vyrovnání. Žalovaný v řízení před prvým soudem
mkterak netvrdil, že žalobce o opravách lodi, provedených v letech 1919
a 1920 věděl před tím, než mu to žalovaný oznámil dopisem ze dne
4. července 1922 zároveň s výší nákladu na opravu lodi upotřebeného,
tím méně h rdil a nabídl se dokázati - což bylo zřetelem k tomu, že
žádal náhradu celé třetiny tohoto nákladu, jeho povinností ve smyslu
§u 53 (3) vyrovn. řádu, že žalobce jako vyrovnací dlužník má vinu na
:?m, .že ,tat?,pohledá~ka žalovaného 2049 K 20 h nebyla ve vyrovnacím
nzem pnhlasena, a nasledkem toho při vyrovnání k ní nebylo přihlíženo.
Opak tvrzení žalobcova, že o této pohledávce žalobcově dříve nevěděl
že ji proto do stavu dluhů .nemohl ve vyrovnacím řízení uvésti, kteréžt~
t~r:,ení žalovaný nepop.ře}, není takto prokázán, a uvedl-li žalovaný něco
J1n ehoteprv:, v od~ol~nl, "ner:nohl. odvolací soud k části odvolání jako
k nedovolene novote pnhllzell. Am v tomto směru není třeba řizení provedené v prvé stolici doplniti.
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Vymínil-Ii si prodatel, vyhradivší si vlastnické právo k prodané věci,
její z kupitelovy vyrovnací podstaty, není nadále oprávněn
domáhati se zaplacení kupní ceny.

vyloučení

(Rozh. ze dne 25.

září

1923, R 1 781/23.)

Dle smíru ze dne 5. července 1922 tvořícího exekuční titul, zavázal
se dlužník zaplatiti zažalovanou pohledávku 12.546 Kč s přís\. ve dvou
lhůtách a to polovicí 6.273 Kč a útraty 446 Kč 50 h do 20. července
1922 a zbytek 6.273 Kč s 6% úroky z celých 12.546 Kč od 1. března
1922 pod exekucí a pod ztrátou lhůt. Zároveň právo vlastnické k soustruhu, o jehož zaplacení bylo žalováno, zusta10 vyhraženo žalobci až
do úplného zaplacení uvedených částek. Usnesením ze dne 2. října 1922
zavedeno bylo vyrovnací řízení o jmění dlužníka, které po právoplatnosti
usnesení ze dne 18. prosince 1922, jímž vyrovnání bylo potvrzeno, bylo
prohlášeno usnesením ze dne 10. ledna 1923 za skončené. V tomto vyrovnacím řízení prohlásil vymáhající věřitel podáním ze dne 31. října
1922, že k vyrovnacímu řízení nepřistupuje a navrhl, aby ve smyslu
§§ ll, 21 a 46 vyr. ř. soustruh byl ze stavu aktiv dlužníkových vyloučen
a by jeho pohledávka za tento soustruh nebyla pojata do passiv, což
se také, když byl vyrovnací správce tuto výhradu vlastnictví uznal, dle
usnesení ze dne 6. listopadu 1922 stalo. Exekuci ku vydobytí 12.546 Kč
s o udp r v é s t o I i c e povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh
zamítl. D u vod y: . Prohlášením ze dne 31. října 1922 vzdal se vymáhající věřitel nároku na zaplacení kupní ceny za soustruh a exekučního
jejího vymáhání, spokojiv se s ponecháním práva vlastnického, a nemá
proto více práva exekucí vymáhati zaplacení pohledávky, smírem uznané,
nýbrž může jen domáhati se vrácení soustruhu, k němuž si právo vlastnické vyhradil a případné náhrady škody neplněním jemu způsobené.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

k prodanému soustruhu byla učiněna za účelem zajištění nezaplacené
kupní ceny. Ve vyrovnacím řízení proti dlužníku měl tedy rekurent volbu,
bud' se držeti této jistoty a uplatniti své vlastnické právo k soustruhu
podle §u II vyrov. ř., nebo přihlásiti svou pohledávku z kupní smlouvy
k vyrovnacímu řizení. Když se rozhodl pro ono právo a vymohl si vyloučení soustruhu ze jmění dlužníkova navrhnuv zároveň, aby jeho pohledávka za tento soustruh nebyla pojata do passiv, nemuže nyní po
skončeném vyrovnání žádati opětně zaplacení této své pohledávky, poněvadž by tím byla porušena stěžejní zásada vyrovnacího řízení právě jako konkursního o stejnoměrném uspokojení všech věřitelů
cllužníkových (§§ 46 a 47 vyr. ř.). Kdyby měl býti správným názor rekurentův, že jeho pohledávka zůstala nedotčena, došlo by se k té nesrovnalosti, že věřitel) jenž se vyrovnacího řízení nesúčastnH, by měl
- v (omto případě ještě vedle výhody, kterou mu poskytuje výhrada
vlastnictví - nárok na zaplacení celé své pohledávky, kdežto věřitelé,
řizeni vyrovnacího se súčastnívší, by měli nárok jen na kvotu. Prohlášením, které re~~rent dne 31. října 1922 ve vyrovnacím řízení učinil
a vyloučením soustruhu ze stavu aktiv dlužníkových zustala sice vyrovnacím řízením nedotčena veškerá jeho práva, k tomuto soustruhu se
vztahující, avšak soudně schváleným vyrovnáním zanikla povinnost dlužníkova, platiti věřitelům více, než k čemu jest podle vyrovnání povinen
(§ 53 vyrov. ř.), čímž také původní smlouva, opravňující dlužníka k nabytí vlastnictví teprve po úplném zaplacení pohledávky, pozbyla všeho
významu a platnosti.
čís.

2959.

Byl-li pro chudou stranu zřízen pro ústní líčení soudce zástupcem
chudých, nelze v tom, že nebyla strana ani její právní zástupce vyrozuměn o ústním líčení, spatřovati zmatek dle §u 477 čís. 4 c. ř. s.
Soudce, jenž byl ustanoven zástupcem chudé strany, nepotřebuje zvláštní
plné moci.
Pokud se mMe nemanželské ditě domáhati na otci zaopatření.

Diívocty:
(Rozh. ze dne 25.
Námitky, které dlužník vznesl ve svém rekursu proti povolení exekuce, že se totiž vymáhající věřitel ve vyrovnacím řízení o jmění dlužníkově vzdal nároku na jakékoli exekuční kroky pro svou pohledávku
12.546 Kč, opírají se o skutečnosti nárok zrušující, které nastaly po
vzniku exekučního titulu ve smyslu §u 35 ex. ř., po případě o tvrzení
podle §u 36 čís. 3 ex. ř. a měly býti správně ve smyslu těchto ustanovení
uplatňovány žalobou, nikoli rekursem, poněvadž ani z návrhu ani z titulu
exekučniho nejsou zřejmy. Poněvadž však dovolací rekurs této vady·
nevytýká, rekursní soud pak vyžádal si spisy vyrovnacího řízení a jde
jen o právní otázku, možno ji rozhodnouti na základě předložených
spisů i bez sporného řízení. Názor rekurentiív, že jak jeho vlastnické
právo k soustruhu ze stavu aktiv dlužníka vyloučenému, tak i jeho pohledávka 12.546 Kč z prodeje tohoto soustruhu zůstaly vyrovnacím
řízením nedotčeny, jest zřejmě nesprávným. Výhrada vlastnického práva

září

1923, Rv I 1076/22.)

Žalobu nemanželského syna, by jeho otec byl Uznán povinným zaplatiti mu na zaopatření 20.000 Kč, o b a niž š í s o u d y zamítly,
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Zmatečnosti dle čís. 4 §u 477
c. ř. s., již shledává odvolatel v tom, že nebyl ani on ani jeho právní
zástupce vyrozuměn o ústním líčení, tu není, ježto k návrhu právního
zástupce žalobcova byl pro ústní líčení zřízen zástupcem chudého žalobce auskultant Dr. Sch., jenž byl též ústnímu líčení přítomen. Opomenul-li tento zpraviti o líčení žalobce a jeho právního zástupce, nelze
v tom spatřovati zmatečnost řízení. Ve věci samé jest sice správné, že
nemanželského otce i po uzavření smíru o výživném stihá povinnost
k zaopatření nemanželského dítěte, leč povinnost tuto jest přezkoumá
vati od případu k případu. V tomto případě není takové povinnosti, jež
vztahuje se pouze k tomu, by nemanželské dítě bylo učiněno schopným
Clvllnl rozhodnuti. V.
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trvale se vyživovati. Jest-Ii ditěti vzhledem k dosaženému stáři umožněno, by si samo vydělávalo, nastává povinnost otcova pouze tehdy,
stalo-li se nemanželské dítě trvale neschopno, by si na svou výživu
samo vydělalo. Jak žalobce sám udává, jest s to, obživiti se prací nádenickou a třebas mu oční neduh mohl zabraňovati ve výkonu některých
prací, jest přes to schopen uhájiti výživu pracemi, oči nenamáhajícími.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

,"

ů

vod y.

žádný z uplatňovaných důvodů dovolacích (čís. I, 2 a 4 §u 503
c. ř. ,s.) není opodstatněn. Zmatečnosti dle §u 477 čís. 4 c. ř. s. tu není, .
jak správně již dovodil napadený rozsudek, a lze jen dodati, že jest sice
pravdou, že k stání ze dne 7. dubna HJ22 nebyl obeslán ani žalobce,
ani jeho právní zástupce, jenž podal za něho žalobu, avšak žalobce žádal
sám v žalobě, by mu byl ustanoven zástupce chudých pro stání, jež
se budou u soudu konati. Zástupcem tím byl mu ustanoven soudcovský
úředník, který byl za něho při líčení ze dne 7. dubna 1922 též přítomen.
Nezáleží na tom, že tento úřední zástupce neměl zvláštní plné moci žalobcovy, neboť úřední zástupce, jednající z příkazu soudu, nepotřebuje
zvláštní plné moci, nýbrž toliko advokát, činný jako zástupce chudých
(§ 64 odstavec třetí c. ř. s.). Usnesení, kterým byl zástupcem chudých
ustanoven soudcovský úředník a nikoliv advokát, váže soud, neboť stalo
se usnesení to právoplatným a dlužno jen připomenouti, že proti usnesení tomu žalobc.e, ačkoliv bylo něm již dne 12. května 1922 vyrozuměn,
výtky nevznesl a neučinil tak ani v odvolacím spisu ani při odvolacím
líčení ze dne 24. června 1922, shledav zmatečnost dle čís. 4 §u 477 c. ř. s.
toliko v tom, že nebyl ani o usfanovení tohoto zástupce ani o -stání ze
dne 7. dubna 1922 vyrozuměn. Ostatně odpovídalo zřízení úředního zástupce úplně ustanovení §u 64 čís. 4 c. ř. s. Ani dovolad důvod nesprávného právního posouzení věci není opodstatněn. S výkl~dem pojmu
zaopatření ve smyslu §u 166 obč. zák. v souvislosti s §em 220 obč. ·zák.
po připadl' §em 141 obč. zák. jest plně souhlasiti. Nelze »zaopatření«
rozuměti tak, že nemanželské dítko má nárok na to, by mu byla založe~a vlastní domácnost nebo samostatný podnik, nýbrž jen na to, by
111U byla umožněna cesta k samostatnému výdělku. Vzhledem k vývodům dovolatelovým jest jen dodati, že nezáleží na tom, zda žalovaný
žalobce »postavil do stavu trvalé výživy«, rozhoduje toliko, že žalobce,
nyní již starší 36 let, v tomto stavu již byl, že se, vyučiv se tkalcovství,
tímto řemeslem také živil, načež zastával řadu let také místo sluhy, a
že byl nějaký čas hostinským. Požadovati přes to na nemanželském
otci peníze k založení samostatného podniku hostinského, v němž učinil
žalobce dosud jen nezdařený pokus v roku 1914, byl by žalobce jen
tenkrát oprávněn, kdyby toho byla nutná příčina a potřeba. Těcbto
předpokladů však není, jak správně uvedly oba nižší soudy. Oční neduh, kterým žalobce trpí, trvá již po dlouhou řadu let a nebránil žalobci zastávati určité povolání, jež mu umožnilo výživu, byť by to byla
v poslední době jen obživa nádenníka. Možnost a blízké nebezpečí

úplného oslepnutí žalobce v první stolici vÍlbec netvrdil a netřeba se
proto touto možností zabývati.
čís.

2960.

Pro »včasnost« zrušení spOluvlastnictví jsou rozhodny pouze poměry objektivní, pro újmu-ostatních. sPo.luvlastníků. přicházejí v. ~vahu
jich subjektivní po~ěry,. poku~ ~epusobl trvale. Zasady ty plat. t pro
zrušení společenstvt mezI manzeh.

(Rozb. ze dne 25. září 1923, Rv I 1218/22.)
žalobě manželky na manžela o zrušení spoluvlastnictví k domkn a

pozemkům pro c e sní

s. o u cl p r V é s t o I i ~ e ~yhověl, od v. o ~
I a c í s O u d ji zamítl. D u vod y: Pro posouzem otazky, zda zrusem
společného vlastnictví je vč~s čili n!c, nejsou ;ozho~ny ..s~bjektivní poměry podílníků, nýbrž pomery ob j ~ k ~ I V n I, dotyka]!cl se I:0dsta!y
věci a jevící na ni účinek. S tohoto pravmho stanovIska nelze ovsem duvodně tvrditi, že prodej usedlosti, oběl;,a. stranám společné, byl by. ny~í
nevhodným, kdyžtě za nynějších pomeru ,majetek .nemovlty povazov~n
jest za nejbezpečnější a pr~to to;,~a, !,abyh takoveh? mal.et.ku ne?le~l~
k požadované ceně, jest stale jeste vseobecno:". takze pra~e !,ym .t~ste
lze za pozemky a· hospodářské usedlostI doslcl ce~ pomerne vysslch,
jakých sotva bude docílen?, až .kdysi na.stanou por;rery pravld~lne .. Pro
nevčasnost prodeje tedy narok zalobkyne za neopravneny pokladalt nelze. Podle §u 830 obč. zák. nesmí však požadované zrušení spoluvlastnictví býti a n i na ú jmu. ostatnín! podíl~íkůJ1l, a, .že by t?Jll;,.ta~
bylo v tomto případě, rovnež bylo zalovanym namlÍano. Pn re~ent
otázky, zda navrhovaný prodej společné věc! je n~ úJlnu tomu kteľem~
podílníku, nepřichází však již v úvahu pomery ob]ekltvnl, hl rozho(~ujol
spíše okolnosti a ohledy subjektivní, neboť jen podle ?sobnlch pOJll~"U
podílníků lze posouditi, zda by tito prodejem ve s~yc.b majetkovych
právech a zájmech byli zkráceni a takto z prodeje meh skodu. V tomto
směru dlužno po stránce skutkové míti na zřeteli, že žalovaný převzal
se svou manželkou rodinný statek od svých rodičů, že v hospodářství
vyrostl, v něm se vyzná, že řemeslu ani .živnosti vyučen není) že by za
trvajících poměrů," kdy stále je shon po hospodářs~ých uscdlos.tech;
stěží koupí k jiné usedloslt SI pomohl, nebo, nejsa vzdelán, sotva nepke
jiné výdělkové činnosti věnovati se mohl, dále že nyní,. když. práv?platným rozsudkem žaloba jeho manželky o rozluku man zel StVl zamltnuta
byla, tato dle §u 92 obč. zák. povinnou bude, do společné domácnosti
žalovaného, totiž do usedlosti, jež nyní rozdělena býti má, se vrátiti a
že na druhé stranč povinností manžela bude, by dle §u 91 obč. zák.
o její slušnou výživu pečoval, a že, jak všeobecně známo (§ 269 c. ř.
s.), při trvající posud drahotě výživa rodiny lehčeji a laciněji se dá opatřiti z výnosu usedlosti' než nákupem za hotové peníze, tak, že žalovaný
v nynější přechodné době potřebuje hospodářských výrobků ze své polovice usedlosti k výživě své i k výživě manželky a utrpěl by nenahraditelné škody, kdyby po provedeném prodeji usedlosti byl nucen kupo92' .
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vat i veškeré potraviny, k živobytí potřebné, za nynější stále ještě nepři
měřené ceny a vynakládati na to hotové peníze, za polovící usedlostí
stižené. Na základě těchto úvah dospívá soud odvolací ku přesvědčení,
že by na vržený prodej společné usedlosti byl ku zjevné škodě žalovaného a že bude naopak jen výhodou pro obě strany, když usedlost prodána nebude a když strany na ní dále budou společně hospodařiti.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

o ů vod y:

:'1

Pokud se týče právního posouzení věci, jest souhlasiti s náhledem
odvolacího soudu, že co do »včasnosti« zrušení společenství dle §u 830
obč. zák. rozhodující význam jest přiložítí jen poměrům objektivním,
jež se týkají společné věcí samé a mají na ní věcný účinek, kdežto při
ř.ešení otázky škodlivosti žádaného zrušení spoluvlastnictví rozhodují
subjektivní poměry žalované strany. Shledav, že tyto subjektivní poměry
na straně žalovaného jsou, zamítl odvolací soud z této příčiny žalobní
prosbu, avšak neprávem. Odvolací soud nevzalnáležítého zřetele k zásadnímu ustanovení §u 830 obč. zák., vyznívajícímu v ten rozum, že každý
spoluvlastník bez rozdílu, zda je manželem druhého spoluvlastníka číli
nic, n)á právo žádati za zrušení spoluvlastnictví, a že toto zásadní právo
jest toliko obmezeno případným odkladem jeho výkonu, odůvodněným
okolnostmi rázu toliko pomíjejícího, tedy odkladem jen přiměřeným, nejnutnějším, nikoliv však odkladem takovým, jenž by učinil právo zrušiti
spoluvlastnictví nedosažitelným pro vždy. Posuzuje skutkový stav s tohoto právního hlediska, shledává dovolací soud, že žádná z okolností,
jež uvedl žalovaný v prvé stolicí, ne odůvodňovala by odkladu dočas
ného, nýbrž že jsou toho rázu, že, kdyby mělo se k nim přihlížeti, založily by trvalou nemožnost zrušiti společenství. Že žalovaný převzal
se svou manželkou statek od svých rodičů, jest okolností nerozhodující
právě tak, jako okolnost, že jest rolníkem. Lhostejno jest, zda mohl by
se žalovaný, nejsa odborně vzdělán, věnovati jiné výdělečné činnosti.
Další tvrzená okolnost, že by si žalovaný za nynějších poměrů, kdy
stále je shon po hospodářských usedlostech, stěží pomohl k jiné usedlosti, jest spíše pouhou obavou, než skutečností a patří povahou svou
k oněm škodám, jež po stí hnou vlastníka snad ještě po delší dobu, a nelze konce poměrů těchto, jež svým rázem patří k poměrům poválečným,
v poměrně krátké době dohlédnouti. Ani poukaz odvolacího soudu na
Povinnost žalovaného manžela, pečovati dle §u 91 obč. zák. o slušnou
výživu manželky, a na její povinnost (§ 92 obč . zák.) následovati manžela do jeho domácností, není způsobilým přivoditi odklad výkonu jejího práva, kteréž by jí pqdle všeobecného znění §u 830 obč. zák. pří
slušelo za určitých podmínek i tenkráte, kdyby se snad k svému manželi
vrátila. Pokud se rozsudek odvolacího soudu od tohoto právního posouzení věci odchyluje, nelze s ním souhlasiti a jest odůvodněn dovolací dllvod nesprávného právního posouzení věci ve smyslu §u 503 čís.
4 e. ř. s.

čís.

2961.

Zůstatek (saldo) .lest výsledkem súčtovaných již nároků a vzájemných nároků za celé účetní období.
Nařízení ze dne 6, února 1919, čís. 5.7 sb. z. a n., nevztahuje Se na
případ, kdy byly cenné papíry na vídeňské burse koupeny. Koupila-Ii
tuzemská banka jako komisionářka pro tuzemce před měnovou rozlukou na vídeňské burse cenné papíry za býv. koruny rak.-1.Ih., není závady, by ho neobtížila kupní cenou v Kč.

(Rozh. ze dne 25.

září

1923, Rv I 217/23.)

žalobce byl v roce 1918 se žalovanou pražskou bankou v kontokorentním spojení, z něhož v jeho prospěch vyplynula pohledanost
248.470 K. V kontokorentním spojení pak pokračováno po celý rok 1919
a v prvém půl1etí 1920. Žalovaná banka zakoupila pro žalobce k jeho
příkazu na vídeňské burse dle oznámení ze dne 6. února 1919 20.000 K
nominale 4% zástavních listů Rak. úv. ústavu 30letých za kurs 103\4;
20.000 K těchže papÍÍ'ů za kurs 103% a 40.000 K nom. 4% 651etých
zástavních listů za kurs 106\4, dále dle oznámení ze dne 14. února 1919
dalších 100.000 K nOl11inale 1 % zástavních listů 65letých za kurs 109 K
Dle odpočtu ze dne 12. a 15. února 1919 zatížila žalovaná banka .žalobce na běžném účtě za ony transakce 106.109'90 K a 110.378,22 K
val. 21. února 1919, při čemž v odpočtu ze dne 15. února 1919 výslovně
podotkla, že ho zatěžuje za tento na vídeňské burse provedený obchod
na účtu vídeňských korun. V kontokorentě, který žalobci byl žalovanou
stranou později zaslán, bylo však 106.190,90 K a 110.378,22 K zaúčto
váno k .tíži v československé měně. žalobu na banku o zaplacení
216.569 Kč 62 11 pro C e sní s o udp rv és t o I i c e rozsudkem ze
dne 18. června 1921 zaDlítl. O ů vod y: V rozepři jedná se ů otázku,
zda zatížení žalobce ve sporných dvou položkách se mělo provésti v té
či oné měně. Ze skutkové po.dstaty plyne, že mezi stranami byl poměr
komisionářský, ze kterého jest žalobce povinen dle čl. 371 obeh. zák.
žalované vše nahraditi, co za něho vynaložila. Žalobce mylně okolnost
že kup svého času 'byl proveden ve Vídni 'před provedením měnové roz~
luky, uvádí v~ spojení s napotomnÍ měnovou rozlukou v ten smysl, že
obe ony polozky Rouze ve měně rakouské měly býti započítány, a jím
honorovány. Právního významu tato "pojitost nemá a jinaký (hospodářský) její význam jest nerozhodným. Obě pasivní položky tvoří
v rámci kontokorentního spojení žalobcův dluh, který, jelikož žalobce
bydlí v oblasti Československé republiky, kele ohledně něho jest podle
čl. 324 obch. zák. plniště, jest platiti podle §u 6 zákona ze dne 10. dubna
1919 čís. 187 sb. z. a n. v Kč, nebo-li jinak řečeno, dluh žalobcův tak
jak v době vzniku nové československé měny tu byl, nutno platiti
v této nové měně. Okolnost, že v obou odpočtech z února 1919 bylo podotknuto, že žalobce se zatěžuje na účtu vídeňských korun, nemá významu uznání, neboť ji nutno posuzovati podle času, o který se jedná
a ve kterém scházel základ pro urovnání poměrů, jak jej po té utvořil
zákon čÍs. 187) a sluší se uvarovati toho) vnášeti při posuzování v)r-
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,i:

znamu toho v únoru 191 9 učiněného zatížení ohledně směru projevené
vůle do věci pojmy a.Dhledy, které o mnoho později se vytvořily. Obě
strany odvolávají se dále na to, že stanovisko ve sporu hájené bylo odpúrcem výslovně uznáno. žalobce tvrdí, že krátce po tom, když kontokorent obdržel, odebral se k řiditeli žalované strany W -ovi, který na
jeho námitky zavolal prokuristu P-a a v jeho přítomnosti ho upozornil
na to, že kontokorent není správným a požádal- žalobce, by se o záležitost nestaral, že sám vše už napravÍ. Již z obsahu tohoto tvrzení jest
patrno, že takovéto ukonejšení jest provázeti veškerými pochybnostmi
ohledně určitosti tohoto projevu (§§ 869, 1380 obč. zák. neb 1376, 861
obč. zák.) a obzvláště ohledně vůle v tomto projevu poskytnouti právní
závaznost a nebylo proto o něm důkoz prováděti. Žalovaná strana naproti tomu tvrdí, že vyúčtování v Kč se stalo na základě žalobcova
uznání, které v tomto směru vůči řiditeli W -ovi učinil, ba na výslovnou
žádost žalobcovu, by zatížení jeho v obou položkách bylo provedeno ve
měně československé. Jelikož však stačí použíti zákona místa platebního, nebylo třeba hledati základnu pro rozřešení sporu ve smluvní dohodě stran. Žalobce neprávem žádá pro obě sporné položky výjimečné
posuzování ohledně měny, ve které by závazkům svým mohl dostáti, a
byla proto žaloba zamítnuta. O d vol a c í s o u cl usnesením ze dne 3.
prosince 1921 zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by
o ní dále jednal a nový rozsudek vynesl. O ú.v o d y: V tomto případě
jde mezi stranami o poměr komisionářský. žalobce jest tudíž dle čl. 371
obch. zák. povinen, nahraditi žalované vše, co v jeho prospěch vynaložila, a též jen tolik a nic více. Poněvadž nyní je značný rozdíl mezi mě
nou rakouskou a československou, jde jedině o to, zda náhrada státi se
má ve měně československé či rakouské. Kdežto žalobce tvrd.í, že -pozastavil zaúčtování 106.1 90 K 90 h a 110.378 K 22 h v běžném účtu
v měně československé k jeho tíži vÍl či řiditeli žalované W-ovi, který
prokuristu P-a upozornil na nesprávnost kontokorentu a požádal žalobce, by se o záležitost nestaral, že sám~ž věc napraví, tvrdí žalovaná,
že žalobce v Ý s lov II ě uznal odpočty žalované a zejména zatížení jeho
korunami československými za správné a že kontokorentu neodporoval.
Obi' tyto pro posouzení věci důležité okolnosti nebyly vzaty dosud na
přetřes, ač se tak státi mělo již s ohledem na předložený žalobcem kontokorent, znějící na účet rakouských korun a aby se zjistilo, proč žalovaná prováděla odpočet v rakouských korunách. Tím zÍlstalo dosavadní
řízení tou měrou neúplným, že nedostává se soudu odvolacímu podkladu
p'ro .správné posouzení a rozhodnutí této pře. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i cena to rozsudkem ze dne 22. června 1922 žalobu zamítl, vzav za prokázáno, že asi v Červnu 1919 na žádost žalující strany
byly oba dva účty a to dnem 21. února 1919 z koupě zástavních listů
rak. úvěr. ústavu spojeny v účet jediný v ten smysl, že účet vídeňských
korun měl převeden býti na účet pražský (účet nikoli vídeňský) dále,
že po obdržení pololetního výtahu, když žalobce přišel k řiditeli T -ovi
s výtkou, že kupní cena za zástavní listiny má býti započítávána ve vídeňských korunácr, řiditel T. nařídil, neuznávaje nikterak předem
oprávněnost výtek žalobcových, aby se věc vyšetřila.
O cl vol a c i
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s o u rl rozsudek potvrdil. O II vod y: Mezi stranami jde o poměr komisionářský, na který ovše~11 nem~ ~li~u poměr ža~ov~,n~ k- je~ÍJ:l vídeň
ským subkomisionářůl1l, jezto VUČI temto ne.v.zcha~~]1 z,,;lobcl j,ako k~
mitentu ani nároky ani závazky. Pokud se tyce vza]emnych prav a naoků stran ze smlouvy, zejména pokud jde o povinnost žalobcovu vůči
: alované kotvící v ustanovení čl. 371 obch. zák., nelze přehlédnouti, že
~bě stral;y mají bydliště v tuzemsku, zde ta~é smlou':,a, podklad ža~ob
ního nároku tvořící, byla uzavřena a zde mela byh, z~lobc:m selnena:
S. těchto hledisek posuzovati nutno o!ázku, v lake mene nale~elo .zalobcl
')lniti obliaačnízávazek. V tom smeru nepravem se odvolava zalobce
s~ nařízent ze dne 6. února 1919 čís. 57 sb. z. a n. a ze dne 1. dubna
lľ919 čís. 167 sb. z. a n., neboť ono zakazuje převod pohledáv,ekva ú!,rad
z ciziny do tuzemska, niko~i t;dY.naopak, a druhe stanOVl, :;e učty,
jichž majitelé jsou na uzeml ,byval~ho Rak~~ska a Uhersk~ mimo obvod republiky československe, dluzno uzavnh ku dm 26. unora 1919,
a výplaty z nich nesmějí se díti v kolkovaných bankovkách. Předpo
klady těchto nařízení v tomto případě však spln~~y nejsou, nejd~ ~ni
o převod pohledávky z ciziny do tuzen;ska, am o ucet maytele ~ydh~lho
mimo obvod republiky československe a nelze proto onech nanzem na
tento případ použíti. Poněvadž cena koupenýc~ pro ž~lobce p~pírů byla
ve Vídni žalovanou ihned uhrazena, vzmkla zalovane prah zaJqbcl ze
smlouvy, s ním v tuzemsku uzavřené, pohledávka dle daného st~~u věCI
v tuzemsku splatná která dle zákona ze dne 10. dubna 1919 CIS. 187
sb. z. a n. jinak p1a~ena býti nemůže, než ve měně československé; když
tedy žalovaná zaúčtovala žalobci v kontokorentech 106.190 K 90 h ,a
110.378 K 22.h ve měně československé, neodporUje to al1l tomuto zakonu, ani smlouvě.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
v

O

Ů

vo ,dy:

ODvoláni s hlediska uplatňovaných důvodů čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s.
není oprávněným. V tomto sporu jde jedině o otázku, zda žalovaná
banka, koupi vši na žalobcův příkaz ve Vídni dne 7. a 13. února 1919
cenné papíry (4% zástavní listy Rakouského ústavu pro úvěr pozemkový) za peníz, rovnající se žalobnímu nároku, byla j~ko komlswnář,ka
oprávněna žádati na žalobci jako komitentu ve smyslu cl. 371 obch. zak.
náhradu v k o run ách čes k o s loven s k Ý cha zaúčtovati si
v těchto korunách v kontokorentu svou vzájemnou pohledávku k tíži
~alobcově, jak ona tvrdí, či zda směla žádati na něm· náhradu jen ve
staré měně rakousko-uherské po případě v n o v é r a k o u s k é
měn ě, jak tvrdí žalobce a jak také náhradu dáti jest ochoten. SpOrnou
jest tedy jen otázka měny, nikoliv číselná výše vzájemných pohledávek.
žalobce spatřuje nesprávné právní posouzení věci v tom, že odvolací
soud vyloučil pro tento případ použití vládního nařízení ze dne 6. února
191 9 čís. 57 sb. z.a n. a ze dne 1. dubna 1919 čís. 167 sb. z. a n., vysloviv, že ono nařízení platí jen pro převod pohledávek a úhrad z Ciziny
do tuzemska, nikoliv naopak, dále v tom, že odvolací soud nedbal nac
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řízení ze dne 6. února 1919 čís. 57 sb. z. a n. ani při posouzeni otázky,
zda žalovaná banka byla oprávněna, svým videňským subkomisionářům kupní cenu za cennéjJapíry na svém tuzemském účtu k dobru při
psati, a že nepřikládal váhy té okolnosti, kolik a v jaké měně žalovaná
banka svým subkomisionářům ve Vídni skutečně zaplatila; konečně
v tom, že odvolací soud, právě tak jako soud prvé stolice, pokládal za
nerozhodné, že plivodní žalobcovo zatížení podle zprávy žalované banky
ze dne 15. února 1919 stalo se výslovně na účtu »korun videňských«.
Avšak ve všech těchto směrech posoudil odvolaci soud věc po stránce
p(ávní správně. Schváliti nutno jeho názor, že nařízenim ie dne 6.února
1919 čis. 57 sb. z. a n. zakázán byl jen převod peněžních pohledávek
z ciziny do tuzemska, nikoliv naopak, a že nařízení ze dne I. dubna 1919
čís. 167 sb. z. a n. týká se jen ííčtů, jiChž majitelé byli Má území bývalého
Rakousko-Uherska mimo obvod republiky československé, že však
v tomto případě předpoklady těchto nařízení splněny i1ejsou. Odvolací
soud převzal skutkové zjištění procesního soudu, že žalovaná banka
koupila v první polovici února 1919 pro žalobce cenné papíry, o které
tu jde, od bankéře Edmunda O-a ve Vídni a od U, Bank ve Vídni, že
kupni ceny za tyto papíry připsány byly v kontokorentech oněch lirem
k tíži žalované banky, že ona toto zatížení uznala a kupní cenu uvedeným firmám ve svých účtech val u t o u z e cl n e 21. ú nor a 1919
k dobru připsala a je o tom zpravila. Tyto okolnosti uvedeny jsou také
v jednacím protokole ze dne 22. června 1922 jako mezi stranami n es por n é. Mezi žalobcem a žalovanou bankou jde tedy o poměr čistě
komisionářský, jak oba nižší soudy správně rozpozn21y a jak sám žalobce ve spisu odvolacím uznal a v podstatě i ve spisu dovolacím
uznává. Jest tedy nepochopitelno, proč žalobce teprve nyní v dovolání
nadhazuje otázku čl. 376 odstavec třetí obch. zák. a tvrdi, že byl oprávněn považovati žalovanou za samokontrahentku. Tato okolnost nebyla
by způsobilou zjednati žalobci úspěchu, protože by byl koupil papíry
od p r a ž s k é banky v P r a z e, tam by musil kupní cenu zaplatiti a
nic by mu do toho nebylo, kde si banka cenné papíry opatřila. Netřeba
tedy ani zkoumati, zda nejedná se o nepřípustnou novotu ve smyslu
§§ 482, 504 a 513 c. ř. s. Jako k o m i s i o n á ř ce příslušel žalované
bance nárok, aby jí žalobce vynahradil vše, co za něho vynaložila (čl.
371 obch. zák.). Tím, že žalovaná banka kupní ceny za zástavní listy,
kterými sama v běžných účtech svých vídeňských subkomisionářů byla
zatížena, ve svých účtech k dobru subk0111isionářu valutou ze dne 21.
února 1919 připsala, vy n a I o ž i I a tyto peníze za žalobce a to v tehdejších ještě co do měny nerozdělených korunách rakousko-uherských.
Z toho již jest také zjevno, že není tu neúplnosti řízení, kterou dovolatel
. spatřuje v tom, že nebyl proveden jím nabídnutý důkaz obchodními knihami žalované banky o tom, že prý' skutečné vyrovnání kupní ceny mezi
vídeňskými prodateli a žalovanou bankou stalo se až po rozluCe měny
v nové rakouské měně. Nehledě k tomu, že podle jednacího protokolu
ze dne 22. června 1922 ne n í s por u mezi stranami o tom, že e I e kt i v n í placení mezi žalovanou bankou a jejími prodateli provedeno nebylo, přehlíží dovolatel také, že mezi žalovanou bankou a jejíliii "ubko-
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misionáři byl poměr kontokorentni, při kterém jde o celou řadu pohledávek a vzájemných pohledávek z obchodního spojení, při kterém vzájemné, pravé a splatné peněžni pohledávky postupně se vyrovnávají a
pří kterém teprve ke konci účetního období se zjistí, v čí prospěch 'vybývá pohledanost jako samostatná pohledávka (čl. 291 obch. zák.).
Zůstalost jest tedy výsledkem súčtovaných již nárokli a vzájemných nároků za celé účetní období. Tím, že kupec připiše k dobru svému spolukontrahentu v běžném účtě určitou položku, kterouž sám byl v jeho účtě
zatížen, jest položka tato v mezích vzájemných nárokli uhrazena a při
jde v úvahu již jen jako článek celého obchodniho spojení při zjišťováni
zůstatku na konci účetního období. Ať již v projednávaném případě objevil se při nejbližšim súčtování zůstatek ve prospěch žalované banky,
nebo jejích subkomisionářů, vždy byly kupní ceny, o které tu jde, zapraveny již dnem 21. února 1919 tím, že v kontokorentním
účtu subkomisionářů připsány byly bance k tíži a že banka navzájem
ve svém účtu připsala je svým spolukontrahentUm k dobru. Tomuto postupu nebylo na závadu ani nař, min. lin. ze dne 25. únOra 1919 čís. 86
sb. z. a n., zakazující v §u 12 odst. IV. převody z účtu na účet z ciziny
a do ciziny, ježto působiti začlo teprve ode dne 26. února 1919. Z toho,
co posud vyloženo, jest dále zřejmo, že ani vládního nařizení ze dne 6.
února 1919 čís. 57 sb. z. a n" ani vládního nařízení ze dne 1. dubna 1919
čís. 167 sb. z. a n. nelze na tento případ použíti. Nařízení čís. 57! 1919
zakazuje převod soukromých peněžních pohledávek a jakýchkoliv
úhrad do úze m í republiky Československé, pokud pohledávka jest
splatna v korunách, a vyzdvihuje zvláště peněžní pohledávky z p r odej ů cen n Ý c hpa p í r ů, provedených mimo územ i republiky Če
skoslovenské. Zákaz ten postihuje ovšem nejen převody elektivní, nýbrž i převody v běžných účtech, ale o takový případ převodu z cizozemska do územi republiky Československé zde nejde, jak bude dále
dolíčeno. Účelem nařizení bylo, by před rozlukou měny nehrnuly se do
území republiky Československé úhrady v bankovkách, znějících na koruny rakousko-uherské, které po provedení rozluky byly by se staly korunami československými, a aby nebyly převáděny z ciziny do tuzemska
peněžní pohledávky" splatné v rakousko-uherských korunách, které po
rozluce měny bylo by' bývalo nutno v korunách československých zaplatiti. Jak z doslovu, tak z úmyslu nařízení jest zjevno, že slov »z prooejů« voleno bylo··v protívě ke slovu »z koupí«, neboť jen pro prodatele vznikne pen ě žní pohledávka na zaplacení kupní ceny, kdežto
pro kupujícího vznikne jen nárok na vydáni koupeného předmětu.
Úmysl jest tedy jasný; mělo býti zabráněno tomu, by na mistě cenných
papírů, které by z Československé republiky do ciziny byly pro dán y,
nevrátily se úhrady ve znehodnocených bankovkách, které okolkováním
s.taly by se československou měnou. Nařízení chtělo jen zabrániti pří
hvu nekolkovaných bankovek, nebo peněžních pohledávek znějících na
starou korunovou měnu, nechtělo však brániti přílivu cenných papírů
z ciziny do tuzemska a odlivu bankovek z tuzemska do cizozemska.
V tomto případě měly vplynouti do republiky Československé, cenné papíry, které cizozemec tuzemci prodal a měla peněžní úhrada za ně dána
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býti z tuzemska do cizozemska, což bylo jen v zámyslech nařízení. To
platí plnou měrou také pro poměr žalované banky k jejím vídeňským
subkomisionářům, neboť i tam tuzemská banka koupila cenné papíry
od cizozemců a dal a z a ně peněžní úhradu. Když tedy žalovaná
banka připsala· vídeňským firmám jejich kupní pohledávky na svém
účtu k dobru, nestaly se tyto pohledávky pohledávkami tuzemskými,
tím nebyla do tuzemska žádná úhrada a žádná pohledávka převedena,
nýbrž byl tím jen způsobem účetnickým vypořádán dluh tuzemské
banky vůči cizozemským věřitelům, což zase bylo v zámyslech nařízení
čís. 57/1919. Tím padají všechny vývody dovolacího spisu o tom, že
každá koupě předpokládá prodej a naopak. Správnost tohoto názoru
plyne iz těchto úvah: Kupní cena za papíry, jež žalovaná koupila jako
komisionářka pro žalobce ve Vídni, byla splatna ve Vídni dne 21. února
1919, tedy v době, kdy jak v Rakousku, tak i v československé republice platila táž měna, t. j. měna rak. uher. korun. Kdyby byla žalovaná
dne 21. února 1919 ve Vídni svým subkomisionářům e f e k t i vně vyplatila kupní cenu v korunách rak. uher., byl by jí jako komisionářce
proti žalobci příslušel stejný, dne 21. února 1919 splatný nárok na stejnou částku korun rak. uherských. Tu pak byla dvojí možnost: Buďto
by byl žalobce hned, ještě před měnovou rozlukou zaplatil žalované
dlužnou kupní cenu v tehdejších korunách rak. uher. a v tomto případě
byl by se jeho majetek zmenšil o částku korun rak. uh., kterou nemohl
později přeměniti na Kč, takže výsledek placení byl by býval týž, jako
kdyby byl zaplatil v Kč. Nebo by nebyl zaplatil žalované hned, nýbrž
teprve po měnové rozluce a tu by se byl jeho dluh rakousko-uherských
korun podle §u 6 zák. z 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. přeměnil na
dluh československých korun. Žalobce nemůže se tedy důvodně za stížena pokládati, když žalovaná, nezaplativši kupní cenu efektivně ve
Vídni v korunách rak. uher., ve svých obchodních knihách i emu účto
vala za obstarané cenné papíry koruny českoslov., i kdy byv poměru
mezi žalovanou a jejími subkomisionáři vyúčtování po 6. únoru 1919
nebylo snad bývalo bezv~dným. Zdali účty fírem Edmunda G. a banky
U. ve Vídní podle §u I nařízení ze dne 1. dubna 1919 čís. 167 sb. z. a
n. byly k 26. únoru 1919 skutečně uzavřeny, čili nic, netýká se žalobce.
Jeho účet nebylo třeba uzavříti, protože bydlil v obvodu českosloven"
ské republiky. Pokud nižší soudy nepřikládaly rozhodujícího významu
doložce »účet vídeňských korun« v účtu ze dne 15. února
1919, kterážto doložka v účtu ze dne 12. února 1919 nepřichází, možno
odkázati na úvahy prvního soudu, že doložka tato nekryla nějaký proJev.určité vůle co do měn y za poměrů, jaké tehdy panovaly. Ježto,
jak shora dolíčeno, žalovaná banka jako komísíonářka za žalobce jako
komitenta ještě před rozlukou měny vynaložila zažalované peníze v korunách rakousko-uherských, a ježto obě strany mají v tuzemsku bydliště, v tuzemsku smlouvu uzavřely, a v tuzemsku jest také splniště
smlouvy (a to jak podle čl. 324, 325 obch. zák., tak i podle všeobecných
podmínek Pražské banky), přeměněn byl závazek žalobcův, znějící na
koruny rakousko-uherské podle §u 6 zák. ze dne 10. dubna 1919 čís.
187 sb. z. a n. na koruny československé, takže žalovaná b?nka byla

oprávněna

v

těchto

korunách si svoji vzájemnou pohledávku

zaúčto

vati.
čís.

2962.

Doznání (uznání) dluhu jest samostatným
(Rozh. ze clne 25.

září

důvodem

zavazujícím.

í 923, Rv J 394/23.)

žaloba o 8333 Kč bvla zamítnuta s o u d Y vše c h
N c j v y Š š Í s o II d uv~dl v

tří

s tol i c,

důvodech:

Námitka žalobcova, uplatňovaná v,dovolánÍ) že doznání není samostatným důvodem zavazujícím, není oprávněna, neboť smlouva doznávací není pouhým doznáním skutečnosti, n)'bfŽ má povahu disposice
o právním poměru, právě tak jako narovnání (§ 1396 obč. zák. a zákon
ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák.). Takovouto uznávací smlouvou jest zejména vzájemné súčtování (uznání súčtovaného souhrnu),
jako v tomto případě.
čís.

2963.

Výživným nemanželského dítěte ve smyslu §u 166 obč. zák. jest
nárok na stravu, šatstvo a výchovu dítěte. Bylo-li otci rozsudkem uloženo, poskytovati nemanželskému dítěti výživné a otec dle rozsudku plnil, nemůže.se třetí osoba, jež přispěla dítěti na ošacení a výchovu, domáhati na otci náhrady.
rozuměti

(Rozh. ze dne 25.

září

1923, Rv I 474/23.)

. Rozsudkem ze dne 21. dubna 1920 byl uznán nemanželský otec povinným platiti na výživu dítěte 200 Kč měsíčně, kteroužto povinnost pak
řádně plnil. Vynaloživši na opatření šatstva, obuvi a hraček dítěti
4947 Kč, domáhala se nemanželská matka náhrady jich na otci z dů
vodu §u 1042 obč. zák, žaloba byla zamítnuta s o u d y. vše c h t ří
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude Ol z těchto
důvodů:

Dovoláni nelze přiznati oprávnem. Tvrzení dovolání, že 'žalovaný
byl rozsudkem ze dne 1. dubna 1920 uznán povinným platiti své nemanželské dceři toliko výživu a nikoli příspěvky na ošacení a vychování, neodpovídá zákonu. Právem poukazují nižší soudy k tomu, že zákonný pojem výživného test vyložen v §u 672 obč. zák., dle něhož se
pod pojmem výživy rozumí strava, šatstvo, byt a ostatní potřeby. § 672
obč, zák. mluví sice o odkflzu výživy, ale ustanovení to dlužno vztahovati na všecky případy, ve kterých zákon užívá slova výživa (výživné),
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jako v §§ 139 a 166 obč. zák. Přiznává-li § 1b6 obč. zák. nemanželskému
děcku proti otci nárok na přiměřené' v)rživné, vychování a zaopatření,
dluž,:o tím rozuměti právě nárok na stravu, šatstvo a příbytek, pak vychovaní a zaopatření. Odsouzen-li tedy žalovaný oním rozsudkem,
aby platil na výživném dítěti 200 Kč měsíčně, měly, jak správně uvedly
n~žší soudy, býti hra-,~ny veškeré výlohy výživy a ošaceni i výchovy
decka a nelze ze znem rozsudku po právu vyvozovati, že tím nebylo
stanoveno, jakým penízem má nemanželský otec přispívati na ošacení
a výchovu dítěte. Jest proto nárok žalobkyně na náhradu nákladu, který
vynaložila na dítě, neodůvodněn. Dle §u 1042 obč. zák. může ten kdo
za jiného učinil náklad, který by tento po zákonu byl povinen uČiniti,
~ len e u čin i I, žádati náhradu tohoto nákladu. V tomto případě však
zalovaný nemanželský otec, učiniv na dítě náklad, jenž mu dle zákona
?Xl. r?zsu;Jk~m ulož,;,n,d0.stál své povinnosti a nelze tedy o žalobkyni
nCI; ze ucmrla za neho nakIad, ]e]z by on byl povinen dle zákona uč init~ a len e u č i II i I. Učinila-Ii žalobkyně na dítě nějaký náklad, jehoz náhrady se domáhá, učinila jej na vlastní vrub a musí ho nésti ze
svého.
čís.

2964.

. • Převzal-Ii spoludědic celou pozůstalost dle inventáře, ručí za dluhy,
Jez ~ebyly pojaty do inventáře, jen svým dědickým podílem.
(Rozh. ze dne 25. září 1923, Rv

i

477/23.)

K pozůstalosti po Ottu S-ovi přihlásila se pozůstalá vdova Barbora
B-ová z dědické smlouvy k [Jolovině pdiůstaJosti, s výhradou inventáře
k druhé polovině pak vzdálenější zákonní dědicové. Dle dědického narovnání z,; dne, 18. února 1921, poručnickým soudem schváleného, pře
vzala pozustala vdova Barbora B-ováod spoludědiců veškerou movitou
i nemovitou pozůstalost proti tomu, že zaplatí veš ker é p o z Ů s t alos t n í d I u h y a poplatky, jež za příčinou projednání pozůstalosti
byly nebo budou vyměřeny včetně reálného poplatku a případné dávky
zr;;a]etku a přírůstku na majetku, která pozůstalosti Otty B-a bude vyn;,erena" a že vyplatí odstupujícím spoludědicům dědické podily. Žalobě,
]IZ domahal se pak nezl. Antonín N .. na Barboře B-ově plnění výživného
300. Kč měsíčně, tvrdě, že zůstavitel byl jeho nemanželským otcem, vyh?vel pro C e sní s o u cl p r v é s tol i c e potud, že, zjistiv zůsta
VItelovo otcovství, přiznal žalobci 150 Kč měsíčně. D ů V o 'd y: Dle
§u 821 obč. zák. ručí žalovaná za pohledávky věřitelů pozústalostních
pouze dle poměru dědického svého podílu, tudíž pouze co do poloviny
ČIsté pozústalosti, jí odevzdané, kdežto ostatní dědicové ručí dle svých
podilú .a nemá dědické narovnání mezi dědici vůči věřitelírm, tedy ani
oprotr zalobcl právního významu. Tvrdí-Ii proto žalobce, že má potřebu
měsíční výživy 300 Kč, byla by dle toho pasivně legitimována žalovaná
pouze co do 150 Kč měsíčně, kdyby pozůstalostní polovina žalované
na to stačila. Jelikož však žalovaná nedala svolati dle §u 813 obč. zák.
věřitele tl0zústalosti, ručí jim žalovaná přes dědickou přihl;íšku s vý-

hradoLl inv~ntáře celým svým jměním tou měrou, kterou by věřitelé
byli obdrželi k zaplacení svých pohledávek, kdyby pozůstalosti dle zákonitého pořadí bylo použito k uspokojení věřitelů, Neručí proto žalovaná za 150 Kč měsíční výživy toliko polovinou pozůstalosti, nýbrž celým svým jměním, t. j. i druhou polovinou, do pozůstalosti nepojatou,
a žalované z vlastního titulu vlastnictví náležející, pokud by pozůsta
lostní polovina nedostačila (§ 815 obč. zák.). O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobce, vyhověl však odvolání žalované potud, že
uložil jí platiti žalobci 150 Kč měsíčně jen, pokud stačí polovice pozů
stalosti případší jí po Ottu B-ovi. D ů vod y: Odvolání žalobcovo je
neodůvodněné. Názoru jeho, že žalovaná, převzavši od spoludědiců narovnánim ze dne 18. února 1921 celou pozůstalost po Ottu B-ovi proti
tOI11U, že zaplatí veškeré dluhy, ručí dle §u 1405 obč. zák. i za vyživovací
dávky, které by měli platiti ostatní dědicové, soud odvolací nesdílí, neboť žalobcův nárOk na výživné při pozůstalostním jednání vznesen nebyl, nebyl také do inventáře mezi dluhy pojat a nebylo také o něm při
narovnání dědickém jednáno. Převzala-Ii žalovaná veškeré dluhy, byly
tím míněny dluhy, v inventáři sepsané, a nikoliv i dluhy, které dědicům
známy nebyly a na něž při jednání o narovnání nepomýšleli. žalov<lná
přihlásila se k polovici pozůstalosti s výhradou inventáře jako dědička
a byla pozůstalost toliko jednou polovicí odevzdána, ručí proto za dluhy
a břemena pozůstalostní toliko dle míry a do výše svého dílu dědického
(§ 821 obč. zák.), to jest toliko jednou polovicí pozůstalosti, jí jako
dědičce po Ottu B-ovi připadlou. Soud prvé stolice, Uznav vzhledem
k pozůstalému majetku po zemřelém nemanželském otci Ottonu B-ovi
výživné celkem 300 Kč měsíčně za přiměřené, posoudil věc po stránce
pr~~ní zcel~ s~r~vně, odsoudiv žalovanou ku placení toliko polovice,
totrz 150 Kc meslčně. Naproti tomu dlužno přisvědčiti žalované, že ne~právným jest názor soudu prvé stolice, že žalovaná ručí za výživné,
lak bylo soudem stanoveno, tedy v tomto případě za výživné 150 Kč
měsíčně, celým jměním beze všeho obmezení. Dle §u 815 obč. zák. na
jehož ustanovení se soud prvé stolice k odůvodnění svého názoru odvolává, jest dědic, opomene-Ii svolání věřitelů soudem, práv věřitelům
ačkoli se byl výminečně k dědictví přihlásil sice veškerým svým jmě~
ním, avšak toliko v té míře, jak byli by věřitelé zaplacení došli, kdyby
dle zákona byli z pozůstalosti zaplaceni bývali. Z tohoto zákonného
předpisu jest patrno, že dědit výminečně k dědictví se přihlásivší, ručí
věřitelům pozůstalostním i v případě vzpomenutého svolání věřitelů
toliko za tu částku, kterou by ohdrželi, kdyby pozůstalostní jmění bylo
upotřebeno k uspokojení jich dle zákonného pořádku t. j. dle předpisů
úpadkového řádu; dědic ten neručí tudíž svým jměním neobmezeně za
celou po~ledávku věřitelovu bez ohledu na výši pozůstalostního jmění,
pk m)'lne soud prvé stolice se domnívá, nýbrž toliko pokud stačí jmění
pozůstalostní, jemu připadlé.
N e j v y Š š í s o ud nevyhověl žalobcovu dovolání.
Důvody:

I?ědi,ckým narovnáním•.nezamýšlela ž,alovaná převzíti veškeré dluhy,
ktere by se kdykolr pozde]! vyskytly. To vyplývá z toho, že narovnání
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uzavřeno

po

předchozím

sepsáni

pozůstalostního inventáře

a že

mu předcházela úmluva stran ze dne 12. června 1920, na kterou bylo při
projednání pozůstalosti poukázáno, když se kladl důraz na to, že se pře
dem pozůstalost odhadne a pak teprve pozůstalá vdova i druhou polovici
pozůstalosti převezme a dědicům jich podíly v penězích vyplatí. Sepsaný
inventář pozůstalostní, jenž sloužil za základ odhadu pozůstalosti, obsahuje soupis tehdy známých aktiv i pasiv pozůstalostních, a dle něho
byla vypočtena čistá pozůstalost a stanoveny i dědické podíly. Žalovaná převzala celou pozůstalost na základě tohoto inventáře, s aktivy
i pasivy. Jako kupní předmět jeví se býti aktiva v inventáři seznamenaná, jako úplata převzetí zjištěných dluhů a převzetí poplatků a obnosů tvořících čisté dědické podíly. Ohledně dědických poplatků se
výslovně podotýká, že to maji býti poplatky již vyměřené, jakož i ty,
které budoucně budOl! vyměřeny, kdežto ohledně dluhů takový poukaz
na dluhy, jež by se v budoucnosti teprve objevily, schází. Též není smírem řečeno, že pozůstalá vdova přejímá i takové části pozltstalosti,
které by se vyskytly později. To by byl nemohl ani poručenský soud
ohledně nezl. dědicú schváliti. Nebyla tedy pozústalost jako celek tímto
narovnáním

I
li
I

převedena) čímž právě

se Iíší takovéto

dědické

narovnání

od koupě dědictví (§ 1278 obč. zák.), kde kupitel nastupuje úplně na
místo dědice. Právě proto nejedná se zde o koupi dědictví, nýbrž pouze
o koupi zná m Ý c 11 aktiv pozůstalostních, a o převzetí veškerých
zná 111 }' c h inventovaných dluhů pozůstalostních a nikoli těch, na něž
strany vůbec mysliti nemohly, poněvadž o nich nevěděly (§§ 1389
a 1409 obč. zák., pak §§ 186 a 187 III. dílčí novely k obč. zák.). Lhostejno proto, zda se stalo svolání věřitellt pozůstalostnich (§ 813 obč.
zák.) čili nic. Zažalovaná pohledávka výživného nebyla, jak nesporno,
mezi dluhy pozltstalostní v inventář pojata, neboť nebyla tehdy známa.
Nemůže tedy žalobce proti žalované jakožto kupitelce dědictví činiti
nároky na plnění celého výživného, celou pozLIstalost postihujícího, leč
toliko na plnění jeho polovičky, postihující její polovičku pozůstalosti,
která jí jako dědičce připadla, poněvadž se zde nejedná o koupidédictví po rozumu §u 1278 obč. zák., nýbrž o kup jmění dle inventáře
pozůstalostního. Právem tedy uznal soud odvolací, že žalobci nepří
sluší právo domáhati se na žalované zaplacení celého výživného, leč
toliko jeho polovice.
čís.

2965.

Zákon o ochraně nájemců ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n.
Nerozhoduje, kým bylo něco poskytováno nebo· slibováno, nýbrž
rozhodným jest, že se tak stalo vůči osobám v §u 14 zák. uvedeným.
Lhostejno, jak příjemce s poskytnutou úplatou naložil.
(Rozh. ze dne 25.

září

1923, Rv 1 860/23.)

žalobce měl najatý byt a krám v domě, jenž patří prvému a druhému žalovanému a jehož správcem jest třetí žalovaný. Poněvadž obchodu se nedařilo, prodal jej žalobce manželúm H-ovým. Správce domu

ouepřel však souhlas ke vstupu manželů H-ovJ'Ch do smlouvy nájemní
a přivolil k tomu teprve. když mu žalobce za tento souhlas záplati!
7.500 Kč. Na základě §§ 14 a 31 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275
sb. z. a n. domáhal se žalobce vrácení 7.500 Kč na obou majitelích
domu i správci domll. Žalovaní namítli započtením vzájemnou pohledávku 15.000 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalohě vyhověl, uznav nárok žalobní po právu, vzájemnou pohledávku žalovaných však za promlčenu. O cl vol a c í s o u d žalobu zamítl. O Jlvod y: Odvolací soud, přezkoumav rozsudek prvého soudu v rámci
odvolacích důvodů, nesdíli právní jeho názor, že jest žalobce dle
§u 14 zákona ze dne 8. dubna 1920 čís. 275 sb. z. a 11. oprávněn, požadovati zpět 7.500 Kč. Ustanovení §u 14 zákona má chrániti nového nájemníka jednak vLIči posavadnímu nájemníku zákazem
odměny za postoupení bytu, jednak proti pronajímateli zákazem odměny za pronájem bytu a konečně proti sprostředkovateli při ujednání
nepřiměřené odměny za sprostředkování nájmu (odstavec druhý §u 14).
V tomto sporu nový nájemník není vůbec stranou, nýbrž žaluje posavadní nájemník prvé dva žalované jako vlastníky domu a třetího žaloe
vaného jakožto pronajímatele, který nedovolené právní jednání vyvolal.
na vrácení částky 7.500 Kč z 25.000 Kč, novým nájemcem pro žalobce
v advokátní kanceláři třetího žalovaného složených. Při tom však žalobce přehlíží, že tento třetí žalovaný není vůbec pronajímatelem, neboť
zákon v odstavci druhém §u 14 použil tohoto označení proto, by jím
zasažen byl nejen majitel domu při nájmu, nýbrž i pronajímající nájemník při podnájmu, o nichž obou také mluví prvý odstavec téhož §u.
Proto mohl by třetí žalovaný přijíti v úvahu pouze v povaze sprostřed
kovatele a vyznívá proti němu žalobní nárok již proto na prázdno, že
ve sporu není ani tvrzeno, že za své sprostředkování vůbec přijal ně
jakou, na tož pak nepřiměřenou, odměnu vc smyslu druhého odstavce
§u 14 ci!. zákona. Pokud tento žalovaný jednal jménem majitelt1 domu
a jim zažalovaný peníz pokud se týče 5.500 K odevzdal, jeví právní
jednání účinek nikoli vůči němu jako zmocněnci, nýbrž proti nim jako
zmocnitelům (§ i017 obč. zák.) a jest žaloba proti němu každým způ
sobem pochybena. Když tu není nároku na vrácení ve smyslu §u ! 4
?dst~vec třetí cit. zák., zbývá jen uvážiti, zda . nepřísluší žalobci obycejna kondlkce ob turpem causam ve smyslu §u 1174 obč. zák. .proti
majitelům domu jakožto pronajímatelům, pro něž žalovaný peníz byl
přijat, poněvadž by se přece jen jednalo o smlouvu zakázanou a proto
dle §u 879 obč. zák. nicotnou. Ani k této otázce nelze při svědčiti neboť
ža~oba sama p,řipouští, že žalobce souhlasil s tím, hy řečený p~níz jakozto ~dstupneo ,byl vyplacen ~ tu ~jJe ,výslovného ustanovení §u 1174
??č. ~ak. nemllze ten) kdo ved0111c neco k- zakázanému jednání dal,
:adatr, by m~ t?, bylo ~ráceno. Kdyby to však nebylo »odstupné«, jak
zalo~a11l namlta]l, nybrz peníz ten určen by byl k tomu, by nový nájem11lk nemusel platiti vyšší činži, nebyl by žalobcův nárok na vrácení
7.,500 Kč s j'řísl. vůbec opodstatněn, když s výplatou peněz těch byl
sam sr?~u:,nen. Slušelo tedy žalobu proti všem třem žalovaným zamítnou!!, Clmz stalo se bezpředmětným započtení vzájemné pohledávky.
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, N e j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
vec prvemu soudu, by ji vzhledem k namítané započtením vzájemné
pohledávce znovu projednal a rozhodl, a uvedl v otázce, o niž tu jde, v
důvodech:

Dov?lání, v němž jsou uplatňovány dovolací důvody §u 503 čís. 3
a ~ c; r. ~., Jest o~od:tatněno již proto, že věc nebyla posouzena po
pravl11 strance s);ravne .. Dle prvniho odstavce §u 14 zákona ze dne
s.. dubn,a 1920, cls',,275 sb. z. a n. jest zvýšení nájemného nebo podnaJemneho s vedlejslml poplatky nebo jiné úplaty bez svolení úřadu
P?kud ho podle tohoto zákona je třeba, neplatné. Aby tento předpi~
zakona neby} .obcházen a aby zabráněno bylo všem pletichám, jimiž
by ~e tak statr mohlo, stanoví odstavec druhý tohoto paragrafu že zafoveze~a JS~u, veš! e r á právní jednání, kterými do s' a vad 'n í n áJe mnl k dava sob,;, nebo někomu jinému něco poskytovati nebo slibov~~1 za postou~e~1 bytu nebo v souvislosti s tím, ncbo kterými p r on a J In~ a tel .da,va p~skytovati nebo slibovati mimo nájemné sobě
n:bo ne~O!-"u Jlllemu neco za to, že pronajímá byt, nebo kterými si
ne,kdo d~v~ P?skytovatr nebo slibovati nepřiměřenou odměnu za sprostredkovam najmu, - a odstavcc třetí, že co bylo plněno proti těmto
ustanove~ím, může býti požadováno zpět se zákonnými úroky a že
t~hoto narok,u na vráceni nelze se předem zříci. Tato ustanovení jsou
razu zc;la ~se?becnéh? .a to proto, by jimi postiženo bylo každé tam
~vede?e pr~vl1l jednanl, .r. kdy~ snad na první pohled nemělo účelu zvýSIÍ! ,naJe~n: nebo, podnflJemne, neboť nelze pochybovati o tom, že tak~~e pravlll )el:nam muže ve svých důsledcích snadno býti na újmu
najemCI, jenz mel býti chráněn zákonem ze dne 8. dubna 1920 čís. 275
sb. ~. ,a, n., tak na příklad, kdyby dosavadní nájemník na n~vém náJemc~ zadal odbytné o nebo větší odbytné právě proto, že pronajímatel
na nem za to, by svuj dosavadní byt neb obchodní místnost mohl pře
~echati třetí osobě, totiž novému nájemníku, sám žádá odbytné, anebo
ze se dosavadní nájemník toho ať již důvodně ať bezdůvodně domnívá.
Zda bylo tomu tak i v tomto případě, netřeba vzhledem k tomu, co
shora uvedeno, zkoumatI. Nerozhoduje, kým bylo něco poskytnuto nebo
shbeno, rozhoduje, že se' tak stalo vůči osobám v §u 14 citovaného zákona, u;redeným a za účely tam vyznačenými, zákonem zapovězenými,
a prave proto tento zákon v odstavci třetím §u 14 toliko stanoví že
to,' co bylo p~~ěno pr.~ti před~~ozím ustanovením, může býti pož~do
v~no zpe~, anlz by ?lIze oznacll osoby k tomu oprávněné. Vnášeti do
zak~na n~co, co v nem obsaženo není, totiž že v §u 14.(2) shora uvedeneho zako;,a, uvedená právní jednání jsou neplatna jen tehdy, stalo-li
se poskytovanl"nebo slIbování novým nájemníkem, jak to činí odvolaCÍ
so~d, jest o nepnpustno. Není tudíž pochyby, že zažalovaný nárok po
pr~vu pozusta~~ ! ,že, žalobci přísluší, neboť )esyt prvním soudem zjisteno a toto zJlstem prevzal I odvolacl soud ,ze zalovaný jako správce
~omu dal sobě a prvním dvěma žalovaným zaplatiti 7500 Kč z a to,
ze byt a obchod, dosud pronajatý žalobci, pronajímá nynějším man-

želům H-ovým. Nárok ten jest po právu i proti třetímu žalovanému Dru
S-ovi, neboť odvolací soud sice správně vyslovil, že třetí žalovaný není
pronajimatelem, ježto byt a obchod nepronajal jménem vlastním, a že
se mu tedy nedostává ve sporu tomto pasivního oprávnění k žalobě,
avšak přehlíží, že námitka tato žalovanou stranou nebyla učiněna a že
k ní nelze přihlížeti z moci úřední. Jak žalovaní, pokud se týče třetí
žalovaný se 7500 Kč naložili, jest, jak správně vytkl první soud, docela
vedlejšim, rozhoduje, že zaplaceno bylo proto, by byl pronajat byt,
pokud se týče i obchodní místnost (§ 31 ciŤ. zákona), což dle toho,
co shora uvedeno, se nepochybně stalo.
čís.

2966.

Žaloba o bezúčinnost rozhodčího výroku. Důvodem čís. 5 §u 595
c. ř. s. nelze uplatňovati nedostatečnost odůvodnění výroku rozhodčího
soudu.
Ustanovení posledního odstavce §u 5 zákona o patentech ze dne
11. ledna 1897, čís. 30 ř. zák. jest donucovacího rázu.
V tom, že kdo měl dle smlouvy bezplatně přenechati společnosti
sr. o. patenty a dodatečné patenty, jichž nabude v budoucností, nelze
ještě spatřovatí vyloučení jeho z přiměřeného zisku z těchto patentů.
(Rozh. ze dne 25.

září

1923, Rv II 72/23.)

František B. uzavřel s Matějem S-em v roce 1908 smlouvu o využití
vynálezu. Patent byl získán na jméno a náklad Františka B-a, jenž jej
měl též využiti; ohledně Matěje S-a bylo podrobně stanoveno, co mu
přísluší při zcizení výrobního a prodejního práva, jakož i pro případ,
že František B. bude podle vynálezu sám vyráběti nebo se súčastní s vynálezem při jiném podniku. Pro spory ze smlouvy podrobili se smluvnici
neodporovatelnému rozhodnutí rozhodčího soudu. Užívaje svého práva
na využití vynálezu uzavřel František B. společenskou smlouvu se společností s r, o. Z., jíž přenechal bezplatně své patenty i dodatečné patenty a v níž byl ustanoven jednatelem. Ježto se mezi Františkem B-em
a Matějem S-em vyskytly neshody ohledně výpočtu toho, co příslušelo
Matěji S-ovi, podal tento žalobu u rozhodčího soudu, jenž mu přiznal
150.000 Kč. ŽaloQou na soudě domáhal se František B. bezúčinnosti
rozhodčího výroku, tvrdě jednak, že rozhodčí soud překročil meze svého
úkolu (čís. 5 §u 595 c. ř. s.), jednak že porušil právní předpisy donucovacího rázu (čís. 6 §u 595 c. ř. s.). O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c i s o u d z těchto d ů vod ů: Rozhodčí soud nepře
kročil mezí svého úkolu (§ 595 čís. 5 c. ř. s.). Lze připustiti, že ani rozhodčí soud nesmí jíti přes návrhy stran. Nerozhoduje však for m á 1 n·i
žalobni žádost, poněvadž v řízení před rozhodčími soudy není vůbec potřeba formální žalobu podati. Rozhodným jest s jedné strany obsah
smlouvy o rozsudím, s' druhé str a n y vůl e str a n. úlohou rozhodéfho soudu jest rozhodnouti, o čem strany v mezích smlouvy o rozsudím
chtěly, aby rozhodčí soud rozhodl. Že v tomto případě jde o rozepři ze
smlouvy ze dne 18. případně 22. února 1908, o tom není sporu. Než
CivUnl rozhodnutI. V.
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podle přednesu stran v řízení před rozhodčím soudem nemůže býti pochybností ani o tom, že mělo býti rozhodnuto i o žalobcových nárocích
ohledně zhodnocení jeho patentu v zemích mimo rakouských, byť i k pří
slušné formální změně žalobní žádosti nedošlo. První soud poukazuje
zcela správně též na to, že nynější žalobce a odvolatel v řízení před rozhodčím soudem sám předložil súčtování ohledně zhodnocení patentu
v mimorakouských zemích a tím též projevil svou vůli, by rozhodčí soud
též o (čchto nárocích rozhodl. Než prvnímu soudu jest přisvědčiti i v tom
směru, že rozhodčí výrok neodporuje předpisům donucujícího práva.
Odmítnouti dlužno pokus odvolatelltv, aby pod záminkou důvodu bezúčinnosti §u 595, čís. 6 c. ř. s. přivodil přezkoušení rozliodčího výroku
po stránce hmotněprávní. Zda rozhodčí soud právem či neprávem přešel
přes námitku placení, nemůže býti probíráno v rámci tohoto sporu.
V žádném případě však neobsahují předpisů donucujícího práva ani
§ 1412 obč. zák. ani § 5 odstavec třetí zákona ze dne ll. ledna 1897
čís. 30 ř. zák., v platnosti ponechaný zákonem ze dne 27. května 1919
čís. 305 sb. z. a n., jenž svou platnost sám vylučuje, je-li smlouvou nebo
služebními pře d p i s Y u s t a n o ven o n ě c o j i n é h o. Rozpor
se spisy však není uveden mezi důvody, pro něž jest rozhodčí výrok ne-,
účinným. Spatřuje-li odvolatel nesprávné právní posouzení věci v názoru napadeného rozsudku, že § 273 c. ř. s. dává rozhodčímu soudu
možnost vydati rozsudek ves v é ol o d ů vod n ě n í z cel a n e s r o z u ol i tel n ý, jest k tornu jen podotknouti, že rozhodovací dů
vody napadeného rozsudku takového tvrzení neobsahují, že však s druhé
strany ten, kdo se podrobuje rozhodčímu soudu, nemá nároku ani na
řízení,

jež

zaručuje

zevrubné a

důkladné

posouzení

věci,

ani na rozsu-

dek, jenž jest věcně a správně odůvodněn, naopak musí ,se po případě
spokojiti též s rozsudkem neúplně, nejasně nebo s vnitřními odpory odů
vodněným neb i vůbec neodůvodněným, jak se o tom již první soud ve
svých rozhodovacích důvodech zmínil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvotiy:

Dovolání, uplatňující dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. není odů
Strany, jež vylučují příslušnost řádných soudů a uzavírají
smlouvu O rozhodčím, a zvlástě strany, jež se spokojují s rozhodčím
soudem prvé stolice a vzdávají se nároku na přezkoumání rozhodčího
výroku druhou rozhodčí stolicí, nesou nebezpečí, že rozhodčí výrok trpí
vadami, nedostatky a poklesky ve formálním i hmotném směru, o nichž
dovolatel se zmiňuje v odvolacím a dovolacím spisu. Strany jsou chráněny pouze ustanoveními §u 595 c. ř. s., jež dle jejich právní povahy
dlužno vykládati přísně. Ustanovení čís. 6 §u 595 c. ř. s. předpokládá,
že rozhodčí výrok porušuje právní předpisy donucovacího rázu, to jest
předpisy, jež byly vydány vzhledem na všeobecné zájmy a které proto
jsou vyloučeny z libovůle stran. K nim patří předpisy trestního zákona,
některé předpisy občanského a rodínného práva, obchodního zákona,
cívilního řádu soudního a jiné, jichž porušení má v zápětí nicotnost
anebo neplatnost jednání jim odporujícího. S tohoto hlediska vytýká
vodněno.
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význam toto stanovisko rozhodčího soudu má, n:l:? se:nal! z ,duvodu
rozsudku, jelikož rozhodčí soud výši nároku ,?yne)slho zalovan:ho pao
trně určil dle zásady §u 273 C. r. s. a proto presny vypočet -:: duvodec~
scháZÍ, nehledíc k tomu, že námitce nynějšího žal?bce" výse u~ed~ne,
v jednom bodu bylo vyhověno. Ani důvody rozho,dčlho vyroku all! ,rrednes nynějšího žalobce v prvé ~toli:i neospravedlno:aly by tedL:yro~u,
že tím, že rozhodčí soud nepnhhzel k uvedene !lanlltce nync]slho zalobce, tento přes výhody poskyt,,;uté. 1:1U spo!ecensko~ smlou~ou byl
zkrácen v přiměřeném ZIsku pochazejlClm z prenechalll budo~CI~h p~
tentů a vynálezů. Jen v tom případě, kdyby bylo býv,alo prokazano: ze
nynějšímu žalobci výrokem rozhodčího soudu byl odnat an;,bo z~rac~n
přiměřený zisk pocházející '!'. uv~dených pat~nt.ů, byl by oduvodne~1 vyrok, že rozhodčí soud porusll predpls po~leld1In~ od~tav.c:j~ 5 zakona
o patentech, jenž ovšem, má donucova~í r~z. Nen,1 P?trebl sml! s~ o oto.m,
že lze brojiti jedině s hledIska nespravneho pr~v~!ho posouze~1 ve~1 a
nesprávného v{'ldadu společenské smlouvy a llIKOllV dle §u 59" C. r. s.
proti výroku /ozhodčího soudu, že ustanovení XXVI. ods~avce společenské smlouvy, jenž prý má na myslI pouze 30%m ZIsk zalobce, vyJ..
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prý súčastnění téhož na společnosti "Z.«, jež by předpokládalo
též podíl na ztrátě. Nynější žalovaný domáhal se žalobou"podanou na
rozhodčí soud pouze toho, by nynější žalobce předložil smlouvy ohledně
využitkování patentů v Uhrách, v Rusku, ve Francii a Anglii, kdežto rozhodčí soud při výpočtu částky 150.000 Kč přisouzené nynějšímu žalovanému přihlížel také k tomu, že tomuto přísluší 5% z částky 138,000 K
a z francouzských akcií v nominální ceně lO.OOO franků. Vzhledem k tolllU, že nynější žalobce ve svém druhém přípravném spisu sám předlozil
rozhodčímu soudu účet o využitkování patentů v cizozemsku, dále, že
nynější žalovaný tento účet uznal za správný, dále že nynějšímu žalovanému vlastně nejednalo se o předložení smluv, nýbrž především o peněžní nárok, který by byl bez pochybnosti vznesl,kdyby byl znal obsah
těchto smluv, dále se zřetelem k tomu, že jde o poměrně menší částku,
mohl rozhodčí soud dle názoru dovolacího soudu důvodně předpoklá
dati, že obě strany souhlasí s nyní vytýkanou úchylkou od žalobní žádosti. Nelze proto míti za to, že rozhodčí soud překročil meze svého
úkolu ve smyslu čís. 5 §u 595 c. ř. s., to tím méně, jelikož částka přisou
zená nynějšímu žalovanému není větší než částka, kterou tento zažaloval před rozhodčím soudem, a jelikož dle ustanovení devátého odstavce smlouvy ze dne 18. a 22. února 1908 rozhodčí soud byl též pří
slušným k rozhodování o sporném bodu. O naprostém nedostatku dů
vodů rozhodčího výroku nelze v tomto případě mluviti, jelikož rozhodčí
soud k svému rozhodnutí připojil odůvodnění. Že jeho nedostatečnost
tvrzenou dovolatelem nelze uplatniti žalobou dle §u 595 c. ř. s., nižší
soudy správně odůvodnily. Při tom se podotýká, že by ani nebyl dán
důvod zmatečnosti dle čís. 9 §u 477 c. ř. s., kdyby se zde jednalo b rozsudek řádného soudu, jelikož toto zákonné ustanovení předpokládá naprostý nedostatek rozsudečných důvodů.
čís.

2967.

Upsáni IX. válečné půjčky. Komisionář (banka), u niž složen byl
peníz na půjčku, nebyl oprávněn zaslati jej vídeňské poštovní spořitelně,
nebylo-Ii v tomto směru ničeho s ukladatelem u jednáno.
(Rozh. ze dne 25.

září

19123, Rv II 164/23.)

Ohledně skutkové podstaty poukazuje se na rozhodnutí uveřejněné
ve sbírce pod čís. 1138. Na základě zrušovacího usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 12. července 1921, Rv II 100/21 obíral se věcí odvolací
soud, jenž vrátil spor pro c e sní m u s o u dup r v é s t o I i c e,
který, předsevzav nařízená zjištění, žalobě vyhověl. O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Soud prvé stolice správně posoudil výsledky průvodního řízení, vzav na základě cirkulářů žalované banky ze
dne 10. ledna 1918 a 8. srpna 1918, na základě výpovědí svědků a na
základě posudku znaleckého za prokázáno, že žalovaná spořitelna měla
volnost, disponovati penězi na subskripčním účtě IX. válečné půjčky
II žalované banky uloženými, ,a že v tom případě, když nebude na IX.
válečnou půjčku upsán celý obnos v subskripčním účtě vykázaný. zby-
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'e dávati ze s v Ý c h přebytků zálohy statu prostre mc Vlm po;t~v~í' spořitelny, a že tudíž vklady žalované b~n~'y,. které z, tohoto dů
vodu u poštovní spořitelny učimla, nIC nemaJl. c,mllI ,s onenll ~kla~y;
které jiné peněžní 9s,ta,v], v tom~o př!pa?ě, žalu]l~l sponte~na, u za!u]'cI
banky na subskripcm ucet IX, valecne pUJcky ul~zIly. Kdyz Jest zJIstet;0
výpovědí svědků, že žalující spořitelně nebyl~ ~al~vanou banko,u sdeleno, že peněz, spořitelnou u n,í ~a. s~bs,knpclll ucet ,na. IX. val~čno~
půjčku složených, užije se na statm u~erm o~er~ce slo~emm u ?ostovm
spořitelny, nelze přisvědčiti názoru :~lovane, ze ,pemze,. k,tele u poo
štovní spořitelny z tohoto duvodu ulozlla, ona slozIla ne Jm,enen; ;rlastním, nýbrž jménem žalující spořitelny a že násled,kem !oho ::alu]lcl sro~
řitelna důsledky spojené s tímto .~klader:.' u .P?stovm spor;teln y, neslI
musí. Neboť spořitelna, kdy~y, ~e JI byl? ~a!~JI51 bank?u ;;dehlo,. ze peníze u banky na subsknpcm ucet valecne pUJcky slozene, z,asla?y budou' poštovní spořitelně za účelem úvěrních ,státních ,operaCI, ~~I~ zajisté právo prohlásiti zdali s tímto upotřebenllll vkladu souhlasl clb mc.
Poněvadž se tak ne;talo, a poněvadž dle cirkulářů žalovan,é banky o ze
dne 1.0, ledna 1918 a 8. srpna 1918 žalující spořitelna, mela na o~~h,
upsati z vkladů na subskripčním účtě uložených na, ~X. v~~eč~lOu ~~Jc~u
co chce, a zbytek měl býti .převeden )ako v~l~d na u:et bezny, SI~Sl p,nsvědčiti názoru soudu prve stohce, ze kdyz zalovana banka pe:llz~, zalující spořitelnou u ní na subskripční účet vál~č~é pŮJčky, ~lozene ~?:
štovní spořitelně zaslala, učinila tak, n~ vlast~1 Jm,eno ~ ucel. zaluJIc~
spořitelna neměla, když o tomto uloze11l vkladu uved,~I:,ena ~ebyla, an,'
příležitosti, by se o tom vyjádřila, zdali s tímto, po?zllIm svych ;rkladu
souhlasí.. Předpoklad tento, musil by, z~e nut~e bjTlI, k,dyby mel bylI
správným názor žalované, ze vklady JeJI u postovn; spont~lny staly ~e
na účet žalující spořitelny a nikoli ,na úče! a rISIko ,:~lova~e ba~ky. Narok žalující spořitelny na vráce11l vkladu Jest tudlz od~v~dnen~ Pro
právní posouzení námitky předčasno;;lI zal?by .lest. dulezlto, ze. dle
smlouvy konsorcia bank se státní· spravou mel~ zaluJ;cl b~nka pravo,
vklady, které na účet státních úvěrních operacI u pos!OVnI spontelny
učinila, vypověděti. Z toho plyne, že žalovana banka nasledkem tohoto
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příslušejícího práva výpovědi měla možnost, aby si vrácení vkladů na
účet úvěrních operací státu u poštovní spořitelny učiněných opatřila.
Tohoto svého práva žalovaná banka skutečně použila, neboť, jak soudem prvé stolice je zjištěno, dne 28. října 1918 z těchto svých vkladů
u poštovní spořitelny dostala zpět 16,000.000 K. Poněvadž pak není
proveden důkaz o tom, že v těchto 16,000.000 K, které žalovaná banka
dne 28. října 1918 od poštovní spořitelny dostala zpět, nejsou zahrnuty
též peníze, které žalující spořitelna na subskripční účet IX. válečné
půjčky u žalované učinila, nemůže žalovaná banka právem námitku
předčasnosti žaloby uplatňovati, neboť, když žalovaná banka v těchto
16,000.000 K vklady žalující spořitelnou u ní učiněné dostala zpět,
může žalující spořitelna od ní vrácení těchto svých vkladů již nyní

žádati.
NejvyŠší soud

nevyhověl

dovolání.

Dllvod\':

Nejvyšší soud ve svém zrušovacím usnesení ze dne 12.

července

1921 č. j. Rv II 100/21 čís. sb. 1138 vyslovil právní názor, že mezi stranami nedošlo, jak odvolací soud předpokládal, po převratu k dohodě
o přeměně subskripčního účtu (na 9. rakouskou válečnou půjčku) na
bělný účet a o podmínkách této přeměny. Tím t o právním názorem
byly ovšem nižší soudy dle §u 511 c. ř. s. vázány, a dlužno uznati, že
se od něho nikterak neodchýlily. Jinak Nejvyšší soud ve zmíněném usnesení pouze zdůraznil, že jakmile neobstojí předpoklad, na němž odvolací soud jedině založil své rozhodnutí, nutno zálohové vklady pokud
se týče subskripční účet žalující spořitelny u žalované banky posuzovati
dle toho, jaký byl po této stránce právní poměr stran, a dle toho, jak
se

poměry utvářily

napotomními

změnami;

že

nejzávažnější,

pro spor

rozhodnou otázkou jest, zda žalovaná banka musila zálohy na devátou
válečnou půjčku odváděti státu rakouskému a zda žalující spořitelna
o tom věděla, jinými slovy, zda žalující spořitelna věděla, že, posílajíc
žalované bance zálohy na devátou válečnou půjčku, poskytuje zápůjčku rakouskému státu; a že procesní soud, vyvodiv svůj právní úsudek o právním poměru stran použitím zásad čl. 361 obch. zák., nepovšiml si zvláštních poměrů, týkajících se upisování válečných půjček,
a opomenul, zjednati si výslechem znalců a svědkli jasno o tom, jaký
postup byl zachován při upisování válečných půjček a jaký byl zejména
obvyklý způsob vyúčtování zálohových vkladů; pročež nutno náležitě
doplniti řízení v těchto směrech. Tohoto úkolu se bedlivě a svědomitě
podjal soud prvé stolice, jemuž odvolací soud dle §u 496 čís. 2 c. ř. s.
odkázal věc k novému projednání a rozsouzení, a zejména s plným zdatem se vynasnažil, zjednati výslechem svědků a znalcLt jasno ve smě
rech, vytčených Nejvyšším soudem. Proti posudku slyšených znalců
nevznesly strany v prvé stolicí námitek a nežádaly za doplnění znalec- .
kého důkazu. Znalci s o uhl a sně udali, že ohledně akvisice sub-

skripčních vkladli nebylo nij~kých jedn?tných, zvyklos;í, že ~až~á ba?ka
prováděla akvisice svým zpusobem, a ze ta~e ohledne,vyuct~val11 zalo~
hových vkladů, které se začal~, vy~kytovatI teprv~ pn o,sme rakousk~
válečné půjčce, nevyvinuly se zadne zv}klostI, a tll;,tO ,vyrokel;' z;:~lc~

byla věc dostatečně vysvětlena ve sm,erech, n~.z,nacenych v te pncme
N ·vyšším soudem. Odvolací soud nemel tedy pnclny, by opakoval nebo
d~~lnil dlikaz znalecký, a v tom, že tak neučinil, nelze .spatřovati vadu
odvolacího řízení. Skutková zjištění prvého soudu, Jez byla převzata
soudem odvolacím, jsou však taktéž dostateč,:Ý:U ~o~kladem, pro p.?souzení právního poměru mezi st:anaml .~" ~r~ r~se~l vsech o,tazek, ~n
cházejících při tom v úvahu. Z techto :]Istem" ]Imlz dovolacl so~d ],esl
vázán, nižší soudy bezvadně USOUdl~y, ze člen~m" ko~s~rcIaJ y~t~oreneh~
pod vedením vídeňsk~ poštovní .sp,ontelny, k 11l?1Z nalez~l~ tez ~alovana
banka, bylo volno, súcastmlI se uvermch operacI ~ebo ne, ze take smlouvami, uzavíranými za války" konso}c!um pr?hlasllo pouze. och? t u,
že s v é peněžní přebytky da tIl1a~cm :prave k, dl,sposlcl )ako zalohy
na výnos příští, válečné pÍ1jč~y? z cehoz plyn~, ,ze, :,alovana, b:,~ka ~ e~
m u s i I a pemze, pouka;zane.JI n~. su~skllpc,m ..u,:et" od~adetl .statl11
správě, pokud se týče postovm spontelne .ve Vldm, ;e ~alu]lct spontel,n~
nevěděla že žalovaná banka prevadl zalohy, slozene na subsknpcl11
účet, na 'poštovní spořitelnu ve p~ospěch stá~lli že žalov~ná b,anka bez
příkazu a bez svolení žalující spontelny odvadeh z~slane ]1 zal?hy, poštovní spořitelně ve Vídni; a ze všeho toho ~p~avn~ ~yvo?lly, ze z~lo:
vaná banka jednala nikoliv na účet a nebezpecI ,zalup cl ~P?ntelnl' ~lbr:
na svlij vlastní vrub a sama nese dlisledky sveh? .ledn~l;l. V. ~e p:lčme
nejsou vývody dovolacího spisu s to, by vyvratrlr. ~n:lusne d;J,vody
rozsudků nižších soudů k nimž dovolacl soud se pndava a na nez odkazuje. Lze beze všeho 'připustiti, že zálohy byly li žalované banky složeny na zvláštní vázaný účet a že dle vůle, st,ran, mělo jich býtí použi,t~
na zaplacení úpisů deváté rakous~é vál,;cne pu]čk~, ,ale t?, dopous,!
rozumně pouze ten závěr, že, kdyz nedoslo k vypsam devate valečn~
půjčky, tím dle ,zásady causa data, causa non secuta pO~lmu~a s;nl,u,vena
vázanost vkladu, a žalovaná banka Jest povmna, vydalI slozene castky
žalobkyni bez ohledu na to, zda po případě kdy ona obdrží zpět zálohy,
lež dala ze svých peněžních přebytků k disposicí státní správě, pokud
se týče poštovní spořitelně ve yíd~i, Čín:žvyv.rácen;> námitka pi<;dčasnosti žaloby a prokázána opravnenost zaloblllho naroku. Pokud zalovaná banka z tolio, že z peněz, jež žalující spořitelna u ní skládala na
devátou rakouskou válečnou půjčku, poskytovala úroky nikoli dle obvyklých sazeb, nýbrž ty úroky, jež ona sama dostávala od poštovní spořitelny (při čemž se ovšem nezmiňuje o provisi, již brala), dovozuje,
že žalující spořitelna musila vědětí, že se peníze odvádějí poštovní spořitelně, ~ budiž připomenuto, že nebyly zjištěny žádné konkretní sku~
tečnosti, které by nutkaly k závěru, že žalující spořitelna musila si býtI
vědoma toho, že vyšší zúročení zálohových vkladů jest možné jen proto,
že zálohové účty jsou sbírány pro poštovní spořitel~u ve Vídni,. kt~rá
z nich platí tento úrok; a že žalobkyni bylo patrne lhostejno, pk)'m
zpusobem žalovaná, jíž svěřovala zálohové vklady, umožní, by z lllch
platilo vyšší úrok.
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ným, neboť zmatečnost usnesel1l sou, II p,rve s o H:~

Byl-Ii návrh na výzvu manžela ve smyslu §u 13 písm. c) rozl. zák.
yznesen u ol{resního soudu a jím o návrhu rozhodnuto, jest usnesení
I s předchozím řízením zrušiti pro zmatečnost.
(Rozh. ze dne 26.

září

1923, R 1 709/23.)

Man~el navrhl, u okresního soudu, by manželka byla dle §u 13 písm.
c) vyzv~na ku navr~tu do společné domácnosti. S o udp r v é s t oII c e navrhu vyhovcl; rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení
I s předchozí,;, řízením; O ů vod y: Manžel navrhl, aby manželka byla
podle §u 13 plsm. c) zakona ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb, z. a n.
soude:" vyzvána: by. se. vrátila do .manželského společenství. Platí proto
p~o nav;h !en mkoh predplsy obcanského zákona, uvedené v §§ 44 a
nasl., nybrz ustanovení zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z.
a n., kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech
sm!?uv~ m~nželské, o roz}uce a o překážkách manželství, pokud se týče
nanzel1l vlady repubhky Ceskoslovenské ze dne 27. června 1919 čís. 362
sb. z; a, n.,)ež, on~;n zák.?n p,rov~dí., Podle článku I. písm. a) odstavec
druhy teh?~ vladmho. nan~el1l ma navrh, ,aby byl vyzván druhý manžel,
a~y se vra:11 do manzelskeho společenstvl, býtí podán U soudu, přís!uš
n~ho provestr "spor O rozluku manželství, kterým soud prvé stolíce není.
JIZ z toh<:to duvodu .neby! tento, soud věcně příslušným, by jednal a rozhodl o navrhu manzelove. Prvy soudce posoudil nárok v návrhu uvedený, s,e stanoví~ka předpísů §§ 92 a 93 obč. zák. Aní jednání a rozhod~utr 5' t~kovemto návrhu nebyl by první soudce věcně příslušným,
ponevadz navrh s, takovým nárokem byl by rozepří níkolí ryze majetkovou ~,vzníkající ze vz<\jemného poměru manželů, pro kterou jest podle
§u 50 C.IS. 3)~ :1. \'"cně příslušným sborový soud prvé stolíce.
N e j v y s S I S O u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

čís.

2959.

(Rozh. ze dne 26. září 1923, R I 812/23.)
žádosti za povolení exekuce zabave',ím a přikázáním k vybrání pohledávky dlužníkovy z vkladní knížky s o udp ~ v é s t o I i, c:, vyh?věl rek u r sní s o u d ji zamítl. O, u vod y: Pravem odvolava se stežo~atel na rozhodnutí býv. nejvyššího SOU?U ze .dne .20. ledna ,1915
R 111 13/15. V rozhodnutí tom jest uvedeno, ~e spontel;',e ~~!~e ukladatr,
by, žádáno-li za vrácení vkladu, na vlastl1l nebezpecI Zjl,stova~a, zda
ten kdo peníze chce si vybrati, jest vskutku take pravym drzltelern
vkl~dní knížky; nelze také přehlédnouti, že ta~ov~ postup byl ,by s to
vzbuditi nedůvěru ke spořitelně. Vklad nemuSI bytr vlastl1lctvl osoby:
na jejíž jméno vkladní knížka zní, a každý držitel vkladní kní~ky, kte!y
jest bezelstným, jest oprávněn žádati, aby mu ?yl ;:klad vy~an. ?p~n
telna pak mu vklad musí vydati, i když vkladm kmzka n:,zl1l na jmen?
majitele. Z tohoto důvodu nutno vzíti zřetel na ustanovenI §u 296 ex. r.
a postupovati dle tohoto ustanov:ní.,
,
Ne j v y Š š í s o u d nevyhove] dovolaclmu rekursu.

Důvody:

"I'

:n~Cl ura bU mu~e a

Exekuci i na vinkulovanou spořitelní vkladní knížku jest vésti dle
§u 296 ex. ř.

k

Dovolací stížnost není opodstatněnou. Dle obsahu návrhu iedná se
zde o vyzvání ve smyslu §u 13 lit. e) rozlukového zákona, něboť navrhovatel sám toto zákonné ustanovení ve svém návrhu výslovně uvádí
a o ně svůj návrh opírá. Poněvadž tudíž nejde o nárok navrhovatele
se s,tan~viska předpisu §§ 92 a 93 obč. zák. uplatňovaný, není potřebí
zaby~atr s~ v tomto směru otázkou příslušnosti soudní a povahou řízení.
Dle cl. 1. hl. a) (2) vládního nařízení ze dne 27. června 1919 čís. 362
sb; z. a n. má, návrh na vyzvání manželky k návratu do manželovy domacnostr .?oda~ býtr u soudu, který je příslušným provésti spor o rozluku m:'l~zelstvl, ~~dy ,u sborového soudu prvé stolice a jest, jak z povahy vecI plyne, nzemm nesporným. Okresní soud v K., u něhož návrh
byl. podán, ta~ovýmto soudem neni a měl proto vysloviti svou nepří
~Iusno.st. Kdy;, t".~ ne?činil a v:, ~ěci samé rozhodl, jest jeho usneseni
I s predchozlm r!zemm zmatecnym a soud druhé stolice proto právem tuto zmatecnost vyslovil. Názor stěžovatele, že proti usnesení

t

by ti vyslovena. Rovněž OdstouPlem '2a~r hu 1'nsd~snemdud sh~rotvelmu
soudu ve smyslu §u 44 j. n. nebyo mozne, poneva z sou , fU es o ,Ice
.
obsahu návrhu ani z řízení okresního soudu v K. provedeneho
al1lZ
k :oz h
d "j~S
' t, "
nemohl bezpečně usouditi, který sborovy' d
S?u"
o ova.m
pnslušným, když v tomto s'2'~ru pro P?souzem ~nslusnostr potrebne udaje
,
(poslední společné bydlIste atel.) vubec chybl.

O ů vod y:
'.

I

Podle exekučního návrhu jde o zabavení a přikázání k vybrání ~]už
níkovy pohledávky ze vkladn,í kníž~y. spořiteln~ v B., tedy o po~ledavk~
z. papíru, v §u 296 ex. ř. vyslov ne Jmenovaneho. Z a b. a v.e n I tak?ve
pohledávky může se státi jen způsob~m, v §u 296 ex. r. predepsanyrn,
a nepřísluší vymáhajícímu věřiteli právo volby ~ezl, zpusoby, uvedenými jednak v §u 294 ex. ř., jednak v, ~u 296 ex. ;. ouvod;m toho jest,
že uplatnění takové pohledávky podmmeno jest drzbo~ paplf~, pk §.30~
ex. ř. praví, a děje se tedy přikázání tím způso.bem" ze pap Ir, ,opa!r;ny
soudním písemním prohlášenim o převodu, p r e d a s e vymahaJlclm~
věřiteli. Takového písemního prohlášení není třeba jen tehdy, kdyz
v jednotlivém případě, na př., když by papír zněl na d?ručitele, bylo
by zbytečným (vysvětlivky min. spravedl. k §u 305 ex. r.); ale drzby
papíru jest vždy zapotřebí. Výjimka z §u 296 ex .. ř. nenas,tane a;'1 tehdy,
je-li vkladní knížka v i n k u lov á n a, neboť vmkulačm dolozkou ne-
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odpadne n~tnost předložiti vkladní knížku při její realisací nýbrž pfstupuje ,k, teto nutnosti ještě další nutnost, aby vyhověno bylo i obsah~
vmkulaclll
Přikázáním
§u 305 ex
' I vy'h ., ' hdoložky,
'"
' . ve smyslu
"
." ř dl'
uzno vsa,
m~~ ajlCI ,o ventele pokl~datl za opravnena, by při předložení vkladní
kn,zky, .t;eba vmkulo,:~ne, vybral příslušnou částku. I kdyby tedy bylo
pravd,a, ze vkladm kmzka, o kterou tuto jde, jest vinkulována (což výslovne ~vr,dí vymáhající věřitelové teprve v dovolacím rekursu a což
z exekuclllh? navrhu ,bylo lze vyvoditi jen z udání, že ze vkladn] knížky
n e,z let 21 e ho, dluzmka bylos e S vol e ním poručenského soudu
opetovane .vybl<ano), ~~mělo by to - jak dolíčeno -- na způsob vedení
ex~~uce vyznal,"u. Dalsl tvrzem dovolacího rekursu, že zabavení vkladní
kmzky samo!ne bylo vymáhajícím .věřitelům již jednou povoleno, ale že
exek~5e k vysledku nevedla, jest jednak nepřípustnou novotou, jednak
ravnez bezvyznamným.

čís.

2970.

jest. povinností soudu, povolujícího zajišťovací exekuci, by do usnesem pOjal do~atek" na jakou dobu se exekuce povoluje, třebas navrhovat,;1 doby te v navrhu neuvedl. Opomenutí soudu jest »patrnou nespr~vnosh« ve ,smysl? §u 419 c. ř. s.; prostředkem k nápravě jest tu nlkoltv rekurs, nybrz navrh nebo podnět k opravě.
(Rozh. ze dne 26. září 1923, R I 816/23.)
S o u d, p r v é s to I i c e povolil zajišťovací exekuci, aniž by byl
v usnesem uV;dl, na j~kou dobu jl povoluje. Rek u r sní s o u d dopl~Il napadene ~snesem v !om směru, že zajišťovací exekuce se povolUje .na dobu, az bude mozno po pravoplatnosti exekučního titulu pohledavku vymáhati.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil ~~~esenf, rekur~ního soudu a uložil prvému so~du, by usnesem, povoluji Cl zajisťovacI exekuci podle §§ 419 a
430,c. r. s, opravil vepsáním dodatku ve smyslu §u 375, odstavec druhý,
ex. r.
Důvody:

Ačko!iv, ne~í poc?~bno" že dlužník a zejména jeho práv znalý zástupce v~de!I, ze zaj1stovacI exekuce povoluje se jen na dobu než bude
mozno vestr ex~k~cí uhražovací, přece jest stejně nepochybn~, že soud
e~~ku~I pOVOIUj1CI byl pod!e §u 375 odstavec druhý ex. ř. povinen, aby
pnslusny ~od~tek o, ~obe, n a k t e r o u z a ji š t ě n í p o v o 1]J je,
do usn~sem pOJa:, prave t~k Jak~ jest povinen pojati tam i ostatní údaje,
jak v ~u 63 ex. r. jS?U predepsany. Vynechal-li tedy vymáhající věřitel
v navrz~nel11 usnese~I tento dodatek, bylo povinností s o u d u, by, zkoumaje navrh co do uplnostr, podle §u 12 odstavec druhý min. nařízení
ze ~n~ ~. červ.na 1914 čís. 41 věstn., dopJnil jej určením lhůty, neboť
vY!Iste~Im ;azltka stal se návrh soudním usnesením. Opomenutí toto
zpusobrl° č ze usnesení trpí »patrnou nesprávností" ve smyslu §§ 419
a 430 c. r. s. a § 78 ex. ř., která ze spisů jest zjevna a kterou dlužno

z povinnosti úřední opraviti kdykoliv a to buď z vlastního popudu soudu,
nebo z podnětu kterékoliv strany. Lhostejno jest, že tento nedostatek
byl vyvolán neúplností návrhu vymáhajícího věřitele v tomto směru.
Vynechávky tohoto druhu náležejí také k »jiným zřejmým nesprávnostem« po rozumu §u 419 c. ř. s., které vznikly přehlédnuUm soudu a kterým soud nechtěl a chtíti ani nesměl, protože jest mu doložka ohledně
lhůty zákonem přín;o předepsána. :rostředke~ k nápr~vě není tu ~edy
rekurs, nýbrž jen navrh nebo podn,et k opra~e; ~ekurs jest t~ prostredkem nepřípustným a tak~ nevhodnym, protoze n,ap!avu ~e Zjedll~tr jednodušeji a nenákladně. Ze rekurs tu nebyl na mIste, VIdeÍ! jest JIZ z napadeného usnesení, neboť. re~ursní s~:lUd nen;ohl usn~sení prvé ,stolice
ani zrušiti, ani zmenrtr, nybrz mohl Je jen predepsanym do pln k e m
opatřiti. Ježto však takovou opravu může předsevzíti jen ten soud, který
kusé usnesení vydal (třeba že z nařízení nadříz.eného soudu podle
§u 419 odstavec třetí c. ř. s.), měl již soud prvé stolice nepřípustný
rekurs podle §u 523 c. ř. s. a §u 78 ex. ř. odmítnouti a opravu předse
vzíti, a když tak neučínil, měl to učiníti soud rekursní a měl opravu
nařídíti.
čís,

2971.

Podrobil-li se přejímatel hypotekámího dluhu ustanovenhn dluhopisu co do placení, podrobil se i sudišti, obsaženému pro případ neplacení v dluhopisu, zařazeném do sbírky listin.
(Rozh. ze dne 26.

září

1923, R I 839/23,)

V žalobě o zaplacení zápůjčky 10.000 K, zadané na okresním soudě
v Aší, uvedla žalobkyně, že se žalovaná dle dluhopisu ze dne 30. června
1914 zavázala, zaplatíti zápůjčku v Aši a že žalovaná ve všech soudních záležitostech, týkajících se této zápůjčky jest podrobena soudu
v Aší. K námitce místní nepříslušnosti' s o ud p r v é s t o I i c e žalobu
proti žalované (její úpadkové poostatě) odmítl, maje za to, že sice mezi
žalobkyní a původním dlužníkem bylo smLuveno sudiště, že však se taková úmluva nestala s žalovanou, a že tu proto není příslušnost dle
§u 104 j. n. Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní nepříslušností.
D ů vod y: Žalobkyně nedovolávala se určitého důvodu příslušnosti,
uvedla však, že dle' úmluvy s dlužníkem jest dluh ze zápůjčky zaplatiti
v Aši a že i sudiště v Aši bylo smluveno. Prvý soud měl proto zkoumati,
zda jest tu některé ze sudišť a neměl se omezovati na to, zda byla skutečně dojednána úmluva o příslušností. Žaloba byla ovšem potud vadná,
pokud uvedla, že žalovaná zavázala se v dluhopisu ze dne 30. června
1914 a že umluvila sudištl' v Aši. Ježto však tato tvrzení ukázala se hý ti
nesprávnými, bylo na prvém soudě, by vyšetřil a zjistil okolnosti, z nichž
by vyplývala jeho příslušnost. Dle dluhopisu jest zjíštěno, že předchůdce
žalované v držbě nemovitosti umluvil se žalobkyní splniště smlouvy
o zápůjčku. Dle kupní smlouvy ze dne 20. srpna 1918 převzala žalovaná
na srážku z kupní ceny dluhy, zjištěné zástavním právem na koupeném
domě, mezi nimi zažalovanou pohledávku v ten smysl, že ji sama zaplatí
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a zúročí dle listin, tvořících základ pohledávek. Tím vstoupila žalovaná
v závazek svého předchůdce, že zaplatí dluh v Aši, následkem čehož
jest proti ní opodstatněn důvod příslušnosti dle §u 88, odstavec prvý
j. n. Dle názoru rekursního soudu jest tu však i příslušnost dle §u 104
j. n., ježto sudiště, smluvené mezi žalobkyní a původním dlužníkem
zavazuje nejen universální nástupce, nýbrž i singulárního nástupce tehdy,
vstoupí-li výslovně v závazky původního dlužníka, jako jest tomu zde
vzhledem k doslovu kupní smlouvy. Tyto důvody příslušnosti působí
proti úpadkové podstatě, ježto vyhlášením úpadku nastala v závazcích
úpadce jen potud změna, pokud jest tak v zákoně určeno, a poněvadž
zástupce podstaty není stranou, nýbrž pouze zástupcem podstaty.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursní soud posoudil věc správně po právní stránce. Hypotekární
dlužnice převzala prohlášením, pojatým do kupní smlouvy ze dne 20.
srpna 1918 zažalovanou pohledávku k placení podle dluhopisu ze dne
30. června 1914. Touto listinou vyhradila si žalující strana jako věřitelka
právo, zažalovati tuto pohledávku u soudu svého bydliště. Žalovaná
strana nemůže se omlouvati neznalostí této listiny, ježto hypotekární
dlužnice pří převzetí dluhu se jí dovolala a mohla obsah její seznatí
nahlédnutím ve sbírku listin. Podrobivši se ustanovením dluhopísu co
do placení podrobila se dlužnice í dalším ustanovením, týkajícím se tohoto placení a tím í smluvenému sudíšti pro případ neplacení. Prohlášením tím převzala žalovaná jako spoludlužníce dluh svého předchůdce
a nejen pouze plnění dluhu, tím přešly na ní podle §u 1407 obč. zák.
veškeré závazky, s dluhem oním spojené, a s nimi i sudiště. Nezáleží na
tom, že žalovaná stala se dlužnicí hypotekární a nikoli osobní, ježto je
žalována jako dlužnice hypotekární, což není na úkor tomu, by žalobkyně
nedovolala se smluveného sudíŠtě. § 1408 obč. zák., jehož se stěžovatel
dovolává, potvrzuje v první své větě sp.rávnost tohoto náhledu. Nezáleží
na tom, že původní osobní dlužník nepoužil výhody, poskytnuté mu
druhou větou tohoto §u, ježto tím nebyl dotčen právní poměr stran.
čís.

2972.

Při vyměření

bolestného dlužno přihlížeti též k trvalým následkům
a k účinkům, jež bude zranění jeviti pravděpodobně i v budoucnosti.
Pro výši náhrady za ušlý výdělek jest směrodatným výdělek poškozeného před úrazem. Pouhá možnost, ž" si snad poškozený bude moci
něco v zcela novém zaměstnáni vydelati, nepřichází v úvahu.
Zničení šatstva, obuvi a prádla při operaci náleží k nákladům léčeb
• ním, nikoliv však značnější opotřebení šatstva a prádla nosením protes.
zranění

(Rozh. ze dne 26.

září

1923, Rv [ 825/23.)
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lestem za operace a za léčení a krome toho narmta,. ze prX pn stanovem
nemá se bráti zřetel na bolesti ještě v budoucnosl! trval.'cl, Jes! v r?zporu s platnými zásadami o podstatě bolestného. Budouel bolestr dluzn~
při stanovení bolestného jen tehdy pomll1oul!, netsou-h pro ]lch vze]ll!
objektivní předpoklady, je-Ií tedy pouze ,~bav~, ze snad nasta~o.u;, ne
však také tehdy, když - jako v tomto rnead~ -: :n!llc! .lest .zJ!steno,
že subjektivní údaje poraněného, podle n:chz sta~e Jes!e Cll! trham v :ajizvených pahýlech, asi jako by to byly rezy nozem, z~ ,tyto bolestr ca~
sem se při změně počasí stupňují, a· že tyto bolestr Cll! v prste~h lev~
nohy, které mu byly odňaty, jsou. věr~hodn~, ne~oť 1'.odle zkusen.osl!
bolesti pociťované domněle v koncetll1ach, treba ze zndka kdy, prec~
po dlouhá léta se mohou vyskytovati, Určil-li tedy prvý sou~ bolest,ne
50.000 Kč, není vzhledem k shora uved~ný:n o~o~n~stem,. ~n:eroda.tnlm
pro vyměření bolestného, toto ?olestn:e pre,mrste~e,. zvlaste kdyz z~
lobce; sám o sobě zdravý a k pracl dobre zpusobJl~, Jest}dsouzen zt~a~
tou dvou údů k doživotní nečinnosti a bezmocnostJ, kdyz tedy pora,n~m
zanechalo tak zlé následky, že jeho stav v budoucnostJ bude mu stalym
utrpením. Jelikož však bolestné nemá býti neoprávněným. obohacemm,
nejeví se bolestné 50.000 Kč také příliš ní~kým, nebo.ť Jest vzh~e.d~m
na současnou cenu peněz přece takovým ekVIvalentem, ze mu umoz~uJe,
by sí opatřil za pocity nelibosti takové požitky, kterých by m~ Jlnak
dopřáno nebylo. 2. Pokud se tkne u š I é h o v Ý d .ě I ~ u, Prvm soud
zjistil bezvadně na základě lékařského posudk,u,. ze za}obce, byl do
konce listopadu 1920 naprosto nezpůsobilým k vydelku, a, ze take nadal~
není již schopen, býti výdělečně činným ve ~~ém ~ovolam Jako zedmc~y
polír a hudebník a že žalobce »pouze s delslml prest~vka,I;" a Jen ~rat:
kOll dobu může konati písemné práce nebo ve steJne mJre vykonavatJ
V'
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stanou-li v budoucnosti pronikavé změny ve mzdových poměrech které
byly směrodatny pro vyměření ušlého výdělku, má žalovaná stran~ možnost uplatňovati žalobou změněné poměry. 3. Ohledně náhrady 1500 Kč
z a šat y a p rád I o, při operaci rozřezané. Tento nárok pnpírá žalovaná, poukazujíc na ustanovení §u 1 zák. o ruč. železnic, podle kterého má poskytnouti náhradu povinný podnik pouze ve smyslu §§ 1325
až 1327 obč. zák. a podle něhož tedy náhrada věcné škody jest vylou-

dozor na rovině, není-Ii překážek«. Prvý soud zjistil dále na základě
posudku znalců z oboru stavebního, že žalobce v živnosti stavební není
způsobilým k vůbec žádnému zaměstnání, protože v této živnosti není
zaměstnání, jež by žalobce mohl vykonávati. Povinnost k náhradě ušlého
výdělku jest odůvodněna neschopností k práci (k výdělku), která byla
zapříčiněna poraněním. Podle §u 1325 obč. zák. jest nahraditi, jak již
ušlý výdělek tak i výdělek, který budoucně ujde, předpokládajíc, že neschopnost k výdělku potrvá. Z okolnosti, že zákon klade důraz na ztrátu
výdělku, a nikoliv na ztenčení pracovní (výdělečné) způsobilosti, plyne,
že povinno~t k náhradě zahrnuje v sobě, co poraněnému ušlo ve výkonu
J~ho povolal11, neschopností k výdělku a co nyní ještě ztrácí, a že pov1l1nost k náhradě se nezmenšuje snad tím, že by snad po raněný mohl
nalézti částečný výdělek z jiném, jemu dosud cizím povolání. Neboť
poraněný není nucen, by v zájmu povinného se věnoval novému povolání, novému, cizímu zaměstnání a by si teprve zjednával způsobilost
k tomu nutnou. Zaměstnání písemnými pracemi jest podstatně odlišné
od povolání zednického políra a hudebníka a nelze právem tvrditi že
zednický polír bez dalšího jest způsobilým opatřiti si výdělek písem~ými
pracemi. K tomu přistupuje, že předpokladem pro částečné omezení povinnosti k náhradě jest nejenom schopnost výdělku, nýbrž i možnost
výdělku. Nebylo nijak prokázáno, že žalobce má také možnost, nalézti
zaměstnání, ve kterém by »jen s delšími přestávkami a po krátkou dobu
písemné práce vykonávati« nebo dohled, o němž se znalci zmiňují, prováděti měl, a dále, že by příjem z takového zaměstnání dosáhl výše
10% jeho dřívějšího výdělku jako zednického políra a hudebníka. Nelze
proto souhlasiti s názorem, že by žalobci patřila pro dobu, počínajíc
1O. pros1l1cem 1920, pouze náhrada 90% prokázaného ušlého výdělku.
Prohlásili-li znalci, že žalobce má ještě na nejvýše 10% výdělkovou
a pracovní způsobilost, neodporuje to tomu, co dříve řečeno. Tím podávají znalcí jeu abstraktní ocenění pracovní energie, jež žalobci zůstala
a již může ještě po připadě uplatniti, tuto však nelze stotožňovati s konkretní možností výdělku. Pokud jde o zjištění výše ušlého výdělku, musí
platiti zásada, že dlužno přihližeti jen k oněm výdělkovým a příjmovým
poměrům, které tu byly v okamžiku úrazu po případě v době, bezprostředně předcházejicí, a že jen takové změny po této době ··smějí býti
pojaty do podkladu pro výměr, o nichž zaručenč dalo se očekávati že
se dostavL To vycházi z té úvahy, že určení každé náhrady, již je pl~iti,
předpokládá určitou konkretní základnu a pevné východisko. Z toho
plyne, že nesmějí přicházeti v úvahu budoucí změny, které jsou pouze
možné, ba i pravděpodobné, nikoliv však jistě existující, a že .neobstojí
námitka žalovaného, že první soud

mčl

vzíti ohled na možnou

čena. Přiznati dlužno, že žalobce, poněvadž opírá nároky na náhrctdu
ručení železnic, může požadovati pouze onu náhradu, již tento
zákon stanoví, že tedy na věcná poškození nesmí býti brán zřetel. Otázka,
nač má býti vztahováno plnění náhrady, jest přesně vyznačena uvedením §§ 1325 až 1327 obč. zák. v zákoně o ruč. železnic a není příčiny,
by bylo užíváno jiných norem obč. zák, ohledně předmětu plnění náhrady. Zákonodárce jistě by se nebyl omezil na citaci §§ 1325 až 1327
obě. zák., kdyby byl býval měl v úmyslu rozšířiti ručení také na jiné
náhrady. Bylo by také jen tehdy přípustným, užíti všeobecných zákonných norem, kdyby zvláštní zákon o ručení železnic vykazoval v ně
kterém směru nedostatek. Tak tomu však není. Jest tedy souhlasiti s ná-

o zákon o

zorem -žalované, že

nezaměst

nanost žalobcovu a dále na okolnost, že žalobce byly by mohly v budoucnosti postihnouti choroby nebo úrazy, že vysoká mzda zednických
polirů vysvětluje se občasnou jich nezaměstnaností a že platná kolektivní smlouva ze dne 24. června 1920 jednou opět by mohla býti zrušena. Na druhé straně plyne z toho, že první soud při výměře ušlého
výdělku právem vzal zřetel na skutečně nastalé změny v mzdových
poměrech zednických polírů a hudebníků, které vznikly v době vydání
rozsudku kolektivní smlouvou a zvýšením poplatků hudebnických. Na-

.1

přicházejí

v úvahu pouze útraty

léčení,

náhrada

ušlého výdělku a výdělku, který poraněnému v budoucnosti ujde a bolestné, zvláště když zde nemá místa odškodnění za případné zmrzačení
am náhrady normované pro případ usmrcení člověka. Žalovaná strana
však přehlíží, že zde, pokud se tkne zničení šatstva a prádla žalobcova
při operaci, nejde o takovou škodu, nýbrž že náklad, který žalobci vzešel
z tohoto zničení šatů, dlužno počítati k útratám léčení. Jazykově zahrnuje
pojem »léčebních nákladů.« všechen náklad, vynaložený k obnovení
porušeného zdraví. Sem patří i útraty operace, tedy všechny náklady
s ní spojené, ať již spočívají v dodání, spotřebě nebo zničení jistých
~aJetkových hodnot. Jelikož bylo zjištěno, že bylo nutno, by boty a šaty
zalobcovy byly před operací rozříznuty, jest náhrada oděvních součástek
které se tím staly nepotřebnými, náhradou nákladů, patřících k útratá,;
léčebním, k níž jest žalovaná strana podle zákoRa o ručení železníc povmn.a. 4. Ohledně náhrady 2500 Kč z a o pot ř e b e n í šat s t v a,
p rad 1 a a o b u v i pro t e s a m i. Mají-li býti počítány útraty opatření umělých náhradníCh údů k útratám léčeb ním, náleží sem také náklady, spojené s jich nošením, které, jak bylo prvým soudem bezvadně
zjištěno, se jeví i v rychlejším opotřebování šatstva. Jest tedy bezdůvod
n?u námitka, že i v tomto případě jde o věcné poškození, které podle
zakona o ručení železnic nemá býti nahražováno. Může tedy býti pouze
sporno, jelikož i zde se jedná o nárok na náhradu pro budoucnost zda
je možno již nyní tyto náklady s určitostí zjistiti. V tomto směr~ jest
nárok, o nějž tu jde, podstatně odlišným od předchozího nároku na náhradu oprav protes. Kdežto tam jde o náhradu nákladů, které žalobce
v tu kterou dobu musí vynakládati, které číselně se podávají a jež žalobce účty musí doložiti a kde povinuým rovněž může býti přidržen
pouze k .náhradě těchto teprve budqucně číselně vyplývajících výloh,
neJsou naklady, o něž zde se jedná, číselně určitelné. Zde naopak jde
o opotřebovací kvotu, kterou možno pouze relativně určiti a o jejíž výši
nelze ani podati přesného důkazu. Nezbývá tedy, leč určiti ji podle
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volného přesvědčení ve smyslu §u 273 c, ř, s, Toto zjištění jest však
již nyní možné, a, má-li prvý soud za to, že tato opotřebovací kvota
také v budoucnu zůstane stejná a odpovídá měsíčním IDO Kč a určil-li
ji podle §u 273 c, ř, s, tímto penízem, nelze v tom spatřovati ani nesprávné ocenění důkazů ani nesprávné právní posouzení věci. Namítá-li
žalovaná, že procesní soud vycházel při stanovení těchto vyšších nákladů z nynějších cenových poměrů a že tyto časem se mohou změniti,
dlužno poukázati na to, co poznamenáno pod čís, 2, podle čehož soud,
má-li určití náhradu, musí vycházeti z nějaké konkretni základny, a že
za takovou mohou sloužiti pouze nynější cenové poměry, Kdyby v budoucnosti nastaly podstatné změny oněch poměrů, jež byly směrodatny
pro stanovení těchto vyšších nákladů, tedy kdyby došlo k takovému
snižování cen, že by ospravedlňovalo jiné vyměření, zůstává žalované
volno, by to uplatňovala žalobou,
N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalované potud, že snížil bolestné na 35,000 Kč a že zamitl žalobu, pokud se domáhala náhrady
opotřebení šatstva a prádla nosením protes, jinak rozsudek odvolacího
soudu potvrdil.
D ů vod y:
Dovolání smeruJe proti určení výše bolestného, renty za ušlý výa protí přisouzení částky 1500 Kč za šaty a prádlo při operaci
žalobce rozřezané a částky 2500 Kč za šaty, prádlo a obuv nosením
protes opotřebované, Co do výše bolestného vytýká dovolání odvolacímu soudu nesprávné právní posouzení věci z toho důvodu, že odvolací
soud souhlasně s prvou stolicí přihlížel též k budoucím bolestem žalobcovým, ač prý předvídati nelze, zda a jaké bolesti bude žalobce v budoucnosti míti. Tato výtka jest však nesprávná, Při výměře bolestného
nutno bráti zřetel ke všem okolnostem bez ohledu na to, zda nastaly
před vynesením rozsudku čí po něm, tedy nejen k bolestem přítomným,
nýbrž i k účinkům, které bude zranění žalobcovo jeviti pravděpodobně
v budoucnosti, poněvaqž nějaké snad pozdější dodatečné zvýšení bolestného je vyloučeno, Již prvým soudem bylo na základě posudku lékařského zjištěno, že podle zkušenosti se mohou bolesti vyskytovati,
byť i řidčeji, ještě dlouhá léta, a nižší stolice neposoudily tedy věc
nesprávně, když i k této okolnosti přihlížely, Stav a sociální poměry
žalobcovy při tom nerozhoduji. Pokud jde o otázku přiměřenosti při
souzeného bolestného ve výši 50,000 Kč, nemůže býti sice žalobci na
újmu okolnost, že žádal v žalobě, náhradu jen 40,000 Kč a že ji pak
zvýšil na 100,000 Kč, Přes to má však soud dovolací za to, že nižší soudy
nepřihlížely dostatečnou měrou k tomu, že jest tento nárok vymezen
účelem bolestného, jak jej správně definoval odvolací soud, a že nemá
býti obohacením poškozeného, 1 když se přihlíží ke všem okolnostem,
které nižší stolice uvedly, zejména i k trvalým následkům zranění a k velikosti zla, jež žalobce utrpěl, naproti tomu ale také k nynější kupní síle
peněz, má dovolací soud za to, že je přiměřená náhrada bolestného
ve výši 35,000 Kč a proto ji na tuto částku snížil, shledávaje dovolání
v tomto směru s hlediska čís, 4 §u 503 c, ř, s, důvodným, V otázce náhrady ušlého výdělku nstanovuje § 1325 obč, zák., že jest poškozenému
dělek
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~TI~ ~ v, ožným nemocem a úrazům, zvláště když není am tvrzeno, ze
ba ~ěles~;~ stav žalobcův tuto možnost odůvodňoval. Nižší soudy n~m~ly
t{dY příčiny, prováděti důkazy o stavu n,ezaměst~anosll a, nemocI delnictva a řízení se nestalo proto neúplnym, kdyz, tyto ?uka;;y ~~?y~
provedeny, Zcela případně uvádí odvolací soud, ze k, nakladum ece :
ním patři všecky náklady s operací žalo?covoU spo)ene, tedy I ty, ktere
spočív" jí v dodání spotřebě neb zničenI ma]etkovych hodn?t, a ~ p:ovedení~11 operace s~uviseji. Když tedy jest ~jištěno, ž,e byly z,alobcl, pred
o erací šatstvo prádlo a obuv seříznuty a ze Je to pn takove,m zpusob~
z~anění obvyklé, jak již prvý soud zjistil, ~atří náklad s ym spojeny
též k nákladům léčeni. Má-li tedy odvolacl soud, za f~, z,e bylo toto
opatření před operací nutné, neni to v odporu se SpiSy" nyb;z v souhlas~
se zjištěnými okolnostmi. NaproÍl tom~ nelze, sO,uhlaslll ,s nazor~m odvo,
lacího soudu, že též náklady spojene s nosen~m prot~~ a p.ozadova~e
žalobcem za rychlejší upotřebení šatstva a pradl,a SIUSI p,ocljall k nakladům léčebním, Tyto náklady vznik!y po s~on~ene'!1 lecen,l a neJ,sou
s ním již v žádné souvislosti, Jest to skoda .vecna, zpusoben,a sice ur~
zem kterou však, jak odvolací soud spravne uvedl, zalovana podl~, zakon~ o ručení želel-nic a podle §§ 1325---;1327 O?Č, zák" n:,m povmna
poškozenému, nahraz,ovati:. Žá~ost ~alobnI, aby zalovana zalobcl tuto
škodu nahradIla, nenI tudlz oduvodnena,
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Právní postaveni věřitelů, jimž přisluší oddělovací práva, ve vyrovnacím řízení.
(Rozh, ze dne 26, září 1923, R II 358/23,)
Civiinl rozhodnllti. V.
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Dne 18. listopadu 1922 bylo povoleno dražební řízení ohledně domu
33 pro pohledávky V. S-a, společnosti s o. r. v K. a akc. společnosti
továrny na usně. Ještě než došlo ku dražbě, žádala dlužnice za vyrovnací
řízení, jež bylo také provedeno a dle vyrovnání, potvrzeného usnesením
krajského soudu ze dne 7. června 1923 měli věřitelé obdržeti 26% svých
pohledávek a to 10% za 6 měsíců od právoplatnosti usnesení, 10% za
12 měsíců a 6% za 18 měsíců potom. K tomuto vyrovnacímu řízení při
hlásili se věřitelé S. a společnost továrny na usně, se svými pohledávkami. Návrh dlužnice na zrušení dražebního řízení, nařízeného dne 27.
července 1923, s o udp r v é s t o I i c e zamítl. D ů vod y: Jde tu
o pohledávky knihovní. Dle §u 1 vyrovnacího řádu nemá zahájení vyrovnávacího řízení vlivu na oddělovací práva, již tu jsoucí. Pouze vyrovnávací komisař může zcizení zabavených předmětů nejdéle na 60 dnů
odložiti, kdyby tímto zcizením vzešla některým věřitelům újma, což se
též stalo usnesením tohoto soudu ze dne 23. února 1923. Jelikož od
této doby více než 60 dnů uplynulo a oddělovací práva nevznikla v posledních 60 dnech před zahájením vyrovnávacího řízení a tudíž nezanikla, muselo býti pokračování v dražebním řízení nařízeno. Rek u r sní
s o u d návrhu vyhověl. D ů vod y: Poněvadž věřitelé S. a továrna na
usně akc. spol. k vyrovnacímu řízení přistoupili a vyrovnání na 26%
přijali, nepozůstává jejich pohledávka již v původním obnosu a kromě
toho není ani vyrovnáním jim přiznaná částka ještě splatnou, neboť dle
vyrovnání nastane splatnost částečně teprve za 6 měsÍCú. Následkem
toho není zde důvodu k pokračování v dražbě, což věřitel patrně uznává,
neboť, byv vyzván ku vyjádření se o návrhu na zrušeni exekuce, vyjádření nepodal. Co se týče věřitelky fy K. není zde rovněž důvodu k pokračováni v dražbě, neboť její pohledávka již nepozůstává, byvši zaplacena.
Ne j v y Š š i s o u d obnovil k dovolacimu rekursu továrny na usně
usnesení prvého soudu.
číslo

Důvody:

d 'bním řízení bylo pokračováno ': by po
práva nárok na to, by v . raze, " í kvota vyrovnávací. Nemel protO'
případě z něho dos~ala ~IC~ n:: ~:~šení exekuce, ježto okolnosti, kte;"
rekurs ní soud vyho~etI na,vI. U
b mu přiznáno bylo ve vyrovnauvedl věřitel k oduvodnem. toh~~htu odůvodniti zrušení exekuce pouhlaso,:a~l, n,~
'Bylo proto k dovolacímu rekur~u
Vacím řízení právo
.
exekucnun nzem.
" ' ) obnOVItI
hým usnes emm v ... h '''t lů (§ 139 odstavce trel! ex. r.
jednoho z vymáha]lcIC ven e
•
usnesení prvého soudce.
čís. 2974.

Dopravní řád žele!?iČn~:
pátrání pO' zásilce spatřovati reklamaci
PO'kud dlužno v zados I o
. v'
zboží.
. ' v 1 ven' ch listin šetření o zásilce a ~líblvSI
Zavedši na základe pre~ ,O'Z Ypotom dráha namítati ionnelm vady
vo
ni nemuze na .
rekla..'1tantO'vi vynze ,
postupní listiny.
(Rozh. ze dne 26. září 1923, Rv JI 210/23.)
27 července 1920 z Ostravy-Vítkovic
Zasílatel Felix j. odeslal d~e ž~lezné sudy terpentinové náhražky,
do stanice TiSá-LibOUchto~ec Fe{i~ j postoupíl nárok proti dráze jan.u
jež se za přepravy ztra I y. 8 ří'na'l 920 žádal dráhu o pátrání pO,;.aE-ovi, jenž doplsen; ze dne. · dJ škody zadané na soudě dne 8. nJn~
silee. Žalobě na dr~hu o n~ h ra r~ é s t'o I i c e vyhověl, o d vol a c 1
1921, proces nl sou
P
s o u d ji za:n!t~.
d bnovil rozsudek prvého soudu.
NeJvyssl sou
o
Důvody:

.
'alobcovy reklamace, podávané v době ,od
Spor jde o otazku, zda z
I
• b'lé by podle §u 93 (3) zel.
října 192U do července 1921 ?y, ~h~~~s~r~m'Ičecí pro uplatnění nároku
dopr. ř. zastavily běh Jednorocm II veleznici ztracené, kterážto lhůta
za zboží za dopravy IPob~v t' a ktera' bez stavení byla by
na odškodn.é
v
1920 poca a eze I
" ,,,
I'
nesporne dnem 13. zan
. . d k otázce té pnsvedcrl, odvo aCI
dnem 12~ září 1921 uplynul~. Prv~1 sO~i nutno ovšem s odvolacím sousoud zodpověděl ji zápo;ll<;. ~ou a~e sama řekročení promlčecí lh~ty
dem, že žalo?~oVO tvrzem, z~ zel~~mr. ř.), z Jedložených. vyšetřovaclch
úmyslně zavmll~ ~§ 98 \5). z~l.d ~ v Olomouci vyvodItI nelz~, neboť
spisu ředitelstvl c~1. statvmc /.a.
o delší dobu byly hledany a to
ze spisů těch je zJe~n~, ze .čva~gJI t~kP u ředitelství čsl. státních ,dra~
jak u ruzných stamčlllch ura -7
1921 zpět přišly a že odmltave
v Praze že z Prahy teprve dne . zan ouci 'iž čtvrtý den po té, dne
vyřízen{ 'ředitelství státních ~rah v O;oF d eJ 13. září 1921 odesláno.
ll. září. 1921 učiněno ~ zal?bcl { ~ 'es~ mu v tom přisvědčiti? že
ušt
Avšak odvolací soud sam pnpo d 1J20 který odkazuje na jeho
dopis žalobcův ze dne 9. hstopa ~ 'ak' co do formy, tak cO do
dopis ze dne 8. října 1920, ~yhovuJ~ ~ o reklamaci a že také .d~
obsahu předpisu §u 98 (3) .. z;1. bd~?
daná staničním úřadem Tlsaklady, totiž oznámka o nedoJltI z OZl, vy
9"
oV'

Dle §u II a 46 vyrovn. ř. nejsou práva oddělovací ani zahájenim
vyrovnávacího řízení, ani uzavřením vyrovnání dotčena. Ohledně těchto
věřitelů není tedy zachována stěžejní zásada tohoto řízení, by všichni
věřitelé byli rovnoměrně uspokojeni. V řízení vyrovnávacím nedochází
k realisaci těchto práv jako v úpadkovém řízení dle §u 48 a 49 konk. ř.,
za to jest dle §u 39 čís. 3 vyr. ř. dáno těmto věřitelům, jsou-Ii zároveň
osobními věřiteli, právo, by se řízení vyrovnávacího súčastnili tou částí
svého nároku, kterou pravděpodobně nedojdou na základě oddělovacího
práva uspokojení. Mají tedy tito věřitelé dvojí postavení: aj Pokud jejich oddělovací právo stačí, nedotýká se jich ani vyrovnací řízení ani
soudně schválené vyrovnání. b) Pokud jim j a k o o s o b ním věř ítel ů m přiznáno dle §u 39 čís. 3 vyrovn. ř. právo hlasovací, mají, a to jen v této vlastnosti - práva z vyrovnání plynoucí a zároveň stihají je též následky, s vyrovnáním spojené, zejména zaniknutí o s o bn í h o závazku dlužníkova. Má tudíž dovolací stěžovatelka, která pro
vyrovnání ani nehlasovala, i na dále na základě svého oddělovacího.
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Libouchec dne 27. září 1920 a účet o náhradních nárocích ze dne I. října
1920, který přiložen byl k pobídce žalobcově ze dne 1. února 1921 jest
pokládati za dostatečné průkazy ve smyslu §u 99 žel. dopř. ř., to tím
spíše, když výše škody není sporna a žalovaná železníce sama dalších
dokladů nežádala. Přes to odvolací soud pokládá reklamaci žalobcovu
za neplatnou a neúčinnou a následkem toho za nezpůsobilou, by promlčení podle §u 98 (3) žel. dopr. ř. zastavíla, ježto žalobce nebyl odesílatelem zboží, nebyl tedy k reklamaci podle §u 99 (1) a §u 73 (9)
žel. dopr. ř. legitimován, a nevykázal ve smyslu prováděcího předpisu
bod II. (2) k §u 99 (3) žel. dopr. ř. zvláštní legitimace (na př. postup,
plnou moc a pod.) podepsanou odesílatelem Felixem J-em. V tom směru
neposoudil odvolací soud věc po stránce právní správně, neboť nepřed
ložení zmíněné zvláštní legitimace nemá v tomto případě za následek
neplatnost a bezúčinnost reklamace, která jinak co do formy a obsahu
vyhovuje a včas byla podána. ačelem reklamace jest, aby železnice
byla vyrozuměna nejen o ztrátě zboží (pokud by jí tato již dřive nebyla
známa), nýbrž i o náhradních nárocích reklamantových, čímž jí má býti
dána příležitost, aby nároky ty s možným urychlením zkoumala a o nich
straně buď příznivé neb odmítavé vyřízení písemně vydala (§ 99 (4)
žel. dopr. ř.). Účelem stavení promlčení podle §u 98 (3) žel. dopr. ř.
pak jest, aby strana v době, dokud o její ohlášce šetření se koná a dokud
ona o osudu reklamace jest v nejistotě, nebyla vydána nebezpečenství,
že její ohlášený nárok mezitím promlčením zanikne. V tomto případě
jest ze všech listin od stran ve sporu předložených zjevno, že žalobce
hned od původu ve svých četných dopisech oznamoval ředitelství čs.
státních drah v Olomouci, že zboží Felixem J-em k dopravě podané, podáno bylo na příkaz žalobcův a že tedy žalobce za ztracené zboží žádá
náhradu. žalobce hned k prvnímu dopisu přiložil oznámku o ztrátě zboží,
adresovanou na speditera Felixe J-a a uvedl v dopisu, že on zaslal prostřednictvím speditera J-a dne 27. července 1920 na nákladní list čís.
2270 dva železné sudy terpentinové náhražky'. Tyto údaje v několika
dalších dopisech a pobídkách vždy znova opakoval a na předcházející
dopisy se odvolával, čímž dal zjevně na jevo, že formálně uplatňuje
reklamační právo J-ovo, hmotně však nárok svůj vlastní. Ředitelství čs.
státních drah v Olomouci zavedlo a provádělo následkem žalobcových
reklamací dlouho trvající šetření ve věcí samé a vyrozumělo přímo žalobce dvakráte a to lístky ze dne 9. dubna 1921 a 21. června 1921, že
jest třeba důkladného šetření a že bude vyřízení se všemožným urychlením vydáno. Nemohlo tedy ředitelství býti v pochybnosti, že žalobce
uplatňuje právo odesílatelovo podle §u 99 (1) žel.dopr. ř. a že na slíbené vyřízení čeká. Postup tento v úvaze všech okolností případu nelze
si vyložiti jinak, než že ředitelství legitimaci žalobcovu k reklamaci uznávalo (§ 863 obč. zák.). Neni správným tvrzení žalobní odpovědi, že
ředitelství, nemajíc po ruce nákladní list, nemohlo věděti, že žalobce
není odesílatelem, neboť jednak žalobce v dopisech výslovně a vždy
znova uváděj, že podatelem zboží byl spediter J., jednak to bylo vidno
z úředních spisů a jednak byl nevyplacený nákladní list zaslán ředitelství
státních drah v Olomouci staničním úřadem Tisá-Libouchec již dopisem
ze dne 11. listopadu 1920 a došel do Olomouce již dne 12. listopadu
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svědčil a J'ežto od něho neJa y zv as ll!
.
h
d'
.
rok
co
o
vyse
o
,
kl
.
~ t"
na ra 11l na
..
." . d'
ebyl naopak o jeho re amacI se ren I'
průkaz o jeho l;glt!macI za. an n ozcd'i dne 2. února 1921 jak písemnou
bylo konáno, melo re~lte~stv't~~J~ ostltní potřebné doklady včetně náohlášku žalobcova ~~roa u 10 tím promlčení ve smyslu §u 98
žeL
kladmho lIstu p~. ru ď 2 ú;'ora 1921 do doručení odmítaveho ':,ynzell!
dopr. ř. neJPozde]l o t . o Teprve od tohoto dne pokračoval beh prodne 14. září 1921 zas aven'
la v důsledku toho teprve v posledních
l
mlčeci lhůty dale, a ~~~it~~ y:;;~k žaloba již 16. března i 922 byla po:
dnech dubna ~ 1?22 .. " t ře dne 20: března 1922 byla doručena, ČI~Z
dána a Ťmanclll proKur a u b"
'k a §u 98 (3) žeL dopr. ř. bylo preI~ .
dle §u 149 7 o c. za .
t"
k pe
prom cenI po
." I bcova nároku tudíž nenastalo. Pro oze pa s trženo. Pro ml čem za o. el ostou iI dopisem ze dne 1. března 1922
diter Felix J: pko ?de~ll~t c~stě studní všechna práva proti železmcl,
žalobci k cíli uplatn?vam v e
ákladniho listu ze dne 27. července
která mu z ?opravl1l sm I~uvy .":. ;ažalované pohledávky není sporna,
1920 příslusela, a pro t o~e vys " .
bylo důvodnému dovoláni vyhoveh.
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8
~
) na zjištěni odlučovacího
Právní zájem žalobcův (§ 22 t~ c. ~: s. tom že byl se svým oddě~,
i 'padkovém J'est spa rovaLI v ,
,
práva v flzen u
. ~,
. oukázán na pořad prava.
lovacím nárokem v úpadkovem ~lZe!'.1 Pni nastávají již dnem vydání zaúčinky zastavení vyrovnae o nz.e
ocl Od onoho dne jest
stavovacího usnesení, nikoliv teprve leh? 1~:~v=zi ~astavením vyrovnataké počítati zda byla zachována SOUVIS
tího řízení; uvalením úpadku.
(Rozh. ze dne 26. září 1923, Rv II 566/23.)
. ~ I
. exekučního práva zástavního,
Žalobce nabyl.k nemov~~~Í1 :ě~ ovoan~ne 28. srpna 1922 bylo zahájež bylo dne 3. července 1,
v en " . ~ b 10 usnesením ze dne 7. lijeno o jmění žalované řízem vyr?vna~,
rZvnací návrh věřiteli přijat.
stopadu 1922 zasta~eno proto, ze.ne Y192~ stížnost dlužnice do zastaRekursní soud za:Dltl dne 7. prosll1c~yhlášen bylo jmění dlužnice úpavovacího usnesel1l. Dne ťo. P;os~kce své odlučovací právo, jehož však
dek. žalobce, uplatňova I V UFa" bUl íalobce se svým nárokem poukázán
úpadkový spravce }leuzl2a , na,cez
ou podstatu by bylo uznáno prána pořad práva. zalobe na upa o~
.
. t'
rávu pro C e sní
vel1l, že žalo~covo ex.ekučni ~ást~i"b 1r~:0 d]~~ tr~v~ žal~bcovo na ods o ud p r v;' s t <: II c e vy ov . I § 12 (1) vyr. ř. zavedením vydělení sice puvodne zamklo ve Is~~s u ~t~ do té doby trvalo pouze 56 a
rovnacího řízení dne 28. srpna
, Jez

t:

d!

1495

1494

[i'

n!koli 50, dnů. Konkursní a v~rovnací řád rozeznávají důsledně, kde je
treba pravoplatnosÍl zastavem a kde mkoli. V §u 12 (1) vyrovnacího
řízení nežádá se k obživnutí práva právoplatnosti zastavení vyrovnacího
řízení. Ani § 2 (2) konk. ř. nepraví, že by lhůtu 14denní bylo počítati
od právoplatného zastavení vyrovnacího řízení. Z toho jest usuzovati,
že lhůtu 14denní počítati jest od zastavení vůbec, tedy od 7. listopadu
1922, takže účinky zániku práva na oddělení následkem vyrovnacího
řízení netrvaly do vyhlášení úpadku dne 20. prosince 1922 (§ 2 (2)
konk. ř.). Zástavní právo žalobcovo, zřízeno byvši 3. července 1922,
trvalo do zahájení úpadku (20. prosince 1922) 158 dnů a jest je tedy
počítati mezi práva na oddělení ve smyslu §u 11 (1) konk. ř. Ustanovení
§u 12 (1) konk. ř. ničeho nepraví o tom, že by do 50denní lhůty nemohla býti čítána doba zániku práva následkem předcházejícího vyrovnacího řízení. Než i kdyby tomu bylo tak, přesto zástavní právo žalobcovo trvalo i po odečtení doby zániku přes 60 dnů, totiž 72 dnů.
O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. O ů vod y: Po stránce právní
dlužno poukázati na správné důvody prvého soudce, k nimž vzhledem
k vývodům odvolatelky dlužno dodati ještě toto: Odvolatelka jest právního názoru, že 14denní lhůtu §u 2 (2) konk. ř. ze dne lO. prosince
1914, čís. 337 ř. z. počítati jest teprve ode dne, kdy ·usnesení o zastavení vyrovnacího řízení nabylo právní moci, nikoli však, jak tvrdí žalobce, ode dne, kdy usnesení o zastavení vyrovnacího řízení bylo vydáno, a dovolává se na odůvodněnou správnosti svého názoru ustanovení §u 55 (4) vyrov. ř. ze dne lO. prosince 1914, čís. 337 ř. z. Než
ustanovení to svědčí pro správnost právního názoru žalobce, nikoli však
strany žalované. Pravíť se v ustanovení tom výslovně: »Poznámka zahájení vyrovnacího řízení budiž po právoplatném zastavení řízení vymazána, není-li do 14 dnů po zastavení podán návrh na vyhlášení konkursu.« Žádá se tudíž výslovně v ustanovení tom pro výmaz poznámky
zahájení vyrovnacího řízení, by usnesení, kterýmž řízení vyrovnací bylo
zastaveno, nabylo právní moci. Z toho však jest důvodně usuzovati, že
zákonodárce v ustanovení §u 2 (2) konk. ř. nepožaduje, by zastavení
vyrovnacího řízení bylo právoplatné, neboť zajisté byl by požadavek
pravomoci dotyčného usnesení výslovně stanovil, jak to učinil v §u 56
(4) vyr. ř. Tomu dále nasvědčují zřejmě slova §u 55 (4) vyr. ř.
» ...... není-li do 14 dnů po zastavení podán návrh na vyhlášení
úpadku,« z nichž vzhledem k souvislosti s předchozí větou patrno, že
se u tohoto »zastavení« nepředpokládá právoplatnost. A téhož doslovu
užívá zákonodárce i v §u 2 (2) konk. ř., což by jistě již za příčinou uvarování pochybností nebyl učinil, kdyby »zastavení« v prvé větě §u 2
(2) konk. ř. předpokládalo právoplatnost dotyčného usnesení. Pro
správnost právního názoru prvého soudce mluví i ustanovení §u 12 (2)
vyr. řádu, jehož obdoby se rovněž stěžovatelka dovolává .. Neboť také
ov tomto ustanovení se výslOVně praví, že lhůta, stanovená v §u 256 (2)
ex. ř. pro zánik práva zástavního, se staví ve prospěch tohoto práva na
oddělení pro případ, že by opět obživlo, až do uplynutí dne, kterého
usnesení o zastavení řízení vyrovnacího stalo se právoplatným, kdežto
§ 2 (2) konk. řádu o právoplatnosti usnesení o zastavení řízení vyrovnacího se vůbec nezmiňuje. Rovněž nelze při svědčiti právnímu názoru

'e vy' maz poznámky zahájení řízení vyrovnacího jest hodo d va 1a t eII{Y Z
'"
eId eVI. d encm,
notiti jako výkon exekuční, Ježto vym~z ten I~al:ouz~
a tím také padají veškeré dusled~y, Jez o~v? a e a z 010 OVOZUje.
N e j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolan!.
Dů vod y:
. . sOllzelll' věci odvolacím soudem jest ve všech směrech bezP ravm po
,
'''ť'
'h
d
vadné. Soud odvolací, osvojiv si dle §u 4?8 :. Ir·bs. ZjlS ekn~ prlve ~ s~u ~,
, . logickým postupem vyvodil, ze za o ce pro aza pravm zasprav?:~ § 228 c. ř. s. předpokládá. Jest zjišt~n~, ž~ byl ,žalobt;e se
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11a uznání že mu přisluší exekucm pravo zastavm pro
, s příslušenstvl1n
.na'
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.svym naro
hl d'emku 25000 Kč
upad covyc
jeho po, e aevlJne 1'5 března 1923 po rozumu §u 111 (2) konk. ř. od, . .,
' I b" d t t ' ,
usnesemm Z ·
.,
a pořad práva. Již tím jest pravm zaJem za o cuv os a ecne
k azan n
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'h
.
.
. ,mohlo
rokázán, neboť neuznání jeho o e ovacl o pr.ava. v ,úpadku
p .t·
. 'tl' z'e by v případě realisace úpadkoveho jmenl, naJlne proml I v zape ,
.
,
b I
··'t'
I·ty na níž pohledávka J'eho zástavmm pravem ya ZJIS ena,
.
d eje rea I ,
. Nt"' h
' ,
b I 'hody §em 11 konk. ř. mu zaručene. a om mce o nemem,
i~z/pr~~eji n~mo~itosti té ve skutečnosti nedošlo, a. j~st také n~roz
hodno, že v době podání žaloby zahájel~? byloJednam o ~.ucene na. . a z'e pozde'j·l· p'rl'slušny' návrh dluzmce venteh
rovnam
, " byl, pnpt.
I t' Okol.
nzem
up
a novana,
žalovanou
stranou
teprve
v
odvolaclm
to
t ta ,
nos
I
t
"T'h
prvé
sto
nemůže míti vlivu na právní posouzení des avu Zjl~ ene o v , .
:
lici na jehož základě byl vydán rozsudek (§ 482 c. r. s.).ye vecI sa~e
. ; , ' T toliko otázku zda nastávají účinky zastavem vyrovnaclho
!~S ~edsll I§U 12 vyr ř j'i'ž dnem vydání tohoto usnesení, či teprve dnem
nzem e
. .
I 'h'
Id'
j' est den
'eho právní moci. Náhledu soudu odvo aCI o, ze }OZ,I~. n~m ..
ty dání usnesení, aniž třeba vyčkati právní moc, dluzno pnsv.edčlt!. P.I~ne
to ne'en z přesného znění §u 12 vyr. ř., jenž v odstaVCI prven;,ml~vl j~.n
o za;tavení řízení na rozdíl od odstavce druhého, kde v~ zvlastm~ pnadě vyžaduje právní moci, nýbrž i z §u 55 .(4) vyr. r.,~de, nan:eno
~veřejnění zastavení řízení, výmaz pQznámky Jeho ,zavede~1 vsa~ az ~o
rávní moci usnesení o zastavení. Svědčí tomu 1 uvaha, ~e ,z~s. avve~lm
}ízení vyrovnacího vzchází dlužníku právo k v,olnému naklad~n:)me.mm,
kráceno vyčkáním
právm '
mOCI usnesenI, nzem zajez mu nemuze b y't'I z
d
t
.,
.,
stavujícího. Vychází-li se z tohoto předpokla ~, je.s spravnyn~ pravm
ázor obou nižších stolic že žalobcovo zastavm pravo, dne 3. cervence
~922 zřízené, zahájením 'vyrovnávacího řízeni dne 28. s2"pna.1922 dle
§u 12 (1) vyr. ř. zaniknuvší, avšak zastavemm tohoto nz~m dnem 7.
d 1922 opět oživlé vyhlášením úpadku dle usnesem ze dne 20.
· t
I18
opa II
,
"d'"
V'
,
vyrovna
.
1922 nijak dotčeno nebylo, poneva z mezI nzemm
~[.~s~n~l~adkem není souvislo~ti, kterou předpoklád~ § 2 ods!. (2) konk.
ř. a právo samo v době zahajem upadku trvalo dele 50 dnu.
J
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Sudište dle §u 87 a) j. n. přechází i na ~ostup!,ika.o !,ošt~lVní p~cl
knížka není ještě plným důkazem o převzeh zboz1, m?ze ~s~ po teto
stránce býti podpůrným a doplňujícím pramenem pro presvedcem soudu.
(Rozh. ze dne 29. září 1923, R II 222/23.)
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Žalobce (Svaz průmyslník'l) zadal ž I b
na sudiště podle §u 87 a) .
dO
a o u o zaplacení kupní ceny
protokolované fírmy Aloís \ n. ae~ Uv~d7i1 to t~I;',. že jest postupníkem
ce sní s o udp r v é s t o 1"1' J .Plrob~ a zbozl zalovanému. Pro ce za o e vyhověl za 't
.
d
o rozsudku pojatým

námitku

't'

nuv usnesel11ll1,

(správně rek u r s n í\ s o u d mls;" ~Iepnslusnostl. O d vol a c í
odmítl žalobu. D ů vod Y' Prv ~yhov~1 nan;ltce. místní nepříslušnosti a
v,

'v

m,l

no~t~ a pokládá se za Přísiušnan~l!o§u t;~I)tI nalmtku mís!ní nepř}sluš
IU1ICI prokázal korespondencí že žal
. . J. n. ~ toho duvodu, ze žacení se žaluje, objednala a ďále pOkf~;~a firma ~at.ky, o jejichž zaplaknížkou firmy Alois L Že žalovan' / ': ~a trOkazano poštovní podací
Při
tom pokládá prvni' soud
e mlle y o objednané zboží dodáno.
..
•.
za nerozhodno pro n'l 'tk
•. I·
.f
ze nezalu]e firma protokolovaná
";r
~, 1':1 . II nepns usnosŤl
protokolované firmy Alois L kt ~. pObne.~adZ za!ujlcl Jest postupníkem
v

dávku z kupní smlouv
osi~u elaa: o~: ~porne pr~dala a svou pohle"rvého s?udu jest mY~lf. Sudif;ě d~:I§J~Ck~u S. Lec právn~.stanovisko
lJko pro zaloby protokolovaných k
o
I~).!' n. Jest pnpustno tochodu. Toto sudiště jest tedy o ~p~u ': po 1 eaavek z oboru jejich objak to vychází ze znění §u 87 s)o. 111 vysadou pr~tokolovaných kupců,
nění. jest
tedy čistě osobním o a. J.• n: P rocesuall1l kompetenční opráv•.
pravnemm k upce a nemůže' . k b '
opravnel1l kupec postoupiti žalu'"
.k
Je Ja o oso m
hledávka také nevzešla .al· " . jlCI nem upcem protokolovaným a pob h
z uJlclmu z koupě uskutečn"
b
žalující dovolávat;
. .,
pro o o ovaným kupcem A š k b
hl
právni stanovisko neb l b '
.
v a
ez o edu na toto
podmínky dovolávané!:: s!ct.!~.al1l ~ro postupitelku firmu Alois L dány

j ~ o~~;/~~tJ'~ase netmkůžle

Přislušno~~ie p~d?e §~u 8j;~0)

tra

tečné převzetí zboží fin o 1S ve
0, ze nenI p,rokázáno listinami skusoud tento důkaz za o~a u . za o;,ano~. Nepravem pokládá procesní

I

i),

Tato podací knižka dokaz/ Y ' POStOV;" podací knížkou firmy Alois L.
vanou firmu oá;'"
•• Je Jenom, ze obJCdnané zboží bylo pro žalototo zboží také Pře~z~?:tepoadle ;,ekProkaZdute .mkterak, že žalovaná firma
. t b
.
mm ou su Iste podle §u 87 ) '
•
Jes , a y byl ve sporu podán písemný
o skut • .
J.?
tedy v tomto případě o t
••
ecnem prevzel! zbozl
dala (SrovneJ' slovo Abol:nf' ze posta skutečně zboží žalované firmě vy~
»
le erung« v §u 87 rt ) '
)
poštovní podací knížkou nebyl odá
hl . ". . J. n. " ~ento důkaz
potvrzením pošty na základě kl n a 1;'0 .1 byl! po?an Jenom snad
tečně bylo vydáno nebo' 'in' re /~ace,. ze z~lo~ane firmě zboží skuvaná objednané zboží sku{eln~ld IS t~aml, ':. mchz by plynulo, že žalokaz však žalující strana ani n:na~~dr a a .prevzala. Takový listinný dů
podmínek dle §u 87 a) . n
I a o al1l neprove.dla a proto není zde
nost odmítnouti a rekur~'u 'n;s toho ?UV~dU bylo .z".lobu pr;:, nepřísluš
hověti.
pravne Ja o odvolant poznacenérnu, vy-
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Sudiště

podle §u 87 a)'

usneseni prvého
ů

d

sou ll, zamítajíCÍ

ná~·

vod y:

.b I ~ I
~ z~ obCI. soud~m odvolacím nepráIce Ja o (Upec zapsan v obchodním rej-

vem oduznáno. žalující nen!' sn .. y

stříku, avšak kupcem takovým jest firma Alois L., která jest členem
onoho žalujícího svazU a jalm taková k tomu povinna, by ve smyslu
prodejních podmínek svazu, žalované firmě známých, postoupila tomuto svou pohledávku proti žalovanému. Otázku, přejde-Ii postupem
pohledávky na postupníka také zvláštní příslušnost pro pohledávku
protokolovaných kupců za zboží prodané a předané, jest zodpověděti
kladně. Otázku tu dlužno řešiti podle předpisů hmotného práva, protože
procesní právo v tomto směru nemá předpisů. V úvahu tu přicházejí
§§ 1393 a 1394 obč. zák. podle §u 1394 obč. zák. jsou práva postupníkova a postupitelova totožná, změní se jen osoba věřitelova, kdežto
pohledávka sama zůstane nezměněna. Přejde tudíž pohledávka ovšem s výhradou případné jinaké úmluvy stran - z postupitele na
postupníka se všemi výhodami, neboli (jak se zákon v §u 1407 odstavec
druhý obě. zák. ve znění III. novely vyjadřuje) se všemi »vedlejšími
právy«, která změnou v osobě věřitelově zůstanou nedotčena. Nepřej
dou podle §u 1393 obč. zák. jen taková práva, která »Ipějí na osobě a
tudíž s ní uhasnou.<' Jest tedy zkoumati, zdali výhoda zvláštní soudní
příslušnosti jest takovým právem, které lpí na osobě. Zajisté nikoliv!
Právy, která lpějí na osobě, rozumí § 1393 obč. zák. jen práva ryze
osobní, t. j. taková práva, která s osobou určitého oprávněného tak jsou
spjata, že jejich výkon jinou osobou buď vůbec není možným, nebo není
aspoň možným beze změny svého obsahu (viz judikát čís. 247, uveřej
něný pod čís. 1769 příl. k věst. býv. min. sprav.). O takové právo vsak
tu nejde, neboť použití určitého zvláštního sudiště jinou osobou, než
původním věřitelem, jest bez dalšího možným. Ostatně vidno jest na pL
z §u 549 c. ř. s. a z §u 9 ex. ř., že zákonodárce sám přechod procesuálních práv na postupníka předpokládá. Dále jest ještě zkoumati, zdali
snad znění §u 87 a) j. n. přechod tohoto sudiště na postupníka nevylučuje, neboť doslov zákona zdánlivě nasvědčuje tomu, že jen prodávající protokolovaný obchodník, jen pro pohledávku z okruhu jeho obchodů vzešlou a jen proti kupujícímu obchodníkovi sudiště §u 87 a)
j. n. může použiti. Avšak ani v tOlÍl směru není závady, neboť zákon
chtěl tu stanoviti jen podmínky pro založení sudiště §u 87 a) j. n. a to
podmínky jak co do vlastnosti osob, tak co do povahy nároku a cílem
jeho bylo, by k podpoře obchodních styků a obchodního rozvoje stanovil zvláštní sudiště na výběr dané pro kupecké pohledávky za zboží,
čemuž svědčí i nappis tohoto §u. Zda zákonné předpoklady nastaly,
dlužno posuzovati podle doby uzavření smlouvy a dodání zboží. Nezáleží tedy již na tom, zdali předpoklady zákona co do vlastnosti osob
(protokolovaný obchodník na straně jedné a obchodník na straně druhé)
jsou tu ještě v době podání žaloby a zdali má také postupník vlastnost
zákonem pro založení sudiště předepsanou čili nic. Z toho všeho plyne,
že sudiště §u 87 a) j. n. jest zvláštní výhodou, »vedlejším právem« kupeckých pohledávek za zboží (privilegium causae) a nikoliv zvláštním
privilegiem dotyčného kupce (privilegium personae) a že tedy jako
akcesorium pohledávky podle §u 1394 obč. zák. na postupníka přechází.
postupem nesmí se toliko zhoršiti. právní postavení dlužníka v žádném
směru a tedy ani v procesuálním směru. Jest další otázkou, zda je dána
j druhá podmínka pro sudiště podle §u 87 a) j. n., totiž listinný průkaz
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ným, nýbrž též" že žádný z ~anželů n~může je?nostranně od smlouvy
odstoupiti, jakmIle svohl k navrhu druheho manzela na dobrovolný rozvod. Jest proto nerozhodným, zda Václav M. dne 1 L ledna 1923 jako
prozatimní podpůrce, správně dne 1 L června 1923 jako opatrovník
Hugona M-a prohlásil na soudě, že s rozvodem nesouhlasí, a dlužno
přisvědčítí rekursnímu soudu, jenž zamítavé usnesení prvého soudu zrušil a jemu uložil, aby nehledě k použitému důvodu zamítacímu ve věci
znovu rozhodl a usnesení Václavu M-ovi jako opatrovníku Hugona M-a
doručil, při čemž bude prvému soudu ovšem dle §u 2 čís. 5 cís. pat. ze
dne 9. srona 1854 čís. 208 ř. zák. zříti též k okolnosti jmenovaným opatrovníkem naznačené, zda nebyl Hugo M. již tenkráte, když s dobrovolným rozvodem souhlasil, duševně chorým a tedy nezpůsobilým, aby
slib učinil nebo přijal (§ 865 obč. zák. věta první).
čís.

2977.

v . d O.d prohl~š~ní, že svoluje k dobrovolnému rozvodu nemůže 'iž
nich po p:ovedeni &11IIr_ usu z aven svepravnosti.
.

~~hnYp:km~nzbelu odsto?pi!i, třebas byl jeden z

(Rozh. ze dne 2. října 1923, R I 780/23.)
želůU~,~esením prvého sou~u ze dne 15. června 1923 byla žádost man-

stolu a fovna a Anny M-ovych za dobrovolný rozvod jich manželství od
'k'
oze zam!tn~ta, pr?tože Hugo M. byl po provedení smírčích 0usu zbaven svepravnostl a jeho opatrovník Václav M prohlásil p že
sa rozvodem
vnapadené
,'
,
u rk
s n'I s o u d zrusrl
usnesení
I v ' l 'nesouhlasí ' R e
o ~. odzl tprvemu soudu, by nehledě k použitému zamítacímu důvodu
za os I za rozvod znovu rozhodl
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl' dovolacímu rekursu.
D II vod y:
~ovolací rekur.s, v. něm~ se navrhuje, by obnoveno bylo usnesení
pr~evho soudu, nenr oduvodnen. Povolení dobrovolného rozvodu od stolu
~ oze. ve smyslu §u 103 obě. zák. není soudním nálezem povahy právovorne. PI~ne .to z toho,. že soud rozvod od stolu a lože za podmínek
§§u 103 obc .. zak. povohlr musí, a nasvědčuje tomu i ta okolnost, že dle
u 3.?vor~keho v~ekr~tu ze dne 23. srpna 1819 čís. 1595 sb. z. S., pokud
s~tyce m!n. nanz.e~, ze dne 9. prosince 1897 čís. 283 ř. zák. má soud
spor~em Jednanr manželů o rozvod od stolu a lože dbáti toho by

F:'

zad?st (zal?ba) ? ro~~od byla vzata zpět anebo,je-li plně odůvodněna,
by zalovany manzel zadany rozvod žalujícímu manželi bez rozsudku na
dob~ U;ČltOU nebo neurčitou. ~ovolil. Dobrovolný rozvod provádějí tedy
manzele ~ouhlasno~ svou vulr a soud jen potvrzuje, že podmínky pro
ro::vod zakon~m predepsané (§ 103 obč. zák., § 27 zákona ze dne 22.
~vetna. 1919 vČIS. 320 sb. z. a n.) jsou splněny. Jde o dohodu mezi manzel." vy.slovne nebo mlčky (§ 863 obč. zák.) dojednanou z čehož plyne
nejen, ze souhlas Jest projeviti způsobem v §u 869 obč. 'zák. předepsa-

čís.

2978.

Ku zajištění peněžité pohledávky proti společnosti s r. o. nelze povoliti zákaz zcizení nebo zastavení závodního podílu společníka.
(Rozh. ?e dne 2. října 1923, R I 824/23,)
Ku zajištění své peněžité pohledávky proti společnosti s L O. domáhal se věřitel prozatimního opatření proti společníkům společnosti
zákazem prodeje a zastavení jejich společenských podilů. S o udp r v é
s t o I i c e prozatimní opatření povolil, rek u r sní s o u d návrh zamítl.
Ne j v y

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dt"lvody:

Návrh na prozatímní opatření je pochybeným v tom směru, že nerozeznává mezi jměním společenským, které podle §u 61 odstavec druhý
zákona o společnostech s r. o. ručí za závazky společnosti jejím věřite
lům, a mezi společenskými podíly jednotlivých společníků (§ 75) a postihuje disposiční právo společníků s těmito podíly, ač pohledávka,
která se má prozatimním opatřením zajistiti, přísluší navrhovatelce
proti společnosti. Zcizením společenského podílu ve smyslu §u 76 téhož zákona nastává sice změna v osobě společníka, avšak nemění se
nic na jmění společenském, společník nemůže žádati vrácení svého kmenového vkladu (§ 82) a pohledávka navrhovatele proti společnosti není
tím tedy nijak ohrožena. V dovolacím rekursu snaží se sice navrhovatelka odůvodniti nebezpečí tím, že má společnice Františka R-ová
v úmyslu prodati společenské podíly osobě, která by uhelný důl vykořistila a po jeho znehodnocení zmizela. Avšak, i kdyby tento úmysl
Františky R-ové byl osv.ědčen, není osvědčeno, že by byla takového na. byvatele společenských podílů našla a že by jím byl skutečně předse
vzat nějaký positivní čin k ohrožení pohledávky směřující, jak to. vyžaduje ustanovení §u 379 ex. ř. Není tedy nijak osvědčeno nebezpečl ohro-
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ž~~Í po~ledávky navrhovatelky a není třeba se zabývati otázkou, zda je
tez osvedčena pohledávka.

čís.

2979.

Vyvlastněna-Ii (na př. dle zákona o stavebním ruchu) nemovitost
zapsaná do veřejných knih, přepíše se do nové knihovní vložky be~
knihovních břemen. Předpisů zákona ze dne 6. února 1869 čís 18 ř
zák. nelze tu použiti.
'
•
•
(Rozh. ze dne 2. října 1923, R I 869/23.)
. Zádosti o,becně pros?ě~ného stavebního dru:!,stva, by dle právoplatneho vyvlastnovaclho ,vYn;eru okresní politické správy se ve vložce čís.
24 poznam:nal~. rozdele?1 poz. parcely 62 a by se pozemková parcela
62/2, z vl5lzky CIS',24 zavadprostě odepsala, do nové vložky zapsala a
na nI ;,lozIlo pro zadatelku vlastnické právo, s o udp r v é s t o I i c e
vyhovel, rekursní soud jí zamítl. D ů vod y: Podle zprávy okresního
SOUd,l; po?ala stěžovatelka dne 21. října 1922 tudíž včas, odpor proti
zamyslenemu dluhuprostému odepsání části pozemku čís. kat. 62 role.
Odpor tento, jenž dosud nebyl ve smyslu §u 7 zákona ze dne 6. února
1869 ~ís: 18 ř. zák. odklizen, brání proto zamýšlenému dluhuprostému
odepsam pozemkové části. K obdobě zákona vyvlastňovacího nelze

P)

jené v porovnání s předpisy §u 7 (~). a §u 8
)men~v~ných ~á,k.onů;
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se
vyvlastnění
děje
nucene,
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prott
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as nenem
z 111Cku
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' d o nave' I
'k y prepsa
'
I y,
váznoucí na něm zachovaly a s mm
v oz.
~~~rž je s nimi odkázán jen a jen na složen~u ná:hr~du (§ 7 (1),. kter.á
'ako pretium ce(ht 111 locum rel. T.ak je. ~o pn kazd~m, vyvlastn:m a jl~,ak anÍ nemůže býti, protože by JInak ucel vy~bstne,m byl z?laren; N.etřeba ani odkazovati až na z~ko~. o vyv~astne.llI k učelum }e!ezn;čmm
z roku 1878, jejž ve své zpráve pnpom1l1a prvy soud,ce, s~a.~1 upl ne pok' ati na zákony pozemkové reformy, normy to nejnovejslho data na
u, azo v'kupu pozemků drobnými pachtýři, kde § 23 (2) požadovacího
pr.
.. 318 sb ; z. a n.,,~ ~ pr~
"d'l'
zákonayze dne 27. května 1919 CIS.
e I zab rane'h o
majetku pozemkového dle §u 26 (3) zakona pnde1oveho ze dne 8.
dubna 1920 čÍs. 320 sb. z. a n. nařizují »dluhuprosté odepsání" (výmaz) »všech knihovnich břeme~ a dluhů" ,a odkazuji (§ 26 pož~d., zák;
pokud se týče § 47 n. n. přídel. ~ak;) zajemmky, na rm;vrhprej,l;nacI
ceny. Poněvadž jde o vyvlastňo~acl nalez ,a ,tedy vyro~ ~ereJIleho uradu,
v němž se výslovně dává svolem k odepsa~1 vyvlastnen,ehc: pozem~u ,do
nové vložky a stanoví se podmínky pro ne, mezI mmlz vsak nem prenesení knihovních závad, musely již ve smyslu §u 33 písm. d) kmh.
zák. žádané knihovní zápisy býti povoleny, když splnění stanovených
podmínek veřejnými listinami vykázáno. To vše rekursní soud přehlédl.

hleděti.

čís.

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvé stolice.
Důvody:

POdl,e knihovni žádosti stěžujíciho si družstva bylo žádáno a podle
usnesenI prveh,o sO,udu také povoleno závadp1-osté odepsání dílce, o nějž
jde, ?a za~I~?e n a I e z u. ~ y v I a s t ň o v a c í h o _ nikoli tedy snad
na zakladezadostr vlastnI ku - a sám rekursní soud to v úvodu svého
rozh?dnutí ~d~razňuje. Následkem toho jest jen zkoumati, zda odepsání
to pnpustne jest podle zákonů o stavebním ruchu ze dne 11 března
1921 čís. 100 sb. z. a n., ze dne 27. ledna 1922 čís. 45 sb. z. ~ n. a z~
d~,e 25. le~na I ?23 či,s .. 35 sb. z,, a n., nesmí však věc nikterak posuzovana a vy;lzovana byt I podle zakona o dělení a odpisování pozemků
ze dne 6. unora 1869, čís. 18 ř. zák., jak učinil rekurs ní soud. Při tom
!~st ~hostejno,. že v knihách po poznámce zahájeného vyvlastňovacího
nzen,l vyskytuje, se poznámka vyzývacího řízení ve smyslu §u 3 zákona
posleze clt?van,eho, a bylo by to ovšem lhostejno, i kdyby poznámka
tohoto .vyz~v~clho řízení poznámce řízení vyvlastňovacího předcházela,
nebo! jak, recen,?, ~dyž odepsání žádáno v řízení vyvlastiíovacím, jest
b~"pr~dmetno ~secKo; co se stalo v řízení vyzývacím a neposuzuje se
ve,c nijak dle predplsu o tomto řízeni. Jest te'dy lhostejno, že spořitelna
me.st~ M. podala v řízení vyzývacím odpor proti dluhuprostému odepS~~I, ~eboť ten ,nemúže brániti, aby se pozemek dluhuprostě neodepsal
v nzelll ~yvlastnovaclm, k?yž tu podmínky shora citovaných zákonů
o staveblllm ruchu JSou. A ze JSou, to dokazují přílohy k žádosti připo-

2980.

Ten, kdo se zaručil za upisovatele akcií, jest povinen sám zaplatiti
upsaný peníz, neučinil-Ii tak upisovatel, ač byl o zaplaceni upomínán.
(Rozh. ze dne 2.

října

1923, Rv I 433/23.)

Proti žalobě na zaplacení 23.230 Kč namitla žalovaná banka vzájemnou pohledávku v léže výši, jež jí vznikla proti žalobci tím, že žalobce zaručil se za upisovatele akcií, kteří, ač upomenutI, upsaného peníze nezaplatili. S o u d Y vše c h tří s t o li c žalobu zamítly, N e jvy Š š í s o u d z těchto
důvodů:

Žalobce broji proti rozsudku druhé stolice toliko z důvodu nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), leč neprávem. Soud odvolací, osvojiv si dle §u 498 c. ř. s. zjištění soudu prvé
stolice, vyvodil správným logickým postupem, že jde vlastně o tři různé
činnosti žalobce, totiž 1. že se zaručil za dluh Dra H-a a ing. M-a u žalované banky v přičině akcÍí Hanseny jimi upsaných, ale nezaplacených,
2. že projevil jak vůči bance tak i oproti Dru H-ovi a ing. M-ovi závazný úmysl, že akcie tyto zaplatí a převezme, a konečně za 3. že akcie
ty Dru H-ovi a ing. M-ovi daruje. Pro poměr žalobcův vůči žalované
bance jest však rozhodnou jen činnost čís. 1. a 2. Již zaručení se samo
o sobě zakládá závazek žalobcův k úhradě akcií, za něž se zaručil,

1502
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ježto, ~ak odvolací soud zjistil, žalovaná banka oba upisovatele o
_
pla~em upomínala a žalobou jim hrozila a že oni přes to akcií za_
plahh (§ ,1335 obč._zák.) .. :rohlášení žalobcovo, že akcie zaplatí ane~~_
vez,me .(ČIS. 2) I~oz.no popmati s dvojího hlediska, totiž bud' ve ,; 0jem s jeho ~,aruc:I:lm 3e p~o jeho důsledek neho jako závazek Pro
sebe. V ob?JIm pnpade, vzesla však z prohlášení tohoto žalobci
vI.nnos! k uh,rade :,psane hodnoty akcií a právem tedy odvolací soud
narok z~lobm ~e zretelem k §u 1438 obč. zák. zamítl. Námitkou žalobcovou, ze pomer rukojemský nemohl vzejíti proto že Dr H ' .
M
pravost dluhu popírají, nebylo by se třeba obírat/proto pon'ě~a~~gbyl~
v~nesena t~pr~e v říze_ní_ odvolacím (§ 482 c. ř. s.), ve 'věci samé stačí
vsak poukazatJ ku zJlstem obou nižších soudu° dle ne'h - b .
, k' H
'
oz o a jmenova~1 ~ ~I; ansen-y..v úhrnné ceně 23.230 Kč tedy ve výši žalobci zadrzene cast.ky - jlZ tento žalobou vymáhá u žalované banky upsali
a n~:zaplatJh. Tvrdí-Ii žalobce, že pohledávk~ žalobkyně z tohoto úpisu
akc11 l1em po právu, musil by to prokázati (§ 266 c. ř. s.).

go-

čís.

2981.

, Vady byly oznámeny pozdě (čl. 347 obch. zák.), nestalo-Ii se tak
Ihned po vyplacení zásilky na dráze.

volání že onen dopis došel již dne 26. listopadu 1921, a, třebaže dne
27, listopadu 1921 byla neděle, nepřekáželo mu nic, aby oznámení výtek žalující firmě n;učinil hned dne 26. _Ii~topadu 1921. ~ázo,r nižšíc~
soudů že oznámel11 vad se stalo opozdene, Jest tedy spravny, I kdyz
se přihlíží k okolnosti, že kancelář a obchod žalovaného jest v Teplicích-šanově, což ostatně i nižší soudy měly na zřeteli. Nebylo proto
ani zapotřebí, obírati se ještě obsahem _o:námení vad; ač tak~ zde mají
nižši soudy pravdu, že nebylo dostatecne opodstatneno, totIz tak, aby
prodavatelka byla s to, ~by pozn~la druh. a o,bjem vad, čehož. bylo
v tomto případě d,n víc.e t;eba, kdyz, byly?blednany desky nejen ystych
rozměrů nýbrž také J1stych pkostI, totIz pk odpadnou od pIly bez
hniloby 'a lomu. Bylo-li však oznámeni výtek nedostatečné a zejména
opozděné, platí zboží, jak již shora bylo uvedeno, za schválené a dlužno
je zaplatiti.
čís.

Nejde o plnění alternativní, při čemž by příslušelo straně právo
volby, bylo-Ii druhořadé plnění míněno pro případ neshody stran. Nastala-li tl!to neshoda, nelze se již domáhati plnění prvotního.
(Rozh. ze dne 2..

(Rozh. ze dne 2, října 1923, Rv I 528/23.)

Ža!obě o zaplacení kupní ceny 12.000 Kč za dodaná prkna bylo
vyhoveno s o u d Y vše c h tří s t o I i c N e j v y Š š í m s o ude m
mimo jiné z těchto

'

důvodů;

_ Odvol,ací soud posoudil věc po právní stránce správně. Od námitky,
ze sporny .. ~agon ~esek byl koupen na zkoušku (čl. 339 obch, zák.)
dovolatel jlZ upushl a zbývá tedy jen ještě druhá námitka že zboží ne~
O?povídalo objednávce. Bylo-li tomu tak, bylo na žalova~ém jako kuplteh, ~y, dle čl. 347 ·obch. zák. zaslané mu zboží bez průtahu
po ~oda,m ohledal a výtky učinil, jinak by zboží bylo pokládati za
~chv~lene, V tomto směru je zjištěno, že zboží došlo do Hodonína dne
~L I;stopa?u. 1921 a, že_žalovaný o dojití zboží téhož dne byl zpraven,
~e ~akladm, hst byl tehoz dne vyplacen, že zřízenec žalovaného Karel D.,
jenz. sporne desky v Hodoníně převzal, tomuto teprve dopisem ze dne
~4. hstopadu 1921 oznámil, že zboží jest vadné a že žalovaný pak teprve
aoplsem ze dne 28. hstopadu 1921 žalující firmě oznámil že dodané
desky nejsou jakosti jeho skladníkem Karlem D-em shlédl~uté. Dlužno
př;svědčiti nižším ,soudům, že toto omámení již časově podmínkám
čl,anku :147 obch: zak. nehovÍ. Nebylo překážky, by D. hne d, jakmile
zasllku dne 21. hstopadu 1921 vyplatil, o jakosti desek se nepřesvědčil
a ,svému šefovi oznámení neučinil. Pokud však jde o žalovaného sameho, n<;bylo am tvrz~n?, ~e dopis jeho zřízence ze dne 24. listopadu
1921 dosel tak opozdene, ze teprve dne 28. listopadu 1921 oznámení
vad žalující firmě učiniti mohl. Naopak připustil sám žalovaný v od-

2982.

října

1923, Rv I 537/23.)

V postupni smlouvě, již žalobci postoupili žalovaným nemovitost,
bylo v odstavci čtvrtém stanoveno, že žalobci mohou si bráti potřebné
palivo ze zásob hospodářů (žalovaných) k vytápění svého bytu, k vařeni a pečeni, nebo že jim hospodáři musí na místě toho dávati ročně
4 m' dřiví pole nového a 15 q uhlí kostkového a palivo to jim v kúlně
složiti. Ježto se vyskytly mezi stranami neshody, domáhali se žalobci
na žalovaných, že jsou povinni uznati, že podle smlouvy postupní žalobci jsou oprávněni sobě potřebné palivo ze zásob hospodářových
bráti, a trpěti, by si žalobci potřebné palivo ze zásob brali. O b a niž š í
s O.ll d Y žalobě vyhověly.
Ne j v y Š š í s o u d žalobu' zamítl.
D li vod y;

Oba nižší soudy {ešily případ s hlediska závazku alternativního a rozhodly dle žalobního návrhu, vycházejíce z názoru, že právo volby přísluší
žalobcům, Nejvyšší soud l1emůže rozhodnutí toto uznati správným. Lze
sice připustiti, že při alternativních závazcích nemusí se rozdíl mezi alternativami vztahovati vždy jen na předmět plnění, nýbrž že může se dotýkati i jiných okolností plnění a zejména také i jen způsobu plnění, přes
to však neni vhodným použíti hlediska toho na tento případ, neboť povaha a zřejmý účel smlouvy poukazují nutně na jiné řešení sporné právní
otázky. Po této stránce jest především k tomu zřetel míti, že jde o ukojení
jedné a téže potřeby a že úmluva stanoví pro to dvojí způsob, z nichž
první 'nevymezuje přesně a určitě obsahu nároku a závazku a, předpo
kládaje vzájemnou shodu obou smluvních stran, stanoví jakési společné
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užívání, kdežto druhý způsob upravuje vzájemný nárok a závazek přesně
d~~ pra~idel jasné a určité smlouvy. Způsob prvni jest zřejmě míněn na
pnpad I dobu této obapolné shody, kdežto způsob druhý zamýšlen jest
pro ten případ, kdy tato shoda přestane; pro nastalou neshodu stran pře
stati má dosavadní společné užívání a nastupuje místo něho plnění oddě
lené, co do obsahu přesně určené. Z toho plyne, že, stane-Ii se první způ
sob plnění pro neshodu stran nevhodným, nastává druhý způsob plnění
pro tento případ úmluvou stanovený sám sebou. K tomuto závěru vede
nutně i úvaha, že první způsob vybírání dávky jest při své neurčité právnické úpravě možným jen při shodě stran, kdežto při rozporu stran není
pořadem práva ani dobře vykonatelným a musil by vésti opH a opět
k n'ovým sporům. Nelzc tedy případ řešiti s toho hlediska, které ze stran
přísluší právo volby; dle názoru nejvyššího soudu má každá ze stran
právo plnění žádati, pokud se týče plnění nabídnouti dle druhé eventuality, jakmile sezná, že pro plnění dle způsobu prvního není předpoklá
dané shody. Ježto pak není o tom sporu, že se strany nemohou dohod e
nouy o prvém způsobu plněni, t. j. o společném užívání paliva, nastupuje
plnení oddělené a žalobci nemohou již požadovati plnění dle prvního způ
sobu. Pokud tedy nižší soudy žalobě vyhověly, neposoudily věc po právní
stránce správně (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a bylo proto již z tohoto důvodu,
anrž bylo třeba obírati se ostatními uplatňovanými důvody dovolacími,
vyhovětI dovoláni žalovaných v ten rozum, že změnou rozsudků nižších
soudů bylo uznati na zamítnutí žaloby.
čís.

2983.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
Zaměstnancům, zemřelým před tím, nežli zákon nabyl účinnosti nepřís!uší nárok na požitky ani dle písm. a) ani dle písm. b) §u 1 zák. Nárok
pozustalých, kteří požívají zaopatřovacích požitků, jest zcela samostatným. Stačí, když p ob í r a j i I a k t i c k y, byť i bez právního důvodu,
požitky při vyhlášeni zákona vzhledem k služebnímu poměru zesnulého
zaměstnance.

(Rozh. ze dne 2.

října

1923, Rv I 686/23.)

Manžel žalobkyně, jenž byl správcem lihovaru žalovaného majitele
panství, zemřel dne 10. dubna 1914, od kteréžto doby byla vyplácena
žalobkyni vdovská pense. Po vydání zákona ze dne 18. března 1921,
čís. 130 sb. z. a n. domáhala se žalobkyně zvýšení zaopatřovacích požitku dle tohoto zákona. O b a niž Š í s o u d y žalobě vyhověly, o d v ol a c í s o u d z těchto d u vod ů: žalobkyně opírá výslovně svůj žalobní
nárok o zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n. a nařízení ze
dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n., tvrdíc a dokazujíc skutečnosti,
ze kterých její nárok plyne. Zjistil-li prvý soud bezvadně skutečnosti, ze
kterých nabyl přesvědčení, že zemřelý manžel žalobkyně nabyl dle §u I
b) zákona čís. 130/1921 nárok na pensi před působností zákona, neodporuje zjištění to spísům, jak odvolatel mylně míní, proto, že žalobkyně
sama prý to netvrdila, že manželu nárok na pensi oproti žalovanéml\ pří-

. I .. Z- 1 al1y' p'rehlíží smysl a účel zákona čís. 130/1921 a nařízení

SUSI
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'I "h' "'h
'k
d
čís iS9/1921, pokud se týče v úva~u da e pnc aze]l~1 o za ona,~e ne
16' dubna 1919 čís. 215 sb. z. a n., zakona ze dne 12. unora 1920, CIS. 118
b'
ákona ze dne 5. února 1920 čís. 89 sb. z. a n. a zakona ze
~n'ezi3~ ~~r~ence 1922 čís. 215 sb. z. a ~., z nichž v~plS'~á, že měly b~ti
.. . ,,, upraveny požitky zaměstnancu velkostatkarskych I ]lch pozupn~?I~e]l 'čet velkostatků pokud se týče na účet zaměstnavatelů a
st~yc, hn\~ nástupců Dle §u 6 zákona čís. 130/1921 má nárok na zapravt~lc l~ poz'l.tky vd~va po zaměstnanci v §u I téhož zákona jmenoopa rovaCI
'
' I . " dl e
vaném. Žalobkyně musila dokázati v to~to spodr~: ze n;alntze t lezlla'kon
§u lb) cit. zák. nabyl nároku na vyplacen~ p~n.~e n~e, ,nez I ,en o
očal působiti. A že žalobkyně doká!ala, ze lell :en:rely I?a~zel n ,a byl
P, k toho prvy' soud správně oduvodml. A mel-Ir zemrely manzel dle
naro u
,
.
'k' , k' I bk .
§u 1 b) nárok ten, je tím podmíně;r dle §u,6,clt. za . I naro za o ymn.
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolam.
D

ů

vod y:

Ve věcí samé mýlí se nižší stolice, majíce, za to, ,~e nebožtí~ ma~žel
nabyl nároku na pensi dle §u I. b J, zákona ,ČIS . 30;1 921; tu treba):,st
odkázati na motivy zákona, z mchz plyne, ze pISr;:' b) ~e na nebo~t:kl
vůbec nevztahuje, nýbrž jen na ty; kdo v de? vyhlasem,zakon,a ~yh jeste
v činné službě ale v době 30denm vakace zakona, ktera schvalne k tomu
cíli dána byla', do výslužby vstoupili. Ale oV,šem se, tak~ na neb.o~tíkx
nevztahuje písm. a) §u 1, poněvadž se tam predpoklada]l osobyc jez .pn
počátku účinnosti zákona »požívají« již pense neb]lných zaopa,t:ovaclch
požitků, kteréhož přít~mného ,čas.~ o dř!~e zenr,řelých o,všem. UZl tI l:elZ~.
Avšak nárok pozustalych, kten jlZ jl o Z I V a jl zaopatrovaclch pozI.tku,
jest od nároku nebožtíka neodvislým, jak to jasně plyne z §u ,I a )eho
odstavce písm. a), jenž praví, že tento zá~on ~zta~ule se na hY,vale za~
městnance na velkém majetku pozemkovem, jakoz I na p o z u st ,a.l e
po nich, p a k 1 i ž e p o ž í v aj í ji ž ~ a o pat ř o v a c í c h Po z ~ tk ů z důvodu trvalého služebního pomeru na majetku tom. Narok zalobkyně je tedy do té míry samosta!ným, že ~ezáleží na ton;: zda .iejí
nebožtík manžel měl nárok na penSI, jen kdy z ona sama pn počatku
působnosti zákona zaopatřovacích požitků)iž požívala. V, čem jest Její
nárok dle tohoto doslovu zákona odpomeru je]lho neboztrka manzela
odvislým, jest jen služební jeho poměr, že ona, by měla nárok, musí
požívati zaopattovacích požitků těch z důvodu ~rvalého s:užebníh,~ poměru nebožtíkova na velkém majetku pozemkovem. § 6 zakona tyce se
pak jen výměry (výše) nároku vdovina, nikoli jeho, j;;oucnosti. Onu je. dinou otázku tedy jest ještě zkoumatI. Tu se nepoplra dovolatelem pranic, nýbrž on pouze myslí, že' když zaopatřovací. požitky ža!obkyně
neopíraly se o žádný právní důvod, nýbrž byla ,to, J3~ on pravI, pouze
jakási podpora libovolně určená, neměla žádneho naroku na p~nsl a
nemá tedy ani uplatňovaného nároku na požitky dle zákona:avsak tu
přehlíží, že není dle předpisu §u I písm. a) zák?n3l třeba, by ,~soba
měla právní nárok na zaopatřovací požitky, nýbrz ze úplne stacI, jen
když zaopatřovacích požitků j a k t i c k Y při počátku účinnosti zákona
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požívala, třeba, jak se tam výslovně praví, jen z m i los t i. Poněvadž
při ~omto právním posouzení netřeba vyšetřovati, zda měl nebožtík manzel zalobkyně nárok na pensi, není v tom neúplnosti řízení, když nižší
stolIce touto otázkou se nezabývaly, což učinily arciť proto že z mylného

důvodu i bez šetření tohoto měly za to, že nárok ten I~U příslušeL
čís.

žalobou pro

zmatečnost

2984.

nelze odpírati právoplatnému rozhodnuti

je~ strana sama svou vlastní procesuální nedbalostí nechala vejíti v mo~
prava.
(Rozh. ze dne 2.

října

,žal.obci domáhali se žalobou pro

1923, Rv 1 741/23.)
zmatečnost (čís.

2 §u 529 c.

ř.

s.)

zrusem rO,zsudku pro zmeškání, tvrdíce, že prvému žalobci nebyla ža~oba do;ucen~. Rozs~dek ~ro zmeškání, jímž byli nynější žalobci, tehdy
zal,ovan.,: uznam povmnýml dle žaloby, byl nynějším žalobcům doručen,
avsak JImI nenapaden. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu
pro zmatečnost zamítl, o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdiL O ů
vod y: První soud posoudil věc správně po stránce právní uznav že
tu žaloba pro :,matečnost podle §u 529 čís. 2 c. ř. s. není 'vůbec 'pří
p~s,tna, proto zalobu zamítnuv, správně odmítnuv. Podle §u 529 c. ř. s.
muze by tJ napadeno právoplatné rozhodnutí žalobou pro zmatečnost
když strana v řízení vůbec, nebo, potřebuje-Ii zákonného zástupce, zá~
~~up~em takovýmto nebyla zastoupena, pokud vedení rozepře dodatečně
radne nebylo schváleno. Zákol) uvádí zde z formálních, v §u 477 c. ř. s.
uvedených důvodů zmatečnosti toliko čís. 5, nikoliv také čís. 4 o které
~alobci o~irají své, tvrzení, že ve sporu zastoupeni nebyli. JiŽ z toho,
ze ~. 529 CIS. 2 c. r. s. doslovně souhlasí s ustanovením §u 477 čís. 5
a p~lp~du §u ~77 čjs. 4 neuvádí, lze seznati, že zákonodárce tento případ,.
v nemz str~ne. moznost, na ~oudě' jednati, byla odňata nezákonným postupe,m, zeJmena opomenutym doručením, nechtěl označiti za případ,
Jemuz lze odporovati mimořádným opravným prostředkem, totiž žalobou
pro zmatečnost. K tomuto závěru vede i důvodová zpráva k §u 529
c. ř. s. (§ 551 vlád. předlohy), dle níž se zamýšlelo připustiti mimořádný
opra~ný pro~tředek, jímž je žaloba pro zmatečnost, pouze tehdy, byla-U
porusena pravoplatným rozhodnutím stěžejní zásada slyšení stran, a niž
by bylo bývalo možno straně důvod zmatečnosti
up,latňovati v dřívějším řízení aneb opravným prostr e ,d k e m. Om:~rl-I~ zákonodárce žalobu pro zmatečnost na ten pří
p'ad, ze strana v nzem vůbec, nebo, potřebuje-li zákonného zástupce,
JIm .nebyla zastoupena, pokud vedení rozepře nebylo dodatečně
schvaleno, tedy na případ §u 477 čís. 5 c. ř. s., zvolil tento doslov
proto, .že veškeré ostatní, v §u 477 c. ř. s. uvedené důvody zmatečnosti
z pravIdla se musí strana dověděti za řízení anebo po ukončení řizení
(~ozsudkem!. Straně jest tedy možno uplatňovati v řádném řízení opravnem tyto duvody zmatečnosti a předejítí tomu, by rozhodnutí nevešlo
v moc práva, z toho důvodu právě měl býti vyloučen mimořádný pro-

středek opravný v těchto případech a s,ktutečně také vyltc:ucd'en by,I. Jdí-
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žaloba pro zmatečnost lakoz o opravny pros re ek ma o nyml sovy,
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~ch J11imořádny' ch pnpadec , v nIC z porusem zasa y, ze
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. pros t're d.. b ·t· I 'en" obě strany, nelze jina o porova I ra nym
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Tento opravný prostřede ma Y I o epren vz'd y, kd'
yz
kem opravnvm.
,,'
ť dk
'N'
formální zm'atečnost lze odstraniti radnym pros re em ,opravnyo;; a:
sledkem toho správně vylučuje zákon žalobu pro ~matecnost v, pnpade
§u 529 čís. 2 c. ř. s. výslovně tehdy, bylo-I~ veden~ sporu schvaleno, na
ř tím, že zákonný zástupce, aniž by uplatno~al teto vady, sep~shl do
P.·
, dvolacl'ho nebo byl-li nedostatek zpusobllosh
k vede111
sporu
nzeJ1l o ,
" 1"
' .'
"d
nebo nedostatek zákonného zastoupení bezvýsl~~ne. up atno,:'an J.lZ ,pre ,
. oplatným rozhodnutím návrhem na prohlasem zmatecnostJ nzem
;,~~v opravným prostředkem. V tomto případě ,byl rozsud~k pro zme'k' . 'alobcům řádně dOfučen Měli tudíž moznost uplatnovah tvrzes ani z
,;
' " ..
bl'
tvr
nou zmatečnost odvoláním. A v š a k a c JIm ,y a z. n ~ m a
á z mat e č n o s t nechali rozsudek dospeh v prav111 moc a tezen
'
d l ' , z- lb' t dy mohlI od
rve po uplynutí lhůty odvolací podali o vo, a111. , a o CI e
,~traniti tvrzenou zmatečnost a nebylo zde treba zaloby pro, zm,atecnoost,
aby tvrzené porušení zákona bylo odstraněno. Okolnost, :e :alobcum
b I rozsudek doručen, nepřipouští, by případ ten b}1 podr.aden § 52~
čis. 2 c. ř. s., jak to bylo možno v případech, 0,111,chz Jednal' rozhodnutJ
Nejvyššího soudního dvoru, jichž se dovolaval' zalobc~.(Rozh. ,:e dne
26. května 1903 čís. 709 úl. sb. a ze dne 13.zá~i 190,4: CIS. ~34 ur .. sb:).
V těchto případech nedověděly se strany anI o, rl z :. n 1" pro!, mm
zahá'enému, a n i o r o z s u d k u, ktert byl, vydan v, rJZE;m" Jez bylo
prov~deno bez jejich účasti. V jednon; p;,pa,de byly ~eskere ~lSemi10~tJ,
stran se týkající, uloženy, a sice s pravnlll1 uČJllkem J~ko bl ym samym
byly bývaly doručeny, u poštovního úřadu on0h.0, mlst~, Jez bylo druhou stranou nesprávně označeno jako JIch bydlIste.
te~hto pnpade,ch
nebylo možno odepřiti žalobu pro ,zmatečno~t" pkozto uČJllny prostr,e~
dek k odstranění formálně dosazeneho exekUC111~? htulu.a I~~hla tu byh
spatřována zmatečnost nejen ve smyslu §u 477 ':'S. 4, ny?rz I ~e smy~lu
§i.l. 529 čís. 2. Neboť, nedostala-Ii strana a111 zalobu zakonne dorucenou ani rozsudek, nebyla skutečně vůbec v řízení zastoupena a ne?yl~
jí t~ké umožněno .odvolací řízení, v němž by se b~~a mo~la dovolav~:I
důvodu zmatečnosti podle §u 477 čís. 4 c. ř. ~. To!:,z platJ I pro ten pnpad, kde poštovní úřad, který v d~sl~dku zakonne hkce § 1?4 c. r. ~.
vystupuje jako ploomocník k dorucel1l a v tomto smyslu take pko ~a:
stupce tehdejšího žalobce, vůbec nebyl povolán k tomuto zastupo~am
vzhledem k tomu že žalobce v době uloženi žaloby a rozsudku vubec
v místě poštovního úřadu nebydlel. Neboť, jak zřejmě plyne z mo~ivů
k §u 529 c. ř. s., má býti po~ládán i připad, ,l;dyž za stra~u zakrocr:J,e
zástupce nepovolaný, za úplne rovnocenny s pnpadem, kdyz stran~ v [Jzení vůbec zastoupena není. Není správnou námitka, že odvolacl soud
jako soud rekursní již ve svém rozhodnutí ze ,dne 7 .. dubn,~ 1921 R,JI1
75/21 závazně vyslovil, že žaloba pro zmatecnost Je~t pnpustna tlm,
že nařídil prvnímu soudu, by o žalobě jednal. RekursnI s~ud ~yl 'povolán k tomu, by výlučně zkoumal, tda jsou splněny for a lnI predp~
klady žaloby pro zmatečnost a také toliko v tomto smeru rozhodl, ze
v
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žaloba podle předpisu §u 536 čís. 2 c. ř. s. výslovně obsahuje jako dů
vod odporu důvod zmatečnosti podle §u 529 čís. 2 c. ř. s. a že jej vykládá tím, že žalobci ve sporu prý vůbec nebyli zastoupeni a že prý jim
nebyla žaloba řádně doručena. Těmito vývody učinili žalobci zadost
formálním požadavkům žaloby pro zmatečnost ve smyslu §u 538 c. ř. s.
Zkoumání hmotné správnosti těchto vývodů muselo býti vyhrazeno výsledkům ústního jednání. První soud tedy správně posoudil věc, odmítnuv žalobu pro zmatečnost jako nepřípustnou, a nebylo nutno dále
zkoumati a provádětí další důkazy o tom, zda doručení žaloby bylo
řádně provedeno či nikoli a kdo zavinil případnou vadu v doručenÍ.
Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

2985.

v ák b zabráněno bylo neoprávněnému užívání
Nárok dle §u 4~ ?bC. ~ ., ~předpokládá, že užíváním tím byla způ
žalobcova jména CI.ZI oso, ~u, n
sobena žalobci majetkova skoda.
Rozh. ze dne 2. října 1923, Rv I 829/23.).
v ,
(
v I
'(Jiří W) byli veřejnými spolecmky
žalobce (Alfred L.) a ~~ ova n;21 byl společenský poměr rozvázán,
1
firmy L. a W. počátkem nJna a žalovan· převzal aktiva i pasiva firžalobce ze společnostJ vv~stoupll
W« Ježto žalovaný užíval i nadále
my, jejíž znění bylo zm~~ef~en~~ol~~e iaiobou, by bylo žalovanému ::afirmy »L. a W.<". do:n~ aužívání jména »L«. Žalobě bylo. vyhovveno
povězeno neopravne;'~
tl.
N e j. v v Š š í m s o u cl e m z techto
u d y vš ech t f l S o I C,
S o
•. o

r"

důvodu:

D li vo cl y:
Dovolatelé napadají rozsudek především dovolacím důvodem §u 503
4 c. ř. s., leč vývody dovolání nejsou způsobily, vyvrátiti správné a
vystižné důvody, jimiž odvolací soud doličuje nepřípustnost této žaloby
pro zmatečnost. Odůvodnění rozsudku odvolacího soudu vykládá právní
stránku případu tak názorně a zevrubně, že lze dovolatele prostě jen na
ně odkázati a přičiniti k němu pouze toto: Připouští-li zákon v §u 529
odstavec druhý c. ř. s. žalobu pro zmatečnost jedině za předpokladu,
že strana nebyla v řízení vůbec zastoupena, míní se tím jen naprostý
nedostatek zastoupení, t. j. takový stav, který straně zabráiJil, aby řád
ným právním prostředkem, který soudní řád jinak poskytuje, odvrátiti
nemohla dotyčné soudní rozhodnutí, pokud se týče jeho lormelní právní
moc. O tomto naprostém nedostatku zastoupení nelze však mluviti
v tomto případě, když dovolatelům doručen byl rozsudek a tím jim poskytnuta byla plná možnost, aby právním prostředkem odvolání domáhali se jeho zrušení dle §§ 477 čís. 4 a 471 čís. 4 c. ř. s. a tím zabránili
jeho právní moci. Nepoužili-li dovolatelé včas tohoto opravného prostředku, zavinili sami svou vlastní procesní nedbalostí, že rozsudek nabyl proti nim neodpíratelné právní moci; s tímto důsledkem nemá co
činiti domnělý nedostatek právního zastoupení, spočívající v tom, že
žalobci A-ovi nebyla žaloba náležitě doručena, důsledek ten nastal
proto, že opominuli rozsudku včas odpírati odvoláním a tím samozřejmě pozbyla vada v doručení žaloby každéhokoli významu. je přímo
protismyslno dovozovatí, že zákon zamýšlel straně kromě tohoto pravidelného opravného prostředku, jehož zanedbala, poskytnouti k nápravě této nedbalosti ještě mimořádný právní prostředek žaloby
pro
zmatečnost. Mluví-li § 529 c. ř. s. o tom, kdy lze odpírati žalobou pro
zmatečnost »právoplatnému« rozhodnutí, jest bez dalšího výkladu salTIozřejmo, že není tím míněnO' rozhodnutí, které strana sama z vlastní
své procesuální nedbalosti v moc práva vejíti nechala. Rozhodnutí takovému nelze vůbec již odpírati. Právní posouzení napadeného rozsudku je tudíž bezvadné

čís.

, .
W · k nižší stolice zjistíly a žaloUžíval-li žalov~ny Í1!!"Yl >;Li ~cov·:'j~éna »L.« proti předpisu čl. ~4,
vaný již ani nepoplra, uz~va zad?v b
ávně a je dle čl. 27 obch. zak.
odstavec druhý obch. zak., tu IZ e~p;. ho že neužíval jeho jména,
1 t·h
pustiti Dovozovam je ,
f
v
povinen oe o o u
:
. č když právě jméno »L.«, ve Hme
když užíval firmy,. ro;Zpada vs~ ~ mv; , Zrovna tak lichou jest jeho náté obsažené, jest jme~em za o COV!~3 n. zn. obč. zák. ublíženo, nebo~
mitka, že žalobCI. nem ve s.myslu §, sobení si cizího jména. podobne
ublížení zname9a ~de s v.e ~ ~~:'o~nÝm rušením držby, nazýval druh~~
to, co § 339 obc. zak. nazy~a \849 č·s 12 ř zák. »ublížením«. Rovnez
§ 2 cís. nař. ze dne 27. nj~a o ' r ~ ~ n ě ~ o s t užívání cizího jména,
tak v této svérr;ocnovstJ tk~!, ~; t Pkže jest to jistý pleonasmus, když se
již § 43 obč. zak. pr;dpo v. a ,a; a éna a ublížení toho, čí jméno jest:
mluví o neopráv!:ě~em v~Z,lV~nt Jm .,
"ména neoprávněně, může ho
bylo by stačilo nCI »uzlva~h k;Io) C!Z;hO a;; aby toho zanechal." Zkrámajitel jména (místo »zkracevny." za ov ě m ,íeno a nepředpokládá
cení (ublížení) je~t zde č:ste, "~:;~er;:~n byl/:,ebylo by bývalo §u 43
nutně majetkovou skodu. Vzdyt, / / v·l a 30 kapitola o náhradě škody.
obč. zák. n. zn. třeba,. nebof by/aim~~~~rielnimu majetku (právu) doAle zákon chtěl jmellu P k o,: o
d ostrádalo _ vyjma ovšem, popřáti ,ochrany absolutní, kte!l~ ~~su bob zákona _ ochrany tedy proti
kud jde o ochranu dle CIt. : a~ u ? h . v·vání že však počin žalovakaždému svémocnému zasaze~1 V .lev °t UtZI články které mu to zakazo.
. m dokaZUJI prave y o ,
d' Nt·
ného byl svemocny,
I ' I b vo jeho' on ani netvr I. u ne,
valy dokud si neopatřil svo em z~ ~ co bof m~hl potřebné vysvětlení
. ak ~n míní užití firmy staré ne Y o, ne
"
jdáti berní administraci jinak v kontextu podam.
v

čís,

2986.

.

vd'

'po dobu výpovědní nárok na

Zaměstnanec, jenž d~tal vy~o~e ',lI!aobmezi!. Ustanovení §u 1155

plnou mzdu, třebas zam~s~nava e pracl
obč. zák. jest právem nUÍlcun.
(Rozh. ze dne 2. října 1923, Rv I 927/23.)
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žalobce, dělník žalované firmy, dostal 16. září 1922 čtrnáctidenní
výpověď. Počínajíc 21. zářím 1922 pracovalo se pro nedostatek zakázek v továrně žalované pouze po tři dny v týdnu. Ježto žalovaná vyplatila žalobci za čtrnáctidenní výpovědní dobu pouze 347 Kč, domáhal
se žalobce nedoplatku do 900 Kč, jež mu příslušely za dva týdny (2X
šest pracovních dnů po 75 Kč). Pro c e sní s o u d žalobě vyhověl,
o d v ol a c í s o iJ d přiznal žalobci pouze 103 Kč, maje za to, že má
nárok pouze na mzdu celkem za šest pracovních dnů (2 X 3) vzhledem
k obmezení práce.
N e j vy

Š

š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Odvolací soud dovodil z předpisů §§ 1154 a 1155 n. Zn. obč. zák.,
že prý dělník, jenž dostal výpověd', má nárok jen na mzdu, kterou by
byl vydělal, kdyby byl ve lhůtě výpovědní pracoval po celou dobu pracovní, v závodě stanovenou. Tomuto názoru § 1155 přímo odporuje.
Dle něho náleží dělníku mzda i za práce, kterých nevykonal, jen když
konati je ochoten byl a jen okolnostmi, jež se na straně zaměstnavatele
vyskytly, mu v tom bylo zabráněno; to vztahuje se právě í na tento pří
pad, kde obmezení práce a tudíž pracovní doby nastalo nedostatkem zakázek a pak i poruchami v závodě (sřícením se pece). Musí býti nápadno, že, když žalovaná dne 15. září 1922 pro nedostatek zakázek pracovní dobu v týdnu na 3 pracovní dny obmezila a hned na to dne 16.
září 1922 výpověď žale-bci dala - takovýmto způsobem jednání bylo
by možno dělníka o veškerou téměř mzdu po dobu výpovědní připraviti,
neboť zrovna tak dobře mohla žalovaná obmeziti pracovní dobu na jeden nebo na půl dne v týdnu. Tomu právě § 1155 čelí. Při jeho výkladu
dlužno vycházeti ze stavil, jaký tu byl, když smlouva pracovní byla uzavřena: byl-Ii dělník najat na plnou pracovní dobu (6 plných pracovních
dnů v týdnu), každé obmezení spadá na účet zaměstnavatele a tento,
chce-Ji důsledkům §u 1155 uniknouti, může dáti sice výpověd', ale za
výpovědní dobu musí se předpisu §u 1155 obč. zák. podrobiti. Zástupcům stran jakož i nižším stolicím zůstalo neznámo, že § 1155 obč. zák.
je právem nutícím, protože je jím prohlášen ne sice hned §em 1164 obč.
zák., který právě zástupce i soudy mýlil, nýbrž zákonem ze dne 21. prosince 1921 čís. 497 sb. z. a n. (§ 1), kde § 1164 obč. zák. změněn v ten
rozum, že mezi předpisy nutící pojat i § 1155 a stanoveno, že práva zaměstnancova, z něho plynoucí, nemohou býti pracovní smlouvou ani
zrušena ani omezena. Paklif však pracovní smlouva tu je bez účinku,
je bez účinku i každá pozdější úmluva a tím spíše tedy i každé jednostranné opatření zaměstnavatele, tudíž i shora zmíněné jednostranné obmezení práce. Tvrdila sice žalovaná, že dělnictvo na obrnezení přistou
pilo, avšak žalobce se o tom nevyjádřil a nižší stolice nezjistily, jak to
bylo. Zjistiti však by to bylo třeba teprv, když by v tom spočívala nová
pracovní smlouva, tak že by s posavadní, kde pracovní doba činila
plných 6 pracovních dnů v týdnu, sešlo, a na místo ní nastoupila nová,
kterou dělník (žalobce) přijat pouze na 3 pracovní dny v týdnu. O tom

v~~k

,. b"f' ,.
nemllze

,X,': reelto

neboť

i kdyby byli

dělníCÍ

na obmezení

nemy' slelo tak, že nastává nová

přistou

smlo~vaJ prvávě

, ' I · d a I a v y p o veď
PIh docela urclle se
' ,
d druhého dne za ovana
"
pro~oze hne ,. louva s obmezenou pracovní dobou by. byla mela
kdezto ona nova s;tI. 'd.T .. ak by bylo takové jednám podeJItIm
zřejmě účel, výpo~edl pr~, eJI I; JIní výhradu na straně žalované, kterou
dělnictva, obsahl1]I:. v s.o e. vm erndne 21 ří"na 1922 čís. 304 sb. z. a n.
nelze dopustItI. Nanzem vlad~ ze t 'e ·je Jpro něj stanovena právním
se na tento případ nev:tahute, ~r~~:dní lhůta delší než jednoho týdne

~~e~p~:ř~)', \. \§~~d:~n~,IVi\~i~7~e ted~ odv~láv~t~o~tje~~íP~;ě ~~~:í

ostatně s hořejším vý~lad~~n tez srovnat! ~~ 153 odstavec druhý třetí
předpisy živno,st~~skeho radu, al.e m~cl ( d že § 1155 platí a je prá-

dílčí no~e~y

č
prave.1 § 11k551°kbt .

veffi veltClm, ktere am

celá

z.ak~T~~vo~ ~'měněno

o e lVnI s

býti nemohlo, je

věc vyřízena.
čís.

2987.

Exekuční převod hypoteky, uvolněné zaplacením, jest nepřípustným.

(Rozh. ze dne 2. října 1923, RII 386/23.)
.
t o I i c e zamítl exekuční návrh na zabavení. ná~
S o udp rve s , .
. . h knihovním věřitelům na vracem
roků, příslušejících ?Iuzn~ku pr.otI Je. o
.va v ořadí a do výše vyzástavy a na vtělem nov.eho ~ast§a§v~~o 3~r~ 38
dílčí novely k obč.
mazaného zástavního prava e .
'n D ů v; d y· Nenrávem za. k Rek u r sní s o u d exekUCI povo I .
. "
I III
z~ . .
'ávrh na zabavení disposičního práva vlast?íka d. e
Jest
ohledně kterého exekuce dle §§ 290-:-29? ex. {;, v~enositeln· m ~ tedy
tedy je zabavitelným dle d§~ J4~~;ubCj~~~. ptted Jyřízením dalšího ná~~~~e~n!;ři~~~~~l~o~U~~u n~~noraprovésti výslech dlužníka, vyhražuje se
dotyčné vyřízení exekučnímu soudu.
,
.
N e j vy Š š í s ou d obnovil usnesem prveho soudu.

d;

~~mí ~r~:els;,j~~\?astníkU jedině přísluší.

to~iž ml~~i~~:y~~ra~tee~é

Důvody:

Dovolací stížnost je opodstatněna .. Byla-Ii, l~~o o~č to:~ ;ř~~js~ě~
hypoteka uvolněna zaplacemm pOhleda\kr \~o ráva z~stavJího uvepráva vlastníka statk~ ohl~n~;akt~8 uI~f ~~~~ no~ely k občanské~u zádená v §~ 469 .obč. ř~~~~:tel~ exe~uce S· uvolněnou dle §u 469 obč. zák.
konu, zpusobllym ~. d t· toliko vlastní·k sám a zasahování věřitelů v toto
hypotekou sml na ~ a ,I.
. . , b mařilo účel oprávnění vlastprávo vlastníka nenI pnpustnym, J~z~o b YI by vlastníku možnost vyníkova nakládati s hypoteko;l, .ne ~ , ra ~·mo to plyne také ze srovužiti dle potřeby P?Zl10VU reall~~~o ~v,eru~k \e zásah věřitelů do práva
' . kd 'to v §u 1446
nání §u 469 obc. zak. s §em
o c. ~;:
vlastníkova, nakládati s hypotekou, nem pnpustnym,
ez
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obč.

zák. v případě uvolnění hypoteky konsolidaci se převod hypoteky.
také exekuci připouští, mlčí § 469 obč. zák. o exekučním převodu uvolněného zástavního práva. Z toho plyne, jak motivy k III. dílčí novele
uvádějí, že § 469 obč. zák. exekuční převod uvolnění zaplacením hypoteky nezná a nepřipouští. Rekursní soud, dovozuje přípustnost exekuce
z §u 1446 obč. zák., přehlédl, že v tomto §u jedná se o jiný případ uvolnění hypoteky než o kterém jedná § 469 obč. zák .. a o nějž běží v tomto
případě.

čís.

2988.

. Právní poměry singularistů jest posuzovati dle §§ 825 a násl. obč.
zák. Poměr správců jejich jmění podléhá předpisům o smlouvě zmocňovací. K zastupování ve sporu vyžaduje se zvláštní plné moci dle
§u 1008 obč. zák. Její nedostatek dlužno posuzovati dle §u 6 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 2.

jl"! .

I

!

I
;:'i:

října

1923, Rv II 322/23.)

Frantíšek M. jako předseda a Lambert Š. jako člen výboru podali
za s~rá~~ singulárního majetku v M. (na Moravě) žalobu na Jana C-a,
domahaJlce se soudního výroku, že žalovanému nepřísluší podíl na spol~čnýc~ l'0zel!1cich si~gularistů, že proto není oprávněn, na pozemcích
tech pastI, a Jest povmen pasení dobytka na pozemcích těch se zdržeti.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl z těchto d ů
vod ů: V prvé řadě jest rozhodujícím, zda singularisté jsou právnickou
oso?ou, ?ro~ože j~dině. za takových ok?lností by byli žalobci jako jejich
or~an~ve k ~al?be legltnTIovam. Za pravmckou osobu mohli by býti povazo~am .Jedme teh~y, kdyby měli stanovy zvláštními příslušnými úřady
sch~alene. Tomu vsak tak není a sami žalobci připouštěji, že singularISte podobných sŤ1nov nemají. Jest tudíž pozemky singularistů považovatí za obyčejné civilně právní spoluvlastnictví. Leč ani s tohoto hlediska nelze přiznati žalobcům právo aktivní legitimace, protože zde není
ani P?d~ínek §u 836, 837 obč. zák., neboť třeba by žalobci byli splnomocnem t. zv. valnou hromadou· sm"ularistů, nedostalo se jim zmocnění
většinou hlasů všech singularistů. P~dílniků jest daleko přes 50. Z protokolu o sch~zi podílníků pak vychází na jevo, že pouze 21 hlasy bylo
rozhodnuto, ze se má ve věci soudně zakročiti, a nebylo zde tudíž ani
většiny hlasů, o nichž § 836 obč. zák. mluví, a bylo proto žalobu, aniž
by bylo n~tn? pouštěti se do rozbírání dalších okolností, již pro nedostatek aktIvm legitImace zamítnouti. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou předchozích stolic pro
zmatečnost a odmítl žalobu.
D

ů

vod y:

Nemůže o tom býti pochyby, že jde o právní společenství dle §u 825
n. n. obč. zák. a správu jeho zřízenými správci dle §§ 836 a 837 tamže.
I kdyby správci řádně a platně byli zřízeni, ačkoli není zrovna z obsahu

projednání vidět, že volba stala _s~. dle §u 8~6 většinou hlasů" t. j. takovým počtem, který zastupuje vetSlllU podl:u (§ 833), ,tak prece ~eJsou
nic jiného než plnomocníci (§ 837), i dluzno 'proto sa}1n,:uh k predp,:
'"m' ákona o smlouvě mocenské. K čemu spravce opravnen Jest, udava
su . z
't
' . t
§ 1029 obč. zák. s odvoláním na § 1009 tamze v en rozum;, ~e Jes
rávněn ke všemu co projevenému úmyslu zmocmtele, zvlaste tedy
op
emne' pine' moci.
~dRovídá
a není-li takového projevub
zmocnitelova,
plS
I
,
-)
l'
.
rozumí se ani písemného ani ústního, jenž by objem a o sah p ,ne_!'l0cI
. melOval , J' e správce oprávněn ke všemu, co, ds .povahou
vy
b č zalezltostI
. ,
nutně je spojeno (§ 1009), co správa sama vyza_ ~Je a o y eJne s sebou přináší (§ 1029). Tu se ale myslí zcela patrn,e te~, a k t Y h o s p ,o:
dá ř s k é, tedy právní úkony jen potud, pokud,nal~zep ?Ie, po~ahy vecl
k vedení hospodářství jako na př. při hosp?~ars,tvl zeme:Jelske:n nakupování potřebného hnojiva nebo prodej ~y!ezenych plo,d~, Jich:. k plO. vozu dalšího hospodářství třeba není a Jez tedy neCIDl pko 'pnslu~en~
ství součást nemovitosti, nýbrž jsou zbytny a pod., mkoh vsak pravn!
úkony, jež jen nahodile a ze zvláštních příčin se naskytuJí, úkony, J:'z
tedy p (, vah a h o s P o ~ á .~ s tví t?ho druh~, sa,ma s sebou nepr:~
náší, nýbrž mají důvod svuJ pnde, ~n,:, hospodarstvl tO,ho. A s:,m pat;,
právě i vedení sporu, neboť ten prave n,askytuJe se vzdy ~ I: nčm mlmotních, v povaze hospodářství nespočlvapclch. p:ot,o prave § I ~08
obč. zák. žádá výslovně k zahájení sporu pro kazdeho plnomo~mka
zvláštní, na toto oprávnění výslovně znějící zmocnění. Jde tedy ~ otazku,
zda tu taková plná moC je. Tu předně je otázkou (§ 828 Oprot,1 §u 833
až 835 obč. zák.), zda k plné moci ve smyslu §u 1008 obc. zak. k z~
hájení sporu potřebné, stačí plná moC udělená dle ~u 8,37,. 833 ta~nze
pouze většinou podílníků, než i kdyby se k. tomu pnsvedcllo" nem na
jevě, že tu taková plná moc je. D,:lo .by se SIC: z toho, co pr,vy soudce
zjistil z protokolu o valné hromade smgulanstu ze dne 7. kvetna 1922,
že totiž předseda navrhl, »by se to s o u dně vyšetřil?« a že ~většino~
21 hlasů ze 24 (usneseno), by se s o J)~ n ě z ~ k r o c.II o, a ze »valna
hromada schvaluje by pře d sed a v e ve CIt e s Ing u I a rl sty z a s tup o v ~ 1«, na takovou plnou moc §~ 1008 _obč. zá,k., a to
přímo na zvláštní, pro tento proces danou, uzavlfat, ~v~~k nem z toh~
přece vidět, zdali tato 'plná moc dána byla řečenou vetsmo,u, t; J. zdalI
těch 21 hlasů představuje většinn podílů (§§ 836, 833 obc. zak.), neboť podílů je, jak se, ve spisech praví, přes 50. Ta otázka, kdyby byla
rozhodná, ovšem by vyžadovala zjištění, a bylo ?y tedy ~utno rozsudky
nižších stolic zrušiti avšak žalující strana neoprela se vubec am v mz'ších stolicích a ani ~ dovolání o to, že by tu plná moc dle §u 1008 obč.
zák. byla, a neuplatňuje n~úpl::ost hzen.í prot:". že to zjiš!ěno ne?ylo,
nýbrž zaujala stanovisko, ze znzem spravcI uz Jako !akovl, tedy I b~,z
zvléštní plné moci, oprávněni jsou ku sporu, a ~platnuJe neup~nost nzení jen v tom směru, že nebyly zjištěny rušebm č!ny zalovanych. Nelze tedy stavěti se na právní základ, kterého žaluJícl strana sama ~e I;edovolává. Poněvadž tedy potřebné zvláštní zmocnění §u 1008 obc. zak.
nejen není z\ištěno, ale ani žalující správci sami.i~ netvlJí, nejs?,~ oprávněni žillobu podati. Nebylo ji ovšem zamítnoutJ, Jak UČlmly mzsl s.oudy,
nýbtž správně odmítnouti, neboť nejde tu o nedostatek a k t I V n I I e J

•
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g. i t i. Ol a c e jak ,niž~í ?tolice T~1YS!íJ. v~dyť s~rávci žalují jako správci,
mkoh tedy vlastmm jmenem, nybrz. jmenem ~I~gularistů, tito tedy jsou
od mch uv;dem jako strana, a .•o .techto nemuze býti pochyby, že jako
s~ol~vlastmcl nemovItostI, o mz jde, ke sporu o ni legitimováni jsou;
nybrz jde tu o ~edostatek pot ř e b n é h o z V I á š t n í h o z moc _
ně n í, tudíž o formelní vadu dle §u 6 c. ř. s., a tedy o zmatek §u 477
čís. 5 c. ~. s.,)ežto žaluj!cí strana pro nedostatek ten ve sporu zastoupen~ nem, m:1 tedy .prvy s~udce zachovati se dle §u 230, 2 c. ř. s. a
kdy:; tak neu~InIl, Inel druhy soudcepředsejíti dle §u 478, 1 c. ř. s. a
kdyz, tak neuclml, bylo dovolacímu soudu uznati, jak druhému soudu
n~lez.~lo (§ ~:3, 510, 2, 494, 478, 1 c. ř. s.), ježto k zmatečnosti dlužno
pnhl.lzel! z urední. moci (§ 471 čís. 7, § 513 c. ř. s.). Jde jen ještě
o otazku, zda nemel podle §u 6 c. ř. s. býti dán příkaz k odčinění nedostatku. P.o. této stránce není zřejmo, zda by příkaz k odčinění nedostatku
v;,dl k ClI!, když už dle hořejšího 3 hlasy singularistů plnou moc odeprely, zda ?y se tedy ří~ení jen zbytečně neprotahovalo a zbytečně další
utraty ne.pusoblly. Že vsak není soud povinen, jak by se snad dle znění
§u 6 c'. L s. zdá~o,..zav~děti řízeni spravovaci vždy, i tehdy, když dle
stav~ vecl to nem ucel ne, ba naopak snad přímo nežádoucí plyne zře
telne. z ~u 230, 2 c. ř. s., jenž tu dává soudci na uváženou, ~,á-li učiniti
opatrem .dle §u 6 anebo žalobu jako k položení roku nezpůsobilou vráŤ!tl. Zkratka, budou-I! spoluvlastníci chtíti, mají vždy na vůli žalobu
po~at~ tato neprávem jejich jménem podaná může proto býti vyřízena,
amz treba je vyzyval!, by se rozhodli hned, již nynÍ.

Důvody:

J

čís.

2989.

V p.?z!1a~enanémpořadí může býti nabyto jedině smluvní, nikoliv
exekucm pravo zástavní.
P.oznámka pořadí z doby před zahájením vyrovnacího řízení není
na zavadu, by nebylo použito §u 10 odstavec prvý vyr. ř.

Sluší přisvědčiti vývodúm dovolacího rekursu, že poznámka pořadí
stala se na základě žádosti, předpisů ni knihovního zákona odpovídající. Přes to však odpovídá napadené ~snesení .:ákonu, .neboť ,vkla~
práva zástavního v pořadí poznámky sta!1 se mu ze .je.dm; na za~la?e
listiny vlastníkem nemovitosti vyhotovene a vykaZUjlCI vsecky nalezltosti vkladu schopné listiny po připadě na základě rozsudku Estinu tuto
zastupujícího. Zde však nejedná se o v'dad s!nluvn~ho práv~ =.ista~ního:
nýbrž o exekuci vkladem vnuceného práva zastavnlho, Klere jedme stalI
se může na základě exekučniho titulu, který není totožný a proto také
nahraditi nemůže listinu ku vkladu smluvního práva zástavního v poznamenaném pořadí potřebnou. Na tOIY' ničeho nemění, že. věřitel si
snáze a dříve opatřiti může exekuční lItul ke vkladu vnuceneho prava
. zástavního, nežli listinu ku vkladu smluvního práva zástavního a že po
případě pro něho proto poznámka pořadí pozbude významu, neboť
exekuční právo zástavní zřízeno múže býti jen v pořadí běžném, kdežto
v poznamenaném pořadí nabyto může býti jedině smluvní?o zástav~ih~
práva, pro které právě poznámka pořa~í .se ~tal.a .. Poznam~ou porad!
věřitel žádného práva zástavního nenabyva, nybrz jenom pravo na poznamenané pořadí smluvního nikoli exekučního práva zástavního. Právem proto soud druhé stolice vklad exekučního práva vnuceným zříze
ním práva zástavního v pořadí poznamenaném zamítl a v pořaaí běžném
je z důvodu §u 10 9,dstavec prvý VyL řád~ nepo,vol}l, ne~?ť u.ejde ~de
o uplatnění již stávajícího zástavního ~rava, nybrz. .o ,zr2~em. noveho
vnuceného zástavního práva soudcovskeho po zahajem flzenl vyrovnacího.

.

1

(Rozh. ze dne 3. října 1923, R I 713;23.)

li,!

;:,i'

•S o. u.d p r v é s t o I i c e povolil vymáhajícímu věřiteli na základě
sme!1 ecn :,ho plate~ního příkazu ze dne 10. listopadu 1922 exekuci vn uce~ym znzemm zastavmho práva na nemovitostí dlužníků v pořadí poz~amky z~ dne 12 t'řezna 1922. Rek u r sní s o u d zamítl exekuční
navr~. D u. V? d y: Pořadí. ve smyslu §u 53 knih. zák. možno nabýti jen.
na zaklade hstllly vlast~l~em hypoteky vystavené a vkladu schopné.
~0u.dc:; e~,:ku.cl povolujlcl není povolán rozhodovati o tom, jaké poradl .pnslusl zastavnímu právu, jež jest zaknihovati. O tom lze rozhodnoulI p~uze .při rozvrhu v.ýtěžku za nemovitost, ježto dle ustanovení
exek~.čl1!?o radu soudce, provádějící rozvrh, má rozhodnouti nejen
o Vy~l .narok~, nýbrž i o pořadí, jež náleží zástavnímu právu. Povolení
v beznen~ por.~dí ~rání předpis §u 10 (1) VyL ř., dle něhož po zahájení
vyrovnaclh.o HZenl nelze na jmění vyrovnávacího dlužníka domoci se
soudcovskeho práva zástavního nebo úkojného.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

čís.

2990.

Usnesení společnosti s r. o. o trva!ém a úplném zastaveni činnosti
ohledně předmětu jejího podtůku nerovná se usnesení o zrušení spol~č-.
nosti a nemůže býti důvodem, by ji rejstříkový soud vyzval k opOlvedt
zrušení a likvidace.
(Rozh. ze dne. 3. října 1923, R I 737/23.)
Rej s tří k o v Ý s o u d nevyhověl žádosti spole~nosti s r. o.: by
bylo zapsáno' do rejstříku, že zastavllapr?voz a ulozd jl do 8.tydnu
opověd' zrušení a likvidace společnosh. D u vod y: Skutečnost, ze zastaven provoz obchodu, není o sobě předmětem zápisu do obchodního
rejstříku. Z opovědi, že spol<;čnost dnem. 3.0' prosmce 1922 zast3'vda
trvale a úplně provoz obchodu, lze s,:udltI, ze společnost ?yla zrusena.
Toto zrušení společnosti nutno dl~ predpl~~ §u 88 .(1) . zakona o společnostech s r. o. ihned k obchodlllmu rejstnku opovedetI, hkvlda~l sp~
lečnosti dle §§ 89 a násl. zákona provésti a teprve po pro~edehl h~.vl
dace může ,likvidační firma dle §~.?~ zákona z ?bch~dmho rejstrrku
býti vymazana. To ostatně stanovl tez § 13 spolecenske smlouvy. J~h
koť jest dále nepřípustným, aby společnost s r. o. byla do obchodl11ho
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rejstříku zapsána a předmět podniku vůbec neprovozovala, ukládá se
nym sp?lečnosti, by do 8 týdnu opověděla sem nyní řádně 'zrušení li
lIkvidacI společnosti. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil.

, ~ e Lv y,š š í, s ~ u dzrušilpříkaz, by společnost do 8 týdnů opovedela radne zrusenl a hkvldacl společnosti.
D

ů

vod y:

Důvody:

Usnese~ím nižších soudů byl zřejI'ně porušen zákon.v §u 84 zákona
ze dne 6., brezna 1906 čís. 58 ř. zák. Jde tu patrně o předpis čís. 2 §u 84
tohoto ~ak~n~, dle něhož společnost se zrušuje usnesením společníků
ku k!eremuz ]e třeba notářského osvědčenÍ. Soud rejstříkový, dozvědě~
se, ze. nastaly skutečnosti, společnost zrušující, jest zajisté oprávněn
vyzV~lI ]ednate!e"spo!:~noslI, by zrušení opově děli (§ 88 zákona), ale
neprav~m spatru]! mzsl soudy v opovědi společnosti ze dne 5. května
1923 duvo? zmšovacÍ. Společnost usnesší se na trvalém a úplném zas,taven! Sve .čInnOSlI ohledně předmětu svého podniku není usnesením
lIm,opro!1 mkomu vázána, může své usnesení opět změniti může však
(ake us!':,slI se nazměně ~ře~mětu, podniku (§ 50 (3) zákdna), a nelze
]me?ovJteso~hla~l_tl s pravmm nazorem rekursního soudu, jenž uve?ene ,usnesem stezovatelky klade na roveň záníku společnosti, která
J ~dy~ by z~e b~lo usnesení o zrušení a nastala likvidace, trvá jako
pravm pOd?,e!, dal~ až do, skončení likvidace (§ 92 zákona). Ostatně
am soud re]stnkovy.ve svem usnesení netvrdí, že ·tu jsou nebo nastaly
~kutečnoslI, společn?st zr~šují~í, nýbrž jen usuz~je z obsahu opově di,
~e"by zde mO,hly bylI, coz Ovsem mkterak nemuže odůvodniti příkaz,
]e)l dal spolecnost~ P~něvadž důvody zrušovací jsou v §u 84 zákona
vyluč ne uve~eny,.p:ed~lsy §§ 86,a 87 ,zákona zde v úvahu nepřicházejí,
a ve stanovach ]!ne duvody zrusovacl nejsou obsaženy bylo zřetelem
k tom,~' ž~ dle §u I? cís, patentu ze dne 9. srpna 1854 'čís, 208 ř. zák,
mlmoradny dovolacl rekurs Jest opodstatněn, rozhodnuto, jak se stalo,
čís,

tišské radě rakouské. Avšak v tomto případě byl rozvod povolen rakouským, tudíž cizozemským soudem tep rve 23. pro s i n c e 1921,
nelze proto k tomuto rozvodu dle ustanovení zákona rozlukového hleděti. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

2991,

Neprávem tvrdí stěžovatelka, že napadeným usnesením, iímž bylo
potvrzeno usnesení prvého soudu, byl zřejmě porušen zákon, Z ustanovení §§ 15 a 24 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n,
plyne, ž" přeměny soudního rozvodu manželství, ať dobrovolného nebo
nedobro;olného, jenž byl proveden v cizozemsku, - v r.ozluku nel~e
k pouhé žádosti docíliti. Jen výjimečně dovoluje to předpIS §u 24 za. kona při soudním rozvodu manželství, byl-Ii vysloven právoplatně před
28. říjnem 1918 mimo území tohoto státu, nikoli v cizozemsku vůbec,
nýbrž jen v královstvích a zemích v bývalé říšské radě rakouské zastoupených. Kdyby byl správným názor stěžovatelky, že § 15 zákona
má na mysli rozvody manželské, jak v tomto státě, tak I v clzozemsku
soudně povolené, bylo by ustanovení §u 24 zákona zbytečným a jm~
novitě omezení ohledně soudních rozvodů manželství na království' a
země v bývalé říšské radě rakouské zastoupené by nemělo pražádného
smyslu. Docílení rozluky manželství již rozvedeného k pouhé žádosti
dle §u 15 zákona mělo býti usnadněno, jen,! přípa,dech" na něž,se vf tahuje právě předpis §u 24 zákona a lIm zakon vedome vyloucll vubec
možno s, přeměny rozvodu v rozluku dle §u 15 v oněch případech,
v nichž soudní rozvod byl povolen p o 28, ř í j nu 1918 v c i z oz e ms k u v ů b e c, tedy i v republice Rakouské, Dle toho není zde podmínek §u 16 cís. patentu ze dne 9, srpna 1854, čís, 208 ř, zák.
čís.

2992.

Rozepře

Nelze ,s~ _domáhati pře~ěny rozvodu v rozluku, byl-li rozvod povolen v clzme, pokurt se tyce mimo tuzemsko v zemích zastoupených
na býv. říšské radě po 28. říjnu 1918.
'
(Rozh, ze dne 3. října 1923, R 1 740/23.)

a

N~ základě d?brovolné?o rozvodu manželství od stolu
lože, povole~eho usnesem;n okres~~ho ~oudu ve Vídni ze dne 23, prosince 1921,
domahala se manzelk~ v nzel1J nes~~rném rozluky pro nepřekonatelný
odpol.
o udp rve s t o II c e zadost zamítL D ů vod y: Podle
§u 24 zakona ze dne 22, května 1919, čís, 320 sb. z, a n, platí usta-

?

~?venf tohoto zákona i tehdy, byl-li soudní rozvod, jenž předcházel
zadost~ za ,rozluku, vysloven právoplatně pře d 28. ř í ['n e m 1918,
illUTIO uzeml tohoto státu v královstvích a zemích zastoupených v bývalé

před francouzskými soudy nemůže opodstatniti námitku
zahájené.
Zažalována-li u francouzského soudu pohledávka, jež byla po té
ve zdejším sporu namítána ku, započtení, lze se vyvarovati dvojnásobnému přisouzeni pohledávky vynesením rozsudku dílčího případně pře
rušením dalšího řízení ve smyslu §u 190 c. ř. s.

rozepře

(Rozh. ze dne 3. října 1923, R I 806/23,)
Proti žalobě pařížské firmy o 5,827 frane. frankú, zadané u zdejšího soudu, namítla žalovaná navzájem pohledávku 6.500 franc. franků,
jíž se' domáhala na žalobkyni též sporem v PaříŽI, dosud nerozhodnutým, Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e' vyhověl žalobě a nevyslovíl se o namítané pohledávce vzhledem k rozepři zahájené ve Francii,
O d vol a c í s o u d zamítl námitku zahájené rozepře, zrušil napadený
rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu
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projednal a rozhodl. O ů vod y: Prvý soud o vzájemné pohledávce
6500 franc. franků, namítané započtením, proto nerozhodl, poněvadž'
po názoru jeho jest odůvodněna námitka zahájeného sporu. Právnímu
tomuto názoru nelze přisvědčiti. Zalovaná v žalobní odpovědi tvrdila,
že 5680·55 franc. franků, část to vzájemné pohledávky k započtení namítané, zažalovala v září 1922 proti žalobkyni v Paříži, vznesla námitku sporu zahájeného a navrhla z důvodu toho přerušení řízení. Žalobkyně přiznala, že o 5827·37 franc. franků jest v Paříži žalovanou
žalována. Zahájení rozepře nastává dle §u 232 c. ř. s. doručením žaloby a žalovaná vznesením námitky sama tedy přiznala, že žaloba žalobkyni byla doručena. Odporuje proto tvrzení odvolání že žaloba hlobkyni dosud doručena .nebyla, dřívějšímu jejímu pře'dnesu. Ostatně
jest to též pro spor nerozhodným. Neboť přes to, že spor o 5827·37
tranc. franků žalovanou proti žalobkyni v Paříži jest zahájen, nenastaly
tím právní účinky, které dle §u 233 c. ř. s. se zahájenim sporu jsou
spojeny. Odvolání právem poukazuje k tomu, že právní účinky ty by
jen tentokráte mohly nastati, kdyby rozsudek, v rozepři té v cizozemsku
vynesený, v tuzemsku byl vykonatelným. Neboť, nemůže-li jeviti rozsudek, v clzozemsku vynesený, účinku v tuzemsku, není-li v tuzemsku
vykonatelným, nemůže rozepře v cizozemsku o témže předmětu a mezi
týmiž stranami zahájená míti účinku, spojených se zahájenim rozepře
v tuzemsku. Jest pak soudně známo, že rozsudky tuzemské ve Francii
a fra~,couzské v tuzemsku dosud vykonatelny nejsou. Soud prvé stolice
n~pravem proto námitce rozepře zahájené vyhověl, vzájemnou pohledavkou n~mítanou k započtení se nezabýval a o ní nerozhodl, ač od ní
ro~hod~ulI o nároku zažalovaném bylo závislým. Tím zůstalo řízení
neuplnym. Bylo proto odvolání, o němž, poněvadž se napadá výrok
o sporu, zahájeném do rozsudku pojatý, náleželo dle §§ 471 čís. 6 a
4~3 c .. r. s. v. neveřejném zasedání rozhodnouti, jako odůvodněnému
dalI ITIlstO, námitku rozepře zahájené zamítnouti, rozsudek zrušiti a věc
dle §u 475 c. ř. s. soudu prvé stolice k novému vynesení rozsudku při
k?zati.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

firmy zde zažalované. V tomto případě obdržela by svou pohledávku
dvakráte. Tomuto účinku bude však možno zabrániti opatřením procesním. Zástupce žalující strany naznačil vhodno:: cestu návrhem na
vynesení dílčího rozsudku a případné přerušení dalšího řízení podle
§u 190 c. ř. s. až do rozhodnutí o namítané vzájemné pohledávce
francouzským soudem. Procesní soud nevyhověl tomuto návrhu, ježto
rozhodl konečným rozsudkem, což bylo odůvodněno jeho přesvědče
ním o oprávněnosti námitky zahájené rozepře. Odvolání bylo namířeno
jedině proti výroku obsaženému v druhém odstavci rozsudku procesního soudu, že spor záleží jedině v rozhodnutí, zda lze započísti vzájemnou pohledávku. Odvolací soud zrušil celý rozsudek. Rekursu vytýkajícímu tuto skutečnost nelze vyhověti, ježto § 391 odstavec třetí
c. ř. s. ponechává soudu na vůli, zda chce ve věci rozhodnouti dílčím
rozsudkem. Tím však není bráněno procesnímu soudu, jenž co do rozhodnutí o námitce zahájené rozepře je nyní vázán právním náhledem
odvolacího soudu, by nezkoumal, zda jsou tu skutečně předpoklady
návrhu, opírajícího se o § 391 odstavec třetí c. ř. s. i, uzná-li oprávně
nost anebo vho"nost toho'.o návrhu, by mu vyhověl, čímž bude možno
vyvarovati se důsledkům, pro něž pokládal uvedenou námitku Zd odů

Dllvody:

Zalobce dodal žalované veřejné společnosti 8 vagonů uhlí a domáhal se zaplacení kupní ceny. Zalovaná namítla ohled"" 5 vagonů, že
uhlí bylo vadné, a že je proto dala k disposici, ohledné 3 pak, že byly
objednány pouze jedním z jejích veřejných společníků, ač zastupování
společnosti bylo kolektivnÍ. Pro c e sní s o udp r vé s t o I i c e
vyhověl žalobě ohledně kupní ceny ceny za tyto 3 vagony, o cl vol a c í
s o Ll d uznal zcela dle žaloby.
N e j vy Š š í s o u ci nevyhověl dovolánÍ.

Nejvyšší soud souhlasí s odvolacím soudem, že pouze rozsudek,
vykonatelný v čsl. republice, může míti na ostatní spory účinky vytčené v §u 411 c. ře s., a že důsledkem toho je přiznati účinky §u 233
c. ř. s. jen rozepřím, v nichž může vzejíti rozsudek zde vykonatelný.
Toho není v tomto sporu, ježto rozsudkům francouzských soudů nedostává se zde vykonatelnosti. Důsledkem toho mohla by žalovaná strana
i v tom případě, že pohledávka jí zažalovaná ve Francii bude tamněj
ším soudem jí právoplatně oduznána, uplatniti ji námitkou v tomto
sporu. Přes to všaÍ( nelze přehlédnouti, že i v tomto případě mohla by
býti porušena základní zásada procesního práva ne bis in idem, a to
tim, že by žalovaná strana jako žalobkyně zvítězila před francouzským
soudem, a současně byla v tomto sporu uznána její vzájemná pohledávka, tak že by bvlaoprávněna odečísti ji od pohledávky francouzské

vodněnou.

Cís.2993.
Společníci, ke kolektivnímu zastupování oprávnění, mohou jednotlivé společníky zmocniti, by předsevzali za společnast určitá jednání
neb určité druhy jednání. To státi se může i mlčky tím, že trpí samo"
statná jich jednání.
Zboží jest odevzdáno (čl. 347 obeh. zák.), jakmile kupující nebo
jeho ku přijetí zboží zmocněný zástupce nabude možnosti, by zbožím,
jemu zaslaným, disponoval. Spadá sem i oznámeni dráhy, že zboží
došlo.

(Rozh. ze dne 3.

října

1923, Rv I 10/23.)

Důvody:

Co se týče právních námítek (dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s.),
jest sice pravda, že, je-li ustanoveno kolektivní zastupování společ
nosti, jest ku platnosti právních jednání zapotřebí spolupůsobení všech
k hromadnému zastupování oprávněný-ch společníků. Avšak spoletníci
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ke kolektivním~ zastup?vání oprávnění mohou jednotlivé společníky
zmo~m,lt, by, pre~sevzah za společnost určitá jednání neb určíté druhy
Jed~am, Trpl-h, ze Jednotliví společníci činí objednávky za společnost
dluz,no v tom spatřovati zmocnění těchto jednotlivých společníků k ta~
k~vym . o~chodům. Zjištěno bylo, že objednací lístky, kterými objednavkr. J,m,ene~ ~polecnoslt byly u žalobce činěny, nepodepisovali dva
spole~mcl, ny?rz Jen )~den, z če~ož dlužno souditi, že k objednávkám
bylI JednotlIvl spolecmcl zmocnenI. Musí tedy žalovaná uznati také
objednávku, učiněnou jejím společníkem Josefem L-em jejím jménem
pro sebe za, závaznou, ježto neprokázala, že žalobce vědělo tom, ž~
tato obJednavka jde na vlastní vrub Josefa L-a.
Co se týče,čá'.'tky 11.948 Kč 25 h, považuje dovolatelka názor odvolacl~o soud~, ze za!ova~á byla povinna, ža!obci vady zboží bez prodlení
oznanutI, a ze, pon,ev~~z tak ne~čl!1lla, dluzno za to míti, že bylo schváleno, za nespravny, Jezto dle cl. 341 ob ch, zák. povinnost ta nestává
teprve po odevzdáni zboží, kdežto v tomto případě zboží až do jeho
prodeje dra~ou žalo~ané vůbec odevzdáno nebylo, Leč neprávem, Zboží
Jest odevzdano, kd~z kupující nebo jeho ku přijetí zboží zmocněný zástupce nabude ,??znoslt, aby zbožím, mu zaslaným disponoval. Žalobce zaslal zbozl (5 vagonů uhlí) z příkazu žalované Arnoštu K-ovi
ob5hodr:íku v,e Vídni, a byl tento také drahou o dojití zboží do Vídně
uvedomen,
,naby!~ žalova~á,. pok~d se, týče nabyl Arnošt K., žalovan,ou ku prIJetI ,~bozl zmocneny, moznostI, by zbožím disponovali, a
?luzno proto zbozl v tomto okamžiku považovati za odevzdané ve smyslu
cL ~~1 obch. zák; Bylo tudíž povínností žalované, by vady, které K. na
zbo~1 shledal"a JI oznámIl, neprodleněoznámila žalobci. Poněvadž tak
I::ucmlla, sl~~1 ~le čL 341 obch. zák. zboží pokládati za schválené a jde
\Se, ,co ;boz, dale poshhlo, na vrub žalované, aniž tato může žalobci,
ktery vse ~Člm!, b~ jí P?skytl možnost zbožím disponovati, a tedy
v tomto ,smeru uplne dostal svym smluvním a zákonným povinnostem
zaplacem trhové ceny odepírati.
'

:lm

ql'

čís.

(§§ 1151 a 1297 obě, zák.) , Při tom nestačí subjektivní mínění o způ
sobilosti ochranných opatření, nýbrž musí býti objektivně dostatečnými
tak, aby dle o b e c n é' zkušenosti opravdu zaměstnance chránily, To
plyne zcela jasně z ustanovení §u 1157 obč, zák" jenž ukládá zaměstna
vateli povinnost, aby o to pečoval, aby život a zdraví zaměstnance, pokud to povaha jeho práce připouští - byly chráněny. žádá tedy zákon
každé objektivně možné a nikoli pouze domněle postačitelné opatření.
Podle znaleckého posudku nejsou masky postačitelným ochranným prostředkem, aby nebezpečí odstranily, nýbrž pouze je zmenšují, ale zaří
zením odssávacím lze nebezpečí vdýchání plynů nejlépe čeliti a zároveň
jest to opatření, které nevadí při práci, jak je tomu dle svědeckých výpovědí, používá-li se masek. Toto nejlepší možné zařízení bylo zákonnOU povinností zaměstnavatelovou, tedy strany žalované a, neučinila-Ii
je, jest tím prokázáno jednak nezachování předpisu, jednak nedostatek péče řádného hospodáře (§§ 1151 a 1297 obč. zák.) a jest dle
§u 1295 obč. zák. nárok na náhradu z opomenutí toho po právu. Nerozhodno jest, zda žalobce masky používal čili nic, a s tím, co by se "ylo
stalo, kdyby se to neb ono bylo nestalo, není možno počítati, postačí
to, co nastalo proto, že se nestalo něco určitého, co se státi mělo. Byly-li
masky nevhodným (v práci vadícím) a nedostatečným ochranným prostředkem, zbývá jedině vina žalované strany, že neučinila možné opatření lepší a nelze viděti nějakou spoluvinu žalobcovu v tom, že snad
masky neužíval. Zákonní'D1i předpisy rázu všeobecného a zdravým rozUmem jest odůvodněno, že láhve s páchnoucí a snadno se vypařující
látkou mají býti uschovávány tak, aby byly odděleny bezpečně od místností obytných, a nelze opomenutí to omlouvati malou pravděpo.dob_
nosU prasknutí silné láhve, zvláště když z výpovědi svědka Jana K-a
se zjišťuje, že z láhví vycházel zápach, i když nebyly rozbity. Postačí
zjištění, že uschování bylo zdraví škodlivé a že jím ohrožován byl orávě
žalobce, jenž měl byt vedle skladiště lahvL
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

2994.

, ~ro nár~k na náhradu škody z úrazu, jejž utrpěl zaměstnanec při
pracl u zamestnavatele, neni příslušným živnostenský soud.
, Povin~ost uložená §em 1157 obč. zák. majiteli živnostenského pod~~ku, nenl o~mezena na to, by splněno bylo, co nakázal žívnostenský
urad schvalUje provozovnu.
(Rozh, ze dne 3, října 1923, Rv I 888/23,)
Žalobce byl zaměs~nán v závodě žalovaného při výrobě umělé pryže
a, nady'chav se otravnych plynů, těžce onemocněL Žalob ní nárok na náhradu skod~ uznaly o b ~ niž š í s o u d Y co do důvodu po právu,
o ,d ~ 0:1 a 5, I S o u d z techto d ů vod ů: Zavinění žalované nemusí
z~lezeh pnmo v nedbání předpisů ochranných, nýbrž může záležeti
vub~c v zar;ed?ání povinné péče, jednak všeobecně uložené na ochranu
zamestnancu, Jednak plynoucí i z předpisů obč. zák, o náhradě škody

Dle §u 42 odstavec prvý j. n. jest se dovolacímu soudu z moci úředni
předeVším obírati otázkou, zda tento spor není vyjmut z pravomoci řád
ných soudů, Dle §u 4 písm, c) zákona ze dne 27. listopadu 1896 čís,
218 ř. zák. příslušejí před živnostenské soudy rozepře o plnění a o náhradu škody z poměrů učebních a pracovních. V tomto sporu zakládá
žalobce nárok na bolestné a na náhradu za zmenšenou pracovní způ
sobilost v z a v i n ě n í žalovan~ strany, která nezavedla do své nebezpečné živnosti dostatečných ochranných opatření. Nárok tento jest ve
své podstatě nárokem dle XXX, hlavy obč. zák.; vznikl sice při práci,
kterou konal žalobce u žalovaného na základě pracovního poměru, není
však nárokem na náhradu škody, vzniklé z tohoto pracovního poměru,
smlouvou námezdní založeného, Proto dle §u 1 j. n, jsou řádné soudy
příslušny, by projednávaly tento spor. Pokud jde o věc samu, uplatňo
ván jest pouze důvod nesprávného posouzení věci po právní stránce dle
§u 503 čís. 4 c. ř. s. Jest sice přisvědčiti dovolatelce, že živnostenské
Civiln! rlnhodnutl. V.
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úřady dle §§ 25, 27 a 30 odstavec třetí živn. ř. mají již při schvalOvání
provozovny učiniti opatření na ochranu zdraví a života zaměstnanců ..
Ale tato okolnost jest v tomto sporu nerozhodna. Především žalovaná
str~n~ v ~rvé s!olici ani. netvrdila; že. p~i rozšíření závodu na výrobu
umele p!yze d?slo k novemu schvalem zavodu, a že učinila, co jí bylo
tehdy predepsa~o; na okolnost tuto, teprve v dovolacím řízení uplatňo
vanou, nelze VZltl dle §§ 482, 504 a 513 c. ř. s. zřetele. Mimo to není
pod~mkatel zba~e.n, pro ~udoucnost vší zodpovědnosti, když učinil to,
co ,Z1.vnos!enske urady predepsaly. V §u 1157 obč. zák. novelisovaného
I
znem
ulozena
,
"t 1 Jest vsem zaměstnavatelům vůbec a v § 74 žl'vn ,.
ra(u
vs:,m majl ~ um zl":,ností, ?ělníky z~městnávajícím, trvalá péče o zdraví
a ZIVOt za,mestnancu ~ ~~m ta:o povmnost omezena jen na to, by splněno
bylo,
zlvn~stensky urad pn schvalování závodů nařídil. Zároveň patrn~, ze P?d~lka~e~. m~sí sí op~třiti potřebné odborné vědomosti O tom,
pka opatrem m~ CIUIÍ!, ~ nemuže se, jak již odvolací soud správně doVOdIl, .~y:nhlUva~1 na to, ze subjektivně měl jístá opatření za dostatečná.
Dle ~jlstenl prveho s~~dce, odvolacím soudem dle §u 498 c. ř. s. pře
v~ateho, n,eb~lo z pocatk~ v podniku žalované firmy žádných ochrannych, o~atrem pr?tl.otrave chloridem siřičitým a teprve později učiněna
opatre~1 nedostacu]lcI a ~to yořízením náústků s vatou a ještě později
r.lynovych masek, ~ mchz vsak se nedalo téměř pracovati. Mimo to po
]I~tou dob~ byl~. lahve s chloridem siřičitým, které zapáchaly, uloženy
prede dve;ml pnbytku žalobcova a jednou praskla láhev a od výparů
bylo pak zalobcl zle. Dle dalších zjištění prvého soudce mělo toto vše
za následe~ onemo~n~ní žalobcovo, v rozsudku v prvé stolici přesně
uve~ené, ac, vh.odnyml ochrannými prostředky, totiž odssávacím zaří
ze~lm a u~ozemm .. :a?ví ve zvláštní místnosti by bylo k onemocnění nedosl?, Z te~cht? z]lste~ych skutečností správně obě nižší stolice dospěly
k zav:r~, ze z.al~va.na firma jest povinna k náhradě škody, oním onem?cnemm vzmkle, I poukazuje se ostatek na správné důvody napadene.~o rozsudku . .odvolatel konečně vytýká, že nižší stolice neměly při
?hzeÍ! k tomu, Jak byly umístěny lahve s chloridem siřičitým, ježto se
za.lobce na t~t? okolnost neodvolával, a že měla býti žalobní žádost zamltn~ta, kdy~ zal?bce ~v .žalobě tvrdil, ale po té neprokázal, že jsou pře
~epsana k vyrobe umele pryže určitá ochranná zařízení, jichž žalovaná
lnma nedbala; A;,šak výtky tyto nejsou oprávněny. Z obsahu žaloby
Jest patrno, ze zalobce zakládá SVLlj nárok jednak na nebezpečnosti
pod~l~u ~a jednak na opomenutí nutných zdravotních opatření. Proto nevadl, ze zalobce nepro~ázalzvláštních předpisů pro výrobu umělé pryže.
Dle §§ 217 ~ 414 ~c. r. ~. Jest na soudu, by přihlédl i k okolnosti, jíž
s.t!an.a sIce vysl?vne ne.~:~dnesla, je,ž v~~ak vyšla na jevo při ústním pře
hcem .. Proto pravem n~zs: soudy pnhhzely i k tomu, jak v závodě žalovane strany byly unllsteny láhve s chloridem siřičitým.
0
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,Není třeba, by vydatel směnky podepsal se přimo pod kontextem
smenky.
.
(Rozh. ze dne 3. října 1923, Rv I 1279/23.)

Proti směnečnému platebnímu příkazu namítl žalovaný mimo ]lne,
že směnka nemá předepsaných náležitostí, an její vystavitel není podepsán bezprostředně pod, k;)~textem směnky,. nýbrž až pod podpísy pří
jemců (čl. 4 čís. 5 smer;. r.). Pro c e s n I s o udp rve s t o II C e
ponechal směnečný platební příkaz v platnosti a uvedl k oné námitce
v d ů vod ech: Směnečný řád v čL 4 čís. 1-8 předpísuje náležitosti,
jaké míti musí směnka v~daná. V ~?mto příp~dě pou~az~ík (remi,t~nt)
a vy datel (trasant) jsou Jedna a taz osoba (cl. 6 sme~. r.). Dle CIS. 5
čl. 4 směn. ř. vyhledává se k platnosti směnky podpIS vydatele (trasanta) pod směnkou. Že by musel podpis ten býti bezprostředně pod
kontextem směnky, směnečný řád nikde nestanoví. Dle čís. 7 cit. čL vyžaduje se připojení jména směnečníka (trasáta). Udání trasáta děje se
obyčejně ve formě adresy na levo směnky. Není předepsáno, kde podpis osoby takové musí býti umístěn, může se napsatí na kterémkoli místě směnky, též na rubu. Ale již pouhý podpis trasáta na líci směnky
má se za neobmezené přijetí (čl. 21 směn. ř.). O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o ;tiž tu
jde, v
důvodech:

Výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po stránce právní
a že odvolací řízení jest stiženo vadou, která byla způsobilá, zamezití
úplné vysvětlení a důkladné posouzení rozepře (§ 503 čís. 4 a 2 c. ř. s.),
není odůvodněna. Že žalobce j e s t vydatelem sporné směnky, žalovaní
v písemných námitkách proti směnečnému platebnímu příkazu samí výslovně uvedli; namítali toliko po stránce formální, že jeho podpís není
umístěn přímo pod kontextem směnky, nýbrž pod podpisy příjemců,
a proto nemůže býti pokládán za podpis vy datele. Správně vyložily
nižší soudy, že směnečný řád neobsahuje předpisu, dle něh,ož by se vydatel směnky musil podepsati přímo pod kontextem smenky. Vyhledává se toliko, by vydatel po. dep s a I směnku, a proto by ovšem
nestačilo, kdyby jméno vydatele bylo př!pojeno pouze v kont,:xtu, nebo
mezi datem a kontextem, nebo nad smenkou, nebo po strane nebo na
zadní stránce nebo přespříč směnky. Žalovaní d?volávají, s,e různ~ch
rozhodnutí, z nichž dovozují opak, ale kdyby SI byl!. ~rece!h ~ne!en
právní věty, uvedené v té příčině u čl. 81 Manz.ova vydam smenecneho
řádu, nýbrž celý doslov příslušných rozhodnuŤl, byh ,?y hned~ seznah;
že se tato rozhodnutí níkterak nehodí na sporny pnpad, ]ezto map
zcela odlišný podklad skutkový a právní. Jest zejména pravda, že kdo
podepíše směnku na přední strtnce, poklád~ se v po c h.y b n.o,s t I
za spoluakceptanta nebo ručitele, ale takoveto poc!,~b~osŤl prave tu
není, když žalovaní připouštějí, že žalobce skutec~e les! vydatelem
směnky, a když není naprosto žádné opory pro d~~nenku, ze by se byl
chtěl svým podpisem zavázati ,snad jako spo!~pn]eomce nebo ruko]ml.
Že se podepsal pod podpisy zalovanych ,<pn]:mcu) a ne n~d mml,
stalo se asi proto, že, jak patrno ze sporne. sme~~y: pod s.amym ko.n~
textem směnky nebylo místa. Neprávem trvalí tudlz zalovam v dovolaEI
96"
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na námitce, že se zažalované

náležitosti
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čís.

Ručení za ~kodu toho, kdo
třování, pod sedlem, ač mu to

(Rozh. ze dne 3.

2996.

použil ohřebené klisny, dané mu v ošebylo majitelem klisny zakázáno.
října

1923, Rv II 213/2].)

žalovaný převzal od čs. dragounského pluku dne 3. února 1919 do
ošetřování zhřebnou klisnu, klisna se koncem měsíce března 1919 ohře
bila, měla hříbě a dne 20. května 1919, byvši žalovaným zapůjčena
jeho bratru k jízdě pod sedlem do J., zlomila si na cestě nohu a musila
býti na místě poražena. H.řibě v únoru 1920 pošlo. Při odevzdání klisny'
"

:'!i

,

byly sjednány podmínky, jež obsahovaly též ustanovení, že žalovaný
nebude koně používati k jízdě pod sedlem, nýbrž pouze k tahu, že koně
po ohřebení za 12 týdnů v dobrém stavu vojenskému eráru vrátí. Oproti
tomu se erár zavázal, žalovanému hříbě jako vlastní ponechati v tom
případě, bude-li klisna za 12 týdnů po ohřebení v úplném pořádku
odvedena. žalobu vojenského eráru o náhradu 3.800 Kč za klisnu a
1.300 Kč za hříbě pro c e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl, o dvol a c í s o u d jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d uznal Žalovaného povinným zaplatiti eráru
pouze 3.800 Kč.
Důvody:

Dovolání, napadající rozsudek odvolacího soudu jen z důvodu nesprávného právního posouzení dle §u 503 čís. 4 c. ř. s., jest částečně
odůvodněno. žalovaný dovozuje ze svědecké výpovědi kapitána veterináře P-a, že klisna, ohřebivši již v březnu, mohla býti dle vojenských předpisů použita dne 20. května 1919 k jízdě pod sedlem, jednak,
že tu není zavinění n,a jeho straně, když toho dne bratrovi koně k jízdě
zapujčil, jednak ani příčinné souvislosti mezi jízdou a úrazem, který
kuň při jízdě utrpěl, takže musil býti po ražen. Názor tento jest mylný.
Dle smlouvy nesměl žalovaný používati koně k jízdě pod sedlem, nýbrž
pouze k tahu. Tato podmínka nebyla nijak omezena, ani poukazem na
vojenské předpisy ani poukazem na služebnost klisny, takže žalovaný,
použiv dne 20. května 1919 klisny pod sedlem, porušil smlouvu bez
ohl~du na to, zda bylo takové použití se stanoviska vojenských před
pISU nebo vzhledem k nedávnému ohřebení klisny přípustuo čili nic.
V tomto porušení smlouvy spočívá zavinění dle §u 1295 obč. zák. Použiv klisny k jízdě pod sedlem, ručí žalovaný za všechny následky
tohoto svého protismluvního jednání, přímé i nepřímé, a také za náhody,
které se koni při tom přihodily a jinak by ho nebyly postihly (§§ 1311,
965, 979 obč. zák.). Svědecká výpověď kapitána P-a nestačí k důkazu,
že kůň by byl utrpěl stejný úraz, i kdyby nebyl býval vzat pod sedlo,
z ní vyplývá po!)ze, že není příčinné souvislosti mezi nedávným ohře-

boním koně a jeho úrazem za jízdy. Jest zřejmo, že kuň, užívaný pod
sedlem, je vydán na pospas částečně jiným nebezpečím, nehodám a
náhodám, než kůň užívaný k tahu, a bylo právě účelem zákazu, aby
kúň pod sedlem nebyl používán, zmenšiti hrozící mu nebezpečí a možnost úrazů. 1 když se úraz koně přičítá dle §u 1296 obč. zák. pouhé
náhodě, jest tu příčinná souvislost mezi ním a zaviněním žalovaného,
vznikl-li z 'lebezpečí hrozících koním při jich použ"'ání pod sedlem na
rozdíl od nebezpečí hrozících jim při používání každém. Z jakého nebezpečí projednávaný úraz vznikl, nebylo zjištěno a nelze přesně zjistiti,
poněvadž ani žalovaný ani svědek Jan V., který měl tehdy koně na
starosti, nic o bezprostřední příčině neudali. Na žalující straně nemuže
se však žádati, by příčinnou souvislost přesně dokázala, neboť nebylo
její povinností, nýbrž povinností žalovaného, aby klisně v době jejího
úrazu věnoval potřebnou k tomu pozornost. Jisto jest, že klisna utrpěla
.úraz, když byla používána pod sedlem. Pokud se neprokáže, že úraz
není s tímto použitím v příčinné souvislosti, musí se míti za to, že tomu
tak jest. Bylo na žalovaném, by uvedl okolnosti, ze kterých by se dalo
souditi, že škoda vznikla z příčin jiných, za něž neodpovídá. Jelikož
tak neučinil, vyhověl odvolací soud žalobě, pokud požaduje náhradu
3800 Kč za nutně poraženou klisnu, právem. Oduvodněno jest dovolání
ohledně náhrady 1300 Kč za hříbě, neboť nebylc " tornto směru prokázáno zavinění. žaloba spatřovala je v tom, že žalovaný prý hříbě
prodal, při jednání ukázalo se však, že hříbě v únoru 1920 bylo stíženo
kolikou a pošlo, že by onemocnění hříběte byl žalovaný přímo neb ne"
přímo zavinil, nebylo tvrzeno. žalobce netvrdí a nebylo zjištěno ani, že
žalovaný by byl býval s vydáním hříběte v prodlení, neb že by zahynutí
jeho souviselo nějak se zahynutím klisny. Platí proto ohledně hříběte
zákonná domněnka §u 1296 obč. zák., že škoda "vznikla bez viny žalovaného, a bylo žalobu v této části zamítnouti.
čís.
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Kontokorentní poměr jest tam, kde podle souhlasné, byť i mlčky,
kOnkludentními činy projevené vůle stran spolu v obchodním spojeni
jsoucích pohledávky a plnění jedné strany nemají býti samostatnými
pohledávkami a plněním, které by bylO ve vztahu k jednotlivým pohledávkám a plněním druhé strany, nýbrž pohledávky a plnění stran mají
býti články jednobo celku, které přijdou v úvahu až při vzájemném
súčtováni, při kterém na jevo vyšlé saldo té které strany bude samostatnou pohledávkou.
(Rozh. ze dne 3.

října

1923, Rv II 292/23.)

Žalující firma tvrdila v žalobě, že zažalovaných 4484 Kč jsou úroky,
které povstaly tím, že byla se žalovanou firmou v obchodním spojení,
dodávajíc jí surové železo v kupní ceně dle příslušných faktur. Kupní
cena nebyla prý však v příslušný čas zaplacena po obdržení faktur, nýbrž
opozděně, takže byly v kontokorentním poměru účtovány 8% úroky,
ježto bylo na fakturách vyznačeno »při překročení lhuty budou účto-
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vány 2% úroky nad bankovní sazbu«. O b a niž š í s o u d y uznaly
dle žaloby, Ne j v y Š š í s o u d přiznal žalobkyni pouze 3998 Kč 80 h.
Důvody:

uplatňuje dovolací důvody §u 503 CIS. 3 a 4 c. ř. s.,
opodstatněno jen částečně. Dovolací důvod §u 503 čís. 3 c. ř. s.
spatřuje dovolatelka v tom, že odvolací soud vychází ve svém rozsudku
z přcdpokladu, spisům prý odporujícího, že byl mezi stranami kontokorentní poměr. Avšak tento předpoklad není skutkovým předpokladem,
nýbrž právním závěrem a proto není dovolací důvod §u 503 čís. 3
c. ř. s. dán, neboť o tomto dovolacím důvodu lze mluviti, odporuje-Ii
s k u t k o v Ý předpoklad spisům. Právní závěr napadati lze toliko jako
nesprávné právní posouzení věci a proto o výtce, že předpoklad odvolacího soudu o kontokorentníín poměru mezi stranami je mylný, pojednáno bude při dovolacím důvodu §u 503 čís. 4 c. ř. s. Nesprávné
právní posouzení věci kromě právě zmíněné otázky kontokorentního
poměru spatřuje dovolatelka v tom, že odvolací soud je toho názoru,
že žalovaná tím, že ihned neodporovala doložce na fakturách »při pře
kročení doby splatnosti budou počítány 2% úroky nad bankovní sazbu«,
mlčky přistoupila na tuto doložku a že je tedy povinna žalobkyni. účto
vané 8% úroky z prOdlení platiti. Žalovaná je toho mínění, že svůj
nesouhlas s počítáním úroků z prodlení dostatečně projevila, když,

Dovolání, jež

jest

platíc faktury, platila je s doložkou »na vyrovnání faktury«. Než toto
stanovisko žalované je mylné a vyvráceno již bylo náležitě odvolacím
so~?~m. K zevrubnýmdúvodům odvolacího soudu netřeba ničeho při
pOjIlI a proto se dovolatelka u tohto bodu svého dovolání poukazuje
n~ důvody napadeného rozsudku. Jinak je tomu co se týče kontokorentmho poměru mezi stranami. Odvolací soud má za to, že kontokorentní
poměr mezi stranami byl proto, že strany byly po delší dobu od 25.
února do 9. prosince 1920 v obchodním spojení, že žalobkyně dodávala zboží žalované, že žalovaná na vícekráte žalobkyni platila, jednou
také zboží dodala a že žalobkyně vymínila si pro případ pródlení v placení úroky, žalOvané pak že platila se značným někdy opozděním. Než
tyto okolnosti k založení kontokorentního poměru mezi stranami nedostačily, ani jej dostatečně nedokazují. Kontokorentní poměr jest tam,
kde podle souhlasné, byť i mlčky, konkludentními činy projevené vůle
stran spolu v obchodním spojení jsoucích pohledávky a plnění jedné
strany nemají býti samosfatnými pohledávkami a plněním, které by
bflo ve vztahu k jednotlivým pohledávkám a plněním druhé strany,
ny~rž pohledávky a plnění stran mají býti články jednoho celku, které
pnjdou v úvahu až při vzájemném súčtování, při kterém na jevo vyšlé
saldo té které strany bude samostatnou pohledávkou. Nelze říci, že
takováto vůle byla také u stran, zejména li strany žalované. Z předlo
žených listin vidno,že žalovaná nikdy neplatila ani zboží nedodala
iI konto, nýbrž každé její plnění uváděno ve vztah s plněním nebo pohledávkou žalobkyně a mělo býti zaplacením vždy určité faktury. Také
nebylo mezi stranami v určitých qbdobích žádného súčtování a· jestliže
žalobkyně zaslala žalované ke dni 10. září 1920 a pak až k 31. březnu

1922 výpis z knih, učinila to podle svého dopisu ze dne 23. čer
1920 za účelem oznár;'ení vzeš~ých a nezaplacených úroků z prodl~:~~
Dle toho .nebylo meZI s;rananu k~nto~orentního poměru, proto úroky
z prodl~l1l nepozbyly sve povahy uroku, nestaly se kapitálem (čl. 29,1
obch. zak.) a nemohou z nich, když to smluveno nebylo, býti čítány
úroky, leč až od zažalování jich, to jest od doručení žaloby (§ 3 zákOl:a z~ ~~e 14. června 1868, čís. 62 ř. zák). Z toho plyne, že úroky
: uroku castkou .496 Kč 40 h požadované a nižšími soudy přiznané,
zalobkylll nepatn. Proto bylo dovolání částečně vyhověti a o něm
uznati, jak se stalo.
čís.
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len, komu bylo zadáno dílo bývalým c. k. erárem může se domáhati
na československém eráru úplaty pouze tehdy, byl~li mu dán česko
slovenským úřadem příkaz ku pokračování v díle a to jen za dobu
po tomto příkazu.
'
(Rozh. ze dne 3.

října

1923, Rv 11 303/23.)

Smlouvou z roku 1917 s bývalým c. k erárem zavázal se žalobce
:a úplatu ad~ptace v uprchlickém táboře. Tvrdě, že mu po
statlllm prevratu byl dan moravskou zemskou politickou správG~ příkaz
k pokračování v pracech, domáhal se na československém erárů úplaty
za :~Ié dílo. O b a niž Š í s o u d y žalobu zamítly, Ne j v y Š š í s o u d
zrusII rozsudky obou nižších SOUdlI avráti1 věc prvému soudu, by ji
znovu projednal a rozhodl.
pr?v~sti

D

ů

vod y:

V tomto sporu jde o závazek ze smlouvy o dílo dle §u 1165 obč.
zák
a násl. i v tom případě, že žalobce stavěl vlastním materiálem ,
..
Ježto úmysl stran směřoval híavně a jedině k provedení stavby, a žalobce netvrdí, že byl vlastníkem pozemku, na němž stavěl. Nesporno
je, že práce, žalobcem prováděné, byly mu zadány
prvé řadě bývalým c. k místodržitelstvím v Brně v zastoupení c. k. rakouského eráru,
pro nějž měly práce ty býti provedeny. Sporným zůstal skutkový před
nes žalobcův, že po převratu bylo mu přikázáno dokončení započatých
prací zemskou správou politickou v Brně. Tato skutečnost nebyla zjištěna, bez tohoto zjištění nelze však spor rozhodnouti. Dnem 28. října
1918 vstoupil na místo c. k. rakouského eráru žalovaný čsl. erár, ana
místo c. k. místodržitelství v Brně vstoupila nynější zemská správa
politická (byť toto jméno obdržela později), jež od onoho dne byla
činna jako orgán čsl. státu, a jednala jménem tohoto. Bylo-li c. k. místodržitelství v Brně oprávněno zadati sporné stavby žalobci, byla zajisté
zemská správa politická oprávněna přikázati žalobci dokončení těchto
prací, aniž bylo povinností žalobcovou vymoci pro ni svolení ústřed
ních úřadů. Tak jako právní předpisy dosud platné a s nimi veškeré
ostatní zařízení státní nezměnily převratem ani úřady své působnosti,
rozdíl proti dřívějšku záležel jedině v tom, že byly nadále činny jako
orgány nástup čího státu. Z toho jest usouditi, že zemská správa poli-
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tieká, dala-li žalobci uvedený příkaz, učinila tak jménem státu čsl.,
a ne v zastoupení c. k. rakouského eráru, jehož orgánem jíž nebyla.
Záleží proto na zjíštění, zda tento úřad přikázal po převratu žalobci
skončiti dílo, započaté pro rakouský erár a dne 28. října 1918 nedodělané. I. Nebude-li tato skutečnost prokázána, nemůže žalobce za svou
práci požadovati odměny od čsl. eráru, ježto provedl celé dílo na základě původní smlouvy, sjednané s rakouským c. k. erárem pro tento,
a může jen od tohoto odměnu požadovati. čsl. erár byl jako stát nástupčí oprávněn převzíti hotové dílo za rakouský erár pro sebe důsled
kem čl. 208 mírové smlouvy St. Germains':é a zákona ze dne 12. srpna
1921, čís. 354 sb. z. a n. Mylnýl)1 je proto žalobcllv náhled, že žalovaný erár převzal v každém připadě dílo od něho a ne od rakouského
eráru, ježto čsl. erár převzal dílo sice od žalobce, avšak jako nástupčí
stát s právem chopiti se všech statků bývalého rakouského eráru bez
převzetí závazků na nich spočívajících (sr. čl. 205 po sl. odst. mírové
smlouvy). Povinností nástupčích států spjaté s převzetím statků vytčeny jsou ve čtvrtém odstavci čl. 208 téže smlouvy. Kolaudaci staveb
provedl v tomto případě čsl. erár svými zástupci jako nástupce pů
vodního objednatele, aniž tím převzal povinnost zapraviti odměnu za
provedení díla, jež jako závazek bývalého státu rakouského dle čl. 205
po sl. odst. nepřešla na žalovaný erár. žalobce byl povinen odvésti dílo
zhotovené pro rakouský erár jeho nástupci bez nároku na odměnu, jež
má býti súčtována mezi súčastněnýim stranami způsobem, vytčeným
v čl. 208 mírové smlouvy, ne však placena žalobci přímo žalovaným
erárem. Nezáleží ani na splátce učině-né po převratu čsl. úřady, ani na
dopisech zemské správy politické neodpírajících žalobcův nárok na odměnu, ani na ústních slibech, ježto tyto činy nemohou ničeho měniti
na zákonném stavu vytvořeném dodatně mírovou smlouvou St. Germainskou a zákonem ze dne 12. dubna 1921, jichž účinek byl vztažen
zpět na dobu převratu. ll. Bude-li však prokázáno, že zemská správa
politická po převratu přikázala žalobci skončení staveb již započatých,
je z toho usouditi, že žalovaný erár sjednal se žalobcem samostatnou
smlouvu o dílo, jímž bylo dohotovení nedokončeného díla. V tomto pří
padě bude rozeznávati· odměnu, připadající na práce, vykonané do udě
lení příkazu, t. j. na započaté ale neskončené dílo, ohledně něhož platí,
co bylo shora řečeno o celém díle. Toto neskončené dílo připadlo dnem
převratu státu čsl. bez povinnosti, hraditi břerl1ena na něm váznoucí,
mezi něž náleží i odměna za zhotovení díla toho. Pokud jde o práce,.
vykonané z příkazu zemské správy politické, tudíž o dílo, jehož objednatelem. byl již žalovaný erár, je nárok žalobni odůvodněn podle §u 1170
obč. zák., jsou-li tu další zákonné předpoklady. V tomto případě bude
nutno zjistiti, jaká část zažalované odměny připadá na práce vykonané
po udělení příkazu zemskou správou politickou, při čemž bude jednati
o popřené přiměřeností žádané odměny, i o učiněných splátkách.
čís.
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Nárok na náhradu škody dle §u 394 ex. ř.
K uplatňování náhrady škody odpůrcem navrhovatele prozatimného

opatření stačí, uyla-li žádost k odporu na základě ústního jednání o něm
z důvodů věcných zamítnuta nebo z důvodů !onnálních odmítnuta.
I dodatečný nárok na náhradu škody jest uplatňovati v řízení exekučním, nikoliv sporem.

(Rozh. ze dne 9. října 1923, R I 795/23.)

K žádosti Morice S-a povolil s o udp r v é s t o I i c e prozatimní
opatření,

jímž přikázáno Františku P-ovi dobývání hlíny. Ježto rekursní
soud k odporu povolující usnesení zrušil a odmítl návrh na povolení
prozatimného opatření pro nepříslušnost soudu, domáhal se František
P. na Morici S-ovi dle §u 394 ex. ř. náhrady škody 8040 Kč. S o u d
P fV é s t o I i c e přiznal Františku P-ovi 1560 Kč, jinak návrh zamítl, rek u r sní s o u d vyhověl rekursu Morice S-a potud, že při
znal Františku P-oví pouze 500 Kč, rekursu Františka P-a pak potud,
že odmítl návrh na přiznání r'alších 2160 Kč pouze pro tentokráte,
a dalších 180 Kč vůbec. V ostatním bylo usnejení prvého soudu potvrzeno.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekurs\' navrhovatele
Morice S-a dovolacímu rekursu odpůrce Františka P-c. pak vyhověl
potud, že z~mítl návrh na přisouzení 180 Kč pouze pro tentokráte, jinak
dovolacímu rekursu odpůrce navrhovatele nevyhověl a pokud směřoval
proti zamítnuti nároku na náhradu vyššího než přisouzeného ušlého
zisku 500 Kč a proti výroku O útratách dovolací rekurs odmítl.
Důvody:

Navrhovatel se pokládá za stižena především tím, že nárok odpůrcův
na náhradu škody nebyl odmítnut a limine, poněvadž žádost za prozatímní opatření byla odmítnuta pro nepřípustnost dovolávaného soudu
a nejsou prý tu předpoklady povinnosti,k náhradě škody podle §u 394
ex. ř., totiž právoplatné oduznání nároku, průkaz neoprávněnosti žádosti za prozatimné opatření anebo zmeškání lhůty k podání žaloby
anebo k zahájení exekuce. Povinnost k náhradě škody jest podle §u 394
ex. ř. mimo jiné dána, když se žádost za prozatimné opatření »jinak«
ukázala býti neoprávněnou. Je tedy důvod neoprávněnosti lhostejný ať
lormelně či materielně a stačí, když byla žádost k odporu a na základě
ústního jednání o něm zamítnuta neb odmítnuta, jak se také v ('Jmto
případě stalo, a když prozatimním opatřením škoda byla způsobena.
Odpůrci přísluší proti povolení prozatimného opatření právo rekursu
neb odporu podle toho, který právní prostřť.<:1ek pokládá za účelnější..
Tím, že odpůrce nepodal rekursu a nežádal za odklad výkonu prozatimného opatření, nezavinil škody, poněvadž jednak k podání rekursu
nebyl povinen, jednak není jisto, že by byl odkladu výkonu prozahmného opatření docílil. Nebezpečí s povolením prozatimného opatření
spojené nese jedině navrhovatel a náleží mu tedy nahraditi škodu. neoprávněným návrhem povstalou. Stížnost proti přisouzení ušlého ZIsku
500 Ke není odůvodněna, neboť navrhovatel sám ve svém návrhu udával, že odpůrce vytGžil již asi 82 vagonů hlíny a že ji dále těží, a jest
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tedy zcela přirazeno, že zákazem Jalšího těžení a zastavením provozu
mu ušel zisk, který navrhovatel sám v návrhu na 500 Kč za jeden vagon
odhadl. Nemá tedy příčiny proti přisouzení celkové náhrady 500 Kč
si stěžovati. Škoda 2160 Kč, pokud se týče prvým soudem přiřknutá
škoda 1440 Kč, na kterou František P. v dovolacím rekursu svůj nárok
obmezil a jejíž náhradu žádal za mzdu dělníkům placenou, sice prokázána nebyla, avšak poněvadž je vždy možno, že mu tato škoda po'vstane, bylo mu napadeným usnesením eventuelní uplatňování její
právem vyhraženo.
Revisní rekurs odpůrce navrhovatele směřuje jednak proti zamítnutí
nároku na náhradu 1440 Kč pro tentokráte a náhrady 180 Kč (resp.
120 Kč) vůbec, jednak proti nízké výměře ušlého zisk:! a proti útratám.
V prvém směru neprokázal stěžovatel, že by ho byla stihla nějaká majetková újma. Zjištěno je, že svým dělníkům za onu dobu, ve které mu
bylo dobývání hlíny prozatimním opatřením zakázáno, žádné mzdy
dosud neplatil, a nelze také z výpovědí svědků s bezpečností souditi,
že budou dělníci mzdu za tuto dobu od stěžovatele skutečnč požadovati. Vznikne-li mu přece z tohoto důvodu nějaká škoda, jest mu zamítnutím jeho nároku pro tentokráte dodatečné její uplatňování vy hraženo. Toto dodatečné uplatňování náhrady škody bude se ovšem muset
díti opět jen v cestě předepsané §em 394 ex. ř. a nikoli žalobou, jak
má soud rekursní za to, poněvadž tendence §u 394 ex. ř. jest, aby se
nároky odpůrcovy na náhradu majetkové škody vyřídily jednoduchou
cestou exekučního řízení a nikoli nákladným sporem. Z výpovědi Anny
P-ové nelze sice dovoditi, že byla v pracovním poměru k stěžovateli
a že měla nárok na mzdu; ale nelze také dovoditi opak toho a bylo
proto usnesení druhé stolice pokud jde o částku mzdy 180 Kč účtovanou
pro tuto dělnici, změněno v ten smysl, že se návrh na náhradu tohoto
obnosu zamítá rovněž jen pro tentokráte.. V ostatních směrech jest dovolací rekurs odpůrce navrhovatele nepřfpustný a musil býti odmítnut,
neboť návrh na náhradu vyšší škody na ušlém zisku než 500 Kč byl
zamítnut oběma nižšími stolicemi souhlasně a další rekurs proti tomu,
jakož i proti výroku o útratách je tedy podle §u 528 c. ř. s. a §u 78
ex. ř. vyloučen.
čís.

napadla strana povinná ve výroku, jímž útraty sporu navzájem zrušeny.
Strana povinná uznala sice, že straně vymáhající dluhuje 1500 Kč, k jejímuž zaplacení v odstavci prvém rozsudku byla odsouzena, trvala však
na tom, že jí přísluší náhwda útrat sporu vůči straně žalující, které
proti ní také účtovala a stěžuje si nyni proti zamítnutí tohoto nároku.
Nemůže býti proto řeči o právoplatnosti rozsudku, když nenastala
ohledně všech mezi stranami sporných otázek (nároků). Z důvodu toho
nemá také napadený rozsudek povahu rozsudku pro uznání ve smyslu
§u 371 čís. 1 ex. ř., když jen část nároku uznána, povinnost k zaplacení
této části neni však konečnou, nýbrž závisí od toho, jak pravoplatně
rozhodnuto bude o sporné mezi stranami otázce povinnosti k náhradě
útrat sporu. Nemůže proto na základě tohoto rozsudku povolena býti
ani exekuce zajišťovací, poněvadž pro ni musely by tu býti předpoklady
§u 370 ex. ř., kterých strana vymáhající ani. netvrdí.
Ne j vy Š š í s O u d obnovil usnesení prvého soudu.

°

D

ů

vod y:

Není předpokladem vykonatelnosti nároku, by byl rozsudek co do
všech mezi stranami sporných otázek a nároků pravoplatným. To plyne
jasně z ustanovení §u 13 ex. ř., podle něhož může býti na základě rozhodnutí, kterým bylo více na sobě nezávislých nároků přiřknuto, povolena exekuce pro jednotlivé tyto nároky, ohledně nichž opravný prostředek vznesen nebyl. Tomu nasvědčují též ustanovení §§ 466 a 490
c. ř. s. Okolnost, že byl proti výroku o útratách podán rekurs, nevadí
vykonatelnosti nároku rozsudkem přiznaného, jak také vyplývá z ustanovení §u 392 c. ř. s., podle něhož je vykonatelným i rozsudek dílČÍ
přes to, že podle odstavce druhého tohoto §u rozhodnuti o útratách
možno vyhraditi podle §u 52 odstavec druhý c. ř. s. rozsudku koneč

n.ému.
čís.

3001:

Nárok nemanželského dítěte proti otcově pozůstalosti na výživné
lze uplatňovaťi toliko sporem.

3000.
(Rozh. ze dne 9. října 1923, R i 851/23.)

Rozsudek co do hlavního nároku pravoplatný jest vykonatelným
přes to, že výrok o útratách byl napaden stížností.
(Rozh. ze dne 9.

října

1923, R 1 802/23.)

s o udp r v é s t o I i c e povolil na základě rozsudku, jenž byl
napaden pouze ve výroku o útratách exekuci ku vydobytí hlavního nároku. Rek u r s n i s o u d zamitl exekúční návrh. D ů vod y: Dle §u 1
čis. 1 ex. ř. je. platným titulem exekučním konečný rozsudek soudu
civilního, pak-li další opravný prostředek proti němu jest vyloučen.
To nelze však tvrditi o konečném rozsudku krajského soudu v Mostě
ze dne 8. ledna 1923, o nějž se exekuční návrh opirá. Rozsudek ten

K námitce žalovaného odmítl s o udp r v é s tol i c e pro nepří
pustnost sporného řízení žalobu nemanželského dítěte, domáhajícího se
na otcově pozllstalosti placeni výživného. Rek u r sní s o u d zrušil
toto usnesení a přikázal prvému soudu, by nehledě k odmítacímu dů
vodu, po právomoci v jednání pokračoval a znovu rozhodl. D ů vod y:
Soudce prvé stolice k odůvodnění svého usnesení poukazuje jednak na
. znění §ll 16 odstavec d{uhý první dílčí novely k obč. zák., jednak pak
k výkladu, jakého dostalo se tomuto předpisu plenárním rozhodnutím
nejvyššího soudu ze dne 27. října 1920, čís. pres. 1019/20. Po náhledu
soudu rekursnÍho přehlíží však prvý soudce, že onen předpis předpo
kládá, že se jedná o úpravu výživného, které má platiti n e man ž e 1-
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s k Ý o tec, uznavší otcoVSTví k nemanželskému dítěti. Předpis ten
který výslo~ně mluví jen o o t c í nemanželském, jest výjimkou ze zá~
sady §u 1 J. n., že o sporných nárocich soukromoprávních rozhodují
~ou~y s por e m (sr. i § I cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208
r. zak.) a právě již se zřetelem na tuto v Ý jim e č n o u jeho povahu
nelze ho rozšiřovati na případ tento, kde uplatňuje se nárok na výživné proti p O z Ů s t a los t i. Plenární rozhodnutí, na něž se usnesení
odvolává, má svým doslovem také pouze na zřeteli o t c e nemanželského: výslovně mluví se tam o o t c i, jenž nemá ani majetku ani jiných
příjmů než služební požitky z veřejného svého postavení, jichž výši bylo
lze zjistiti prostým úředním dotazem, výslovně vytýká tam zájem mimomanželského o t cena vyřízení věci. Že soudce prvý sám nepokládal
otázku nepřípustnosti pořadu práva za tak vyloženou, svědčí i skuteč
nost, že o námitce nepřipustnosti pořadu práva nejednal odděleně, nýbrž s p o I u s věc í h I a v n í, že, předsevzal celkem čtyři ústní jednání, v nichž vyšetřoval s por n ě podklady pro své budoucí rozhod~utí, tak že vlastně spor projednával ve věci hlavní. Nelze jistě upříti,
ze nárok na výživné proti otci je zpravidla snáze proveditelným, než
proti pozůstalosti -- tedy proti jinému právnímu subjektu, - v níž te'prve dlužno zjednávati podklady pro jsoucnost a výši jmění, zejména
'v tom směru, zda ty které předměty vůbec patří do pozůstalosti čilí nic.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze přiznati úspěchu. Předpis §u 16 první
novely ku všeobecnému občanskému zákoníku ukládá nespornému
soudci jenom vyměření výživného, které má platiti n e man žel s k Ý
o tec dle §u 166 obč. zák., a nelze jej rozšiřovati na případy vyměření
výživného proti pozůstalosti a dědicům nemanželského otce. Povinnosti
dědiců nemanželského' otce jsou na rozdíl od povinností otce samého
čistě majetkoprávní, jsou upraveny zvláštním předpisem §u 171 obč.
zák., a uplatňování jejich náleží dle §u 1 nesp. pat. na pořad práva sporného, bez ohledu na to, zdali a do jaké míry jsou skutkové okolnosti, na
nichž rozhodnutí závisí, sporny. Proto netřeba se zabývati otázkou
právní moci usnesení, jímž byla žalobkyně nesporným soudcem poukázána na žalobu, nelze však nepodotknouti, že nic nepřekáželo žalované
straně, by vlastním návrhem nové rozhodnutí poručenského soudu nevyvolala.
dílčí

čís.

3002.

. Knihovní poznámka pořadí není nyní (po vydání třetí dílčí novely
k obč. zák.) obmezena na zápůjčky, nýbrž jest přípustna pro jakýkoliv
dluh, zejména i pro dluh z rukojemství.
(Rozh. ze dne 9.
žalobě,

(,I

října

1923, Rv I 49/23.)

by ku zajištění kauční pohledávky žalobkyuě 2,000.000 Kč
ze smlouvy rukojemské byli žalovaní uznáni solidárně povinnými svo-

liti ku vložení simultánního zástavního práva na své nemovitosti o b a
niž š í s o u d Y vyhověly. Námitku žalovaných, že ve smlouvě mkojemské bylo stanoveno, že nejprve má býti zajištění pohledávky provedeno knihovní poznámkou pořadí, neuznal s o udp r v é s t o I i c e
za dilvodnou, maje za to, že poznámku pořadí lze povoliti pouze pro
zápujčku. O d vol a c í s o u d se k jeho mínění připojil.
N e j v y Š š í s O u d vyhověl dovolání žalovaných potud, že změnil
rozsudky obou nižších soudů v ten způsob, že žalovaní jsou solidárně
povinni, svoliti k poznámce pořadí s účinkem na dobu jednoho roku
pro kauční pohledávku žalobkyně do výše 2,000.000 Kč na svých nemovitostech, a uvedl v tomto směru v
důvodech:

Přisvědčiťi nelze názoru nižších soudů, že poznámka pořadl pre
kauční hypoteku není po zákonu přípustna. Podle svého prvotního doslovu připouštěl ovšem § 53 knih. zák. jen poznámku, že \ lastník chce
p ů j č k u učiniti, a nebyla by tedy podle tohoto doslovu poznámka po,'adí pfú dluh ze záruky, o který zde jde, přípustna. Původní doslov
§u 53 knih. zák. byl však § 44 cis. nař. ze dne 19. března 1916, čís. 69
ř. zák. změněn a jest nyní majitel oprávněn, žádati knihovní poznámku,

že chce poskytnouti právo zástavní pro dluh, jehož výši jest udati.
Knihovní poznámka pořadí není tedy nyní omezena na zápůjčky, nýbrž
přípustna pro jakýkoliv dluh, tedy též pro dluh z rukojemství, o který
tu jde. Poněvadž dle smlouvy rukojemské se zajištění má nejprve státi
poznámkou pořadí, o první zajištění nyní jde, a zajištění poznámkou pořadí jest, jak řečeno, po zákonu možné, má žalobkyně nyní jen pravo
na zajištění v této formě. Bylo proto dovolání potud vyhověno, že bylo
povoleno zajištění jen poznámkou pořadí, místo nižšími soudy povoleného zajištění vkladem práva zástavního.
čís.

3003.

Zamítl-li soud prvé stolice žalobu o zmatečnost rozsudkem pro opozděnost a odvolací soud rozsudek byť i z jiného důvodu potvrdil, jde
v pravdě o dvě souhlasná usnesení, proti nimž není dovolaciho rekurstl.
(Rozh. ze dne 9.

V řízení o žalobě pro
s o u d žalobcovo dovolání.

října

1923, Rv I 244/23.)

zmatečnost

O

Ů

rozsudku odmítl N e j v y Š š í

vod y:

Rozsudkem pro zmeškání okresního soudu v R. ze dne 19. ledna
1916, byl nynější dovolatel uznán otcem l1.l'zl. Františka K-a, z Marie
K-ové dne 30. dubna 1915 mimo manželství zrozeného, a uloženo mu,
platiti na výživné od podání žaloby až do šestého roku dítěte po 20 K,
do t 4. roku po 25 K a odtud až do doby, kdy se bude dítko moci samo

I

Iii

I.
i

I:
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živiti po 30 K měsíčně. Tomuto rozsudku odporuje žalobce žalobou pro
zmatečnost z důvodu §u 529, čís. 2 c. ř. s., tvrdě, že mu nebyla ani žaloba, ani rozsudek doručen a že mu tudíž lhůta k podání žaloby dosud
běží. Soud prvé stolice zjistil, že rozsudek, byv dne 2. února 1916 náhradním způsobem (§§ 102, 104 a 111 c. ř. s.) doručen, nabyl dne 16.
února 1916 právní moci, zamítl žalobu pro zmatečnost z toho důvodu,
že vznesena byla pozdě, po uplynutí jednoho měsíce od doručení rozsudku. Odvolací soud po výslechu svědků zjistil, že žaloba nebyla
Adolfu K-ovi vůbec doručena, nýbrž za ·jeho nepřítomnosti jeho matce,
že listonoš V. jeho jméno na zpátečním lístku podepsal a že doručení
rozsudku se stalo podle §u 111 c. ř. s. uložením na poštovním úřadě
v D. Dovozuje pak z nezákonného doručení žaloby neplatnost doručení
rozsudku podle §u 111 c. ř. s., potvrzuje sice rozsudek prvé stolice, vychází však při tom s hlediska, že rozsudek posud nenabyl právní moci
a že jest proto žaloba nepřípustna. Jak prvá, tak druhá stolice rozhodly
ve věci této, volíce formu rozsudků, ač měly podle §u 543 c. ř. s. rozhodnouti usneseními, neboť, uznal-li soud prvé stolice po ústním líčení,
že žaloba jest opozděna, byla zvolená forma rozhodnutí nesprávnou a
měl proto soud druhé stolice i přes to rozhodnouti usnesením a považovati odvolání žalobcovo za rekurs. To tím spíše, když potvrdiv usnesení prvé stolice sám uznal, že žaloba pro zmatečnost jest nepřípustná.
Jde ve věci této tedy správně o dvě souhlasná usnesení nižších stolic,
proti nimž dle §u 52 c. ř. s. není dalšího opravného prostředku. Dovolání žalobcovo nutno považovati za dovolací rekurs, nepřípusti1ý podle
§u 528 c. ř. s., pročež jej bylo odmítnouti.
čís.

3004.

Banka byla oprávněna propustiti úředníka, jenž se připojil ku stávce
bankovních úředníků a nevyhověl vyzvání banky, by nastoupil službu.
(Rozh. ze dne 9.

řij na

1923, Rv I 504/23.)

žalobce byl úředníkem žalované banky, jež ho propustila, ježto se
stávky bankovních úředníků v roce 1921. žaloba o zaplacení
služebních požitků byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
Ne j vy š ší m s o ude m z těchto
.
súčastnil

důvodu:

Soud odvolací projevil souhlasně s prvním soudem mínění, že jednak žalovaná banka právem propustila žalobce bez výpovědi, jednak,
že byla oprávněna, pokládati jeho nepřítomnost za dobrovolné vystoupení z jejích služeb a vyvoditi z toho důsledky, uvedené v §u 28 b) a
v §u 30 služebního řádu, totiž ·pokládati služební poměr s ním za zrušený za současného pominutí jeji povinnosti, umluvené služební požitky jemu dále platiti. žalobce spatřuje v tom rozpor, ale neprávem,
neboť právní účinek žalobcova propuštění je zde týž, jako právní úči
nek jeho dobrovolného výstupu ze služeb žalované banky a skutkové

i zákonné podmínky
, Iovana.
. obou těchto okolností J'sou zde,proče'
z za
b an k a mo hl a proli zalobCI uplatl1ltl obě okolnosti a soud odvol a .
. k y, kd'
CI nepos tupova I ne I oglc.
yz vzal obě v úvahu a užii obou k odůvod
' .
v

•

•

•

'h
dk A'
,
nel1l
sve . o :ozsu . u'. 2". p:vn~ ani druhý soud neprojevil, jak žalobce ne~pravne tvrdl, n;m~l1l, .::. zalobce byl propuštěn již dopisem ze dne 23,
cervna 1921, nybrz l1lZS1 soudy uvedly, že propuštěn byl na základě
usnesení výkonného výboru správní rady (§ 26 a § 32 odstavec čtvrtý
stanov) a na základě dopisu ze dne 23. června 1921 schváleného správní
radou; tak uve.deno to Jest v rozsudku prvého soudu a jest v rozsudku
soudu od~~lacl?o na to po~kázáno. Stávka, na níž se usnesla organis~ce, n~muz~, bylI ~ za soucasného trvání žalobcova na služební smlouve,. poule mz. byl pov!nen, konati žalované bance umluvené služby a
prace, ~ ~znana ~a zakonný důvod pro odpírání služebních povinností
zalo~cem zal Ovane bance, která ho výslovně upozornila dopisem ze dne
23. cervna 1921, že na něm žádá, by konal své služby, nemá-li služební
~mlouva m.ezl ním a bankou pominouti. Soud odvolací správně uvedl,
ze usnesel11 o stavce nebylo absolutně nepřekonatelné, žalobce mohl
se ro~I;odnOUÍl. b~ď pr? připojení Se ke stávce a pro setrvání v ní, nebo
k d~lslmu ~~nal1l pracI ~ ba~ky podle své, ~lužební smlouvy. Měl-Ii za
t~, ze ne~~.ze SVO~l sl~zebm povInnost vuel bance srovnati se svými
zavazky VU~I ?rg.al1lsacI: se ~ásadou solidarity a se svou osobní ctí, nezbylo mu mc jmeho, nez sluzbu u banky opustiti, a nemůže stěžovati si
do toho, že nižší soudy uznaly služební smlouvu jeho za zrušenou bez
ohledu na to, že bankovní úřednictvo usneslo se stávkovati a bez ohledu
na pohnutky, jež vedly žalobce k připojení se ke stávce této. Poněvadž
žal.obc~ nevyhověl vyzvání ze dne 23. června 1921 a nepřišel konat dále
sve prace ~ žalo.vané bal:ky, nižší soudy vzhledem na hořejší úvahu práve,;, pro~lasIly jeho nepntomnost v bance za neomluvenou a ničím neo.duvodnenou. Okol~ost, že banka věděla o stávce, nerozhoduje, neboť
lIm ~estala se neprítomnost žalobcova odůvodněnou po právu. Podle
čtvrteho odst:;vce §u 19 služebního řádu banka byla oprávněna, poklá9 ah tuto nepntomnost za dobrovolné vystoupení žalobcovo z jejích sl uzeb. Z pO,uhe o~olnosh,. že na písemné vyzvání neodpověděl a nevrátil
se do sluzeb k zalovane bance, nebylo by ovšem možno Usuzovati že
90br?voh;~ vystoupil z jejíc~ služeb; ale on se dříve jíž byl podrobil ~lu
z~bmmu radu a tedy take predplsu §u 19 řádu tohoto, podle jehož čtvr
teho odstavce banka byla oprávněna, pokládati jeho nepřítomnost za
dobrovolné vystoupení z jejích služeb; poněvadž pak dopisem ze dne
23. ~erv,na 1921 vyz:,á~. byl, aby do služby se dostavil, a bylo mu zároven pnpomenuto, ze jinak bude banka ve smyslu zákona i služebního
řád~ pokládati jeho služ;b;'í poměr k ní za rozvázaný, na kterýžto dopIS zalobce anI neodpovedel, ani do služeb k bance se nevrátil dlužno
pod:~ §u 863 obč. zák. ~p~třovati v tom i jeho souhlas s tím, ~by jeho
~epn~omnost. byla pokladana za dobrovolné vystoupení z (ěchto sl uzeb; ~,e by.l JIž 23 ,~,:ků nep.řet:~i:ě zaměsthán u žalované banky, že byl
u ?I .ured!ukem vysslm, vy~lkajIClm, ne podřadným, a že prokázal jí dů
!ez~te slu~byc Jak v dovo~aClm spise tvrdí, jest nerozhodno, neboť smluvní
I ~áko~ne predplsy I'latJ zde, bez. ohledu na dobu trvání služebního pomeru zalobcova, na Jeho zpusobllost a na hodnotu jeho služeb i prací.
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Rovněž jest nerozhodno, že disciplinární řízení s ním nebylo zavedeno,
neboť podle čtvrtého odstavce §u 19 služebního řádu nemusilo se tak
státi, aby banka byla oprávněna míti za to, že vystoupil z jejích služeb.
To jíž první soud ve svém rozsudku správně uvedl a náležitě odůvodnil.
Nižší soudy také právem uvedly, že propuš'tění žalobcovo žalovanou
bankou bylo důvodno a že stalo se formálně správně. Výkonný výbor
správní rady totiž usnesl se již přede dnem 23. června 1921 na tom, že
stávka bude pokládána za důvod k okamžitému zrušení služebního poměru a úředníci byli cirkulářem ze dne 22. června 1921 na to upozor-

,

li
'I
"

něni,' načež na základě tohoto usnesení byly dopisy toho znění, jako je
ze dne 23. června 1921, poslány stávkujícím úředníkům a zvláště také
žalobci, správní rada pak vyslání dopisů těchto schválila ve schůzi 28.
června 1921 jednomyslným usnesením. To zjistily nižší soudy na základě seznání Dra Karla P-a, kterýmžto skutkovým zjištěním dovolací
sond jest vázán. Ze zjištění tohoto plyne, že prohlášení, obsažené v dopise ze dne 23. Června 1921, bylo ještě před koncem června 1921 správní
radou schváleno a tedy stalo se vůči žalobci právoplatným; vzhledem
na to jest nerozhodno, zdali žalobce dověděl se o obsahu cirkuláře ze
dne 22. června 1921 a vzal jej na vědomí čili nic, rovněž pak jest nerozhodno, že bylo později jednáno o z n o v u přijetí úředníků do služeb
žalované banky a správní rada schválila dotyčné usnesení 13členné komise teprve 23. srpna 1921, neboť tím nebylo dřívější propuštění úřed
níků ani zrušeno, pokud byli nově přijati, ani teprve právoplatně vysloveno, pokud nebyli nově přijati, nýbrž dřívější propuštění zůstalo
v platnosti a stalo se usnesení nové o tom, zdali ten který Úředník jest
nově přijat čili nic. Dr. Karel P. ovšem na konci svého seznání na 1. Č.
20 p. v. nahoře uvedl, že schválením opatření komise, kteréžto schválení učinila správní rada 23. srpna 1921, tato »schválila také propuštění (zpět nepřijetí) žalobce do služeb banky«; to však není seznání
o skutkové okolnosti, nýbrž úsudek, který nemá průvodní moci a jehož
nelze tedy dbáti a to tím méně proto, poněvadž podle celého skutkového
seznání Dra P-a a souhlasného s ním skutkového zjištění nižších SOUdll
bylo o propuštění úředníků rozhodnuto právoplatně již v červn~ } 9?1,
načež bylo jednáno a rozhodnuto jen o tom, zdal! a kdo z propustenych
má nebo nemá býti znovU do služeb banky přijat. Žalobce tvrdí, že
v jeho případě nebylo vydáno žádné usnesení správní rady, jež by bylo
mělo za předmět jeho propuštění ze služby; to jest potud správné, ž~
nestalo se takové usnesení zvláště co do jeho osoby, nýbrž hromadne
o všech stávkujících úřednících; ale toto hromadné usnesení vztahovalo
se podle svého znění též na osobu žalobcovu, pročež nebylo l!eba zvláštního usnesení v příčině jeho propuštění. Dopis ze dne 23. cervna 1921
nebyl vydán správní radou, nýbrž bankou, pročež platně byl podepsán
osobami, ku znamenání firmy žalované banky oprávněnými, aniž bylo
třeba k jeho platnosti podpisů členů správní rady, nebo zmocnění osob.
jej podepsavších, správní radou; rovněž nebylo třeba, by v dopise tomto
bylo uvedeno usnesení a zmocnění správní rady. Dáti žalobci výpověď
ze služby nebo zavésti disciplinární řízení proti němu nebylo třeba, po.
něvadž banka měla zákonný důvod pro okamžité propuštění, a byla též
oprávněna pokládati žalobcovu nepřítomnost za dobrovolné vystoupení
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ze slllžby. Banka ovšem \' době odeslání dopisu ze dne 23. června 1921
a nemohla věděti, zdali žalobce po obdržení dopisu toale z toho nenásleduje, jak v dovolacíni spise neprávem
je tvrzeno, že banka měla žalobce vyzvati ještě jednou a potom teprve
mu dáti výpověď; vždyť žalobce skutečně nepřišel a tedy jeho služební
poměr k bance byl, jak již nahoře jest uvedeno a odůvodněno, rozvázán
bez výpovědi vzhledem na obsah dopisu ze dne 23. června 1921 a na
služební řád příloha čís. 2. Z toho, že žalobce hlásil se po skončení
stávky do služby a že mu řiditel H. neřekl, že banka jej pokládá za vystouplého, nýbrž jen tvrdil, že organisace práce naň nereflektuje, neplyne, že banka nepokládala žalobce za vystouplého.

ještě nevěděla
hoto nepřijde,

čís.

3005.

řád železniční.
některých druhů zboží může sice býti rozdilnou obchodní cena
(§ 88 žel. dopr. ř.) pro tuzemsko a pro vývoz, vývozce však může po·
žadovati od dráhy náhradu čistého zisku jen dle §u 95 žel. dopr. ř.
Nedbalost dráhy jest hrubou ve smyslu §u 95 žel. dopr. ř. jen tehdy,

Dopravní

U

musily·1i bez námahy býti předvídány její neblahé následky a mohlo·1i
se jí býti vyvarováno.
(Rozh. ze dne 9. října 1923, Rv I 521/23.)
Vagon sody zaslán byl původně z Neštěmic do Buben na firmu S.,
odtud pak zaslán žalobcem do Podmokel za účelem dopravy do Hamburku. Nálepní lístek Bubny-Podmokly byl cestou do Podmokel smyt
deštěm, takže patrným byl pouze lístek Neštěmice-Bubny, následkem
čehož byl vagon z Podmokel jako omylem došlý zaslán zpět do Buben
a tam zboží vydáno firmě S. K žalobcově reklamaci zaplatila mu dráha
skutečně vzešlou škodu. žaloba jeho o náhradu ušlého zisku byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o lt c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto

Il
"l

důvodú:

Rízení nezůstalo neúplným, třeba nebyly provedeny důkazy, nabídnuté o tom, že se původně zažalovaný peníz rovnal vývozní ceně, ~tec
rou žíravá soda, určená pro vývoz do Německa, měla v době a na mlstě
odeslání. železniční dopravní řád určuje v §u 88 obecnou obchodní
cenu, kterou dráha jest povinna při ztrátě zboží nahraditi, pouze místem
odeslání a časem přijetí k dopravě. Lze arci připustiti, že při nynějším
vývoji mezinárodního obchodu a intensivním zasahování státní správy
do tvoření cen mohou nastati u některých druhů zboží rozdíly mezi cenami zásob určených pro tuzemskou potřebu a zásob určených pro vývoz, a že se tak může státi jmenovitě u cukru, jehož se týká dovoláva~é
rozhodnutí ministerstva železnic. Rozdíly takové musí se však ro.zeznavaH od čistého zisku vývozcova, jehož náhradu lze požadovati ve všech
případech jen dle §u 95 žel. dopr. ř. Žalobce obdržel nahraženo již v~e,
co v reklamaci a žalobě požadoval jako skutečně vzniklou škodu, pemz,
Clvinll rozhodnuti.

v.
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na který žalobu omezil, jest dle vlastních jeho udání ziskem, který mu
pro ztrátu zboží ušel, a tento zisk může mu býti přiřknut jenom, dokázal-li, že ztráta zboží vznikla úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Výtkou
nesprávného právního posouzení napadá dovolání srovnalý názor obou
nižších soudů, že dráze nebyla dokázána nedbalost hrubá. Činí tak neprávem. Má-li býti nedbalost hrubou, nestačí, by bedlivost pro vzájemný styk v §u 1297 obč. zák. a čl. 282 obch. zák. předepsaná byla porušena, nýbrž musí se tak státi způsobem zvláště těžkým, i u obchodnika málo schopného a nepečlivého neobvyklým. Nedbalost musí býti
taková, že bez námahy musily býti její neblahé následky předvídány a
mohlo se jí býti vyvarováno. Zdali jest tomu tak, musí bý·ti posuzováno
podle zvláštních okolností případu, a nutno vzíti při tom na zřetel, že
železnice dopravují zboží hromadně, musí pří tom dodržovati přesně
čas a jsou následkem toho nuceny pracovati s jistým kvapem. PosuzUje-h se zavinění dráhy s tohoto stanoviska, nelze v jednomvých jí
prokázaných opomenutích, i když se mohou snad pokládati za porušení
povinné péče, spatřovati hrubou nedbalost. Že na voze zůstala stará
nálepka »Neštěmice-Bubny«, nedokazuje vůbec žádné nedbalosti, neboť není vyloučeno, že tato nálepka byla novou později deštěm smytou
nálepkou »Bubny-Podmokle« přelepena a tak odstraněna. Že nelze
dráze přičítati za vinu, že prudký déšť smyl na stanici v Podmoklech
nápis křídou a novou nálepku, netřeba dokazovati, a dovolání samo to
již netvrdí. Pro posouzení míry zavinění transitem a P-a a výpravčího
K-a nutno uvážit, že P. našel na voze nejen nálepku »Neštěmice-Bub
ny«, nýbrž i původní plombu stanice neštěmické s nedávným datem 2.4.
listopadu 1921. Nahodilá shoda těchto dvou okolností, nasvědčujících
tomu, že vůz jest posud na cestě z Neštěmic do Buben, ve spojeni s nedostatkem jiné novější nálepky, o jejímž smytí deštěm ani P., ani K.
věděti nemohli, a ve spojení s nedostatkem jakéhokoliv poznačeni kří
dou, obvyklého pro místní přepravu, odůvodňovala dostatečně závěr,
ke kterému došel výpravčí K., že se jedná o vůz dirigovaný z Neštěmic .
do Buben a jen nedopatřením zaběhlý do Podmokel, jakož i jeho rozhodnutí poslati vúz bez prodlení do Buben. Třeba se K. při tom nezachoval přesně dle instrukcí, přece byl jeho postup zjištěným stavem
věcí odůvodněn a způsobilý domnělou závadu dopravní co nejrychleji
napravit. Nejednal z nedbalosti nebo pohodlnosti, nýbrž v zájmu rych- .
lého vyřízení věci, tedy v zájmu služby. I když pochybil, nelze mu vytýkati hrubou nedbalost. Konečně nelze ji spatřovati ani ve vydání vozu
na stanici Bubenské firmě S. Dle nepopřeného tvrzení žalobní odpovědi informovala se stanice Bubny před vydáním vozu u stanice Neště
mické a obdržela od ní skutečnosti odpovídající informaci, že dotyčný
vůz byl zaslán uvedené firmě. Stanice Bubenská nebyla touto firmou
upozorněna, že vůz již jednou přijala, a nemohla, nemajíc o vozu potřebných dokladů, jednati jinak, než říditi se informací, danou jí stanicí
Neštěmickou jako stanicí odesílací. Není tu tedy, jak tvrdí žalobkyně,
celý řetěz hrubých zavinění a nedbalostí dráhy, nýbrž řetěz náhod a
opomenutí, která nelze ani jednotlivě ani v celku považovati za hrubou
nedbalost dle §u 95 žel. dopr. ř. Nárok na náhradu ušlého zisku nebyl
prokázán, a bylo potvrditi rozhodnutí odvolacího soudu.

čís.

3006.

Svolení věřitelovo ku převzetí dluhu ve smyslu §u 1405 obč. zák.
může se státi ještě za sporu proti dlužnlku tím, že původní žalobní dů
vod zrněni se v důvod převzetí dluhu.
§em 1409 obč. zák. stanONeno bezprostřední ručení přejímatele ma-

jetku za dluhy převzatého majetku vedle zcizitele. Stačí, převeden-li jen
díl majetku nebo zvláštní majetek, tvořící určitou hospodářskou jednotku.
(Rozh. ze dne 9. října 1923, Rv I 572/23.)

žaloba na zaplacení kupní ceny byla oběma nižšími soudy zamítnuta. Ne j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovU projednal a rozhodl.
Důvody:

Dovolání s hlediska uplatňovaných důvodů podle čís. 2 a 4 §u 503
c. ř. s. jest oprávněno. Žalující strana založila ve spise žalobním nárok
na zaplacení 3.700 Kč s přísl. na kupní smlouvě, podle které žalov~ná
firma koupila od žalobkyně v březnu 1919 celkem 12.400 kg vrboveho
prouti za cenu 3700 K a zdr.áhá se :ut? k~pní cenu v K~, z~platitL Žaloba směřovala tedy proti zalovane flrme Jako proh pnme kuplte1ce
zboží. Na námitku žalované, že chybí jí pasivní legitimace ke sporu,
protože zboží ne,ko~pila ona, nýbrž stejně znějí,cí, firma :r~žsko-Roud
nická výroba kOSlku Karel a Josef K., tehdy Jeste hlav11l zavod ve Vldni, přednesla žalující strana při ústním jednání dne 24. února 1922
k žalobě dodatek, že, »když žalovaná strana dne 17. září 1920 se osamostatnila, převzala od závodu vídeňského veškery zá~azky a pohle,dávky, které měl vídeňský závod v území republiky ceskoslove~ske,
i svá vlastní pasiva a že byla v pasivech, těch obsažena také sporna pohledávka.« Pro toto tvrzení nabídla žalující strana důkazy, kterych
první soudce nepřipustil, a žalobní žádost pro nedostatek pasivní legitimace zamítl, nezmíniv se v důvodech rozsudečných o onom tvrzení
žalující strany. Odvolací soud nevyhověl odvolání žalobkyně, podaném
z důvodu neúplnosti řízení a nesprávného právního posouzení věci, vysloviv, že, i kdyby tvrzení žalobkyně bylo správným, šlo by o převzetí
dluhu podle §u 1404 obč. zák., z čehož odvolatelce jako věřitelce nižádná práva nevznikl", leč by ona k tomu byla své svolení dala (§ 1405
obč. zák.), což za sporu předneseno nebylo. Názor tento jest právně
mylným a v důsledku jeho jest nejen odvolací řízení, nýbrž i řízení
v prvé stolici kusým. Žalobkyně oním tvrzením z měn i I a žalobu podle §u 235 c. ř. s., třebaže své tvrzení oděla ve formu dodatku k žalobě,
třeba že i při původní žalobě setrvala a třebaže jak v odvolání, tak
i v dovolání nazývá to jen »doplněním žaloby«, neboť nyní žádá zaplacení od žalované firmy jako přejímatelky dluhu. To ovšem nelze uvésti
v soulad se žalobou, kde žádá 3.700 Kč od žalované jako kupitelky
z důvodu kupní smlouvy, kdežto nyní žádá je od téže žalované z dů
vodu převzetí dluhu, tedy jako od singulární nástupkyně původní clIu/:97'
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nice. Bylo však věcí soudu, by tuto nesrovnalost po rOZUmu §u 182 c.
ř. s. dal vysvětliti. Soud prvé stolice chápal správně dodatek k žalobě
jako z měn u ž a lob y ve smyslu §u 235 c. ř. s., neboť na ohrazení
se žalované firmy proti tomuto rozšíření žaloby připustil »l o t o r o zš í ř e n í« usnesením, ale po té důkazů, pro nové tvrzení nabídnutých,
pro zbytečnost nepřipustil a v důvodech rozsudečných, jak již řečeno,
o novém tvrzení se nezmínil. Odvolací soud pak přehlíží, že mezi p 1 ev zet í m pln ě n í ve smyslu §u1404 obě. zák. ve znění lll. novely a
mezi pře v zet í m d I u h u podle §§ 1405 a dalš. obč. zák. jest podstatný rozdíl; neboť v onom případě převezme třetí osoba smlouvou
s d I u žní k e m ručení za to, že věřitel nebude od dlužníka plnění žádatí, kdežto v druhém případě převezme třetí osoba smlouvou bud'
s dlužníkem (§ 1405 obč. zák.), nebo s věřitelem (§ 1406 odstavec
prvý obč. zák.) závazek k plnění a to buďsi n a mís t ě původního
dlužníka (§§ 1405 a 1406 odstavec prvý obč. zák.), nebo ve dle
něh o (§ 1406 odstavec druhý obč. zák.). V případě převzetí plnění
není oVŠem zapotřebí souhlasu věřitele a tento také práva nenabude.
Ve druhém případě však jest při převzetí jednotlivého dluhu samozřejmě zapotřebí svolení věřitelova (§§ 1405 a 1406 odstavec prvý obč.
zák.) a, bylo-Ii dáno, nabude věřitel přímého práva proti přejímateli
. dluhu. Pro svolení věřitelovo ve smyslu §u 1405 obč. zák. není žádná
lhůta určena, může se tedy státi také ještě za sporu proti dlužníku tím,
že původní žalob ní důvod proti němu se svolením druhé strany nebo
soudu podle §u 235 c. ř. s. změní se v důvod převzetí dluhu, ovšem
bez ujmy práva soudu, posouditi vliv takového opozděpého:pliednesu
na otázku náhrady útrat sporu (§§ 41 až 45 c. ř ..s.). V projednávaném
případě jde však ještě také o otázku, zdali tu přichází v úvahu předpis
§u 1409 obč. zák., který zvláštním způsobem upravuje převzetí dluhů
j měn í n e b o pod n i k u. Případ ten byl ve třetí novele k obč. zák.
ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. zák. jinak upraven, než zněla púvodní vládní osnova i návrh právnické komise panské sněmovny. Pro
tento případ stačí poukázati na doslov §u 1409 obč. zák., podle kterého
ten, kdo převzal nějaký majetek nebo podnik, i'učí vedle zcízitele bezprostředně věřitelům za dluhy, náležející k onomu jmění nebo podniku,
které v čase převzetí znal nebo znáti musil. Zde tedy stanoví zákon
v zájmu věřitelů způsobem nutícím bez pro s tře dní ruč e n í
přejímatele za dluhy převzatého majetku nebo podniku a to v e dle
z c i z i tel e, tedy kumulativně s ním, aniž k tomu třeba jest svolení
věřitelů nebo jejich nějakého vyrozumění. (Viz motivy k původnímu
návrhu §u 1409 obč. zák. a vysvětlivky ve věstn. min. sprav. 1916
str. 122 k §u 1409 obč. zák.). Podle zákona není zapotřebí zcizení celého majetku nějaké osoby, nýbrž stačí zcizení jen určité kvoty jeho,
nebo zcizení jen zvláštního majetku, které tvoří určitou hospodářskou
jednotku. V tomto případě tvrdila žalobkyně a nabídla o tom důkazy,
že žalovaná firma, když stala se v září 1920 z pobočního závodu samostatným závodem, převzala od vídeňského závodu veškeré závazky a
pohledávky, které měla vídeňská firma v území republiky Českoslo
venskéaže v pasivechlěch oosažena byla i sporná
p o h I ed á v k a. Tím tvrdila žalobkyně převzetí dluhu, tedy nikoliv
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jen převzetí plnění ve smyslu §u 1404 obč. zák. Právni hodnocení tohoto skutkového přednesu a jeho podřadění pod určitý předpis zákona,
zejména posouzení, zda jedná se o případ §u 1405 či §u 1409 obč. zák.,
jakož i posouzení, zdali byly dokázány všechny zákonné předpoklady
pro tvrzené převzetí dluhu, jést věcí soudu. Ony tvrzené skutečnosti
a nabídnuté pro ně důkazy nesměly tedy zůstati nepovšimnutými, protože jsou pro rozhodnutí sporu podstatnými. V tom jest kusost řízení
a to nejen řízení odvolacího, ale i řízení v první stolici, která zabránila
vystižnému probrání a důkladnému posouzení věci a která vyžaduje
dalšího jednání již u soudu procesního, pročež postupováno bylo podle
/:lil 510 posl. věta prvního odstavce c. ř. s.
čís.

3007.

Fpři~i~zštidku '~~,c'~r~;~l't~;iif~F~lužno

sepsati jednací

;rt~

tokol.
Námitku, že odvoláni bylo podáno opozděně, dlužno učiniti v odvolacím řízení. Opravného prostředku proti přijetí opozděného odvolání odvolacim soudem není.
K přednesu strany, jenž jest jí na úkor, zakládaje ve svých skuteč
nostech nárok odpůrcův, dlužno vždy hleděti, třebas byl učiněn teprv
ve vyšší stolici.
Poskytnuti náhrady dosavadnímu nájemníku, přepouštějícímu byt,
za účelem zařízeni nového bytu jest zapovězeno §em 20 zákona ze dne
27. dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 9. října 1923, Rv I 674/23.)
žalobě, jíž domáhala se žalobkyně na žalovaném vrácení 3.000 Kč,
jež mu vyplatila jako náhradu, by si mohl, přepustiv jí svůj dosavadní
iDyt, zaříditi nový byt, pro C e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl,
o d vol a c í s o u d ji zamítl.
.
N e j v y Š š í ~ 11 U d obnovil rozsudek prvého soudu.

D

ů

vod y:

Prvý s0'",!ce přehlédl, že dle §u 207, odstavec druhý n. zn. § 418,
odstavec prvý n. zn. c. ř. s. a §u 2 (2) nař. min. ze dne 2. června 1914,
čís. 125 ř. zák. t. zv. rozsudkový záznam nahrazuje sice v případech
zmeškání a v případech uznání nebo vzdání se nároku písemné vyhotovení rozsudku, avšak jed n a cíp rot o k o I nahrazuje pouze v pří
padech zmeškání, 11 ik o I i v š a k v případech u zná n í n e b
v zdá n í sen á r o k u, kde dle výslovného předpisu· musí býti jed"
naCÍ protokol vždy sepsán. Jest jasné, proč: Prohlášení, že se nárok
uznává nebo že se ho uplatl10vatel zříká, jsou veliké důležitosti, ježto
rozsudek právě jen na nich potom spočívá, i musí býti přesně na jisto
postaveno, co strana prohlásila, by se posouditi mohlo, zda jest to
uznání neb vzdání se a pokud, proto musí strana toto prohlášení podepsati a proto musí býti sepsán jednací protokol,· kdežto rozsudkový
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zázn,am po~episuje, jen soudce, nik~1i strany: Doznává-li žalovaný ty
ktere skutecnostl, Jest to zcela obyceJne projednání a protokol nutný
vždy, Ať tedy v tomto případě šlo o uznání nebo pouhé doznání,
vždycky měl býti sepsán jednaci protokol a měl ho žalovaný podepsati,
kdežto ve skutečnosti není zde než záznám, podepsaný toliko soudcem,
takže není žádného důkazu o tom, co žalovaný prohlásil, neboť důkaz
ten tvoří dle §u 215 c, ř, s, toliko protokol, stranou bez vznesení odporu
podepsaný, nikoli záznam, v jehož sepsání strana soudce kontrolovati
nemohla a jenž možná spočívá na mylném pojetí jejího prohlášeni.
Pravda jest, že rozsudek pro uznání, prohlášený v přítomnosti str~n,
jest účinným vůči stranám již prohlášením samým, a nikoli teprv doručením, jež ani místa nemá, leda na požádání strany (§ 416 odstavec
třetí n, zn, c, ř, s,), Pravda tedy, že, byl-li to . rozsudek pro uznán!,
uplynula lhůta k podání odvolání ve 14.dnech od jeho prohlášení, tedy
již Hi, ledna 1923, ovšem předpokládajíc, že jsou zde všecky před
poklady, tedy zejména, že vskutku byl prohláše'n ústně a že strany byly
při tom přítomny, což ovšem ze záznamu není viděti. Nicméně neprávem
domáhá se dovolání toho, že odvolání žalovaného, podané teprv dne
25, ledna 1923 (na poštu již dne 24. ledna 1923), ježto počítalo lhůtu
teprv od doručení ze dne 10. ledna 1923, jako opozděné uznáno býti
má. To nelze, neboť sama tato námitka opozděnosti jest opozděna, Tu
měl činiti u odvolacího soudu. Ten totiž má, a ovšem sám od sebe,
námitky ani nečekaje, zkoumati, zda neni odvolání opozděno (§ 471
čís, 2 c. ř. s,) a, shledá-li je vskutku opozděným, má je usnesenim zavrhnouti (§§ 473,474 odstavec druhý a 495 c. ř, s.), proti čemuž ovšem
přísluší právo rekursu (§ 519 čís. 1 c, ř. s,). Pakliže však naopak odvolací soud uznal odvoláni, byť mylně, za včasné, Ilení proti tomuto
jeho výroku opravného prostředku, neboť proti usnesením, pod jehož
pojem výrok ten spadá, ať již odvolací soud vynesl jej formálně ve výroku rozsudku, zamítaje odpůrcův návrh na odmítnutí odvolání, nebo
toliko v důvodech rozsudku vyložil, proč odvolání za včasné pokládá,
jakž učiní pravidelně, nebylo-li tu odpůrcova návrhu a soud pouze
sám od sebe otázkou se zabýval - není v odvolacím řízení, když usnesení vyneseno od odvolacího soudu samotného, žádného právního prostředku vyjma ve třech případech v §u 519 c. ř. s, výslovně vytčených,
pod něž však případ nikterak nespadá. Rekurs tedy možným nenÍ. Avšak
ani dovolání proti chybě té není, protože toto může býti podáno jen
z d\lvodů §u 503 c, f, s" jež jsou jen čtyři výčetmo tam uvedené, pod
něž však tuto vadu rovněž zařaditi nelze. Dovolání snaží se ji sice podřaditi pod vadnost řízení (čís, 2) a odpor se spisy (čís, 3), avsak neprávem, neboť tyto důvody vztahují se jen na vady a odpory, jež mají
vliv na rozhodnutí o nároku, předmět sporu tvořícím, nebo-li na řešení
hmotněprávní otázky případu. Takovou chybou však chyba, že opozděné odvolání uznáno za včasné, není, protože je věcí čistě formálního
práva a zůstává bez vlivu na řešeni amotněprávní stránky případu,
značíc jen, že v toto hmotné řešení se vešlo neprávem, ježto správně
vcházeti se v ně nemělo.
Přes to, že přednes žalovaného v prvé stolici nebyl zachycen protokolem, nevadí to v tomto případě, protože 'učinil svůj přednes v odvo-
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lání a přednes ten je takovým, že již n a z á k lad ě něh o ž alob ě dl u ž 11 o vy h o vět i, Takový přednes, jenž jest na úkor
přednášející straně samé, zakládaje ve svých skutečnostech nárok oápúrcův, musí býti vzat v úvahu, třeba učiněn byl ve vyšší stolici, neboť
má význam doznání, které není nikdy opozděno, protože nikdy jednání
a řízeni nezatěžuje, nevyžadujíc důkazů, naopak dúkazy G sporných
skutečnostech zbytečnými činíc, Na to zejména se vztahuje doslov
§u 498 odstavce prvý c. ř, s., že odvolací soud má rozhodnutí svému
položiti za základ výsledky jednání a důkazů v prvé stolici provedených, r o k u d jed n á ním o d vol a c í mne do z n a 1 yo p l' a vy
(změny) t. j. k těmto změnám, k nimž najmě patří doznání (srv. NeumCc!1n k §u 498 ad 11. posl. odst.) dlužno přihlížeti. Žalovaný udal
v odvolání, že sice uznal v prvé stolici, že přijal 3,000 Kč, avšak nikoli,
jak žaloba tvrdi, jako odstupné z bytu, n Ý b l' Ž j a k o n á h l' a d u
z a z ř i z e n í byt II n o v é h o, do něhož se, uvolniv žalobkyni svůj
starý byt, nastěhoval a jejž nákladem 5.000 Kč zřídil. A to úplně k jeho
odsouzení stačí, jak bude ještě dolíčeno. V dovolacím sdělení doplnil
sice žalovan)f toto udání v ten rozum, že v náhradě za zřízení nového
bytu 3,000 Kč zahrnuta jest též k u p n í cen a 500 K č z a n á b yt e k, žalob k y n i pře d a n ý, avšak netřeba zkoumati, co by
z toho, kdyby to se vzalo za základ rozhodnutí, v jeho prospěch plynulo, neboť, pokud je mu' to na prospěch a žalobkyni na úkor, není to
již doznáním, nýbrž novou skutkovou okolností, jednostranně tvrzenou
a k takové nelze dle §u 504 odstavec druhý c. ř, s" jenž se v tom srovnává s §em 482, odstavec druhý c. ř. s" jakožto k zapovězené novotě
přihlížeti. Zůstává tedy základem rozhodnutí toliko skutečnost, žalovaným v odvolacím řizení doznaná, že 3.000 Kč obdržel od žalobkyně
náhradou za zřízení nového bytu, jehož měl potřebí, když starý svůj byt
měl žalobkyni přenechati. Podle zákona ze dne 27. dubna 1922, čís. 130
sb. z, a n., jenž v době této, dne L července 1922 provedené transakce
platil, z a p o v ě z e n a jsou veškera právní jednání, kterými dosavadn~
nájemník dává si poskytovati nebo slibóvati něco z a p o s t o u pen 1
byt u nebo v s o u v i s los t i stí m [§ 20 (2) 1 a mŮže to; co bylo
proti ustanovení tomuto plněno, požadováno býti zpět. To dopadá na
žalovaného a na sporný případ. žalovaný dal si. slíbiti a zaplatiti
3.000 Kč v s o u v i s los t i s P o s t o u pen í m byt u a musi tedy
tyto peníze vrátiti. ]estiť to vyložená lichva v obchodu bytem, kterou
zákon trpěti nechce. Našel-li žalovaný nový byt, jenž potřeboval zří
zení, by mu vyhovoval, a měl-li tedy takto k použití byty dva, svůj
starý a tento nový, měl se rozhodnouti, zda chce podržeti svůj starý
byt a ponecbati žalobkyni, by se ucházela o onen nový, či zda chce
si vzíti Onen nový a ponechati žalobkyni, aby se ucházela o jeho starý,
Rozhodl-li se pro tento případ, měl si onen nový zříditi na svůj náklad a neměl náklad ten převalovati na žalobkyni;
v tom p r á v ě s poč í vál i c h v a, Ž e v y u žil n o u z e o byt y,
by žal()bkyni k tomu pohnul, by onen náklad vzala.
z a ň n a seb e. Nechtěl-Ii ho sám nésti, měl si podržeti byt starý,
Zákon nechce, by se byty obchodovalo, nouze o ně aby se využívalo
k výdělkářství, sice jinak by se ochrana nájemníků míjela svým cílem,
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p:?tože. t?, ~o }ákon ujímá majitelům domů - v tom právě ochrana
?aJ~m11lku zaJezi, že majitele domu nutí k mírnějšímu nájemnému, než
Jak,; by poměry samy s sebou nesly - měla by užitek bytová lichva,
takze, kdyby to zákon trpěli chtěl, lépe by učinil, aby se ochrany náJemníků raději vzdaL
Čís.
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železniční zaměstnanec podléhající služebnímu řádu pro železniční
zřízence, není skutečným státním zřízencem ve smyslu dvorsj,ého dekretu ze dne 16. srpna 1841, čís. 555 sb. z. s.

Československý stát není nástupcem v závazky bývalého rakouského
státu.
~elezni~ní a po~tovn! zaměstnanci, kteří nesložili slib, požadovaný
proklamacI Národmho vyboru ze dne 29. října 1918 nebyli převzati do
'
služeb československého státu.
(Rozh. ze dne 9. října 1923, Rv I 729/23.)
Žalobce, vrchni revident státnfch drah, nesložil slibu českosloven
sk~mu státu dle proklamace Národniho výboru ze dne 29. řijna 1918·
aD! dle zákona ze dne 7. února 1919, čís. 74 sb. z. a n. Ježto mu nebyly
od 1. prosmce 1918 placeny služební požitky, domáhal se žalobce zaplace~i jich .na českoslo~ens~ém eráru. Pro c e sní s o udp r v é
s t o II c e pnznal n2u ~Iuzebm požitky pouze do 30. dubna 1919 (kdy
konČIla Ihuta ku slozem slIbu dle zákona ze dne 7. února 1919, čís. 74
sb. z. a n.). Od vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobcovu k odvolání žalovaného pak zamítl žalobu zcela.
'
1'J e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu.
o

Důvody:

Vzhledem k §u 42 j. n. a §u 240 odstavec třetí c. L s. dlužno přeue
slati, že, ježto není sporu o tom, že žalobce podléhá služebnímu řádu
pro zi'ízence železníční (služ. pragmatice) vyhlášenému výnosem min.
žel ze dne 7. dubna 1898 čís. 16.366 (§ 2 čís. 1), nemůže býti také
vzhledem k §u 19 a §u 6 čís. 6 org. statutu pro státní žeL správu ze
dne 19. ledna 1896, čís. 16 ř. zák. pochybnosti, že žalobci nepřísluši
postavení skutečného státního zřízence a že tedy nevztahuje se naň
dekret ze dne 16. srpna 1841 čís. 555 sb. z. s., žalobní nárok náleží
tudíž na pořad práva. Ve věci samé nelze sice souhlasiti že žalobce
. k
I
'
,
Ja odvo ad soud zdůrazňuje, uplatňovaného nároku nemá proto, že
dobrovolně ze služby vystoupil, místa svého se vzdal (kvitoval), nebOť
odvolacl soud dovozuje tolo jeho domnělé vystoupení jen z činů konkludentních (hlavně z toho, že nesložil žalobce slibu), uznávaje, že žalobce je (vystoupení) železniční správě neoznámiL Avšak to odporuje
předpisu §u 137 služebního řádu, který takového mlčky nastalého vystoupení nezná, nýbrž výslovně vyžaduje, by zřízenec dobrovolné vy-

stoupení ze služby železniční správě oznámil, a stanovÍ, že rozvázání
služebního poměru nastává teprv sproštěním ze služby, jež vysloví úřad.
Jinak pro nesplnění služebních povinností může rozvázání poměru nastati jen propuštěnim (§ 136 c) téhož řádu), jež však služební řád zná
jen jako trest disciplinárni (§ 91 čís. 4) a jež tedy předpokládá provedení disciplinárního řízení, o čemž v tomto případě nebylo řeči. Naproti tomu za správné uznati dlužno právni hledisko žalovaného eráru,
že žalobce, nesloživ slibu, v proklamaci Národ,:ího výboru ze dne 29.
října 1918 vyžadovaného, v služební poměr k Ceskoslovenskému státu
vůbec n e v s t o u P i I, v žádném služebním poměru k tomuto státu se
nikdy nenalézal, tedy také ani v době, za kterou služební požitky žádá,
a nemá tedy na požitky ty nároku. To se po názoru Nejvyššího soudu
podává jasně jak z tehdejších státoprávních poměrů, t j. ze státního
převratu, tak z doslovu a ducha proklamace samé. Pro důležitost věci,
ježto rozhodnutí jen na tom záleží, dlUŽIlO tento názor ovšem blíže zdů
vodniti. Převratem vstoupil v život n o v Ý stá t a tím jest řečeno vše.
To, že tento stát vznikl na území bývalého rak. uh. státu, sjehož jednou
polovicí žalobce v služebním poměru byl, nemělo nikterak ještě za následek . že tento poměr žalobcúv přešel již sám sebou s bývalého státu
na stát nově vzniklý a kontinuoval se s ním, neboť o nějakém dědictví
neb jiné universální sukcesi ve smyslu soukromoprávním, která ovšem
u zaměstnavatele zahrnuje v sohě i nástupnictví v poměry služební
(§ 531 11. Zll. obč. zák., k tomu srv. § 1171 n. zn. tamže), nemůže tu
bÝti řeči. Nehledě k tomu, že poměry veřejnoprávní a mezi nimi obzvláště státoprávní, pro svou naprosto odlišnou povahu nedají se vůbec
vtěsnati do šablony poměrů soukromoprávních, nenastala ani žádná
skutečnost, jaká v soukromém právu má za následek právni sukcessL
Stačí poukázati k tomu, že nový stát vznik svůj děkuje pře v r a t u,
kterýmž výrazem je řečeno vše; vzniklť stát ten proti vúli a moci býv.
státu rakousko-uherského, přímo sám ze sebe, z vlastní vůle a moci Če
skoslovenského národa tím, že národ tento ujal se svrchovanosti na
svém historickém území, jak to také
smlouvě mezi čelnými mocnostmi spojenými (Státy sev. am., Britsko, Francie, Italie a Japonsko) a
Československem ze dne 10. září 1919 čís. 508 sb. z. a 11. velmi zřetelně
uznáno, a již tento fakt vylučuje jakékoli právní nástupnictví, přechod
jakj'chkoli závazků s předchozího držitele jeho území, neboť tento před
chlldce v držbě není jeho autorem v právu, nový stát neodvozuje svou
svrchovanost od něho, nenabyl jí převodem derivativně, nýbrž originárně, reokkupací svých historických práv. S tím úplně souhlasí, když
nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. června 1919, čís. 313
sb. z. a n. o působnosti finančních prokura tur odlišuje ostře záležitosti
československého eráru (§ 1) od záležitosti býv. c.k eráru, c. a k.
eráru a kráL uh. eráru (§ 2) a od mít á v Ý s lov něj a k é k o li
p r á v n í nás t II P n ic tví Čes k o s loven s k é hoc r á r u v záležitosti jmenovaných bývalých erárů. O přechodu závazkú těchto bývalých erárů na erár československý může býti jen potud řeči, pokud
stát československý je výslovně převzal, t j. pokuu mu převzeti jich
uloženo bylo v mír o v Ý c h sml o tl V ách, jichž spolusmluvníkem
je, -zde tedy, ježto žalobce náležel rakouské polovici řiše -rak. uherské,

ve
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v mírové smlouvě Saínt Oermainské ze dne 10. září 1919 (čís. 507 sb.
z. a n.), v níž však o nějakém přechodu služebních smluv býv. Rakouska
na stát Československý ničeho nalézti nelze. Z toho všeho jde, že i když
se mluvívá v mezinárodních záležitostech o státech »sukcessivních«,
mezi něž se pojímá i stát Československý, užívá se toho výrazu jen ve
smyslu nevlastním, tom, že státy ty převzaly území bývalé říše rakousko-uherské, tedy pouze ve smyslu faktickém, nikoli tedy to neznamená
nástupnictví p r á v n í, o jakém mluví cit. vl. nař. o působnosti fin. pro"
kuratur. Vskutku také mírové smlouvy se pojmenování »státy sukcessivní« vystříhaly a užívají napořád a stereotypně výrazu »Státy, kterým bylo postoupeno území býv. mocnářství rak. uh., nebo které vznikly
rozkouskováním tohoto mocnářství« (na př. smlouva Saint Oermainská
čl. 274, 330, 3 a j.). Jestliže tedy sll1žební poměry založené v mocnář
ství rak. uh. nekontinuovaly se samy sebou ve státě Československém,
jenž není pokračovatelem býv. Rakouska (Uherska), jakými jsou dle
mírových smluv Rakouská republika (Maďarsko), pak nutně zřízenec
býv. Rakouska, jenž tvrdí služební poměr s Československým státem,
musí dokázati, ž e a j a k p o 111 ě rte n p r á v ě s Čes k o s I o ven s kým stá tem hyl z a 1o žen, neboť nestačí, že existoval
služební poměr mezi ním, zřízencem, a býv. Rakouskem. Tu pak ovšem
bylo §em 1 zákona ze dne 7. února 1919, čís. 74 všeobecně vysloveno,
že všichni státní úředníci a trvale ustanovení zřízenci b}'v. státu Rakouského, jakož· i podniků jeho, pokud v území nynější Československé republiky jinou vládou než její (tedy zejména vládou býv. Rakouska) byli
ustanoveni, zůstávají na dále státními zaměstnanci Československé republiky (reete stávají se zaměstnanci této republiky), přihlásí-Ii se a vykonají-li nařízený slib do stanovené lhůty. Tím byli všichni služebníci
státní, ustanovení býv. Rakouskem na území československém pře
v z a t i en bloc, to teprve byl akt, jímž služební poměr mezi nimi a
tímto státem založen: do té byla. věc v období nerozřešeno sti, služební
poměr kontinuován byl jen fakticky, an zříze:1ec služby konal a stát mu
je platil, tímto aktem však tento skutkový poměr přešel v poměr právní,
poměr zatimní v definitivnÍ. Ale ovšem vázán byl tento přechod na podminku; že zřízenec složi v stanovené lhůtě slib věrnosti tomuto státu.
V §u 2 zákona pak stanoveno, že kdo slibu ve lhůtě nesloží, pozbývá
místa a nároku na plat. Prov. nař. ze dne 21. března 1919, čís. 154 sb.
z. a n., stanovivši lhůtu tu do 30. dubna 1919, předepsalo v §u 4, že
příslušný ministr rozhodne, zda nastaly účinky nesložení slibu, v §u 2
zákona uvedené, l. j. zda zřízenec, slib nesloživší místa pozbyl, což souhlasí s motivy k §u 2 zákona, kde se praví, že v případech, kdy nastává
zánik služebního poměru pro nesložení slibu, nestane se tak nikdy pouhým uplynutím lhůty, nýbrž bude vždy třeba zvláštního úředního rozhodnutí o tom. Kdyby tedy šlo jen o tento slib, musila by žaloba pro
předčasnost býti zamítnuta, protože nějaké rozhodnutí ve věci žalobcově bezesporně vydáno nebylo, do té však každá taková věc jest v období nerozřešenosti. Ale ohledně zřízenců p o š t o v n í cha žel e z nič n í ch, k nimž patří i žalobce, má se věc podstatně jinak. Služba
poštovní a železniční, jako už v dobách válečných, tak také zvláště po
převratu, kdy hrozil jak branný odpor uvnitř státu od jedné části oby-
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vatelstva, tak zvláště válečné zápletky se sousedními státy, které s jednim z nich v krátce také skutečně vypukly, jevila se pro bez peč n o s t
stá t u e min e n t n ě důl e žit o u, protože zrada v ní mohla míti
v zápěti katastrofální následky a úsilí vynaložené na stvoření státu obrátiti v nivec. Pakliže tedy nově stvořený stát, zanesen jsa mnohýlni jinými neodkladnými starostmi, u jiných zřízenců otázku jejich příchyl
nosti ku státu ponechal zatim in suspenso a přikročil k její vyřízení teprve uvedeným zákonem, starost o bezpečnost státu kázala, by držitelé
státní moci "u zřizenců poštovních a železničních ujistili se věrnostf jejich k novému státu ihned, bez odkladu, neboť pro ty, kdo by mu věr
nost slibiti nechtěli a tím dali tedy na jevo, že jim není vhod, že mu
přátely býti nemohou, nebylo ve státní službě této tehdejší důležitosti
vůbec místa. Odtud proklamace Národního výboru ze dne 29. října 191~,
že všem železničním a poštovním zřízencům, k t e ř í s 1 o ž í s I II Ž e b n í s I i b naČ e s k o S loven s k Ý stá t, z a ruč ují s e
veškerá práva plynoucí z jejich dosavadních
s I uže b n í c hpa měr Ů. Z toho plyne striktním úsudkem z opaku,
že tomu, k d o P o ž a d o van é h o s I i b u nes I o ž í, ta t o
p r á v a sen e z a ruč ují, t. j. žes I uže b n í po měr, z něhož
prýští, s, e ne pře jím á. To jest zcela jasné. Stát nemohl ponechati
poštovní a železniční službu v rukou lidí, o nichž za to míti musil, že
jsou jeho nepřátely. Pakli ale službu nejen od nich žádati nechtěl, nýbrž
ji přímo odmítati a jim ji zabrániti musil, je na jevě, že je také nechtěl
a nemohl honorovati nebo-li že je ze služby, v níž posud sice byli, ale
vůči němu jen fakti;ky bez právního závazku, vymyťuje, v právní poměr s nimi nevstupuje. Žalobce, jak bezesporno, slibu nesložil, a to, jak
nižšími stolicemi zjištěno, odmítl jej dle svých projevů složiti proto, že
se nesrovnával s jeho národnostním citěním, s jeho svědomím a smýšlením, tedy z těch příčin, jichž se státni moc právě u mnohých zřízenců
obávala a pro něž tedy právě ve své proklamaci slib věrnosti ode všech
požadovala. Jak si to žalobce představlIje: myslí-li, že h? měla má s.tát
přes to platit, ač jeho služeb nemohl potrebovatI, an Jej musIl. po~azo
vati za živel sobě ve službě té nebezpečný, nelze vskutku chapatI. On
nejen čsl. státu nesložil slibu, nýbrž ucházel se,. jak zjištěno, v Rako,:sku o převzetí, a jest ovšem, když ho tato nadťJe zklamala, na snade,
že nyní lituje, avšak to nemůže ničeho změniti na faktu, že se v ~~?né?l
služebním poměru k čsl. státu nenalézá. Až do dne, kdy měl slozltI shb
proklamací žádaný, nalézal se v poměru zatimním, faktickém, když však
slibu nesÍožil, pominul i tento zatimni poměr, takže zákon ze dne 7.
února 1919 se na. něj už nevztahuje, ježto mínil jen ty, kdo se v prozatímní službě nalézali (arg. slova »zůstávají na dále« státnimi zaměst
nanci Československé republiky).
Cís. 3009.
Nepominutelný dědic neni oprávněn domáhati se oduznání manželského původu zůstavitelova dítěte.
(Rozh. ze dne 9.

října

1923, Rv I 818/23.)
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Manželé Václava Anna R-ovi uzavřeli dne 10. července 1913
smlouvu svatební a dědickou, podle níž se navzájem pro případ, že jeden z nich zemře bez zanechání dětí manželských, ustanovili za universální dědice i ohledně čtvrtého dílu pozůstalosti, vyhraženého jim dle
zákona k volnému poslednímu pořízení, s tím, že nejbližším pokrevním
příbuzným zemřelého manžela vyplatí jako odkaz a na místo dědického
podílu v hotovosti 1.000 Kč, a prohlásili toto ustanovení za svou poslední vůli. Za svelové války Václav R. nastoupil válečnou službu vojenskou a byl prohlášen za mrtva usnesením ze dne 5. srpna 1922,
v němž bylo vysloveno, že se den 30. září 1920 považuje za den, jehož
pohřešovaný nepřežil. Anna R-ová porodíla dvě děti (dne 15. července
1918 a 13. dubna 1921), jež byly zapsány do matriky jako manželské
děti Václava R-a. Matka Václava R-a domáhala se žalobou, by oběma
dětem byl oduznán manželský původ.
Pro c e sní s o udp r.v é
s t o I i c e uznal dle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu odmítl. D ů vod y: Podle dědické smlouvy ustanovili Václav R. a jeho manželka
Anna sebe navzájem universálními dědici pro případ, že by jeden druhého předemřel bez zanechání manželských dětí, s tím, že pozůstalý
manžel vyplatí nejbližším pokrevným příbuzliým manžela zemřelého
'1.000 Kč. Nelze pochybovati o tom, že matka Václava R. jest nejbližší
pokrevní pfíbuznou svého syna. Avšak obč. zák. v §u 159 výslovně stanov', že k žalobě na oduznání manželského původu, na jejímž výsledku
v tomto případě závisí platnost dědické smlouvy, jest oprávněn manžel,
po případě, zemřel-li před uplynutím lhůty k odporu, děd i c o v é,
kteří by utrpěli újmu na svých právech. Těmito dědi-ci dlužno rozuměti
pouze ony osoby, na něž přecházejí práva zemřelého, neboť nelze míti
za to, že by toto odpůrčí právo, které za života manželova tak úzce jest
vymezeno, po jeho smrti příslušelo každému, kdo by vykázal třeba i
vzdálenější nárok dědickoprávní. Nelze tedy toto právo přiznati osobám,
které nejsouce manželovými dědici, mají zájem na tom, aby děti, jichž
původ manželský jest uváděn v pochybnost, byly prohlášeny neman, želskými. Ze zákonných ustanovení o pozůstalosti, dědictví a právu dě
dickém (§§ 531, 532 a 547 obč. zák.) plyne, že za dědice má býti považován ten, kdo vstupuje v práva a povinnosti zemřelého. Za stavu
věci nelze považovati žalobkyni za dědičku, ona jest pouhou odkazovnicí a jako taková není oprávněna k podání žaloby na oduznání manželského původu dětí manželky svého syna. Nebylo tedy třeba zabývati
se otázkou, zda žaloba byla podána v předepsané lhůtě, neboť ze shora
řečeného plyne, že nebyla žalobkyně ani oprávněna, žalobu podati.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D ú vo d y:
Dovolaní opírá se o dovolací důvody §u 503 čís. 2 a 4 c. ř. s., není
však odůvodněno. Co se týče posouzení věci po stránce právní, jest plně
při svědčiti právnímu názoru stolice odvolací, jež názor svůj odůvodnila
způsobem tak výstižným, že stačí na odůvodnění to poukázati. Dovolání
snaží se oprávněnost žaloby vyvoditi z okolnosti, že žalobkyně jest dě
dičkou nepominutelnou, majíc dle §§ 1254 a 762, 764 obč. zák. nárok
na povinný díl. Než právo na povinný díl není právem di'dickým, neboť

ten, kdo má právo na díl povinný, nemá nároku požadovati poměrný díl
jednotlivých do pozůstalosti náležejících věcí movitých a nemovitých,
nýbrž může žádati toliko hodnotu podílu toho v penězích na základě
soudního odhadu. Dědic nepominutelný není universálním nástupcem,
nýbrž v podstatě pouhým věřitelem pozůstalosti (§ 784 obč. zák. a
dv. dekl'. ze dne 31. ledna 1844 čís. 871 sb. z. s.) a pojmenování »d ě
di c nepominutelný«, jehož obč. zákon v §§ech 762 a 764 užívá, nemůže na pravé podstatě nároku toho ničeho změniti, neboť pojmenováni
toho zákon užívá zřejmě jen vzhledem k tomu, že předpokladem nároku
na dil povinný jest zákonné právo dědické (§ 763 obč. zák.). Nelze-li
t. zv. dědici nepominutelnému přiznati povahu dědice, nelze ho zařaditi
mezi osoby, jimž dle §u 159 jest přiznáno právo, odporovati manželskému původu dítěte. Že § 159 obč. zák. nedovoluje výkladu rozšiřují
cího, plyne z úvahy, že všeobecné pravidlo ohledně oprávnění odporovati manželskému původu stanoví § 158 obč. zák. a že výjimku z pravidla toho obsahuje § 159 obč. zák. a že není přípustno ustanovení výjimečné vykládati způsobem rozšiřujícím. Není tedy žalobkyně k žalobě
oprávněna ani za předpokladu, že jest nepominutelnou dědičkou Václava
R-a, a tím padá též výtka neúplnosti řízení dovoláním dle §u 503 čís. 2
c. ř. s. vznesená, že příbuzenský poměr a vlastnost žalobkyně jako dě
dičky nepominutelné nebyly zjištěny.
čís.

3010.

jde o novou nabídku, žádal-Ii kupitel o boniiikaci. Nabídl-li prodatel
bonifikaci v měřítku menšim, nebyl kupítel oprávněn se zbožím disponovati. Učinil-li tak přece, schválll nabídku proda/elovu co do bonifikace.
(ROZll. ze dne 9. října 1923, Rv I 895/23.)
žalobce (pro datel ) zaslal žalovanému objednané zboži i s fakturou,
načež žalovaný (kupitel) domáhal se dopisem ze dne 9. listopadu 1921

na žalobci 10% bonifikace. žalobce odpověděl dopisem ze dne 16. listopadu 1921, že může žalovanému poskytnouti toliko 3% bonifikaci.
žalovaný část zboží prodal a zbytek vrátil v prosinci 1921 žalobci. Žalobě o zaplacení nedoplatku kupní ceny (po srážce 3% bonifikace)
bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne i v y š š í m s o u dem z těchto
důvodli:

Oba předchozí soudy neshledaly ani dle dopisu žalobcova ze dne
19. prosince 1921, na nějž se žalovaná firma zvlášť odvolává, pravdivým tvrzení její, že při jednání stran za jízdy z Prahy do Kolína bylo
ujednáno, že žalobce pošle žalované zbOží do odprodeje a že zboží, jež
se neprodá, mŮže býti vráceno. Zjištění toto jest pro dovolaci soud závazným a nepřísluší mu zkoumati jeho správnost. Důsledkem toho lze
při posouzení a rozhodnutí věci vycházeti jen z tohoto zjištění. S toholo
hlediska nelze dovolání, opírající se o dovolací důvody §u 503 čís. 3 a
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4 c. r. S., uznati Opl ávnenym. Nelze-Ii dle onoho zjištění za to míti, že
zboží bylo žalované firmě zasláno pouze do komise, není vadným úsudek nižšich soudů, že tuto zásilku zboží s fakturou, na žalovanou firmu
vystavenou, pokládati jest za kupní nabídku (čl. 319 obch. zák.). Žalovaná této nabídky arciť nepřijala, když dopisem ze dne 9. listopadu
1921 projevila nesouhlas s cenami, ve faktuře účtovanými, a žádala
o 10%ní bonifikaci a jest dopis ten pokládati za odmítnutí, spojené
s novým návrhem (čl. 322 obch. zák.). Žalovaná nebyla však oprávněna
se zbožím disponovati, a zejména je odprodávati, dokud se jí nedostalo
souhlasu žalobcova k tomuto jejímu návrhu. Souhlasu toho žalobce nedal, projeviv dopisem ze dne 16. listopadu 1921 ochotu ke slevě pouhých 3% fakturovaných cen, a odprodávala-Ii žalovaná firma, nevyčkavší žalobcova souhlasu, přes to zboží dále, nelze vytýkati nesprávnost právnímu výkladu soudu odvolacího, že žalovaná tímto jednáním
kupní nabídku žalobcovu přijala (čl. 279 obch. zák.). S tohoto hlediska
je tedy pokládati tuto obchodní koupi za platně ujednanou za podmínek,
žalobcem nabídnutých, vrácení neprodané části zboží žalovanou firmou
není tudíž oprávněno a jest naopak právně odůvodněn nárok žalobcuv
na zaplacení i tohoto zbytku kupní ceny.
čís.

stačí,

textem.

múže však samo o sobě býtí platnosti a významu podpisu žalovaných

ja,~q vydatel.ů směnk!, na ~kor, ne,boť ma?ž,elé N-o~i se podepsali jako

pnJemcl smenky, a Jest vseobecne a take zalovanyml uznáváno, že se
mohou na přední straně směnky podepsati na kterémkoliv místě, tedy také mezi text a vydatele.

příjemci

čís.

Správní úřad není vázán rozhodnutím soudu o
soukromoprávní.
(Rozh. ze dne 9.

3011.

.jatelův.
říj112

1923, Rv I 1217/23.)

Proti směnečnému platebnímu příkazu podali vydatelé námitky,
jimž pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a směnečný platební rozkaz zrušil. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. N e j v y Š š í
s o u d nevyhověl dovolání žalobců z věcných dl1vodů a uvedl v otázce,
o niž tu jde, v
důvodech:

Vzhledem k vývodum žalovaných a čl. 7 sm. ř. nutno se zabývatí
předem otázkou formální platnosti zažalované směnky a směnečného
závazku žalovaných. Nejvyšší soud připojuje se k názoru, že zažalovaná směnka má všechny náležitosti, které čl. 4 sm. ř. pro platnost
směnky předpisuje, jmenovitě také podpisy vydatelů, za které sluší považovati právě žalované. Jest sice správné, že jen takový podpis lze považovatí za podpis vydatell1v, který jest tak na smčnce umístěn, aby
bylo možno jej považovati za pokračování textu směnky, ale tato možnost stačí, a podpisy žalovaných tomu vyhovují. Nacházejí se na přední
straně směnky na pravo pod textem, tedy na místě, kde se vy datelé
pravidelně podpisují, a není jiného podpisu na směnce, který by za podpis vydatelův mohl býti považován. Kdyby nebyly podpisy manželů
N-ových umístněny mezi textem a podpisem žalovaných, nebylo by v té
příčině vůbec pochybností. Umístnění podpisů manželů N-ových lle-

i
I!

října

předurčující

otázce

1923, Rv I 1278/23.)

František K. byl nějaký čas ošetřován ve veřejné nemocnici; výlohy
zaplatila okresní nemocenská pokladna v N. a vyzvala žalobce, by jako zaměstnavatel K-ův tyto výlohy zaplatil; žalobce to odepřel, načež mu výměrem okresní politické správy byla uložena pokuta
za to, že opomenul přihlásiti Františka K-a jako svého zaměstnance
k nemocenskému pojištění a že se prý takto dopustil přestupku dle §u 31
zákona Zy dne 30. března 1888 čís. 33 ř. zák. a dle §u 32 téhož zákona
byla mu politickou správou uložena náhrada veškerých léčebních výloh
Františka K-a. Žalobce se z tohoto nálezu okresní politické správy odvolal k zemské politické správě a po zamítnutí odvolání k ministerstvu
sociální péče a, když i ministerstvo jeho odvolání zamítlo, podal stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, jenž v čase podání žaloby o stížnosti ještě nerozhodl. Sporným zůstalo, zda František K. dne 15. června
1922, kdy utrpěl úraz, který způsobil jeho léčení v nemocnicí, byl ve
služebním poměru u žalobce, a zda z toho vyplývala povinnost žalobcova naznačená v §u 31 zákona ze dne 30. března 1888 čís. 33 ř. zák.,
pročež domáhal se žalobce na Františku K-ovi a okresní nemocenské
pokladně zjištění, že nebylo právního poměru služebního mezi žalobcem
a žalovaným Františkem K-em. O b a ni ž šl s o u d y žalobu zamítly,
neshledavše podmínek žaloby určovaCÍ a o d vol a c í s o u d uvedl
dále v d u vod ech: Je ovšem správné, že rozhodnutí předurčující
otázky práva soukromého, které učinil úřad správní jen za tím účelem,
by si zjednal skutkový podklad pro rozhodnutí otázky veřejnoprávní,
do oboru jeho působnosti spadající, není »nálezem« v technickém slova
smyslu, totiž konečným rozhodnutím oné otázky práva soukromého, jež
by předbíhalo jinému snad rozhodnutí otázky té příslušným soudem,
nebo je vylučovalo. Není však správným názor odvolatelův, že správní
úřad řeší si otázku tu i pro seb e jen pro z a t i 111 n ě, toliko
provisorně a že úřad administrativní je v takovém případě povinen své,
třeba již právoplatné rozhodnutí o t á z k Y ve ř e j no p r á v n ízmě
niti (zrušiti), nebo povoliti obnovu řízení, když otázka soukromoprávní
byla dodatně soudem jinak rozhodnuta. ,Nálezy Nejvyššího správního
soudu, na něž žalobce poukazuje, nepotvrzují správnost stanoviska odvolatelova. Uvádí-li Nejvyšší správní soud v nálezech těch, že o otázkách práva soukromého mohou s právní mocí rozhodovati jen řádné
soudy, nepraví tím nic jiného než co vysloveno je v §u 1 j. n.; poukazuje
ošetřování

byl-Ii podpis vydatelův umístěn na přední straně směnky pod
Lhostejno, že před podpisem jeho byl umístěn podpis při
(Rozh. ze dne 9.
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tedy jen povšechně na hranice mezi soudcovstvím a správou. Tím není
však řečeno, že by nález správního úřadu v otázce veřejnoprávní, při
němž úřad ten rozhodl pro seb e o předurčující otázce práva soukrom~ho, ne m o hIp r o o bor spr á v n í nabýti moci právní a státi
se nezměnitelným dříve, než by o oné otázce práva soukromého rozhodl
soud. Důsledkem právního názoru, odvolatelem hájeného, bylo by, že
každé rozhodnutí administrativní založené na předurčující otázce práva
soukromého, i kdyby bylo potvrzeno nejvyšši stolicí správní, bylo by
i pro o bor spr á v 11 í vždy jen provisornim, a že nebylo by schopno
materielní moci právní, pokud by - třeba snad až po dlouhých létech
- o dotyčné otázce soukromoprávní nebylo rozhodnuto řádným soudem. Názor ten je již s hlediska potřeby právní jistoty neudržitelným.
Při tom je poukázati k tomu, že také soud, povolaný k rozhodnutí o nároku soukromoprávním, může v mezích civilního sporu řešiti předurču
jící otázky práva veřejného a že přes to jinaké, pozdější rozhodnutí
úřadu správniho neuznává se za důvod žaloby o obnovu (§ 530 c. ř. s.
a contr.).
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Výrok nižšich stolic jest sice správným, ale důvody, o nez se oplra,
nejsou nijak přesvědčující a nelze se proto s nimi spokojiti, neboť roze
hodné právní otázky se ani nedotkly. Tato záleží v tom, zda správní
úřad jest na existující již rozhodnutí soudu o předurčující soukromoprávní otázce v á z á n, neboť, kdyby se tato otázka zodpověděla kladně,
nemohlo by zajisté žalobci býti zabráněno, by se rozhodnutí o ní nedomáhal na soudě jakožto stolici povolané k nalézání soukromého práva,
neboť jest to zajisté veliký rozdíl a má na tom tudíž strana bez odporu
rozhodující zájem, zda bude v prejudicielní záležitosti rozhodnuto stolicí, kterou zákon k řešení takových záležitosti zásadně a výlučně povolal, která také k rozhodování tomu samojediná má nejen předpoklá
dané vědecké vzdělání, nýbrž také potřebnou praktickou vyškolenost,
a ku které tedy strana jedině má dll věru, že rozhodnutí její bude odpovídati právu a spravedlnosti, či zda bude o ní rozhodnuto úřadem, zabývajícím se dle zákonného rozvržení dělby práce agendou jinou a postrádajícím tedy v dané záležitosti naprosto praktického výcviku, jenž
jest zajisté nezbytnou podmínkou způsobilosti, jsa zákonem k tomu cHi
vyžadován a také zařízen. Byl-li by správní úřad na rozhodnutí soudní
vázán, pak ovšem dán jest nejen zájem, aby se stalo ihned, tak zavčas,
než správní úřad rozhodne, ba nelze zapírati, že by pak bylo třeba
uznati právo po případě i povinnost správního úřadu, řízení správní až
do soudního rozřešení prejudicielní soukromoprávní otázky přerušiti,
jak to § 190 c. ř. s. dopouští v opačném případě v řízení soudním, je-li
prejudicielní otázkou otázka správního práva. Nižší stolice spokojily se
tim, že správní úřad je oprávněn prejudicielni soukromoprávní otázku
sám řešiti, o čemž ovšem nemůže býti pochybnosti, když, jako v tomto
případě, rozhodnutí soudního tu ještě není. Ale o to jde, zda, kdyby tu
bylo oprávnění, to by pominulo a úřad správní musil by soudní nález

přijati.

Tak jest také civilní soudce oprávněn, rozhodnouti prejudicielní

otázku trestního práva sám (§ 191 c. ř. s.), ale pakli tu je již právoplatné rozhodnutí trestního soudu, jest naň v určítých směrech vázán
(§ 268 c. ř. s.) a tak jest tomu také patrně, má-li soudce civilní před
rukama nález správního úřadu o prejudicielní otázce práva správniho,
nebo ť kdyby na nález ten neměl býti vázán, pak by nebylo lze nahlédnouti, proč by měl míti právo a dle povahy případu i povinnost (obojí
v sobě zavírá slůvko »může« §u 190 c. ř. s.) jej vyčkávati. Jde tedy o to,
zdali na obrat platí to i pro správní úřad v jeho poměru k prejudicielní
otázce soukromoprávní. A to není otázka nijak snadná, když s velmi
vážné vědecké strany, která níže uvedena bude, s rozhodností se (vrdí,
že správní úřad na existující soudní rozsudek vázán je. Ve všeobecnosti
lze odkázati na Pražáka, Spory o příslušnost 1., § 11, jenž konstatuje,
že v praxi úřadů správních vrch sobě zjednal názor, že úřad správní
samostatně posuzovati může prejudicielní otázky práva soukromého
(str. 98, 99), ač uvádí (pozn. 11) i opačné nálezy býv. vid. správního
soudu, kde odepřeno správnímu úřadu právo řešiti prejudicielní otázku
platnosti smlouvy nebo pochybného smyslu smlouvy a (pOZll. 13) různé
jiné prejudicielní otázky. Co však se týče toho, zda správni úřad na
existujíci již nález soudní jest vázán, o tOI11 se Pražák nezmiňuje a jen
podotýká (str. 96, 97), že úřadu, v jehož obor působnosti vlastně spadá
otázka prejudicielní, zde tedy soudu, není bráněno, by ji, až k tOI11U dojde, by o ní ex prolesso soudil, nerozhodlo pač n ě, a že tedy samostatné posuzování otázek prejudicielních nemá nepřijatelných důsledků.
Ovšem tu nedozírá, že opačnÉ rozhodování jest samo osobě' věcí, již
právní řád odmítati a na tolik se jí vyhnouti musí, na kolik lze. Zrovna
tak Ott v článku »Rechtspflege und Verwaltung« (Festschrift liir Franz
Klein 1914) míní, že možnost opačného rozhodnutí nemá ;lepříznivých
účinků, ježto prý jde jen o otázku prejudicielní (str. 81), vzdor tomu
však níže souhlasí úplně s Bernatzikem, že divergujicí právní nálezy
demoralisují veřejné právní vědomí nejvíce, když vynesší je úřady růz
ným resortům náleží (str. 85), v čemž je odpor, neboť i tu šlo jen
o otázku prejudicielní, tam totiž práva správního ve věci soudní a zde
práva soukromého ve

věci

správní, což

přece

vždy co do demoralisace

musi býti jedno. Pak (str. 84) s rozhodnosti uznává jmenovaný autor
z á vaz n o s t soudního rozsudku o otázce prejudicielní pro úřad
správní, vyžadujeť prý toho autorita soudů a vážnost jich nálezů a pak
též zájem stran, aby prý nárok po tuhém boji vysouzený nepohnutelně
uznán zůstal. Ovšemže omezuje tuto závaznost jen na poměr mez i
str a n a m i, v soudním sporu účastnými, což ovšem jest jen důsledek
§u 12 obč. zák. Tak by dle tohoto názoru oproti nižším stolicím žaloba,
o niž jde ve sporu, připustna býti musila, neboť žalobce byl tak opatrný,
že nežaloval toliko soukromou stranu (Františka K-a), nýbrž i súčast
něný veřejný ústav (okresní nemocenskou pokladnu), takže obě strany
súčastněné

v

řízení

správním, žalobce a

řečená

pokladna, v rozsudku

soudním by zahrnuty byly. Důsledkem toho ilutor (Ott) ovšemplaiduje
i pro názor, že správní úřad může pře r II šit i správní řízení až do
právoplatného rozhodnuti soudního o otázce prejudicielní, pokud veřejné zájmy nejsou na závadu (str. 85). Tak by tu bylo vše, čeho dle
CivHnl rozhodnuti. V.
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hO,řejšíc~ vývodů k, o.svědčení zájm~ žalob~ova na určení prejudicielní
otazky treba, Nlcmene toho zde nem, nebo! s náhledem tím nelze souhlasiti. Ne~ude zde rozbírána otázka, zdali je to správné, aby okresní
nemocenska pokladna byla žalována, když nejde o služební poměr s ní
neb~ť, ačkoli se tomu něco v právním cítění příčí, tak přece, i když t~
uzname za správné, nestane se situace žalobce udržitelnější. Základ
otázky vězí hlouběji. Autor (Olt) sám dotkl se okolnosti, kterou pokládá ,z~ o~e.z~ní vy~če~é zásady, která ,však v dosahu svém ji zvrací.
Pravlt, ze zJIste11l pravnlho pomeru v pravopIatném rozsudku obsažené,
které v e ř e j n Ý c h z á j m ů sen e d o týk á, musí od správního
úřadu respektováno býti, pokud poměr ten mezi stranami v administrativním řízení v úvahu přichází. Netřeba rozbírati, jak často se to veřej
ných zájmů dotýkati bude, stačí, že se jich dotýkati může a snadno do~
týkati bude. Předpokládámef, že soukromoprávní otázka, o niž jde, je
pro rozhodnutí úřadu správního pouze p rej U d i c i e I 11 í, z čehož jde,
že tu běží vždy o otázku ještě jinou, otázku hlavní, pro niž rozhodnutí
o otázce prejudicielní jest sice nezbytným předpokladem, která se však
jí nevyčerpává, nýbrž sahá mnohem dále, za meze soukromých zájmů
stran v soudním sporu zúčastněných, nebo-li že tato h I a v n í o t á z k a
jsouc otázkou právě p r á v a spr á v n í h o a tudíž p r á v a ve ř e j~
n é h o, zasáhne snadno zájmy veřejné, takže pak nezbytně nutně dotýkati ~e jich bude i prejudicielní otázka soukromoprávní, ježto právě
o~a otazka hlavní otázku správního práva podmiňuje, a to jako Con ..
dltlO S111e qua non. A v tomto případě se dotýká. Jestiť veřejným záJmem, aby zaměstnatelé platili nemocenskou pokladnu, jak zákon káže,
aby t<;dy žalobce ji zaplatil, pak-li skutečně prvžalovaný byl u něho
ve sJuzbe. I když by se tedy dalo náhledu jmenovaného autora za pravdu,
bylo by thesi jeho nutno omeziti na případy uznání právního nároku
(poměru) a vyloučiti případy óduznání jeho, neboť jen případ uznání
srovnává se s veřejným zájmem, Jindy ovšem má se věc zase právě naopa.,k. Ale zde žalovaný domáhá se právě oduznání právního poměru,
takze rozsudek, kdyby mu dal za pravdu, by veřejnému zájmu odporoval,
kdyby nebyl materielně pravdivý, aby on musil platiti nemocenskou pokladnu, proč aspoň nárok pokladny nemá býti rozhodnut na sorávném
základě, proč, když už chyba se stala, nemá zůstati omezena na' soukromoprávní poměr mezi zaměstnatelem a zaměstnancem, proč má býti
vn~šen~ ještě do veřejnoprávního poměru k pokladně? Zřejmo, že problem vezí v tom, zaručuje-li řízení soudní materielní pravdivost rozsudku
a otázku tu dlužno popříti. Jest zásadní a podstatný rozdíl mezi řízením
správr:ím, jež spoléhá na zásadě vy š e t ř o v a c í a zaručuje tedy matenel111 pravdIvost nálezu, na kolik ji lidská kognice vůbec zaručiti může
a mezi CIvilním řízením soudním, jež spočívá na zásadě pro jed fl a c
a materielní pravdivosti nálezu tedy nezaručuje. Po zavedení platného
civilního soudního řádu byl sice vzhledem k jeho §u 182, dle něhož
soudce má se snažiti o zjištění objektivní pravdy a k tomu cíli celé jednání vésti, rozšířen náhled, že řád ten uskutečňuje princip materielní
pra~d~, avšak dnes, po 25tileté praxi, která všecky tajiny a záhady jeho
osv,cthla, musil by tento náhled platiti za zaostalý a bylo by zbytečno,
chÍltl ho teprv vyvraceti. Stačí poukázati k tomu, že ukládá-li § 182

i

c. ř. s. soudci, aby působil k vypátrání pravdy, neukládá mu tuto povinnost naprostě (absolutně), nýbrž toliko v rámci návrhů a uplatňo
vaných nároků a námitek stran, který přestoupiti nesmí, a že další mezí
je spornost skutečností k dolíčení nároků a námitek přivedených, nehledě ani k t0111u, že strana na dotazy soudcovy ve smyslu citovaného
předpiSU na ni řízené odpovčděti vůbec nemusí. Soudce musí se omeziti
na uplatňovaný důvod žalobního nároku a neshledá"li tento důvod daným, musí žalobu zamítnouti, i kdyby nárok ten celou řadou jiných
důvodů byl založen a po právu sebe lépe pozůstával, neboť na tyto
důvody ex olfo hleděti nesmí, byť mu i do očí bily, ba On pravidelně nebude moci tyto jiné důvody v žalobě neuplatňované ani tehdy připustiti,
j;c1yž je žalobce dodatečně uváděti bude (§ 235 c. ř. s.), Podobně nesmí
soudce hleděti k obranám a námitkám, které by tu sice byly, ale které
strana neuplatňuje, A co se týče fakt, musí skutečnosti doznané pokládati za pravdivé, i kdyby viděl, že pravdivy nejsou, a musí na tom základě rozsudek vynésti, sám takto věda, že není malerie1ně pravdivý.
Strana dále může se dáti kontumacovati, mŮže se nároku neb námitky
vzdáti nebo naopak odpůrci je uznati, a to všecko soudce váže, třeba
nárok nebo námitka ve skutečnosti nebyly opr;ívněny. Soudce dále nesmí
připustiti důkazy a fakta, jež byly předneseny pozdě za účelem průtahu,
nesmí vyslýchati svědky, když obě strany jsou proti tomu (§ 183 odstavec druhý, 345 c. ř, s.), byť i svědci ti co nejlépe o věci vypovídati
mohli, atd. atd. Zkrátka strany jsou pány procesu, t. j: každá pánem
svých nárokú a námitek a může s nimi libovolně disponovati a tak pravý
právní stav zhatiti, nebo může skutkový stav, na nějž se právo zakládá,
zkresliti nebo docela zatajiti, a soudce jsa na její disposice pokud se
týče přednes vázán, musí na tom i při lepším vnitřním vědomi přestati.
Pro formální poklesky možno i vyložené materielní právo v procesu
ztratiti. Příklady toho začíná Sper! svůj článek Unwahrheit im Urteiíe
(Nepravda v rozsudku), jehož vývody vrcholí ve větě, že není pravda,
že rak. (nyní čsl.) procesní právo uskutečnilo princip materielní pravdy.
článek, jenž svého času snad ještě měl účel, vytištěn v téže »Festschrift«
zrovna před článkem shora jmenovaného autora, jehož thesi tím nevě
domky vyvrací. Tak docházíme k důsledku, že pro správní úřad jest
nález civilního soudce o prejudicielní otázce nes p o leh I i v Ý a proto
ne u pot ř e bit e I n Ý a tudíž také ne z á vaz n ý, a že je jím pro
něj proto, že soudci nejen není zákonem poručeno, ale druhdy přímo
zabráněno dobrati se materielní pravdy, jejíž princip naopak zase ovládá
Hzení správní. Jiná by byla otázka, když výjimkou řízení soudní spoléhá
na zásadě vyšetřovací, jako na př. v řízení o neplatnost manželství.
čís.

3013.

Vzejdou-li vzhledem k doslovu výroku exekučního titulu pochyhnosti
o rozsahu závazku povinného, dlužno přihlédnouti i k důvodům exekučního titulu a teprve, kdyhy tyto nedostačovaly, jest exekuLl1i návrh
zamítnouti.
(Rozh. ze dne 9. října 1923, R II 377/23.)
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Exekuční návrh: »Na základě rozsudku úředního soudu v Hlučíně
ze dne 8. ledna 1919 povoluje se vymáhající straně manželům Juliu a
Julianě B-ovým v B. proti straně povinné Josefě B-ové v B. exekuce
k vynucení, by povinná strana nerušila strany vymáhající ve výkonu
. služebnosti cesty směrem A, B, C, dle náčrtku ke spisům připojeného.
Poruší-li strana povinná opětně toto právo, uloží se jí k návrhu vymáhající strany pokuta 50 Kč ve prospěch chudinského fondu v B. aneb
vazba na dobu 5 dnů. Straně povinné se ukládá, aby straně vymáhající
složila jako jistotu 150 Kč za škodu, která vzejde straně vymáhající
opětným porušením práva cesty, do 14 dnů pod exekucí u okresního
soudu v Hlučíně" - s o udp r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní
s o u d exekuci povolil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D

ů

vod y:

Dle §u 7 ex. ř. lze povolití exekucí jen tehdy, je-li z exekučního titulu
mezi jiným zřejmý i rozsah závazku, právoplatně uloženého povinné
straně. Vzejdou-li v tomto směru pochybností, není závady, by nepři
hlíželo se též k důvodům exekučního titulu. Zamítnouti exekuční žádosti
pro neurčitost závazku povinného, jest ospravedlněno pouze v tom pří
padě, kdyby nebylo lze seznati jeho rozsah ani z výroku ani z důvodů
exekučního titulu. Správnosti tohoto názoru nasvědčuje všeobecný doslov zákona, jenž pouze vyžaduje, by exekuční titul obsahoval přesný
rozsah závazku povinného, a nepředpisuje, by tento musel býti zřejmým
výlučně jen z jeho výroku. V tomto případě jest exekučním titulem rozsudek okresního soudu v Hlučíně ze dne 8. ledna 1919, jenž ve výroku
ovšem mluví pouze všeobecně o cestě, avšak z prvé věty děje jest zřejmo,
jakou cestu tento ro.zsudek má na mysli, jelikož výslovně poukazuje
k rozsudku zemského soudu v Ratiboru ze dne 14. listopadu 1918, který
spornou cestu způsobem každou pochybnost vylučujícím označuje jako
vozovou cestu. Právem proto rekursní soud neměl zřetele k námitce polinné strany, že vymáhající straně přísluší prý dle exekučního titulu
jen právo chůze a nikoliv právo, po sponié cestě vésti krávu a jezditi
s malým ručním vozíkem. Za tohoto stavu věci jest zcela lhostejno,
jakou šíři tato cesta nyní má.
čís.

3014.

Ani za platnosti zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n.
se podnájemník domáhati odkladu exekuce vůči prona jímateli.

nemůže

(Rozh. ze dne 9.

října

19t!3, R II 378/23.)

Žádost podnájemníka, by odložena byla exekuce vyklizením vedená
plooajímatelem, s o udp r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d
jí vyhověl.
N e j v y Š š í 'o u d obnovil usnesení prvého soudu.

D ů vod y:
Názor rekursního soudu, že podle §u 1 zákona ze dne 26. dubna
1923 čís. 86 sb. z. a n. podnájemník požívá plné ochrany proti vyklizení
bytu .právě tak, jako nájemník, jest nesprávným. Tento zákon jest jen
doplňkem zákona o ochran~ nájemníků ze dne. 2~. dub~a 1923 čís. 85
sb. z. a n. a upravuje steJne Jako tento Jen pravm pomery mezI pronajímatelem a nájemcel;" .okolnost, že)e v §u 1.. uveden j~~o P?vinný též
podnájemník, nasvědcuJe Jen tomu, ze l.podnaJem~lk mu ze byh stranou
povinnou a to v poměru k svemu pronaJlmatell a ze pro t I tom u t o
má nárok na odklad vyklizení. Podle §u 568 c. ř. s. působí ovšem výpověď daná nájemníkovi též proti podnájemníkovi, pokud tomu nevadí
právní poměr mezi podnájemníkem a pronajímatelem, z čehož však
právě plyne, že podnájemník nevstupuje v právní poměr k pronajímateli
(majiteli bytu) již tím, že je podnájemníke l11 , nýbrž že tento práV!lí poměr musí býti zvláštní úmluvou založen. Ze by tu takový pomer byl,
nebylo v prvé stolici tvrzeno a opačné tvrzení v rekur~~u je novotou, ke
které nelze hleděti. Zákonem ze dne 26. dubna 1923 CIS. 86 sb. z. a n.
nenastala tedy v tomto směru žádná změna a, poněvadž žadatel za
odklad vyklizení není k vymáhající straně v žádném právním poměru,
byla jého žádost za odklad vyklizení prvým soudem právem zamítnuta.
čís.

3015.

Zbožl nelze odmítnouti jed i n ě proto, že bylo nesprávně deklarováno, věděl-Ii kupitel, o jaké zbOŽÍ v pravdě jde.
(Rozh. ze dne 9.

října

1923, Rv II 42/23.)

žalobu na zaplacení kupní ceny 17.324 K 20 h za dodané cinkové
odpadky o b a niž š í s o u d y zamítly. Ne j vy Š š í s o
zrušil
rozsudky obou nižších soudů a vrátil Věc procesnímu soudu prve stoh ce,
by ji znovu projednal a rozhodl - a uvedl v otázce, o niž tu jde, v

U?

důvodech:

Žalovaná namitala, ž.e byla oprávněna zboží odmítnouti také proto,
že bylo nesprávně deklarováno. Z telegramu jejiho ze dne 23. března
1923 »cinkový plech nepřevezmeme, poněvadž doba dodací nebyla dodržena«, jakož i z dopisů ze dne 25. a 30. března 1921 jest však patrno,
že žalovaná věděla, o jakou zásilku jde, že jest to zboží, které jí bylo
zasláno ku splnění smlouvy ze dne 2. a 4. března 1921, a příčilo by se
zásadám poctivého obchodování, kdyby žalovaná jedině proto, že zboží
na nákladním listě bylo nesprávně označeno, byla odmítla je přijmouti.
Není tedy tato námitka odůvodněna.
čís.

3016.

Rozřešení otázky, zda odpovídá rozsudek pro zmeškání, jak byl ~a
lobcem navržen a soudem vydán, předpisům §u 7 ex. ř. a § 74 kn. zák.
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a nafízením, k
soudci.

němu

vydaným, jest ponecháno

!Rozh. ze dne 9.

října

exekučnímu

a knihovnímu

1923, Rv II 460/23.)

Žalobní žádosti, že žalovaný jest povinen, vlastnictví žalobců ke
sporné ploše uznati, dále podepsati jim o ní vkladné vyjádření a jim
odevzdati spornou plochu, p fO C e sní s o udp r v é s t o I i c e rozsudkem pro zmeškání ze dne 1. prosince 1922 vyhověl. O d vol a c í
s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D

ů

vod y:

Dovolací soud nesdílí názoru odvolacího soudu, že žalobci sporné
plochy přesně ~ep?psali. V žalobě totiž uvádějí, že v listopadu 1921
koupllt od manzelu Josefa a Olgy D-ových plochu 10 metrů dlouhou
a 9'5 m:tr~ širokou a to z civorku parcelní čís. 12 a ze zahrady č. p. 396
v M., dale ze na této sp?rné ploše vystavěli v roce 1922 chlévy, dále že
sporna,plocha byla, kdyz žalovaný kupoval hostinec č. p. 1 v M., z části
zastavena a plotem opatřena a že byla obehnána plotem, když žalovaný
tento hostmec skutečně koupil. Nemůže tedy býti pochybnosti, o ktero:, ploc!1U v této rozepři jde, a proto nebylo potřebí, by žalobci před
lozrl.r ylanek. Se žádostí na vydání vkladné Iístiny žalobci se nemohlí
obratrtr na p:odatele, ~lanžely Josefa a Olgu D-ovy, jelikož tito již neJSOU k,nI?ovmml vlastmky hostmce č. p. 1 v M. Rozřešení otázky, zda
odpoylda rozsudek pro zmeškání ze dne 1. prosince 1922, jak byl 1'alobcí
~.avr~en a so~dem vydán, předpisům §u 7 ex. ř. a §u 74 knih. zák. a nanZenllTI k nemu vydaným, jest ponecháno exekučnímu a knihovnímu
soudcl.
čís.

3017.

Věřitel,pro kterého jest na vydražené nemovitosti zajištěna kauční
hypoteka; není pod následky propaduutí svého nároku povinen, by při
rozvrhovem roku svou pohledávku ohlásil a prokázal. Neučiní-Ii tak jest
postupovati dle §u 210 ex. ř.
.
,

(Rozh. ze dne 10. října 1923, R I 825/23.)
Při rozvrhu výtěžku za vydraženou nemovitost zamítl ex e k u ční
s o u d c e návrh věřitele Jana F-a na přikázání pohledávek, ježto věřitel
oP?:ne~ul P?dle ..us~anovení §u 210 ex. ř. předložiti buď prvopis neb
overeny OpIS, ]Imz by prokázal, že mu vznikla proti dlužníkům
z knihovně zajištěného úvěru skutečně pohledávka, dle práva platná
a .k usp?koi,ení způsobilá. Josef F. nepředložil kromě toho o své pohledavce zadneho dokladu, takže soud neměl příležitosti, by k tvrzené jeho
pohledávce S příslušenstvím dle §§ 228 a 221 ex. ř. přihlížel. R ek u: sní s o u d zrušil rozvrhové usnesení a uložil prvému soudu, by
o vecI znovu rozhodl. D II vod y: Pohledávky, ohledně nichž právo zá-

stavní jest zaznamenáno, jsou podmíněny dodatným spravením (Neumann str. 641); nejsou-li tak zvané kauční pohledávky přihlášeny, nejsou s tím spojeny jiné než v §u 210 ex. ř. uvedené následky. Nestane-li
se přihláška, nutno pro oprávněného dle §u 224 peníz· až do vložené
nejvyšší částky na úrok uložiti, ježto nelze výši pohledávky z knih
vyčísti. Zástavnímu věřiteli musí býti ponecháno, by podal průkaz částky
z úvěrové pohledávky vyčerpané, při čemž jest se mu zachovati dle
§u 224 odstavec druhý ex. ř. (rozh. ze dne 19. listopadu 1902, čís. 15..403.
Nowak nová řada čís. 656 a Neumann system 356). Dle §u 228 budiž ke
knihovním záznamlIm toliko tenkráte přihlédáno, když nejpozději při posledním roku rozvrhovém se prokáže, že řízení k spravení záznamu jest
již v běhu, nebo když v tom čase neprošla ještě lhůta k zavedení tohoto
řízení. Abyna 7áznam bylo možno zřetel vzíti, jest třeba podati průkaz,
že bud'to lhůta k zavedení spravovacího řízení ještě neuplynula (žádost
O prodloužení lhůty nestačí, původní lhůta nesmí projíti nebo lhůta musí
již prodloužena býti), nebo že spravovací řízení je v běhu, totiž nejméně
že již rok byl nařízen. Teprve, nebyl-li podle §u 229 ex. ř. potřebný
průkaz nejdéle do posledního roku rozvrhového podán, propadá pohledávka zaznamenaná s ohledem na rozvrh. Jsou-Ii tu předpoklady
§u 228, jest zaznamenanou pohledávku považovati za podmíněně odloženou a, odporuje-Ii následující věřitel, jest se zachovati dle §u 231
a násl. ex. ř. Stěžovatel připojil ku své přihlášce výkaz z hlavní knihy
a usnesení okresního soudu, z něhož lze vyčísti, že ku spravení shora
zmíněné úvěrní pohledávky poskytnuta jest lhůta ku spraveni záznamu
do 31. prosince 1921. Ač tyto průkazy soudce prvý měl po ruce, nezhodnotil jich, nýbrž, poukázav na ustanovení §§ 228 a 221 ex. ř., k nim nepřihlížel. Věřitel kauční pohledávky sice musí býti vybídnut při povolení dražby, by nejpozději při dražebním roku oznámil, do jaké výše
mu pohledávky přísluší. Nestane-Ii se tak, jest pro věc nerozhodno, ježto
tato přihláška slouží k orientaci kupitelů (Neumann System 330). Vzhledem k tomu napadené usnesení jest kusým a bude věcí prvého soudce,
by s ohledem na citovaná zákonná místa nové usnesení učinil a na ně
vzal zřetel.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

vod y:

Stěžovatel odporuje právnímu názoru rekursního soudu, že věřitel,
pro kterého na vydražené realitě jest pojištěna kauční hypoteka, není
pod následky vyloučení svého nároku pOvinen při rozvrhovém roku svou
P?hle?ávku ohlásiti a prokázati, a tvrdí, že tento právní názor příčí se
zasade koncentrace, kterou právě při nemovitostní exekuci uplatňuje
zákon v plné míře. Také míní stěžovatel, že odvolání na § 224 ex. ř.
není odůvodněno v tomto případě. Nelze mu dáti za pravdu. Není jiné
sankce na opomenutí přihlášky pohledávky z kauční hypoteky, nežli
oné §u 210 ex. ř. Nepřihlášení nemá za následek zánik nároku, nýbrž
sluší pak přikázati pohledávku takovou dle stavu pozemkové knihy a
spisů, v předpisu řečeném uvedených. Poněvadž výše pohledávky
v rámci kauční hypoteky, až do rozvrhového roku vzešedší, v tomto
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případě arci z pozemkové knihy zřejma býti nemůže, sluší postupovati
dle §u 224 ex. ř., jak rekursní soud zcela správně ve svých důvodech
uvedl. Tvrdí-li.~těžovatel, že pak nemá smyslu, by byl ustanoven a
konán rozvrhový rok, když mají kauční hypoteky i po něm zůstati zcela
neujasněny, přehlíží svrchovaný význam rozvrhového roku, při kterém
projednány mají býti veškeré základy pro rozhodnutí, musí však projednávárií všech okolností pro vydání rozvrhového usnesení rozhodných
býti provedeno cílevědomě a obsažně.
čís.

3018.

Nadzástavní věřítel nabývá práva zažalovati pohledávku zástavního
a žádati za poznámku této své žaloby hypotekární teprve tehdy,
když si vymohl odevzdání zastavené pohledávky k vybrání (§ 322 ex. ř.).

věří tele

(Rozh. ze dne 10.

října

D ů vod y:

1923, R I 861/23.)

s o udp r v é s t o I i c e povolil Městské spořitelně v K. knihovní
poznámku, že jest žalobou vymáhána pohledávka Dimitrije N-a na nemovitosti váznoucí. Rek u r s n i s o u d zamítl návrh a uložil prvému
soudu, by poznámku vymazal. D ů vod y: Věřitel hypotekární může
žádati o poznámku žaloby na zaplacení pohledávky knihovně zjištěné,
leč právo to přísluší toliko věřiteli samému, nikoli někomu jinému.
V ton,to případě nežaluje však Dimitrij N., nýbrž městská spořitelna
a netvrdí se ani ve sporu, že žaluje jménem tohoto věřitele, nemá tedy
oprávněni, by žádati mohla o poznámku. Také neodpovídá poznámka
ani skutečnosti, ježto žalobou není vymáhána pohledávka N-ova, nýbrž
pohledávka jiná, na ní jen nadzástavním právem zajištěná. Poznámka
není tedy po zákonu odůvodněna a návrh měl býti zamítnut.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Vývody dovolacího rekursu nejsou s to vyvrátiti důvody rekursního
usnesení, na něž lze prostě poukázati a dodati, že nadzástavni věřitel
nabývá práva, zažalovati pohledávky zástavního věřitele (svého dlužníka) a žádati za poznámku této své hypotekární žaloby teprve tehdy,
když SI vymohl odevzdání zástavní pohledávky k vybrání, § 322 ex. ř.
čís.

října

Nelze souhlasiti s názorem stěžovatele, dle něhož by byla disposiční
moc dlužníka nad svršky, v jeho opatrování jsoucími, jemu zabavením
v ů b e c odňata. Zabavením nabývá věřitel právo, by se učinil zaplacena
z předmětů v zájem ním protokolu popsaných (§ 256 ex. ř.), pokud tyto
nejsou z exekuce vyloučeny; a může za tím účelem i žádati o jejich
uschování. Dlužník naproti tomu jest povinen již podle obč. zákona
(§ 447) trpěti, by se věřitel z předmětů těchto uspokojil, a nesmí níc
podniknouti, čím by mohlo býti budoucí uspokojení věřitele ohroženo.
Tím však nepozbývá vlastnictví na předmětech zabavených a nepozbývá
práva předměty tyto z místa na místo přenášeti (na' př. při přesídlení)
a tím jest mu dána možnost, aby předměty ty dal třetí osobě do uschování. To tím spíše platí zde, když dlužnice osobu tu soudu oznámila
a když osoba ta jako v tomto případě uschováním věcí se zabývá a soudu
i vymáhajícímu věřiteli zůstala možnost, těmi předměty dle předpisů exekučního řádu nakládati. Obává-Ii se však vymáhající věřitel přes to, že
by mu tímto uschováním mohly vzniknouti náklady uschování, snad
přespřílišné, jest na něm, aby soudu jmenoval jiného uschovatele a o pře
nesení zabavených předmětů k němu požádal.
čís.

3020.

Zajištění půdy

3019.

Zabavením svršků nepozbývá dlužník práva na jiné místo je
nésti nebo dáti je v uschování třetí osobě.
(Rozh. ze dne 10.

, o u d vyhověl, rek II r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: NapaJené usnesení vychází z n3.zoru, že povinná strana není oprávněna, zabavené předměty kamkoliv přenášeti, nýbrž má je ponec~ati až. do so~d
ního opatření na tom místě, kde byly zabaveny. Tento nazor vsak v teto
lorměnení nikde v zákoně vyjádřen. Povinná strana nesmí ovšem pře
nésti zabavené předměty na lakové místo, kde by zasáhnutí vymáhající
strany byly nemožno. V tomto případě však povinná s!ra?a ty~o. věci
odevzdala úvěrnímu a zástavnímu ústavu, soudu to oznamtla a zadala,
aby tyto okolnosti byly pD:<;namenány v zájemním .p;otokole. Vymá~a.
jící strana je pouze ,op:á~nena~ na~rhnoutt us~h.ovan~ z~bavenych ~ecl,
nestalo-Ii se to, musI vecI ty zustal! v uschoval1l pov1l1ne strany. Zakon
nikde nezakazuje, že by povinná strana nemohla věci ty přenášeti z jednoho místa na druhé.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
318 sb. z. a n.).
§ 10 zákona týká se jen služebností a reálních břemen k n i h o v ll. ě
zapsaných.
Přejde-li uplatněním požadovaciho práva jak pozemek, v jehož prospěch bylo vyhraženo právo ve smyslu §u 9 zák., tak i pozemek, k ně
muž bylo právo vyhraženo, do vlastnictví drobných pachtýřů, nastupuje
nabyvatel onoho pozemku na místo vlastníka.

čís.
pře

1923, R I 864/23.)

Dlužnice dala zabavené svršky v úschovu úvěrnímu ústavu a oznámila to exekučnímu soudu. Návrhu vymáhajícího věřitele, by dlužnici
bylo přikázáno svršky, dané v úschovu, vzíti z úschovy zpět, ex e k u ční

(Rozh. ze dne 10. října 1923, R I 871/23.)
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V řízení o zajištění půdy drobným pachtýřům přiznal s o udp r v é
s t o I i c e manželům Františku a Rozolii P-ovým pozemek čís. kat.
668/3, manželům Františku a Anně Z-ovým pozemek čís. kat. 668/1,
a k žádosti manželů Z-ových ve prospěch pozemku čís. 668/1 sluzebuost
jízdy. po pozemku čís. kat. 668/3. Rek u r s ri í s o u d zanútl žádost
manželů Z-ových a odkázal je na řízení dle zákona o cestách z nouze,
D ů vod y: Ze srovnání §§ 23, 22, 17, 19, 9, 10 a II zákona ze dne
27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. vyplývá, že požadované pozemky
mají býti pachtýřům odevzdány zásadně bez všelikých závad a břemen
do vlastnictví, lak aby nabyvatelé zcela volně a neobmezeně mohli jimi
nakládati, a že výjimky z této zásady platí jen potud, pokud zákon je
výslovně připouští. Zákon pak stanoví jen ty t o v Ý jim k y: a) Práva,
jež si za trvání pachtu vlastník vyhradil k pozemku propachtovanému,
zachovávají se bez započtení na cenu přejímací, pokud jích vlastník nutně
potřebuje k hospodaření na svých pozemcích; vlastník může žádati, by
práva ta byla vložena jako knihovní .břemena na požadovaný pozemek
pří vkladu vlastnictví jeho na pachtýře (§ 9 cit. zák.). b) Pachtýř jest
povinen, převzíti p o zem k o v é s I uže b n o s t i are á I n í b ř em e n a, v á z n o u c í ,na požadovaném pozemku v době vydání tohoto
zákona, pokud jich k hospodaření na panujícim pozemku nadále jest potřebí (§ 10 cit. zák.). Že zákon má na mysli knihovní služebnosti a bře
mena, vysvítá z §u 23 (1) zákona, kde se praví, že, jde-li o vklad práva
vlastnického na celé knihovní tělo, mají kromě převzatých služebností
(§ 10) veškeré ostatní knihovní závady býti vymazány. cl Nedoplatek
ceny přejímací_ se závazkem zúrokování zajistí se právem zástavním na
postoupeném pozemku při převodu práva vlastnického na pachtýře
[§ 11 (4) J. d) Nabyvateli pozemku dovoleno jest zciziti jej mezi živými
do 10 let jen se svolením pozemkového úřadu; obmezení to poznamená
se v knihách a vymaže se teprve po uplynutí lhůty na návrh vlastníkův
[§ 22 (3) a (4) 1 a čl. I. čís. 4 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 311
sb. z. a n.). Pod žádné z těchto ustanovení nelze podřaditi služebnost
jízdy, jíž se drobní pachtýři František a Anna Z-ov i jako nabyvatelé
dílce pozemku 668/1 teprve v řízení dle zákona ze dne 27. května 1919,
čís. 318 sb. z. a ll. proti stěžovatelům jako drobným pachtýřlllTI a nabyvatelům dílce téhož pozemku čís. kat. 668/3 v témže řízení domáhají
a zejména ne pod odst. bl, ježto nejde o služebnost jízdy knihovně zjištěnou. Žádanou služebnost jízdy lze zříditi pouze za podmínek §u I .
zákona ze dne 7. července 1896, čís. lAO ř. zák. jako cestu z nouze v ří
zení, tímto zákonem upraveném, a nikoliv v řízení o výkupu pozemků
v drobném pachtu zavedeném zákonem ze dne 27. května 1919, čís. 318
sb. z. a n.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, pokud bylo
změněno rekursním soudem.
Důvody:

Že § 10 zákona ze dne 27. května 1919, CIS. 318 sb. z. a n., jenž
stanoví, že pachtýř jest povinen, převzíti pozemkové služebnosti a reální
břemena, v á z n o u c í na požadovaném pozemku v době vydání zá-

kona, pokud jich k hospodaření na panujícím pozemku nadále bude potřebí, a to bez započtení do ceny přejímací, má na mysli služebnosti a
reální břemena k n i h o vně zapsaná (váznoucí), jde nade vši pochybnost na jevo z prvého odstavce §u.23, téhož zákon~, dle.. něhož,)d~-li
o vklad práva vlastnickeho na cele tel eso kmhovm, maJ1 krome prevzatých služebností (§ 10) veškeré ostatní knihovní závady býti vymazány; neboť staví-li zákon pře v z a t é závady proti o s t a t ním
k n i h ov ním závadám, jest patrno, že také pře v z a tým i závadami rozumí závady k n i h o v n í. Z §u 10 zákona nemohou tedy. stě
žovatelé ovšem ničeho odvoditi. Ale nárok jejich jest odůvodněn dle
§u 9 téhož zákona, který, na rozdíl od §u 10, jedná o právech, která
dosud nejsou v pozemkové knize zapsána, a mají do ní teprve býti vložena. Stanovíť prvý odstavec §u 9, že práva, jež si za trvání pachtu
vyhradil vlastník k propachtovanému pozemku,budou zachována bez
započtení v cenu přejímací, pokud jich vlastník nutně potřebuje k hospodaření na svých pozemcích, a že v I a s tni k může žádati, by
práva ta byla v I o žen a jako k II i h o v n í břemena na požadovaný
pozemek při vkladu vlastnictví jeho na pachtýře. V druhém odstavci
téhož paragrafu pak se praví, že .p o dob n ě tomu jest v případě,
když pozemek, v jehož prospěch ona práva byla vyhrazena, uplatněním
požadovacího práva přejde do vlastnictví j i n é hop ac h t Ý ř e. To
znamená, že, přejde-li uplatněním požadovacího práva jak pozemek,
v jehož prospěch ono právo 'bylo vyhrazeno, tak i pozemek, k němuž
bylo právo vyhrazeno, do vlastnictví drobných pachtýřů, nastupuje
nabyvatel onoho pozemku na místo vlastníka, a může podobně jako
tento, kdyby mu pozemek byl zůstal, žádati, by dotyčné právo bylo
zachováno a bylo vloženo jako knihovní břemeno na druhý pozemek
při vkladu vlastnictví tohoto pozemku na jeho nabyvatelé, předpoklá
dajíc ovšem, že nabyvatel onoho pozemku nutně potřebuje onoho práva
k hospodaření na svém pozemku. Tohoto předpisu rekursní soud si
nepovšiml, a jen proto, že tak neučínil, mohl dospěti k závěru, že stě
žontelé mohou svůj nárok na knihovní· zřízení služebnosti, kterou, jak
nesporno, vlastník pozemku čís. kat. 668/1 již v roce 1916 si ·vyhradil,
a kteréž stěžovatelé podle bezvadného posudku znalců nutně potřebují
k hospodaření na tomto pozemku, uplatniti jen v řízení dle zákona o nezbytných cestách ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák. S tímto názorem lze tím méně souhlasiti, když bylo zákonodárcovým úmyslem,
aby v řízeni dle zákona ze dne 27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n. bylo
rozhodnuto o všech otázkách, souvisejících s přídělem půdy drobným
pachtýřům, a řešení takových otázek nebylo odkazováno na řízení jiné,
ať sporné ať nesporné. Proto bylo vyhověno odůvodněnému dovolacímu rekursu manželů Z-ových a změnou napadeného usnesení obnoveno usnesení prvého soudu v části, změněné soudem rekurs ním.
čís.

3021.

PřejímateI podniku jest oprávněn složiti na soudě (§ 142.5 obč.
zák.) nedoplatek kupní ceny, na nějž si činí nárok prodatelův postupnlk, byl-li zabaven berním úřadem pro dluhované prodateIem daně,
(Rozh. ze dne 10. října 1923, Rv I 319/23.)
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Žalovaná koupila od Marie Š-ové závod jednak za hotové jednak
na splátky. Nezaplacenou dosud část kupní ceny postoupila Maríe Š-ová
Dru F-ovi, ten pak dále žalujicí bance. Na pohledávku Marie Š-ové na
nedoplatek kupní ceny vedl exekuci erár pro daně, dluhované Maríí
Š-ovou. Jakmile stal se nedoplatek splatným, složila ho žalovaná na
soudě. žalobě o zaplacení nedoplatku o b a niž š Í s o u d Y vyhověly,
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Dle §u 1395 obč. zák. zakládá
se postupem nový závazek jen mezi postupitelem a mezi postupníkem,
nikoli mezi tímto a dlužníkem; poměr dlužníka zůstává tím prozatím
nedotčen, postupem o sobě se nesprošťuje dlužník svého starého vě
řitele, to se stane teprve tehdy, když mu přejímatel pohledávky byl
oznámen. Před oznámením o nastalém postupu může tudíž dlužník platítí postupíteli, obrátí-li se na něho po obdržení zprávy o postup, již
tak činiti nesmí a může se proti žalobě postupitele brániti námitkou
oznámeného mu postupu (§ 1396 obč. zák.). Jakým způsobem se oznámení o postupu má státi, o tom zákon v §§ 1395 a 1396 obč. zák. nemá
ustanovení. Lhostejno tudíž, zda oznámení o postupu stane se se strany
postupitele či se strany postupníka čí se strany obou, či se strany soudu
či jinakým způsobem. Dle zjištění byla .žalovaná o převodu pohledávky
Marie Š-ové na Dra F-a řádně vyrozuměna již dne 20. března 1922; od
toho dne věděla, kdo jest nyní jejím věřitelem a komu má platiti (§ 1424
obč. zák.), a měla tudiž 10.000 Kč, dne 5. dubna 1922 splatných, platiti
dle §u 1396 obč. zák. Dru F-ovi jako postupníku. Následkem toho nebylo zde žádného "důvodů §u 1425 obč. zák., který by byl žalovanou
opravňoval, aby dlužný peníz složila na soudě, a, učínila-Ii tak přes to,
nemůže ji složení to sprostiti závazku, platiti dlužných 10.000 Kč, a nemůže se žalovaná odvolávati na to, že zatím pohledávka tato byla ve
prospěch berního eráru zabavena a jí zakázáno, by jí nezapravila Marii
Š-ové jako straně povinné, neboť usnesení, tuto exekuci povolující, doručeno jí bylo 8. dubna 1922, tedy v době, kdy pohledávka Marie Š-ové,
byvši Dru F-ovi postoupena, již neexistovala a žalovaná o postupu tom
již dne 20. března 1922 byla zpravena.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
D

ů

vod y:

V ohledu právního posouzení věci jest v tomto případě rozhodnou
otázka, zda žalovaná složením 10.000 Kč na okresním soudě v P. jako
nedoplatku kupní ceny za modistský obchod, převzatý od Marie Š-ové,
jest od placení zažalované pohledávky osvobozena, t. j. zdali toto složení 10.000 Kč na soudě jest placením. Otázku tuto zodpověděly nižší
soudy záporně z důvodu, že prý žalovaná za daného a nižšími soudy
zjištěného stavu věci nebyla ku složení na soudě oprávněna, ježto před
poklady §u 1425 obč. zák. nejsou dány. Názoru tomu nelze přisvědčiti.
Dle předpisu §u 1409 obč. zák. jest ten, .kdo přejímá podnik za dluhy
tohoto podniku, o nichž věděl nebo věděti musil, bezprostředně bez
ohledu na dále trvající závazek prodavatele, zavázán. Z toho plyne, že
žalovaná byla již samým převzetím závodu modistského od Marie Š-ové
za splatné dlužné daně, o nichž zajisté věděti mohla a také skuTečně

věděla, zavázána. Mohla proto prodatelce
daně, do října 1922 splatné, zavázala se

Marii Š-ové, když táž tyto
sama zaplatiti, při výplatě
zbytku kupní ceny tento jeji závazek namítnouti a, pokud Marie Š-ová
splatných daní nezaplatila, výplatu odepříti. Postoupením zbytku kupní
ceny Marií Š-ovou na Dra F., o kterém týž žalovanou dopisem ze dne
18. března 1922 uvědomil, nepozbyla žalovaná s ohledem na předpis
§u 1394 obč. 7.ák. svého svrchu uvedeného práva a mohla proto tutéž
námitku i proti postupníku Marie Š-ové Dru F-ovi, když týž placení od
ní žádal, učiniti. Totéž platí o žalobkyni jako postupnici Dra F-a. Když
pak před skutečným zaplacením zbytku kupní ceny 10.000 Kč na Dra
F-u jako postnpníka prodatelky Marie Š-ové tento zbytek kupní ceny
k návrhu berního úřadu v P. k vydobytí splatné a vykonatelné berní pohledávky eráru 22.594 Kč 08 h na Marii š-ové usnesením okresního
soudu v P. ze dne 8. dubna 1922 téhož dne žalované doručeným, u žalované byl zabaven a k vybrání přikázán, byla žalovaná dle §u 307 ex.
ř. oprávněna, když kromě berního úřadu v P. na tuto původní pohledávku Marie Š-ové ze zbytku kupní ceny za převzatý modistský závod
též postupník Marie š-ové Dr. F. po případě žalobkyně jako postupnice
Dra F-a činila nárok, 10.000 Kč na soudě exekučním ve prospěch všech
těchto súčastněných složiti s účinkem §u 1425 obč. zák.
Složení na
soudě žalovanou bylo tudíž odůvodněno a rovnalo se zaplacení dlužných 10.000 Kč, ať si patřilo kterémukoli z uvedených účastníků. Jeví
se proto žalovaná složením 10.000 Kč s 6% úroky od 3. dubna 1912 na
soudě exekučním od placení kterémukoli z nad uvedených účastníků
osvobozena i' žalobní prosba na zaplacení tohoto peníze jest neodů
vodněnou.

čís.

3022.

Solidárnímu dlužníku, jenž dluh zapravil, příslušejí posližní práva
podle §u 896 obč. zák. bez ohledu na to, zda mu byla pohledávka postoupena čili nic. Není však oprávněn, třebas si dal od uspokojeného
věřitele postoupiti pOhledávku, znějící na zaplacení solidární, domáhati
se s o I i d á r n í h o zaplacení na ostatních spoludlužnících.
(Rozh. ze dne 10.

října

1923, Rv I 446/23.)

Dle prohlášení ze dne 13. listopadu 1920 zaručili se žalobce a žalo-,
vaní za zaplacení pohledávky 500.000 Kč, kterou banka E. a úvěrní
ústav, filiálka v M. měly za společenstvem pekařů pro M. a okolí z poc
skytnutého úvěru rukou nerozdílnou jako rukojmí a plátci. Dlužné toto
pohledávání bylo až na 282.515 Kč zaplaceno a, když byl žalobce jako
rukojmí a plátce závazek svůj uznal a jej poskytnutím úvěru bankou
(věřitelkou) kryl, byla mu pohledávka ta postoupena a o postupu tom
byli všichni žalovaní postupitelkou vyrozuměni. žalobce odečetl od
282.515 Kč peníz, jenž zanikl splynutím a domáhal se na ostatních spoludlužnících, by byli uznáni povinnými zaplatiti 'mu rukou společnou a
nerozdílnou 262.464 Kč, což později snížil na 220.464 Kč. O b a niž š í
s o u d y uznaly dle žaloby.
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N e j v y Š š í s O u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil
soudu prvé stolice, by dále jednal a nový rozsudek vynesl.
Dúvo<ly:
Jádrem sporu jest otázk~, zda solidární dluhlÍk, kter; v,ěřit:~e uspokojil a pohledávku si od neho pOStOUplÍl dal, Jest ?pravnen zad~Íl od
ostatních spoludlužníků zaplacení dluhu rukou spolecno~. a ~e;oz~llnou.
Opačný náhled odvolacího soudu, že zde tato otazka nep!:chazl v uvahu,
poněvadž právním jednáním žalobce s bankou E. tato ventelka uspokojena nebyla, a poněvadž prý zanikl novací jen z~vazek žalobcův z.e
smlouvy rukojemské, nikoli hlavní dluh a závazek zalova~ych, - s~lr
leti nelze. Prohlášením ze dne 13. listopadu 1920 převzalI zalobce a zalovaní ručení za kapitál s úroky a útratami do výše 500.000 Kč j a k o
r u k o j m í a plá t c i, a nutno je tedy podle §u 1357 obč. zák. po~lá
dati nejen za pouhé rukojmí, nýbrž za nedílné spoludlužníky celeho
dluhu, a posuzovati jejich právní poměr k věřiteli podle ustanovení
§u 891 a násl. obč. zák. Poněvadž transakcí, kter~u žalobce prov~~1l se
společným věřitelem (bankou E.), byla pohledavka toh?IO ver~tele
z úvěru, všem spoludlužníkům poskytnutého, ponechána zalobcl I. na
dále jako zápůjčka, nenastala tím zm~na právníh? důvo~u. d?sa~adm~o
závazku, nýbrž ve skutečnosti jen zmena v oso~ach dluzmku, Ílm ~pu
sobem, že jediným dlužníkem zůstal žalobce, a ze postupem ,pohledav~y
byli žalovaní ze závazku propuštěni. Avšak i kdyby se pnpustrlo, ze
touto transakcí nastala novace, předpokládá tato z pravidla úmysl stran,
založením nového závazku starý závazek zrušiti (§§ 1376 a 1377 obč.
zák.). V tom směru nevzal odvolací soud zřetele k přednesu žalobcovu.
Výtky dovolatelů, napadenému rozsudku v této příčině činěné, jsou
oprávněné, ač tato vada nezakládá dovolacího důvodu čís. 3 §u 503
c. ř. s., poněvadž nejde ani tak o s k u t k o v é předpoklady rozsudku,
jako spíše o právní posouzení věci. Podle tvrzení samého žalobce prohlásila po delším vyjednávání se všemi dlužníky banka E. a úvěrní
ústav, filiálka v M., že se bude držeti jen a jed i n ě žalobce jako
Jednoho ze solidárnich dlužníků, žalobce musil celou pohledávku kr)'ti,
což v knihách banky provedeno tím způsobem, že se jevila býti pohledávka proti původním příjemcům úvěru a solidárním dlužníkům zap!acena, kdežto žalobce byl na novém kontu stejní'm penízem zatížen. Zalobce tvrdí, že tím dluh kryl a zaplatil. Nemůže býti teely pochyby. o tom,
že se úmysl stran při této transakci 'nesl k tomu, by byl věřitel uspo·kojen. Zákon předpokládá ovšem v §u 896 obč. zák., že solidární dlužník dluh zapravil. Avšak pro vnitřní právní pom~r spoludluž~íků Je .Ihostejno, jakým způsobem se to stalo, zda hotovym zaplacel1lm, CI JInakým vyrovnáním. Nemllžef spoludlužník, jenž, ~ě~itele ji,ným zpltsobem
uspokojil, míti více práv protI svým spoludluzl1lkum, nez ten,.kdo dluh
zaplatil hotově. Sluší proto i kdyby tu byla novace, postavItI JI v, t?l~tO
případě na roveň placení, a poměr žalobce k ostatním spoludluz111kum
posuzovati jedině podle ustanovení §u 896 obč. zák. K témuž vý.sl~~k~
se ovšem dospěje, když se úmluva žalobce s bankou E. o vyrovnan! JeJI
pohledávky za novaci nepokládá. Zůstává tedy nerozřešenou otazka,
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z počátku již nadhozená, zda postupem pohledávky na žalobce přešel
naň také nárok postupitele proti žalovaným na solidární zaplacen( Na
tuto ~'á7ku nutno odpověděti záporně. Postupem přecházejí OVŠem podle §u 1~94 obč. zák. na postupníka táž práva, která příslušela postupiteli, avšak jen potud, pokud tomu nevadí jiná ustanovení zákonná a
práva, zakládající se v příčině postoupené pohledávky na právnim poměru mezi postupníkem a dlužníkem, která dlužník proti postupníku
může namítati. Zákon rozeznává přesně plátce dluhu vlastního (§ 896
obč. zák.), plátce dluhu formálně vlastního, avšak hmotně cizího
(§ 1358 obč. zák.) a plátce dluhu formálně i hmotně cizího (§ 1422
obč. zák.). Kdežto tito dva vstupují ve veškerá práva věřitele, obmezuje
zákon postižní nároky plátce vlastního dluhu způsobem v §u 895 obč.
zák; naz.,:ač~ným. ho objem ,těchto postižních ,nároků je rozhodným
bud zvlastnI nebo ,z~kon;m predpo~ladany pomer mezi spoludlužníky,
a nelze Je tedy zvetslÍl umluvou platce s veřitelem na úkor ostatních
spoludlužníků. Slova »i bez nastalého právního postunu« v §u 896 obč.
zák. "dzf vykláda!i v tom .smyslu, že ustanovení t~hoto §u platí jen,
nebyla-Ir zapravena pohledavka postoupena a že snad v případě postupu postupník nabývá nároku na solidární zaplacení proti ostatním
spoludlužníkům. Slovy těmi jest jen rozřešen spor dřívější nauky o tom,
zda 'plátCI vlastniho dluhu přislušejí postižní nároky vůbec, či jen v při
pade postupu. Tento spor rozřešil občanský zákoník způsobem v §u 896
uvedeným. Sluší tedy § 896 obč. zák. vykládati v ten smysl že solidárníniu dlužníku, je.nž dluh zapravil, příslušejí postižní práva ~ tomto paragrafu stanovena bez ohledu na to, zda mu byla pohledávka postoupena čili nic. Na to nemá vlivu ani nový doslov §u 1358 obč. zák. poněvadž jím byl jen zřejměji vyznačen dříve sporný rozdíl mezi límto
§em a mezI §em 1422 obč. zák., kterážto ustanovení se, jak již uvedeno, na plátce vlastního dluhu, jakým je žalobce, nevztahují. Nárok
žalobcův proti žalovaným na zaplacení zažalované pohledávky rukou
'společnou a nerozdílnou není tedy odůvodněn. Poněvadž však žalobce
činil eventuální návrh na o'dsouzení žalovaných k zaplacení podle hlav
a žalovani namítali, že jsou povinni zaplatiti každý jen podle poměru
odebrané mouky, a tyto sporné okolnosti a poměry zjištěny nebyly zů
stalo řízení v tomto směru vadným. Bylo proto odůvodněným do~olá
ním žalovaných vyhověno a uznáno, jak uvedeno.
čís.

3023.

Zaol?atřov~cí požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovem (zakon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
K osohám, jmenovaným v §u 1 písm. a) zákona náleží i ten kdo
v době vyhlášení zákona pobirá invalidní důchod třebas mu by'! vyplácen pojišťovnou.
'
Povinným k place;lÍ .::aopatřovacic~ požitků jest ten, kdo platil dů
chod naposledy. NerH u'cba, by zamestnanec konal službu po 10 let
u téh~ž zaměsŤmlVate!e, POKud není zaměstn3l]ci na újmu propuštění
ze stuzhy.
(Rozh. ze dne 10. října 1923, Rv I 547/23.)
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žalobce byl po 29 let trvale zaměstnán jako úředník na velkých pozemkových majetcích v území republiky Československé a posledně od
15. ledna 1-900 do 31. března 1903 byl ve službách žalovaného jako
správce dvora ve výměře asi 250 ha. Onemocněv u žalovaného a stav
se následkem nemoci k službě nezpůsobilým, žalobce službu u žalovaného a vůbec své posavadní povolání opustil, načež byl mu, pojiště
nému na pensi nejprve u W-ského pensijního ústavu a potom u zemských pojišťoven markrabství Moravského v Brně, přiznán pro neschopnost k povolání invalidní důchod od 1. ledna 1905, kterýžto důchod dosud pobírá. žalobě o placení zaopatřovacích požitků dle Vll!. skupíny
tabely pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a ci
s o u d žalobu zamítl. O ů vod y: Soud prvé stolice přiznává žalobci
nárok na úpravu zaopatřovacích požitků dle zákona ze dne 18. března
1921, čís. 130 sb. z. a n. proto, že služební poměr žalóbce na velkém
majetku pozemkovém u žalovaného byl posledním, že žalobce mocí uzavřeného pojištění měl právo na pensi a že zřízenci na velkostatcích dle
všeobecné zvyklosti (obyčeje), stavše se nezpůsobilými ke službě, mají
nárok na vyplacení pense nebo provise. Soud prvé stolice zařaďuje žalobce do stupnice zaměstnanců §u 1 písm. b) zákona a proto dle §u 11
zákona (vztažně zákona ze dne 13. července 1922 čís. 215 sb. z. a n.)
žalovaný požitky plniti jest povinen, poněvadž výplata zaopatřovacích
požitků má započíti u žalovaného. Tomuto právnímu názoru nelze při
svědčiti. Nárok na vyplácení pense nebo provise jest nárokem na plnění,
který dle §u 859 obč. zák. může se zakládati buď přímo na zákoně nebo
na právním jednání nebo na poškození. Ku zvyklostem může se jen tenkráte hleděti, když se k nim zákon vztahuje (§ 10 obč. zák.). Zákon
ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb. z. a n., kterým se up r a v uj í zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, zvyklost (obyčej) jako pramen nabytí nároku na vyplacení
pense nebo provise nestanovil. Prováděcí nařízení ze dne 13. května
1921, čís. 189 sb. z. a n. zařaďuje mezi zaměstnance skupiny druhé
(§ 1 písm. b) zákona čís. 130/21) také ty, kteří podle z v y k los t í
mají nárok na vyplacení pense nebo provise. Poněvadž však zákon sám
ustanovení takového nemá, nemohlo ani. prováděcí nařízení z v y k I os t i jako důvod nabytí nároku na pensi nebo provísi stanoviti a zákon
doplňovati, takže nařízení tomu ve směru tom platnosti přiznati nelze
(§ 102 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 121 sb. z. a n.). Zvyklost
(obyčej) nemůže býti proto důvodem nároku na pensí nebo provisi dle
zákona čís. 130/21. V tomto případě tím méně, když žalobce u žalovaného jen od I. února 1901 do 31. března 1903 byl ve službě. Z nějakého
jiného právního důvodu (smlouvy, zákona), žalobce nároku na vyplaceni pense nebo provise proti ž a lov a n é m u dříve, než zákon čís.
130/21 působiti počal, nenabyl. Žalobce sám přiznává, že z důvodu
trvalého služebního poměru na velkém majetku pozemkovém od 1. ledna
1905 béře roční důchod 600 Kč, vyplácený mu moravským zemským
POjlsťovacím ústavem v Brně. Na tento ústav byl pensijní fond pensijního ústavu panství W -ského, v němž i žalobce jako zřízenec pansfví
H. byl pojištěn, přenesen a tam byl žalobce na základě generální pojišťovací smlouvy, l1zavřené mezi pojišťovnou a ředitelstvím panství H.
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pojištění ohlášen. Vyplacený důchod sluší
děcího nařízen! ze dne 13. května 1921 čís.

k

pokládati ve smyslu prová189 sb. z. a n. za zaopatřo
vací požitky. zalobce vystoupil' ze služebního poměru u žalovaného 3!.
března 1903 a důchod jest mu od 1. ledna 1905 vyplácen. Žalobce mohl
by patřiti toliko mezi bývalé zaměstnance na velkém majetku pozeme
kovém skupiny p r v é (§ 1 písm. a) zákona čís. 130/21), neboť Zaopatřovacích požitků (renty) z důvodu trvalého služebního poměru na
velkém pozemkovém majetku, jak sám tvrdí, již požívá a k plnění požitků povinen jest onen zaměstnavatel, u něhož výplata zaopatřovacích
požitků (renty) počala (§ 11 (1) zákona čís. 130/21 a zákona čís.
215/22). Zaměstnavatelem tím není však žalovaný; ocl něhož žalobce
31. března 1903 ze služby vystoupil, nýbrž mohl by to po případě býtj
toliko zaměstnavatel, který mu zaopatřovací požitky (rentu) pojišťov
no.u .na zá~la~ě uzavř~né s ní p:,jiš~ovací s~louvy od 1. ledna 1905 vyplaCl, u nehoz tedy vyplata pozltku zaopatrovacích započala. Odstavec
druhý §u 11 zákona čís. 130/21 a zákona čís. 215/22 pojednává o p os tiž ním p r á v u k plnění požitků osob, dle odstavce prvého povinných. O právo takové se tu nejedná. Z toho vychází, že žaloba proti žalovanému není odůvodněna.
N e j V Y š š í s o u cl obnovil rozsude!, prvého soudu.
D,'vody:
Odvolací .soud sice uZ~,al, že by žalobci podle §u I písm. a) zákona
::e dne 18. brezna 1921, CIS. 130 sb. z. a n. nárok na zaopatřovací 0Zl,tky dle ~ohoto zákon.a příslušel, ale požitků těch žalobci vůči žalo~a
nemu neprlZ?al, protoze výplata invalidní renty II žalovaného nepočala
(§ 11 Cit z~k.). Pokud dovolatel proti odvolaCímu soudu hájí stanoVisko, ~auJate pr.vym soudem, že mu zaopatřovací požitky patří též dle
§u 1 plsm. bl ,zakona, protože prý nabyl nároku na pensi před působ
nostI toh,?to. zakon.a, z čehož by následovalo, že žalovaný, i když výplata. pOZltk~ u neho nepočala, je povínen zaopatřovací požitky mu
platilI, pro~oze dle §u 11 zákona u osob v §u 1 písm. b) uvedených poshh~Je )'ovmnost k placení zaopatřovacích požitků toho zaměstnavatele
~ nehoz výplata počí!i U;á,)est uvésti, ,že odvolací soud správně zařadil
zalobc.~Jen mezI opravnene dle §u 1 plsm. a) zákona ze dne 18. března
~ 92} CIS. 13? sb. z. a n. Nikoli však proto, jak odvolací s.oud z.a to má
ze zalobcl narok na zaopatřovací požitky ani ze zákona ani ze smlouv'
~ni dle zvyklosti nevzešel, neboť takový nárok žalobci nepochybně vz:"
sel z Jeho s~?ra zmíněné pojíšťovací smlouvy, která mu v §u 11 a 12
pens~ pro P;,p~d Invalidity pří znává, nýbrž žalobce nelze zařaditi do
~~UPll1y opravnených dle §u 1 písm. b) zákona ze dne 18. března 1921
~'s .•130 sb. ,z ..~ n.,. protože sem patří ti, kdož ještě zaopatřovacích pozltku .n;pobl;ap a Jen nárok na nč mají, kdežto žalobce invalidní dů
c~od JIZ pob~~a. Osoby; požitky při působnosti zákona pobírající, tudíž
I zalobce patn do skupmy §11 1 písm. a) zákona. Nároku žalobcovu dle
tohoto .místa z~kon~ nevadí, že požív~á jen iJ1validní renty, neboť dle
provadec!ho nanzenl ze dne 13. května 1921 čís. 189 sb. z. a n. patří
k zaopatrovacím požitkům též invalidnídůchocly. Také je vedlejší, že
Civilnl rozhodnuti. V.
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invalidní rentu neplatí žalobci sám žalovaný, nýbrž pojišťovna, neboť
tato okolnost je dle §u 11 zákona ze dne 18. března 1921 čís. 130 sb.
z. a n. a dle právě uvedeného prováděcího nařízení též nerozhodna. Odvolací soud pochybil v tom, že neuznává žalovaného za povinna zaopatřovacími požitky žalobci, protože výplata invalidní renty u něho nepočala. Odvolací soud stojí tu na slovném znění §u 11 zákona ze dne 18.
března 1921 čís. 130 sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 13. července
1922 čís. 215 sb. z. a n., tím však ocitá se v rozporu S §em 1 tohoto zákona a s úmyslem zákona. Jak shora řečeno, žalobce nárok na úpravu
svýC? z:opatřovacích požitků dle §u 1 písm. a) citovaného zákona má,
ma.-.h ysak tento n~rok, musí zde také býti někdo, kdo mu je výplatou
pozl!ku povmen. Tlmto povmným nemůže býti nikdo jiný, než poslední
zamestnavatel. Proto také prováděcí nařízení ze dne 13. května 1921
čís. 189
z. a :" mluví v č!ánku I. k §u 1 v odstavci čtvrtém lit. a)
o p~sledmn; zamestnavateh. Umysl zákona, zabezpečiti existenci všem
zamestnancum, kteří vstoupili v neaktivní p0111ě'r před 6. květnem 1921,
?yl by při v~kladu §u 11 odvolacím soudem použitého, potud zmařen,
~e by vyp~dl! z dobr?din~ záko?a ti zaměstnanci, jimž zaopatřovací pozltky platI ne kdo jmy nez zamestnavatel, ale s vyplácením požitků započato bylo až po skončení jejich služebního poměru; to zákon nemínil.
Žalovaný jako nesporně poslední zaměstnavatel v žalobcově službě na
vel~ém p~zemkovém majetku je tudíž žalobci zaopatřovacími požitky
pov~nen. zalovaný namítal proti žalobcovu nároku, že žalobce nebyl
II ne ho ':: trvalém služebním poměru; zákon žádá prý službu aspoň 10letou a zalobce byl u žalovaného pouze něco přes 3 léta (§ 4 zákona
ze .~ne. 18. bř~zna }921, ~ís. 130 sb. z. a n.). Uvésti však jest, že zákon
n~zada ·1 ?Iete sluzby u jednoho zaměstnavatele, nýbrž 100etou službu
vubec, a zalobce má 29 let služby. V trvalé službě u žalovaného byl žalobc: ~aké prot?, že služební jeho poměr nebyl jen na zkoušku a že se
zemedelskou vyrobou souvisel (prováděcí nařízení ze dne 13. května
: 921 č.ís. !.89 ;sb. z. a on. čl. I k §~ I odst. (6)). Invalidní renta byla také
zalobcl pTlznana z duvodu trvale ho služebního poměru na velkém pozemkov~~1 majetku. Žalovaný odvolával se i na to, že žalobce slušelo
propustItI. Tato okolnost, i kdyby pravdivou byla, byla by nerozhodna.
Prá.vem nebyla prot? ani zjišťována (§ 275 c. ř. s.). Propuštěním ze
s!uzeb, ne~~zbyl by zalobce nároku na pensi, po případě na jiné zaopatrovacl pOZ1tky am dle smlouvy, na základě níž byl pojištěn, protože mu
s~l?uva '::.~~ 1,2 př,lznává pensi i pro případ propuštění a zákony o penSljnlm pOj1stem (zakon ze dne 16. prosince 1906 čís. I ai 1907 ř. zák.,
ze dne 25. června 1914 čís. 138 ř. zák. a ze dne 5. února 1920, čís. 89
sb. z; ': .?) propuštění ze služby za důvod pominutí pensijního nároku
neuvadeJ I. Dovolatel ohledně přiznání zaopatřovacích požitků dle osmé
skupiny odporu nevznesl, jinakých důvodů proti přisouzení požadovaných požitků není a nárok žalobcův je tudíž opodstatněn.

osoba podvodně použila k padělání duplikátu nákladního listu stanič
nlho razítka, zneuživši lstivě důvěřivosti železničnlho zaměstnance.
(Rozh. ze dne 10.

1923, Rv 1 614/23.)

Žalobce zakoupil od Karla B-a zboží. Zapravení kupní ceny bylo
umluveno tím způsobem, že bude vyplaceno bankou na předložení duplikátu nákladního listu. Banka kupní cenu dle úmluvy vyplatila, zboží
však žalobce nedošlo, nýbrž se zjistilo, že razítek železničního úřadu
bylo použito podvodným způsobem k orazítkování duplikátu nákladního
listu. Podvodu dopustili se policii známí Karel B. a Josef P., by tak vylákali na různých obchodnících větší obnosy peněz, což se jim také ve
více případech podařilo. Oba jmenovaní přišli dne 7. dubna 1920 do
staniční budovy ve S., kde k vedení komerční služby exponována jest
Marie U-ová. P., kterého U-ová zn'!la, ptal se, nenakládal-li tam Jan N.
mrkev, a požádal U-ovou, by mu dovolila v kanceláři vyplniti nějaké
nákladní listy. U-ová svolila a P. šel ke stolu a listiny napsal. U-ová
stála zatím a hovořila s B-em u dveří, a ačkoliv se občas na P-a dívala,
podařilo se tomuto zneužíti staničních razítek na stole ležících a orazítkovati nákladní listy. Proti B-ovi i P-ovi bylo pak u zemského soudu
trestního v Praze pro tento případ zavedeno trestní řízení, a oba byli
též pro zločin podvodu, spáchaný zneužitím razítka na stanici ve S.
odcizeného, jmenovaným soudem odsouzeni. Žalobu na erár na náhradu
vyplacené kupní ceny o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů; Podle skutečností prvým soudem zjištěných
byla škoda, o jejíž náhradu jde, způsobena podvodným jednáním Karla
B-a a Josefa P-a v důvodech rozsudku prvého soudu vylíčeným. Osoby
tyto nejsou zaměstnanci československého eráru a proto erár jako podnikatel dráhy za jejich bezprávný čin neručí. Zodpovědnost eráru za
škodu žalobce 1110hla by nastati jenom tenkráte, kdyby úřednice Marie
U-ová byla k podvodnému činu B-aa P-a vědomě pomáhala a stala
Se tak účastnicí tohoto činu, což žalobce ani netvrdí (§§ 1313, 1301
obč. zák.). Neručí tedy za onu škodu ani Marie U-ová osobně, tím méně
může za ni býti činěn zodpovědným erár jako zaměstnavatel jmenované
úřednice. Již z toho důvodu nemůže se žalobce právem dovolávati ustanovení §u 1301 obč. zák. ve svůj prospěch. Ani poukaz na § 1311 obč.
zák. není případným, poněvadž škoda nebyla způsobena náhodou,
nýbrž úmyslným činem osob třetích. Odvolatel poukazuje dále na ustanovení §u 1315 a 1297 obč. zák., leč ani z těchto ustanovení nedá se
v tomto sporu níčeho ve prospěch jeho vyvoditi. Správné je, že ustanovení §u 5 dopravního řádu ze dne 13. května 1921, čís. 203 sb. z. a n.
se na tento případ nehodí, poněvadž tu nejde o ručení ze smlouvy dopravní. Přicházelo by tu tedy v úvahu ustanovení §u 19 čís. 2 provozovacího řádu ze dne 16. listopadu 1851, čís. 1 ř. zák. z roku 1852, podle
kterého ručí erár za své úředníky a jiné zřízence dle všeobecných ustanovení občanského zákona a tu bylo by lze použiti po případě i § 1315
a § 1297 obč. zák. Podle §u 1315 ručí zaměstnavatel, který použil
k obstarávání svých záležitostí osoby nezpůsobilé, za škodu, kterou tato
třetímu způsobila. Musil by tedy žalobce především dokázati, že mu
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Na eráru nelze se domáhati náhrady škody způsobené tím, že třeti

99'

J

)512
157d

škoda byla zpŮsoben" Marií U-ovou, kterýžto .důkaz se žalobci ne_
zdařil, poněvadž je nesporno, že mll škodu způsobili Karel B. a Josef P.
podvodným činem a žalobce netvrdí, že Marie U-ová na tomto činu
měla vědomou účast ve smyslu §u 5 tr. zák. a § 1301 obč. zák. Žalobce spatřuje zavinění Marie U-ové pouze v tom, že svou neopatrností
1Jmožnila Josefu P-ovi přístup k úředním razítkŮm, jichž tento pachatel
zneužil. Tu však přezírá, že trestný čin nebyl spáchán tím, že se P-ovi
podařilo duplikát nákladního listu úředními razítky opatřiti, nýbrž tím
že K~re.1 B. i..J0se! P .. falešného duplikátu k vylákání peněz u bankÝ
skutecne pouzlh a nenI tedy mezi neopatrným jednáním Marie U-ové
a škodou žalobcovou příčinné souvislosti, jak prvý soud správně uvedl.
Avša.k i v tOl'; případě, kdyby tu tato příčinná souvislost skutečně byla,
nerucII by erar za vmu Marie U_ové, poněvadž žalobce nedokázal že
tat? úřednice byla osobou 'nezpůsobilou. Žalobce vyvozuje totiž' nezpusobll?st Mane U-,ove pouze z toho, ja.k se v tomto případě zachovala, avsak nedostatek ostražitosti její v tomto jediném případě není
ještě důka~em její nezpŮsobilosti a jiných důkazů v t.éto příčině žalobce
anI nenabld!. Neh,e tedy ani ustanovení §u 1297 a 1315 obč. zák. ve
prospěch žalobcův použíti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
původy:

Do~~latel uplatňuje dovola.cí důvod nesprávného právního posouzem vep .dle §u 503 čís. 4 ,co ,ř. s., le,č vývody jeho nejsou nijak s to,
aby vyvratrly v tom top ř í pad ě správné důvody soudu odvola.cíh~,. odpovídající zjištěnému skutkovému stavu i zákonným předpisŮm.
StacI proto na tyto dŮvody pO\lkázati a dodati: O tom, že by úřednic0
U-ová byla škodu ž a lob c o v u jakýmkoliv způsobem z,avinila, nelze
vůb~c ml~viti za .. :jištěného skutkového stavu. O úmyslu podvodníkll
nem.ela tus,em a ]lz proto za daných okolností nemohla předvídati, že
by Jeden.z. nIch: vyplňuj; .si s jejím svolením nákladní listy, mohl při
to,:, pOU.ZIŤl razltka z a ~c e 1 e 01 provedení p od vod u později jimi
s!,.achaneho. Toho am pn obyčejné opatrnosti §u 1297 obč. zák., na
l1lZ se dovolatel odvolává, n.emohla se nadíti. S tím souvisí i otázka
příč~nné s?uvi.~~~sti.. Právem oba nižší soudy vyslovily, že v tomto pří
~~de . nem pncmne .sou":,lslosti mezi žalobcem tvrzenou neopatrností
u:ed!uee oM.a!.le U-ove a zalobcovou škodou. Tím, že podvodníci, pouz!vse duvenvoslt a neopatrností její, upotřebili s ne střeženém okan;zlku v železniční kanceláři razítka dráhy k padělání duplikátu nákladl1lho lrstu, nepovstala žalobci ještě žádná škoda a povstati n e ni o hla.
T~ n~stala tepr.ve dalším činem podvodníků a jenom těchto, totiž před
lozelll~ duplrkatu .b~nce z.a účelem vyplacení akreditivu, o kterémžto
čmu uredmce n:vedela a ne ';1 o h I a proto též učiniti opatření, by
leJ. :amezlla a trOl zamezda I skodu. I kdyby byli podvodníci razítko
taJl:e ukradlt, .byla ~y sn,,;d úřednice zodpovídala za svou neopatrnost
z~ skodu ~ r a ze lt;n zpusobenou, vůči níž byla vázána služební p ov I!, n ~ ~ tl, mkdy. vsak z~.ž~lobcovu škodu, kterou bez jejího vědomí
zpusoblh podvodlllCI, pouzlvse u k rad e n é h o razítka. !Neopatrnost

úřednice a trestný čin podvodníků nemá v tomto případě nic společ
ného, tím méně má neopatrnost ta nějakou' souvislost Se škodou žalobcovou. Oba - úřednice i žalobce - byli předmětem a obětí jednání
pachatelů podvodu. Když však nelze přičísti úřednici Marii U-ové povinnost k náhradě škody žalobcovy, nelze povinnost tu uložiti ani jejímu
zaměstnavateli, žalovanému) pročež žalobnÍ nárok tím padá a právem
byl zamítnut.
čís.

3025.

Pod ustanovení §u 51 čis. 1 konk. řádu nespadají náklady převozu
úpadcovy mrtvoly odjinud do domova, byť i to bylo v domovině zesnulého zvykem.
(Rozh. ze dne 10. října 1923, Rv I 819/23.)
Na jmění pozůstalosti po Jindřichu P-ovi, nadporučíku v Jablonci
n. Nisou byl vyhlášen úpadek. Firma Ondřej B. přihlásila do prvé třídy
úpadkových věřitelů pohledávku 6.377 Kč za převoz mrtvody Jindřicha P-a z Prahy do RadIa u Jablonce nád Nísou. Pohledávku Ondřeje
S-a správce úpadkové podstaty co do výše uznal, a navrhl, by částí
2.000, Kč byla zařazena do prvé třídy úpadkových věřitelŮ, zbytkem
však do třídy třeti. Firma Ondřej B. žalóvala úpadkovou pozůstalost,
by přiznala i zbytku přihlášené pohledávky prvou třídu úpadkových
věřitelů. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: Samosoudce, jenž v prvé stolici rozepři projednal
a ve smyslu žádání žalobního rozhodl, učihiJ zjištění na základě vlastní
vědomosti a zkušenosti,. že v Liberci a Jáblonci, jakož i v okolí obou
těchto míst, jest všeobecným zvykem a. na . pietě spočívajícím mraven],.
každého z obyvatelů v této krajině usedlých, kteři by zemřeli jinde, pohřbívati v domovině, pokud to vůbec jest možným, a že zvyk ten panuj'"
ve všech vrstvách obyvatelstva, nezůstávaje nikterak omezen snad jen
na bohaté. Proti tomuto zjištěl1í obrací se hlavně, ba možno říci téměř
výhradně, odvolání odsouzené úpadkové podstaty, která připouští zvyJ{'
jenom potud, pokud jde o nebo'žtíky zámožné, nebo takové, jichž p'oe
zůstali příbuzní ochotni jsou hraditi a hrádí také náklady převezení
mrtvoly. Soud odvolací však, přihlížeje k nespornému celkovému stavu
věci, jak vylíčil ho soud stolice prvé a k zvláštnostem pro tento případ
příznačným, nenalézá důvodné přičiny, by naznačenému zjištění prvého
soudu odepřel svůj souhlas, pokládaje je naopak za úplně bezvadné a
opodstatněné. Vždyť touha umírajícich v širší neb užší cizině, by pochováni byli v rodné pudě, obyčejně poblíž těch, jež zde zanechali a
snaha pozůstalých, touhu tu splniti, jsou ve všech vrstvách obyvatelstva, trvale usazeného a na jakémsi stupni kultury stojícího, všeobeeně
rozšířeny a mohl proto soudce, rozhodující věc v prvé stolici, zcela dobře přijíti k poznání, že v krajině, jím označené, obyčej, převážeti zemřelé do domoviny, obzvláště jest vyvinut a, pokud jest to jen dost
málo možno, také zachováván. O tom, že Jindřichu P-ovi jakožto nadporučíku v činné službě vojenské, jaksi samo" sebou patřilo podle toho,
co bylo uvedeno, by po smrti byl převezen do R. svého stáJého bydliště,
kde žije nejen jeho manželka, nýbrž i jeho rodiče, nelze důvodně po-
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chyb~vati av to a!,i tenkráte, ukázalo-li se po smrti jeho, že pozůstalost
jeh~ je.st pr~dluzena. Není tu tedy dostatečného důvodu, by náklady
s~ojene s p~e~ez~ním mrtvoly byly zde vylučovány z nákladů pohřeb
n~ch, pk ~rcuje)e .§ 549 obč. z~~., a aby o~pírána byla jim výhrada
I're(\nostl1lho poradl podle. §vu 51 CIS. 1 konk. r. Procesní soud prvé stohce,zauJ~v s}anovlsko. prave naznačené, posoudil věc po stránce právní
~.cel~ spra~ne a s~ovnava se stanovIsko toto také se zásadami slušnosti,
Jlchz. zeJl~el~~ ~Iuz.no dvbáti v'případech, tomuto podobných. Vždyť zdá
se byh temer jlstyr;', ze pozustalá manželka, když převezení objednáva~a, nez,;ala praveho stavu majetkových poměrů zemřelého manžela
a ze nem,:la ~ úmyslu. z.atížiti. žalovanou lodstatu nepřiměřenými náklady ~ohrebn!ml, .vys~lta neJlepe z toho, ze zaplatila společně s otcem
zemre}eho ~e~k~re na~la?y s vystrojením pohřbu v Radle spojené.
Uvpos~ozoval1l zalovan~. upa~k?~é pOdst~ty, pokud se týče ostatních
v:!ltelu nelze z.de mluvlŤ! ta ke JIZ proto, ze slušnější pohřeb, jaký Jindnchu P-OVI n.aležel, byl by zcela dobře mohl vyžádati si nákladu Célyc~6.~!7 !<č .' bez ~řevezení, aniž by bylo mohlo býti vytýkáno, že byl
nfpnme!en; nckladnym. Výtky žalovanou učiněné, že procesní soud slohee .prve pr~dseyzal nesprávná zjištění a že řízeni v prvé stolici zllstolo
kusym a neuplnym, vyvráceny byly tím, co bylo již shora řečeno.
1\ ,~ ] v 'j Š š í s o u d žalobu zamítl
D ů vod y:

Právní o.tázk,ou této rozepře jest, když, jak zjištěno, jest v Liberci
a )a310nc:: Ja~~z I v okolí obou těchto míst, všeobecným zvykem a na
ple!e spoclvayc.l,!, mravem, ~aždého z obyvatelů v této krajině usedlých,
kt.erf ~y ze':1reh JInde, pohřblvaŤ! v domovmě, pokud to vůbec jest mož~ym, ,ze to je zv~k ~ y s e ~ h ~rstev obyvatelstva vžitý, neomezený snad
Jed!nr: na bohate hdl, va ze Jmdřichu P-oví jako nadporučíku v čínné
sluzb; ~amo sve~ou ~atnlo, aby byl po smrti převezen do svého stálého
bydhste, kde.zlJe nťJ,:n j~ho manželka, ale í jeho rodíče, i když se uká~alo po je~o smr!l, ze jest jeho pozůstalost předlužena, _ zdali lze
utraty s prevezel1lm mrtvoly včetně k tomu účelu nezbytné nákladné
rakve zPrahy do Radlav považovati za pohřební útraty dle §u 51 čís. I
ko?k. fad~ a §u 549 obc. zák, do první třídy náležející, čili nikoli. Této
pra~11I otazce nedostalo se v napadeném rozsudku právního rozřešení
sprav~~ho: Jde o výklad shora citovaných předpisů. Dle §u 6 obč. zák.
nebudl~ zakonu, když se ho uŽív.á, jiný rozuu; přikládán, nežli ten, který
~ychazl z. toho, ~o slova ve spo]ltosŤ! vlastne znamenají, a ze zřejmého
umy~lu ~akonodarcova. Předpis §u 549 obč. zák. podle tohoto pravidla
vylo.ze~~ a jenom. o »nákladu na p o hře b, učiněném dle to.ho, jak
v mIste Jest obyčej, a dle s t a v u i j měn i zemřelého« - mluvící nikterak nesvědčí, že by pod »pohřbem« slušelo také vyrozumívati pře. voz mrtvoly av s ~ím spoj~n~ mimořádný a značný náklad. Napadený
ro;sudek utkvel pt; ~koU!~am. uvedených tří náležitostí jedině na »v místev obvyklel? ~byce]l«, ackoh .,10 za vžitý obyčej nějaký ani nelze povazova!t, nybrz za akt každému člověku z určité generace osvojené
plety k mrtvole, a nepovšiml si náležitě dalších náležitostí předpisu

§u 549 obč. zák., totiž že to má býti »dle s t a v u a j měn í zemřelého
při 111 ě ř e n Ý pohřeb.« Jen takový pohřeb má na mysli § 51 čís. I
konk. řádu. (Srovnej Denkschrift, str. 51: »Přednostní právo pohřeb
ních útrat jako útrat, které m ~ s í b t t i vynalož~ny a v k;editován)', je
v dosavadním rozsahu zachovana.«) Ze by m u s I I kazdy v clzme zemřevší úpadce převážen býti z ciziny do rodné hroudy, nelze uznati,
nebol' takový znač:,ého nákla~u vy.ža~ují~~ p~evoz jednak ~ám v o ~obě
není součástí »pohrbu«, a take nel1l pnmereny s t a v u a Jme n I zemřelého, neboť u úpadce nelze mluviti o jmění, nýbrž o předluženosti.
Dobře podotýká dovolatelka, že nákla~ný 'převoz ,?rtvol~ z Pr~hJ:' do
RadIu nikterak se nedá srovnaŤ! s rozharanyml pomery majetkovyml zemřelého.
Nelze ostatně přisvědčíti napadenému rozsudku, že by se
v š i c hni obyvatelé od Liberce a Jablonce podrobovali ve vše ch
vrstvách obyvatelstva zakořeněnému zvyku a dávali se po smrti z ciziny převážeti do domoviny, neboť k výkonu takové piety je v prvé řadě
potřebí peněz a to podle okolností hodně peněz, a tak jest jinak úctyhodná pieta přece jenom ohledy železné nutnosti omezena na stav čisté
pozůstalosti zemřelého, proto na vrstvy zámožné. Ostatně stav zemře
lého nadporučíka ani hodností, ani služebními požitky nemůže činiti
nároky na více, než obvyklý pohřeb občanský s erárními poctami; jakých aimáda dopřává svým příslušníkům. Dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací jest opodstatněn, a ostatními, dále dle čís. 2 a 3
§u 503 c. ř. s. uplatněnými důvody nebylo potřebí už se zabývati.
čís.

3026.

Dopravní řád železniční.
K bezvadnému naložení zboží odesílatelem patři i výběr vhodného
vagonu.
(Rozh. ze dne 10. října 1923, Rv I 854/23.)
Odesílatel naložil sám cement do italského vagonu s dřevěnou stře
chou. Za jízdy prosakovala střechou do vagonu dešťová voda a poškodila cement. Žaloba proti dráze o náhradu škody byla zamítnuta s o u d Y
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Nesejde na tom, zda měl vagon, o který běží v rozepři, vady zjevné
nezjevné, zda byl to vagon cizozemský či tuzemský, ale na tom sejde,
že naložení stalo se podle zjištění napadeného rozsudku v podací stanici
dle dohody s dráhou, v nákladním listě potvrzené, odesílatelkou, a že
poškození naloženého cementu nastalo tím způsobem, že za dopravy
zboží vnikla do vagonu střechou, neopatřenou plechovou krytinou, dešťová" voda, že tedy škoda byla způsobena vadností vagonu. Vzhledem
k tomuto zjištění napadeného rozsudku šlo vadné naložení dle §u 86
čís. 3 žel. dopr. ř. na vrub odesílatelky, a tu zbývá rozřešiti otázku, zda
ku bezvadnému naložení náleží také volba k tomu potřebného vagonu,
totiž naložení do vagonu prostého takových vad, ze kterých může vzeči
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jíti poškození zboží, zvláště takové, o němž odesilatelka dobře musila
že mu vnikání dešťové vody do vagonu nebude svědčiti a že tím
musí vzíti zkázu. Odvolací soud právem vyslovil, že k pojmu bezvadného naložení patří i volba vagonu. Že skutečně šlo o volbu vagonu,
o tom nelze pochybovati, poněvadž taková volba příslušela odesilatelce,
která vadný, pokud se týče k dopravě nezpllsobilý vagon mohla odmítnouti a mohla žádati, by jí byl přistaven vagon jiný ku takové dopravě
způsobilý. Poněvadž posouzení, zda-li jde o vagon ku takové dopravě
zpúsobilý, náleželo odesílatelce, je zbytečno a nerozhodno dokazovati,
že vagon měl nezjevné vady, že žalovaná dráha jako odbornice o nich
mohla věděti, nebo dokonce o nich věděla; nesejde také na okolnostech
za nichž bylo nakládáno, nýbrž zůstává podstatou věci, že odesílatelk~
sama naložila do tohoto vagonu cement, tedy i sama vagon ten si vybrala, pokud se týče, když jí byl přistaven, jako nezpůsobilý ho neodmítla. Dovolatelův pokus zatížiti žalovanou dráhu zaviněním z toho dů
vodu, že do provozu zařadila cizozemský vagon pouze s dřevěným krytem, musí selhati, uváží-li se, že vagon s dřevěným krytem sám o sobě
~ení vadným a z dopravy vyloučeným, protože je bez plechového krytu,
ze Je pouze relativně vadným, totiž žesnad se nehodí pro dopravu někte
rého zboží a zvláště ne cementu, jak zřetelně ukazují výsledky dopravy
sporného cementu.

věděti,

čís.

3027.

Pouze ty skutečnosti, stranou tvrzené, a potud nepotřebují důkazu
jež a pokud byly odpůrcem v Ý s lov n ě d o zná n y.
'
(Rozh. ze dne 10. října 1923, Rv I 916/23.)
žalobě o 26.000 Kč o b a niž š í s o u d y vyhověly, N e j vy šš í
s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému sOudu
by ji znovu projednal a rozhodl.
'

D

ů

vod y:

Uplatněný dovolací důvod čís.
Spatřován je dovolatelem v tom, že

4 §u 503 c. ř. s. jest opodstatněn.
napadený rozsudek osvojil si právní
názor rozsudku prvé stolice, jenž s hlediska §u 267 c. ř. s. považoval
všechny okolnosti skutkové, přednesené žalující stranou při roku po
zodpovědění žaloby ku projednání nařízeném, ale dovolatelem zmeškaném, za doznané, ačkoliv tu nebylo výslovného doznání žalovaného, jenž
v žalobní odpovědi tlvedl jedině, že popírá žalobní nárok. Napadený rozsudek uvádí, že připouštětí a prováděti důkazy o skutečnostech v žalobě uvedených, za daného stavu věci bylo by zbytečným, s náklady
spojeným postupem, protože žalovaný n e pop řel ani jediného z faktických údajů žalob ní ch, nýbrž omezil se pouze na to, že popřel existenci žalobního ·nároku a při tom neuvedl ani nejmenšího, z čehóž by
plynulo, že žalobní nárok nemohl vůbec vzejíti, anebo že pominul. Napadený rozSudek spatřuje V prohlášení žalobní odpovědi pouze vyslovení právního názoru žalovaného v tom spočívající, že okolnosti žalobní

nejsou s to, by žalob ní žádost skutkově odůvodnily. Tomuto právnímu
názoru napadeného rozsudku nelze přisvědčiti. Dle §u 266 I. c. ř. s.
pouze ty skutečnosti, l1ěkterou stranou tvrzené, a potud nepotřebují dů
kazů, jež a pokud byly odpůrcem v Ý s lov n ě d o zná n y v příprav..
ném podání za právní rozepře při ústním jednání, nebo v protokolu
soudce z příkazu činného nebo dožádaného. Není tedy zapotřebí v Ý s lov n é hop o pře n í, by bylo zabráněno předpokladu doznání, postačí k tomu zúplna, když některá okolnost nebyla v Ý s lov n ě dozná n a. Postačí, když popření odpůrcovy pravdy vyplývá'z veškerého
obsahu vlastního přednesu (§ 267 c. ř. s.), jinými slovy jenom v Ý - .
s lov n é d o Z 11 á n í má právně v zápětí vyloučení přezkumu pravdivosti. Že by byl žalovaný skutkové okolnosti v Ý s lov n ě doznal, nevychází ze spisů na jevo, naopak žalovaný popřením ž a lob 11 Lh o
n á r o k u zřetelně projevil, že je dalek v Ý s lov n é hod o zná n í
skutkových okolností žalobcem tvrzených. Proto nebyl soud prvé stolice oprávněn »nikterak nepopřená žalobní ndání faktická považovati dle
§u 267 c. ř. s. za prokázána.« Naopak byl dle §u 399 c. ř. s. povinen,
aby postupoval podle tohoto předpisu a jmenovitě na to vzal zřetel, že
základem rozsudku jsou dle §u 414 odstavec prvý c. ř. s. výsledky ústního roku, že tedy na vývody žalob ní odpovědi lze bráti jenom potud
zřetel, pokud je žalovaný při roku po zodpovědění žaloby nařízeném
skutečně přednesl (§ 399 odstavec prvý c. ř. s.). Mají-li býti okolnosti
skutkové považovány za pravdivy, to zjistiti jest předmětem činnosti
soudu v §u 272 o<)stavec prvý a 267 odstavec prvý c. ř. s. uvedené, výsledky tyto jsou však výsledky ocenění důkazů, a nikoli p r á v ním
d ů s led k e m z m e š k á n í. Ale nelze z procesuálního chování obmeškalé strany žalované odvozovati mlčky projevené doznání podle
§u 267 c. ř. s. a z toho důvodu jedině skutkový přednes žalobcllv považovati se strany žalovaného za doznaný a z té příčiny důkazu nepotřebující, poněvadž v tomto případě vadí tomu skutečnost, že žalovaný
nejenom výslovně nedoznal žalobníchokolností, nýbrž také popřel celý
žalob ní nárok. Tomuto názoru svědčí motivy zákona (str. 264, Mat.
str. 279) zdůrazňující, že pro posouzení potřeby důkazu je rozhodujícím
nikoliv v Ý s lov n é pop ř e n í, nýbrž n e d o s t a t e k d o zná n í.
Z toho plyne, že se sporné věci dostalo právního POSOUzení nesprávného, že dle čís. 4'§u 503 c. ř. s. uplatněný důvod jest opodstatněn; poněvadž skutkový děj při správném posouzení věci po právní stránce podle obsahu sporných spisů rozhodný nebyl zjištěn, bylo vyhověním dovolání rozsudky nižších stolic zrušiti a rozhodnouti, jak se stalo.
čís.

3028.

»Věcí« ve smyslu §u 1041 obč. zák. jest i práce. Lhostejno, zda
vlastník použil své věci pro obohacení, či zda jí použil obohacený sám
pro sebe, či někdo třetí za něho. Stačí, bylo-Ii věci použito k u pros pě c h u druhého, třebas z toho nebyl obohacen.

(Rozh. ze dne 10. října 1923, Rv II 297/23.)
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žalovaný měl až do konce hospodářského roku 1921 propachtován
od Josefa B. pozemek. Dle pachtovní smlouvy měl žalovaný pozemek
po sklizni roku 1921 propachtovateli odevzdati. Dopisem ze dne 28. září
1921 oznámil žalovaný Josefu B-ovi. vlastníku pozemku, že žádá o prodloužení pachtu. Josef B. na tento dopis odpověděl žalovanému, že mu
žádaný pozemek nadále nepropachtuje, že oznámení žalovaného jest
zbytečné, poněvadž jest nezákonité. žalovaný ohlásil řádně na soudě
nárok na prodloužení pachtu. Pronajímatel Josef B., vykládaje si mylně
zákon, nepodal námitek proti ohlášenému nároku, a byl pak právoplatně
. odsouzen, by pozemek žalovanému odevzdal na další tři léta do pachtu.
Dříve, ještě před koncem hospodářského roku 1921, dal Josef B. pozemek do pachtu žalobci. žalobce, když byl žalovaný úrodu sklidil, ujal
se se souhlasem propachtovatele pozemku, pozemek pohnojil a obdělal.
Poněvadž však soudním výrokem byla pachtovní smlouva mezi žalob-o
cem a Josefem B. vzhledem k prodlouženému pachtu žalovaného zrUšena, předal žalobce pozemek žalovanému a domáhal se na něm náhrady za pohnojení a obdělání pozemku. S o udp r v é s t o I i c e
uznal dle žaloby, o d vol a c i s o u d rozsudek potvrdil. D ů v o cl y:
Odvolací soud má za to, že jde o neúmyslné použití věci ve prospěch
žalovaného nejen tehdy, když tak učinil prostředník, nýbrž i žalobce a
vlastník věci sám, neboť § 1041 obč. zák. neuvádí, kdo toto použití provésti má a používá všeobecného rčení »wenn ...... eine Sache nur
verwendet worden ist.« A je zcela lehko myslitelno, že i vlastník věci,
nechtě použil své věci ve prospěch třetího, jak tomu je v daném pří
padě. Nezáleží tedy na tom, kdo věci té použil, ať vlastník ať obohacený aneb osoba třetí (Krainz 2, str. 515). A zejména projednávaný
případ je typickým případem, kdy vlastnik věci sám jí použil ve prospěch třetího, nemaje úmyslu jménem jeho jednati, neboť žalobce pohnojil a zoral pozemek~ jak řečeno, ve vlastním ;zájmu, ani netuše, že
pozemek ten převezme jednou žalovaný, a obohaceným je jedině žalovaný, neboť on jediný má z toho prospěch, záležející v tom, že uspořil
svůj vlastní hnůj a práci svou a svých lidí. A na straně žalovaného je
nejen objektivní zisk nýbrž i subjektivní obohacení, ježto se jedná vesměs o úkony, které by žalovaný byl jako pachtýř musil v téže míře
sám provésti. Vlastník Josef B. napróti tomu nemá žádného užitku z této
činnosti žalobcovy, neboť jemu je stejno, zda pohnojil a obdělal pozemek žalobce či žalovaný. žaloba z dúvodu »použití věci ve prospěch
třetího« je ovšem podpůrnou, nemajíc místa tam, kde objektivní právo
obohacení schvaluje neb vrácení věci zvláštním způsobem upravuje.
V tomto případě však vrácení věci zvláštním ustanovením zákonným
přikázáno není a také žádný zvláštní předpis obohacení tohoto druhu
neschvaluje, neboť předpisy jeho nemají na zřeteli případ projednávaný, poněvadž jsou předpisy jednak výjimečnými, jichž obdobně na
případy jiné použíti nelze, jednak sem nespadají, poněvadž žalovaný
jako pachtýř držitelem pozemku není. MMe proto žalobce jen z důvodu
§u 1041 obč. zák. svůj nárok oproti žalovanému uplatňovati. Tomu nebrání ani námitka odvolatele, že žaloba ta je vyloučena proto, poněvadž
žalobce má obligační nárok oproti Josefu B-ovi jako propachtovateli na
splnění smlouvy nebo náhradu škody, neboť obsah obou nárokú je růz-
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ným. Oproti Josefu B-ovi má žalobce nárok na splnění smlouvy nebo
náhradu škody pro neplnění, t. j. navrácení v předešlý stav a není-li to
možným, na odhadnutou škodu (§ 1323 obč. zák.), která může sestávati bud' ze skutečně utrpěné škody neb i z ušlého zisku. Nárok žalobcův oproti žalovanému směřuje však v prvé řadě na vydání věci použité
v jeho prospěch a, není-li to možným, na zaplacení ceny, jakou věc
v době použití měla. Jest tedy nárok žalobcův proti Josefu B-ovi širšího
obsahu nežli nárok proti žalovanému a nelze ze žádného zákonného
ustanovení odvozovati, že onen obligační nárok za B-em vylučuje nárok z §u 1041 obč. zák. oproti žalovanému. Rovněž není odůvodněnou
námitka odvolatele, že může plniti in natura, pokud se týká hnoje. Neboť, jak řečeno, žalobce má oproti obohacenému žalovanému právo žádati vrácení věci in natura (»sie in Natur ...... verlangen«) a nikoliv
plnění in natura, jeho nárok směřuje k vrácení věci in specie a nikoliv
dle druhu. žaloba ta je zejména praktickou tehdy, když domáhání se
věci vlastnickou žalobou je vyloučeno (na př. pro právní překážku spočívající v tom, že věc přešla do nerozlučitelného příslušenství věci
druhé). Nahrazuje tedy tato žaloba v jistém směru žalobu vlastnickou,
která žádá rovněž individuelní vrácení věci; a musí proto podobně, jako
při vlastnické žalobě býti individualita věci zjištěna, COž § 371 obč. zák.
nevylučuje při zastupitelných věcech, dají-li se dle §u 370 obč. zák. popsati. A to je v tomto případě možno, neboť se jedná o určitý zaoraný
hnůj. žalovaný je tedy povinen bud' tento zaoraný hnůj vrátiti nebo za. platiti cenu jeho. Poněvadž prvé není možným, musí platiti cenu hnoje.
N e'j v y š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
Důvody:

Právní závěr soudu odvolacího, že jde o poměr právní, jejž dlužno
- posuzovati podle předpisu §u 1041 obč. zák., odpovídá zjištěnému
skutkovému stavu. žalobce jednal v dobré víře ve v I a s t ním zájmu,
tedy ne v zájmu žalovaného. Tím je použití §u 1037 obč. zák. vyloučeno. žalobce použil v I a s t n í věc i pro žalovaného. »Věcí« je zde
rozuměti věc v nejširším smyslu slova, jako předmět právní vůbec
(sr. §§ 285, 292, 298, 299, 307, 308, 859 obč. zák.), tedy i p r á c i,
rovněž slova »vlastník« je zde použito v nejširším smyslu (srv. § 353
obč. zák.). Při tom nezáleží na tom, zda v I a s t n í k použil s v é
věc i pro obohaceného, či zda jí použil obohacený sám pro sebe, či
někdo třetí pro něho, vždy za stejného skutkového podkladu bude použíti předpisu §u 1041 obě. zák. a nevadí tomu, že jed no t I i v é
případy použití v I a s t n í věci, nebo použití věci samým zkráceným
(§§ 416, 417-419, 420, 331-333, 336 obč. zák. a j. z.) jsou v zákonech upraveny zvlášť a třeba odchylně. Že žalobce použil vlastní věci
ve pro S p ě c h žalovaného, dovodil správně soud odvolací. Jedině
žalovaný má z toho prospěch a je z toho i o b o h a cen. Síly své i svého
hospodářského potahu mohl použíti jinak; neučinil-li tak, sám si zavinil, že prospěch, který zde skutečně byl, nebyl iím využitkován. Ostatně
předpis §u 1041 obč. zák. vyžaduje pouze, by věci bylo použito ku P I os P ě ch u druhého, ne však i jeho obohacení. Správně dovodil též soud
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odvolací, že hnůj zaoraný nelze již vraceti, vydati, a že tedy zaú pří
sluší žalobci náhrada v penězích (cena), právě tak jako za vynaloženou
práci přiměřená odměna (anal. § 1431 obč. zák.). Sr. Mayr-Lehrbuch
des biirgerl. Rechtes 1922 § 431, Ehrenzweig (Pfa!f-Krainz) System
des osterr. allg. Privatrechtes 1920 § 415. Bezdůvodnému dovolání proto
vyhověno nebylo.
čís. 3029.
~yl:1i vymáhající věřitel zmocněn provésti dlužné plněni na útraty
povlnnehd (§ 353 ex. ř.), může povinný sám plnění provésti i po povolení exekuce, dokud vymáhající věřitel s plněnťm nepočal.

(Rozh. ze dne 10. října 1923, Rv II 562/23.)
. Vymáhajícímu věřiteli byla dle §u 353 ex. ř. povolena exekuce pro
narok na provedení oprav na budově, jež provésti bylo dlužníku exekučním titulem uloženo. Dřive ještě, než vymáhající věřitel podjal se
oprav, po~ěři1 dlužník klempířského mistra jich provedením. Tento počal
na bud~ve pra~?vatI, byl však pro zákaz vymáhajícího věřitele nucen,
od pracI upustItI. Podal proto dlužník na vymáhajícího věřitele žalobu,
v mz domahal se soudního výroku, že exekuce. protí němu povolená jest
nepřípustná a že nárok vymáhajícího věřitele z exekučniho titulu zanikl.
S o II d P r v é s t o I i c e žalobu zamitl, o d vol a c í s o II d rozsudek
potvrdil. D ů vod y: Soud prvé stolice správně posoudil věc vysloviv
názor, že žalov~níJ obdrževše povolenÍ' exekuce, byli zmocilě~f k tomu,
by opravy na utraty žalobce sami provedli. Zmocnění to znamená výh.radné zmocnění, tudíž výhradné právo k provedení oprav, v exekučním
Ťltul~ uvedených. Opačný názor odvolatele vedl by k tomu, že by po"mna s!r~?a.mohla kdykoliv práci, vymáhajícím věřitelem započatou,
ba : z vetsl časŤI vykonanou, rušiti a sama dle libovůle vni pokračovati,
ta~ze. by bJl. vYI~áhající. věřite} úplně, závis~ým na vůli povinné strany,
Jez by pInem svych pov111nostI takovym zpusobem mohla prodlužovati
P?~ud se týče ,:něni!i to, co jíž provedl vymáhající věřitel. Vymáhajíc!
ventel Lest v ]lf.lpade ,§u .~~3 Zř~:~llcem při ~ýkonu exekuce. Z toho jest
vIdno, ze pln,em.vymaha]lClln ventelem samym pko orgánem provedení
exekuce nem nIjak závislým od povinné strany, které povolením exekuce ve smyslu §u 353 Jest odňat jakýkoliv vliv a jakékoliv působení
na pr~~edení pln~ní. Zmocněni žalovaných ve smyslu §ú 353 eX .ř. nastalo J~~. povo}.emm. e."e~uc.e a,. pak-li žalovaní prohlásilí, že provedení
oprav JIZ nepnpustI, Jehkoz pravo, provésti opravy, přešlo. na ně, nelze
]lm ,se. sta,:ovlska §u 353 ex. ř. níčeho vytýkati. Nemůže býti o nějakém
vzd~m se zalovanych exekučního nároku žádné řeči, a proto soud prvé
stolIce zcela právem žalobní prosbu zamítL
N e j V Y š š í s o u d vyhověl žalobě potud, že uznal, že povolená
eXekuce jest nepřípustna.
D ů vod y:
~OZ~?~l1U,t~. tohoto spo:u záleží na právním posouzení otázky, zdali
vyrt1aha]lcI ventel, ktery SI vymohl exekuci podle §u 353 ex. ř. a byl

soudem zmocn~n, provésy dlužné ~lně!,í n,a útraty povi~ného, jest k tomutu provedem vyhradne sam opravnen, CI zda povInny ještě po povolení exekuce může býti připuštěn k tomu, by pJnění provedl a zameškané
takto dohonil. Obě nižší stolice odpírají povinnému v tomto období
veškeré oprávnění a pokládají vymáhajícího věřitele jedině a výhrad~ě
za oprávněna, aby plnění na útraty povinného provedl. Zákon této otázky
výslovně neřeší. Přes to však možno jednak vzhle.dem k účelu exekuce
vůbec, jednak na základě jednotlivých všeobecných ustanovení exekučního řádu a přihlížejíc k jiným obdobným případllm na ni ,odpověděti,
ovšem v opačném smyslu, než to číní nižší stolice. Účelem exekučního
řízení jest, donutiti dlužníka k plnění, po případě uskutečniti i proti jeho
vůli nárok věřitelův. Exekuční kroky nemají však také jíti dále, než toho
uspokojení vynláhajícíhO věřitele nezbytně vyžaduje (§ 27 .ex. ř.). Jde-li
o pohledávku peněžitou, není pochyby, že dlužník, proti němuž se exekuce vede, může plniti v každém období exekučního řízení, dokud není
exekuce provedena a skončena. Splnil-li svou povinnost, může žádati
podle §u 40 ex. ř. za zrušení povolené již exekuce. Tento § nemluví
však jen o zaplacení peněžitých pohledávek, nýbrž o uspokojení vymáhajícího věřitele vůbec a sluší jej vztahovati i na jinaká plnění, než peněžit.á. Nelze tedy nahlédnouti, proč by měl býti povinný po povolení
~xek~ce vyloučen z plnění, jde-Ii o jednání ve smyslu §u 353 .ex. ř. T"k
Jde-II na př. o odbřemenění a vymáhající věřitel si vymůže podle §u .353
ex. ř. exekuci a zmocnění, by odbřemeněnÍ provedl na náklad dlužníkův
I~ebude zaji~té překá~ky, by ,povinný dříve, než bude záloha .k tomu'po~
trebna na nem vymozena, sam .odbřemenění provedl. 1 zde nejde o placení .p~hle~ávky vymáhajícímu věřiteli, nýbrž o jinaké plnění,které se
vym~ha.:z~usob~;n v §u 3?3 ex. ř. naznačeným. Odvolací soud pokládá
vym~ha]lclho ,v,;ntele, Jenz Sl vymohl zmocnění, provésti .dlužné plnění
na naklad dluzmka, za orgán ustanovený soudem k výkonu exekuce. Je-li
tO.lllU tak, platIlo by. ~stan~vení ~u 46 ex. ř., že výkonný orgán má od
vykonu exekuce ustatI, Je:h pr?kazáno, že byl vymáhající věřiteluspo
kOJen" a neplyne tedy am z teto vlastnosti vymáhajícího věřitele ja~o
soudne ustanoveného výkonného orgánu jeho výlučné právo za každou
cen~, prováděti ~xekuci a. př:kážeti povinnému v plnění jeho závazku.
SI~sl pr?!o 'pokl~d~t2 povlllneho za, oprávněna, plniti i jinaké závazky,
nez penezlte take Jeste po povolenI exekuce. Ovšem jsou i zde časové
mez~, ve kterýc? může povinný plniti. Ty jsou však dány v každém pří_
pade povah~u V~C,I s~l?e. Tak by ~emohl býti povinný připuštěn k plnění,
kdyby vymaha]IcI ventel s provaděním prací již začal poněvadž ne-'
mohou p~irozeně dva tytéž práce zároveň na témž mísd konati. Obava,
vysl~ven:, .odvo!~clm soudem že by povinná strana mohla kdykoli práci,
č
vy!na~apc'~2. ventelem. zapocatou, rušiti, není odůvodněna, dokud vymaha]I~1 v,entel s lracI ~e:ačal. Zjištěno a také nesporno jest v tomto
sporu,. ze zalov~ny: Jan G. zalobci provedení oprav, k nimž byl povinen,
a .~te:e se proves:1 pokusil, dne 1. července 1922 zamezil, vyzvav klempIrskeh? pomocnrka S-a, žalobcem k provedení oprav pověřeného, aby
oprav ,~ec~ neprov~dl a se .vykhdll,a prohlásiv též písemně, že provedení
k!empIrs.kych pracI na sv;m dome nedovolí. Tím se sice žalovaný nezrekl sveho naroku ze smlru ze dne 3. prosince 1921 mu příslušeficího,
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takže tento nárok žalovaných nezanikl, ovšem žalovaní pozbyli tím pro
tentokráte práva, tento nárok exekučni proti žalobci vymáhati, když
splnění jeho žalobcem sami zabraňují a maří. Je tedy vedení exekuce
pro nárok žalovaných ze smíru za těchto okolností nepřípustné a žaloba
v tomto bodě odůvodněna. Není však odtlvodněna, pokud se domáhá
zároveň výroku, že nárok žalovaných zanikl. Žalovaní nejsou oprávněni,
žalobci v provádění oprav překážeti a mohli by k nové exekuci přikročiti
a v ní pokračovati jen tehdy, kdyby žalobce opravy neprovedl vůbec
nebo způsobem ve smíru uvedeným.
čís.

3030.

duchý závdavek. D ů vod y: Odvolací soud sdilí názor prvniho soudu,
že. tento případ sluší posuzovati podle předpisu občanského zákona,
nesdílí však jeho názoru, že nesplnění smlouvy stalo se jedině vinou
žalovaného. žalobce měl dle §u 903 obč. zák. možnost složiti dluhovaný nedoplatek do půl noci 8. srpna 1922 a to nejen u pokladny, nýbrž
též na jiném místě. žalobce však, naleznuv kancelář zavřenou, odešel,
aniž vyhledal osobu, již by peníze mohly býti složeny v jejím soukromém
bytě s účinkem placení. Ježto se jednalo o peněžitý dluh, byl žalobce
povinen, peníze věřiteli dodati, čehož neučinil. Smlouva nebyla proto
splněna zaviněním obou stran a žalobce má nárok jen na vrácení daného závdavku.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání.

Plniti jest do skončení světelného dne po případě do skončení úředních hodin (§ 903 obč. zák.).
.
(Rozh. ze dne 10.

října

1923, Rv II 579/23.)

[) II v o cl y:

1 když praví se v §u 903 n. zn. obč. zák., že právní následky nepovinnosti nebo právní následky nějakého obmeškání nastávají
teprv uplynutím posledního dne lhůty, není tím daleko ještě řečeno,
že, končí-li astronomicky den teprve o půl noci, že dlužník má právo
platiti také ještě v noci a že mu proto věřitel musí býti právě až do
půlnoci k službám a na jeho zavolání rušiti noční klid. V občanském
životě myslí se pod výrazem »den« ta doba astronomického dne, po
kterou je svěilo, tedy den světelný, v obchodním životě dokonce jen
doba, po kterou obéhody jsou otevřeny, čas obchodní (Geschiiftszeit),
a tak se tedy také musí rozuměti každé smluvní ustanovení lhůty, neboť
jen to odpovídá obvyklosti poctivého právního styku (§ 914 obč. zák.),
byvši, ne ni-li v určitém případě ze zvláštních důvodů nic jiného výslovně ustanoveno, oběma stranami tak chápáno, protože obě rozumí
tomu ve smyslu obecné mluvy, která, ustanovujíc jistý den za den platební, nikdy nemyslí, že se může platiti nebo bude platiti až v noci, nýbrž
vždy jí tane na mysli představa dne světelného, po případě obchodního.
To se dá dokázati také empiricky. Má-li někdo určitou sumu dle smlouvy
nebo nařízení úřadu do uplynutí určité lhůty nebo stanoveného dne složiti k soudu, rozumí se samo sebou, že se myslí ty denní hodiny, po které
je pokladna soudní, pravidelně tedy berní úřad, někdy také soudní peněžnice, otevřena, zkrátka tedy hod i n y ú ř e dní, i jest náhled, jakoby skladatel byl oprávněn po uzavření kasy pokladní úředníky vyhledati i v jich bytě, po případě na ulici neb kdekoli jinde v soukromí
a nutiti je k přijeti peněz, zjevně nemožným. Podobně má se tomu však
í mimo veřejný úřad, pakli-že soukromá pokladna, u níž složeno býti
má, je zařízena na t. zv. úřední (obchodní) hodiny, jako je to bez výc
jimky u bank, spořitelen, záložen a jiných peněžních ústavů, ba vůbec
téměř ve všech obchodech, vyjma snad nejdrobnějšího překupníčk-a na
venkově, jenž nezavírá leda až když se klade večer k spánku. Podobně,
je-li stanoveno, že peníze mají býti složeny toho a toho dne v advokátní
neb notářské kanceláři, myslí se na jisto jen hod i n y k a n cel á ř
s k é, a opět nelze vyhledávati majitele kanceláře nebo zřízence, k při
jímání peněz v ní určeného, někde v soukromí a dokonc<O-R noční době.
Proto lze vhodně poukázati zde také na PředPisY<R)~~~.~~Í1~~ní směsplnění

Žalobce domáhal se žalobou vrácení dvojnásobného závdavku po
rozumu §u 908 obč. zák. tvrdě, že koupil u žalovaného ovoce za 35.000
Kč, na kupní cenu dal závdavkem 2.000 Kč a ku zaplacení nedoplatku
kupní ceny 33.000 Kč poskytnuta mu byla stranou žalovanou lhůta do
3 dnů, t. j. do 8. srpna 1922. Dne 8. srpna 1922 před 5. hodinou odpolední dostavil se k pokladně strany žalované v R., chtěl nedoplatek kupní
ceny zaplatiti, našel však pokladnu uzamčenou a zvěděl, že koupené
jím Ovoce strana žalovaná téhož dne prodala. žádal proto vrácení závdavku v dvojnásobné výši 4.000 Kč s 6% úroky ode dne 8. srpna 1922.
žalovaný namítal, že žalobce vydražil ovoce ve veřejné dražbě a složil
obnos 2.000 Kč jako jistotu pro případnou škodu, která na ovoci vzejde.
Ku zapravení nedoplatku poskytnuta mu byla lhůta na den 5., 6. a 7.
srpna 1922. Přes to čekala strana žalovaná dne 8. srpna 1922 až do
5 hodin odpoledne, do které doby jsou úřední hodiny v úřadovnách žalovaného. žalobce dne 8. srpna kupní ceny platit nebyl a ovoce jím koupené bylo proto znovu prodáno dne 10. srpna 1922 a to za 33.000 Kč
a škoda nedodržením smlouvy žalobcem 2.000 Kč hrazena jistotou jim
složenou. S o udp r v é s tol i c e žalobě vyhověl v podstatě z těchto
ú vah: Po rozumu §u 902 obč. zák. končila žalobci lhůta k plnění dne
8. srpna 1922 o půlnoci. I kdyby byl upozorňoval žalobce tajemník
Antonín S., že mají u nich kancelářské hodiny do 4 hodin odpoledne
a bylo také v místnostech kancelářských vyvěšeno, že úřední hodiny
v úřadovnách žalovaného jsou do 4 hodin odpoledne, jsou okolnosti ty
bez významu, když strana žalovaná neujednala se žalobcem hódinu tu
jako lhůtu konečnou ku plnění. Kdyby byla strana žalovaná na určitý
termin hodinový a přesnou hodinu úřední kladla důraz a do té hodiny
by byla chtěla smlouvu míti splněnu, byla by to se žalobcem ujednala,
O vyvěšení vyhlášky o úředních hodinách dokázáno není, že přišla žalobci k vědomosti a nelze míti spolehlivě též za prokázáno, že Antonín
S. žalobce na to upozorňoval, že mají kancelářské hodiny do 4 hodin
odpoledne. Nesplnil-li tedy žalobce dne 8. srpna 1922, nelze říci, že se
tak stalo jeho vinou. O d vol a c í s o tl d přiznal žalobci pouze jedno-
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nek, ba i o doručování, jež se musí díti rovněž za světla) v době, kdy
kancelář. závod, po případě byt jsou přístupny a při němž, má-li se
státi v noci, třeba zvláštniho povolení (§ 100, 3 a § 101 c.ř.s.). K tomu
ustanovuje § 45 jedno ř., které hodiny v které roční době platí za hodiny
noční, kteréhož ustanovení bylo užito v soudní praxi též i v hmotně
právních otázkách, na př., ustanoveno-li ve smlouvě o zřízení služebnosti, že se průchod služebnou brankou nebo dvorem povoluje jen
v denní době, aniž by doba tato byla stanovena. V projednávaném pří
padě nepřijde však na den světelný, neboť jak všeobecně známo, i velkostatky jsou zařízeny se svými pokladnami na úřední hodiny, což je neodbytný sociální požadavek vůči jich úřednictvu, a tu se rozumí samo
sebou, že, má-li který plat vykonán býti u takové pokladny, musí vykonán býti v jejích úředních hodinách, o nichž informovati se jest věcí
plátce. V tomto případě byl plátci (žalobci) dokonce vydán listek ze
dne 5. srpna 1922, kde se výslovně praví, že peníze, o něž jde, musí býti
složeny v stanovené lhůtě do 8. srpna t. r. u p o k I a dny velkostatku
v R. Měl se tedy žalobce zavčas ínformovati, že úřední hodiny u pokladny té končí o 4. hodině odpoledne, čehož se mohl dočísti i v návěští v místnostech kancelářských dle zjištění nižších stolic vyvěšeném.
Musí si tedy sám přičísti, když IhMu platební zmeškal, a nemůže secHiti
ukřivděn, když z toho, z čeho mu nenáleželo nic, dostal aspoň polovici.
čís.

3031.

Přípustnost pořadu práva pro žalobu horníka na podnikatele hor
o náhradu škody z důvodu, že, ač byl členem závodní rady, byl propuštěn bez souhlasu hornického rozhodčího soudu.

(Rozh. ze dne 12.

října

1923, Rv I 496/23.)

Žalobě horníka na těžařstvo o náhradu škody, jež mu vznikla tím,
že byl propuštěn bez souhlasu rozhodčího soudu, bylo vyhověno s o u d Y
vše c h tři s t o I i c, N e j vy Š š í 111 S o ude m z těchto
důvodů:

Dovoláni, v němž jest uplatňován toliko dovolací důvod §u .503 čís. 4
c. ř. s. neni opodstatněno. Odvolací soud správně vyslovil, že žalobce
nedomáhá se splnění smlouvy pracovní, nýbrž náhrady škody, způso
bené mu žalovaným tím, že ho předčasně a tedy protiprávně z práce
vypověděl. Že se z tohoto důvodu uplatňované nároky z části kryjí s nároky, které žalobci příslušely dle smlouvy, jest náhodou, zde nerozhodující. Jde zřejmě o náhradní nárok ve smyslu §u 1295 obč. zák., jenž
nerozeznává, zda nastala škoda porušením smluvní povinnosti či beze
vztahu k smlouvě, ba naopak oba tyto případy výslovně klade sobě na
roveň. Dle §u 1338 obč. zák. jest se práva na náhradu Škody z p r av i d I a domáhati jako každého jiného pdva soukromého přcd řádným
soudem. Z toho plyne, že řádné soudy o takových právech nerozhodují
jen tam, kde zákon činí výjimku. Takovou výjimku však zákony, zde

jedině

v úvahu přicházející ze dne 25. února 1920, čís. 144 sb. z. a n.
o závodních a revírních radách při hornictví a ze dne 25. února 1920
čís. 145 sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy, pokud
se týče nařízení vlády republiky Československé ze dne 13. července
1920 čís. 434 sb. Z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 25. února 1920,
čís. i 44 sb, z. a n., n e o b s a huj í. Jde o případ propuštění dělníka,
kterí' byl členem závodní rady.~ři propuštění dělníka má dle ~u 2 čís. 6
zákona ze dne 25. února 1920, C1S. 144 sb. Z. a n. s pol u P u s Obl t 1
závodní rada. Toto spolupůsobení spočívá dle shora zmíněného prováděcího nařízení v tom, že vyjmouc případ §u 202 hom. zák., který zde
v úvahu nepřichází, jest ku propuštění z trestu (bez výpovědi) zapotřebí souhlasu závodní rady, v jiných případech propuštění (s výpovědí) předcházející porady závodní rady, která podá posudek o tom,
jak propuštění provésti. Jde-li však o člena závodní rady, jest dle §u 11
shora uvedeného zákona vyjmouc případ tam uvedený a zde rovněž
v úvahu nepřicházející, zapotřebí ve všech případech souhlasu rozhodčího soudu hornického (viz též § 9 prov. nař. čís. 434 z roku 1920
k §u 11 zákona ze dne 25. února 1920, čís. 144 sb. Z. a n.). Dle téhož
prováděcího nařízení k §u 2 čís. 6 odstavec čtvrtý přísluší v případech
propuštění (s výpovědí) ze služby propuštěnému právo dovolávati se
závodní rady, a, byl-li jejím členem, jak tomu jest v tomto případě, rozhodčího soudu. Vyjmouc tento případ jest působnost rozhodčích soudů
hornických ohraničena v §u 2 zákona ze dne 25. února 1920, čís. 145
,b. Z. a n., dle kterého k ní náleží rozhodovati s konečnou platností
o o d vol á n í z výroků: a) závodních rad ve mzdových a platových
věcech, v disciplinárních stížnostních věcech, o propuštění (§ 2 zák.
o závodních radách), b) revírních rad ve sporech mezi závodní správou
a závodní radou (§ 19 cit. zák.). O žádný z těchto posléz uvedených
případů se v tomto případě nejedná, neboť rozhodčí soud hornický
nerozhodl zde jako o d vol a c í stolice o výroku závodní rady, které
zde hledíc k §u 11 zákona čís. 144/20 nepřísluší rozhodovati, nýbrž dle
žalobního přednesu (§ 396 C. ř. s.) 've smyslu §u 11 zákona ze dne
25. únOra 1920, čís. 144 sb. Z. a n., pokud se týče prováděcího nařízení
ze dne 13. července 1920 čís. 434 sb. Z. a n. o stížnosti žalobcově v pří
čině jeho propuštění závodem jako stolice p r v n í s platností ovšem
konečnou, že propuštění se stalo předčasně a že tedy není po pravu.
Toto rozhodnutí rozhodčího soudu nahražuje jeho výrok, potřebný dle
§u 11 zákona čís. 144/1920, dle něhož člen závodní rady může za svého
úřadování býti propuštěn ze služby jen za souhlasu rozhodčího soudu.
Že by rozhodčí soud hornický v takovémto případě byl povolán, rozhodovati také o případných soukromoprávních nárocích dělníka - zároveň člena závodní rady předčasně a tedy proti právu propuštěného,
zákony zde v úvahu přicházející nestanoví a není tudíž zřetelem k tomu,
co shora jest uvedeno, žádných pochybností, že právní stanovisko, zaujaté odvolacím soudem jest správné a že pořad práva v tomto případě
jest přípustným. K vývodům dovolacím, pokud nejsou vyřízel1y již tím,
co právě bylo uvedeno, se ještě podotýká: Že se takové dělení oboru
působnosti již s ohledem na procesní hospodár.nost nedoporučuje, mohlo
by přijíti snad· v úvahu pro zákonodárce, nikoliv však pro soudce. jen
Civilní rozhodnuti V.
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I~imochodem poukazuje se k tomu, že toto dělení není v platném právu
nrčím neobvyklým (§ 393 c. ř. s., § 11 zákona ze dne 23. prosince 1917,
čís. 501 ř. zák. a j.). Také z ustanovení §u 14 zákona o hornických rozhodčích soudech nemůže dovolatel ničeho pro sebe vyvozovati, neboť
z toho, že dle uvedeného paragrafu rozsudky rozhodčího soudu hornického vykonávají se bud' soudní exekucí nebo podle potřeby správními
úřady, nijak neplyne, že jsou výroky rozhodčího soudu, nehodíce se
k exekuci, prostě nepřípustny. Znáť i civilní soudní řád takové rozsudky(§ 228, 393 c. ř. s.) přes to, že jsou rozsudky řádných občanských
soudů z pravidla exekučními tituly. Poukazuje na § 4 zákona ze dne
27. listopadu 1896, čís. 218 ř. zák. o zavedení živnostenských soudů,
jenž odkazuje spory o náhradních nárocích z pracovního poměru na živnostenské soudy, přehlíží dovolatel, že v úvodu uvedené zákony čís. 144
a 145 sb. z. a n. z roku 1920 takového ustanovení právě neobsahují.
Tvrzením, že rozhodnutí rozhodčích soudů hornických pro řádné soudy
nejsou vížícími, netřeba se zde zabývati, neboť napadený rozsudek
z této zásady nevychází, nýbrž poukazuje toliko na podporu správnosti
~vého ~,ínění, že pořad práva je přípustným a to docela správně k tomu,
ze take Jmenované rozhodčí soudy, odmítajíce svou příslušnost, vykládají zákon stejně. Poukazuje-li dovolatel posléz k tomu, že krajsk{,
soud v Mostě v jiném stejném případě rozhodl opačně, jest to skuteČ
nost naprosto nerozhodná a byla by, kdyby byla pravdivou, předpoklá
dajíc ovšem, že šlo o propuštěného člena z á vod n í rady v době jeho
funkce jako takového, jen důkazem toho, že v onom jiném případě nebylo rozhodnuto správně. Dle toho jest dovolání nedůvodno a nebylo
mu tudíž vyhověno.

čís.

3032.

• Zní:1i exekuční titul na plněni, nastanou-Ii jisté skutečnosti, jest skutecnosb ty prokázati v exekučnlm návrhu veřejnými nebo veřejně ově
řenými listinami.
(Rozh. ze dne 16.

""

října

1923, R I 707/23.)

Na základě smíru ze dne 19. dubna 1923 vedla vymáhající věřitelka
na dlužnici exekuci pro 666 Kč 66 h. S o udp r v é s t o I i ce exekucl povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. O ů vod y:
Smrrem ze dne 19. dubna 1923 zavázala se povinná strana, že straně
vy~áhající veškeré touto jí dodané zboží do 8 dnů na její útraty vrátí
a, ze pokud tomuto svému závazku nevyhoví, jest povinna za nevrácené zboží fakturovanou cenu kupní do 8 dnů po oznámení zaplatili.
Nyní tvrdí vymáhající strana v exekučním návrhu, že strana povinná
nevrátila zboží v účtované ceně 1077 Kč 86 h, což prý jí dopisem oznámila, a odčítá výlohy Z2 železniční dopravu zboží, odvolávajíc se na
nákladní listy, dokladů však nepřikládá. Toto ničím nedoložené tvrzení
ku povolení exekuce naprosto nestačí, nebofnení vyhověno předpisu
§u 7 ex. ř., který nařizuje, že z titulu exekučního mUsí býti také předmět,
způsob, rozsah a Čas dlužného plnění zřejmým, čehož zde není, pročež

dle druhého odstavce cit. paragrafu měl býti rozsah dlužného plnění,
jakož i ta okolnost, že lhůta ku vrácení zboží daná pokud se týče další
lhůta osmidenní v odstavci čtvrtém smíru vytčená uplynula, veřejnou
nebo veřejně ověřenou listinou prokázána.
N e j v y Š š í s o u d . nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Dle obsahu odstavce čtvrtého smíru ze dne 19. dubna 1923 nastává
závazek povinné zapl.atiti :;a sch~zející zbOŽÍ !akturovanou, kupnJ cen~
do 8 dní po oznámen!. V dusledclch toho, kdyz strana vymahaJlcI tvrdl,
že ve zbOŽÍ, jí povinnou vráceném schází zboží ve fakturované ceně
1077 Kč 86 h a že proto povinná má zaplatiti jí po odečtení nákladů
železniční dopravy 411 Kč 20 h, částku 666 Kč 66 h, o čemž prý povínnou dopísem ze dne 4. května 19Q3 zpravila, jest po rozumu §tí 7
odstavec druhý ex. ř. povinna, by tyto, jí tvrzené z exekučního titulu
samého nevyplývající skutečnosti veřejnou nebo veřejně ověřenou listinou prokázala. Vymáhající věřitelka v dovolacím rekursu sama připouští,
že této své povinnosti nedostála, tvrdíc, že k tomu není povinna, poněvadž prý jde zde o pouhé vyúčtování, které jest ínterní věcí stran a
které veřejnými nebo veřejně ověřenými listinami vůbec se nedá prokázati. Názoru tomu nelze při svědčiti, neboť skutečnost, že nebylo vráceno zboží všecko, nýbrž že scházelo zboží ve fakturované ceně 1077 Kč
86 h není zajisté pouhým účtod.ním a z exekučního tituliI samého zřejmo
není. Totéž platí o skutečnosti, že náklad zpětné železniční dopravy
činil 411 Kč 20 h a že 8denní lhůta od oznámení, jak v exekučním titulu
jest ustanovena, již uplynula. Tvrzení stěžovatelky, že povinná svénámitky proti povolené exekuci jedině žalobou dle §u 36 ex. ř. uplatniti
může, není v tomto případě rovněž správným. jeví se proto napadené
usnesení, kterým z těchto důvodů návrh vymáhající věřitelky na povolení mobilární exekuce k vydobytí pohledávky 666 Kč 66 h byl zamítnut,
stavu věci a zákonu odpovídajícím a dovolací stížnost proti němu podaná neodůvodněnou.

Cís. 3033.
Přerušení valutových spofŮ (nařízeni ze dne 22. prosince 1922, čís.
377 sb. z. a n.).
Do usnesení, jimž byl zamítnut návrh na přerušení valutového sporu,
jest přípustným samostatný rekurs. Nepodán-li včas, nelze si do zamítnutí návrhu stěžovati teprve v opravném prostředku do rozsudku.
ŘÍZeni jest přerušiti, je-Ii ve sporu slÍčastněna vídeňská ústředna,
třebas měla v tuzemsku filiálku.

(Rozh. ze dne 16.

října

1923, R I 828/23.)

žalobě pražské banky na pražskou filiálku vídeňské banky p r 0c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. O d vol a c í s o u d I. odmítl
rekurs žalované do usnesení prvého soudu, jímž byl zamítnut její návrh
100'
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na přerušení řízení; ll. nevyhověl návrhu žalované, by spor byl pře
rušen dle předpisů o přerušení valutových SPOrll, III. vyhověl však odvolání žalované, zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu,
by, vyčkaje pravomoci, jí znovu projednal a rozhodl. Ad I. a II. uvedl
v d ů vod ech: Ku č. I.: Žalovaná v odvoláIií tvrdí, že svůj návrh na
přerušení řízení znovu vznáší ve formě rekursu, spojeného s odvoláním,
neuvádí však určitě, proti kterému usnesení soudu prvé stolice, zda rekurs ten směřuje proti onomu ze dne 24. listopadu 1921 Cg 129lj20-17
či onomu ze dne 20. března 1922 č. j. Cg I 29,1/20-20. Avšak nechť rekurs ten vykládá se jakkoliv, jest vůbec opozděn a musil proto býti od-

i i

mítnut. Ku č. II.: Návrh ten není vůbec odůvodněn, neboť žalována jest
filiálka v Praze, podle nař. vlády ze dne 22. prosince 1922 čís. 377 sb.
z. a n. sluší žalovanou filiálku považovati za tuzemskou firmu a tedy
dlužnici československou, tak že dle §u 1 zákona ze dne 30. června 1922
čís. 207 sb. z. a n. sporná pohledávka nepodléhá tomuto zákonu.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalované do odstavce I. napadeného usnesení, vyhověl však rekursu žalované do odstavce II. napadeného ';snesení, tento odstavec a v důsledku toho též odstavec III. napadeného usnesení zrušil, a odvolacímu soudu uložil, by v těch směrech
znovu jednal a rozhodl.
Důvody:

""

Mylným jest názor žalované, že nemohla z v I á š t ním rekursem odporovati usnesení prvého soudu ze dne 20. března 1922, jímž byl
zamítnut její návrh, by řízení bylo přerušeno dle nařízení ze dne 21.
dubna 1921 čís. 173 sb. z. a n., a že mohla tudíž podle §u 515 c. ř. s.
spojiti rekurs do tohoto usnesení s odvoláním z rozsudku procesního
soudu. Kdyby šlo o přerušení dle §§ 190 a násl. c. ř. s. byl by dle druhého odstavce §u 192 c. ř. s. vyloučen býval jakýkoliv opravný prostředek proti usnesení, jímž odepřeno přerušení řízení. Ježto však pře
rušení sporného řízení po rOzumu nařízení ze dne 21. dubna 1921 čís.
173 sb. z. a n. (jehož platnost byla prodloužena a doplněna nařízeními
ze dne 19. prosince 1921 čís. 472 a ze dne 22. prosince 1922 čís. 377
sb. z. a n.), jsouc zvláštním způsobem přerušení, nespadá pod ustanovení §§ 190 a násl. c. ř. s., příslušel žalované dle zásady, vyslovené
v §u 514 c. ř. s. s a m o s t a t n Ý rekurs do usnesení, zamítajícího návrh na přerušení sporného řízení, ovšem jen ve lhůtě čtrnáctidenní
(§ 521 c. ř. s.). Žalovaná v této lhůtě nepodala rekursu, usnesení nabylo vůči ní mocí práva, a proto nemohla sí teprve v odvolacím spisu
stěžovati do zamítnutí návrhu na přerušení řízení. Právem odmítl soud
druhé stolice rekurs jako opozděný, a pokud žalovaná napadá příslušný
odstavec I. usnesení odvolacího soudu nyní rekursem, jest tento bezdůvodným a nebylo mu vyhověno.
Naproti tomu nelze upříti oprávněnosti rekursu žalované do
odstavce ll. usnesení odvolacího soudu, jímž byl zamítnut její návrh na
přerušení, opakovaný pří odvolacím líčenÍ. Z toho, že jest ž a lov á na
pražská odbočka vídeňské banky M., neplyne ještě beze všeho nepří
pustnost přerušení sporného řízení po rozumu zmíněných nařízení.

v §u

1 nařízení ze dne 22. prosínce 1922 čís. 377 sb. z. a n. neklade se
váha na to, zda jest ž a lov á n a odbočka čí hlavní závod, nýbrž rozhodujícím jest, zda jde o po hle d á v k u ne bod I u h odbočky či
hlavního závodu. Srovná-li se toto pozdější ustanovení s dřívějšímí
předpísy §u 1 (3) zákona ze dne 30. června 1922 čís. 207 sb. z. a n.,
že »tuzemské odbočky peněžních ústavů cizozemských pokládají se za
věřítele nebo dlužníky tuzemské«, a §u 1 (2) nařízení ze dne 7. srpna
1922 čís. 265 sb. z. a n., že »tuzemské odbočky peněžních ústavů, jichž
hlav~í sídlo bylo dne 26. února 1919 v cizině, pokládají se za ústavy
tuzemské,« jest patrno, že tyto předpisy mají na mysJi jen přít:ady, kde
běží o p o hle d á v k y n e bod I u h y tuzemske o d b o c k y, mkoli však případy, ve kterých jde o pohledávky nebo dluhy c i z o z e m- '
s k é h o h I a v n í h o z á vod u. V takových případech musí, jsou-li
splněny ostatní podmínky nařízení ze dne 21. dubna 1921 čís. 173 sb.
z. a n. sporné řízení býti přerušeno. žalovaná stojí ve sporu na stanovisku že - alespoň částečně, co do částek, pocházejících z lombardu
dluhdpisů válečných půjček, provedeného prý zcela bezúplatně z P?uh~
ochoty, nikoliv jako obchod, a z obstaraneho mkasa, jde o p r 1 m y
d I II h v í d eň s k é úst ř e dny, nikoliv o její dluh, přes to, že byly
přísluŠné částky žalobkyní připsány ~ dobru na běž~ém ~čtu, ved:n~m
u pražské odbočky, poněvadž se pry tak stalo jen uče.tmcky, a~1Z tt:n
bylo co změněno na podstatě pohledáv~y a ;lluh;t, ted>:: 1 n~ o~obe dl;lZ. níka. Z toho jest patrno, že v tomto pnpade otazka prerusem sporneho
řízení těsně a nerozlučně souvisí s věcí hlavní, ježto, kdyby bylo správným tvrzení žalované, alespoň částečně by t;Jusi!o ~astati přerušení.
Má-li býti správně rozhodnuto o návrhl! na, prerusem, nut~o. tedy projednati hlavní věc alespoň potud, by zjednan byl dostatecny a spolehlivý podklad pro úsudek, zda, po případě do jaké m~y, jde o d!uh ~í~
deňské ústředny M., zda, po případě pokud, dluzno tedy prerusltt
řízení. Odvolací soud nemůže se tedy vyhnouti řešení otázky, zda, po'
případě do jaké míry jde o dluh vídeňské ústředny; Prot? pochybí}, od~
byv návrh na přerušení řízení poukazem na to, ze dlu~n? povazoval!
žalovanou odbočku za tuzemský ústav a t e d y za dluzl11cl českoslo
venskou.
čís.

3034.

Odpor proti předpisu pojišťovacích příspěvků úrazové pojišťovny
dělnické ve smyslu §u 23 úraz. zák. není důvodem, by odloženo bylo
pokračování v exekuci vedené k vydobytí pojišťovacích příspěvků ..
(Rozh. ze dne 16. října 1923, R I 868/23.)
Dlužník žádal, by odloženo bylo

pokračování

v exekuci ku vydobytí

pojišťovacích příspěvků úrazové pojišťovny dělnické, tvrdě, že. podal

do předpisu odpor. Ex e k u ční s o u d odklad povohl, rekursl11 soud
návrh na odklad zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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o ů vod y:
, Dlu,žník.~~dal za ,od.klad exekuce z toho důvodu, že proti předpisu
urazove pO]1stovny dell11cké podal včas rekurs. Nehledě k tomu, že toto
tvrzení předloženým podacím lístkem poštovnim nijak osvědčeno není
a že není z něho zřejmo, zda jde o odpor protí zjištění pojíšťovacíh~
příspěvku ve smyslu §u 23 úraz. zák., není zde žádného důvodu odkladu exekuce podle §u 42 ex. ř.; neboť odpor proti zjištění pojišťova
cích příspěvků nemá podle §u 23 cit. zák. účinku odkladného a není
ta.ké tv:~eno a~i ~sv~dčeno, že by byly vzneseny proti předpisu Úfazovych pnspěvku nanl1tky ve smyslu §u 35 ex. ř. Názor, že odpor podle
~u 2~ úraz. zá,~' net?~ ÚČi~lk.u odkladného jen, jde-li o zahájení exekuce,
ze vsak mu pnznatI Jest učmek odkládací proti pokračování v exekuci'
zejména proti výkonu dražby, nemá v zákoně opory, neboť § 23 cit:
zák. takového rozdílu nečinÍ.
čís.

3035.

úmluva »splatno a žalovatelno« v místě, kdež jest sidlo okresního
soudu, znamená jen přesun mistní, nikoliv též věcné příslušnosti.
(Rozh. ze dne 16. října 1923, R I 872/23.)
žalobu na zaplacení kupní ceny 114.979 Kč zadal žalobce u okresní~o vso~du ".e Dvoře Králové, opíraje se co do příslušnosti o doložku

'ii
';'

:!

uzaverneho hstu: »splatno a žalovatelno ve Dvoře Králové«. Námitku
mí~tní a věcné nepříslu~nosti ~ o udp r v é s t o I i c e usnesením poJatym do rozsudku ZatTIltl, maje za to, že onou doložkou podrobily se
str~ny dle §u 104 J. ~. ~kresl11mu soudu .ve Dvoře Králové, kdyžtě jest
znamo, ze v tomto meste Jest pouze okresní soud. O d vol a c í s o u d
vyhověl námitce. nepříslušnosti, zrušil napadený rozsudek a přikázal
věc k nové,mu projed!,ání soudu po zákonu příslušnému, vyhradiv pra".o~noc. O u v o d y: Zalobcc založil příslušnost na doložce uzávěrného
hsm: »splatno a žalovatelno ve Dvoře Králové«, maje za to, že se tím
strany dle §u 104 J. n. podrobily příslušností tohoto okresního soudu.
Dle .§~ 104 j. n. mohou se strany výslovnou úmluvou podrobiti pravol11?CI jedn"oho .nebo několika soudů prvé stolice jmenovitě uvedených.
Za~ovn ".Yzad~J? tedy výslovnou úmluvu a jde nyní o to, zda podpisem
uzav;rneh~ hSTU, obsahujícího onu doložku, se taková úmluva stala.
J( otazce teto nelze při svědčiti. Doslov doložky >>splatno a žalovatelno«
Vl hranIl se v obchodním světě a jest ho na fakturách používáno k tomu
Cll!, by se vyjádřilo, že jest platiti na určitém místě a že na témž místě
12e z obchodu žalovati. Doložka talo slouží všeobecně k zalOžení t. zv.
fakturovéhov sudiště dle §u 88, odstavec druhý j. n., při čemž vychází
se z tOvho" zevto ut? d?l?žkou nva faktuře mění se pouze místní přís!uš~
n?,st, ~e~na vsak zustava nedotcena. Není-li tedy na místě placení věcně
p:~slu~neho soudu, jest opodstatněna místní příslušnost. onoho věcně
p~lslu~ného so~du, jemuž by žalovaný podléhal, kdyby bydlel ve splništi.
Pn vykladu vule stran jest· vzíti zřetel na zvvklosti obchodního života

(čl. ~78, 279 obch· zák., § 863 obč. zák.). Z uve~eného významu dov
ložky: »splatno a zalovatelno« nelze vyvozovalI, ze by tento stručný
záznam, jehož obchodníci obyčejně na fakturách používají ku změně
místní příslušnosti, měl býti považován za výslovnou úmluvu o změně
příslušnosti věcné. Neníť záznam ten dosti jasným, by mohla býti z něho
vyvozována výslovná úmluva. Má proto odvolací soud za to, vzav při
zkoumání pravé vůle stran zřetel na okolnosti shora uvedené, že smluvníci při uzávěrce neměli úmyslu, podvoliti se pro rozepři o 114.979 Kč
okresnímu soudu (okresnímu soudu ve Dvoře Králové).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo námitce nepříslušnosti vya věc přikázána příslušnému soudu k novému projednání a rozhodnutí, odpovídá stavu věci i zákonu a stačí poukázati na jeho dů
vody, jež vývody dovolacího rekursu nebyly vyvráceny. Odvolací soud
zejména správně vystihl, a z významu doložky >>splatno a žalovatelno
v ..... « případně odůvodnil, že vůle stran zřejmě nesměřovala k tomu,
by spory z uzávěrky ze dne 18. května 1922 bez ohledu na hodnotu
předmětu sporu projednávány byly u okresního soudu ve Dvoře Králové n. L., nýbrž že doložka »splatno a žalovatelno ve Dvoře Králové
n. L.« měla pouze len význam, že má nastati změna m i s t n í přísluš
nosti, aniž by se· však při tom žalovaná strana podrobila příslušnosti
soudu věc n ě ne pří s I u š n é h o, jakým v tomto případě jest onen
okresní soud. Uvedená doložka má zde tedy pouze ten účinek, že nastává místní příslušnost věcně příslušného soudu, jemuž by žalovaná
podléhala, kdyby měla své obecné sudiště v místě plnění, t. j. ve Dvoře
Králové n. L.
hověno

Čís.

3036.

Předpisu §u 18 vyr. ř. dlužno z moci úřední dbáti bez ohledu k tomu,
zda vyrovnávací řízení bylo proti solidárním dlužníkum zahájeno spo'
lečným jich návrhem a provádí se společně, či zda 1< saniostatnému návrhu provádí se proti každému z nich zvlášť.
Vadnost řízení v prvé stolici nelze již napraviti poukazem opravné
stolice k jeho doplnění, bylo-Ii by doplnění řízení v pravdě zahájením
nového řízení a uplynula-li již 90denní lhUta §u 56 čís. 1 vyr. ř.
Ustanovení vyrovnávacího návrhu, že při dlužníkově prodlení v zapravování splátek oživnou v plném rozsahu pouze pohledávky těch vě,
řitelu, ohledně nichž lhuta nebyla doidržena, níkoliv však i věřitelu,
kteří správně obdrželi vyrovnávací splátky, příčí se §u 46 vyr. ř.

(Rozh. ze dne 16.

října

1923, Rl 881/23.)

Rek u r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu, jímž bylo potvrzeno vyrovnání manželů W -ových a zastavil vyrovnací řízení. O ů vody: Manželé Karel a Marie W-ovi uvedli již ve svém návrhu na za-
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vedení řízení vyrovnacího, že jsou spoluvlastníky statku Nový Dvůr
v K., domu čís. p. 164 v N. a domu čp. 582 v P. a že Marie W-ová sama
jest vlastnicí vily Mařenky v Z. a spoluvlastnicí domu čp. 622 v P., a
ze seznamu přihlášek jest patrno, že také dluhy manželů těch nejsou
stejné. Náleželo tedy manželům těm dle §u 2 vyr. ř., aby každý z nich
předložil úplný seznam svého jmění a svých dluhů a, ježto nejsou spolu
sjednoceni v nějaké právnické osobě, by každý z nich předložil návrh
vyrovnací, odpovídající předpisu §u 3 odstavec (2) vyr. ř. Těmto zákonným předpisům nevyhovuje ani potvrzené vyrovnání aní návrh a
proto bylo napadené usnesení zrušeno a řízení vyrovnací dle §u 56 čís.
2 vyr. ř. zastaveno. (Glaser-Unger n. ř. 7696, rozh. ze dne 7. prosince
1915, R Vl 175jI5.)
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu dlužníkil.
Důvody:

Usnesení soudu rekursního vyhovuje věci i zákonu; vývody dovolacího rekursu nejsou způsobilé, by přivodily jeho změnu nebo zrušenÍ.
Ani- z vyrovnacího návrhu dlužníků a ze seznamu jmění, jimi předlože
ného, ani z přihlášek věřitelských, ani ze zpráv vyrovnávacího správce,
ze seznamu přihlášek a z usnesení zemského civilního soudu, jímž bylo
vyrovnání potvrzeno, nelze spolehlivě seznati, které dluhy jsou pouze
dluhy Karla W-a, pokud se týče Marie W-ové, které jsou jejich společ
nými solidárními dluhy a které jsou polovicí nebo jiným a kterým poměrným dílem dluhy každého z obou manželů W-ových. Zdali a jak byl
vzat zřetel na ustanovení §u 18 vyr. ř., podle něhož při solidárních dluzích mohou věřitelé uplatňovati celou pohledávku proti každému dlužníku, nacházejícímu se v řízení vyrovnávacím, tedy zde proti Karlu
W-ovi i proti jeho manželce, nelze ze spisů seznati; následkem toho
není také zřejmo, zdali vyrovnací kvota, věřitelům nabídnutá, dosahUje
při solidárních dluzích u každého z obou dlužníků oné výše, kterou nařizuje druhý odstavec §u 3 vyr. ř. Dlužníci projevují v dovolacím rekursu mínění, že předpisu §u 18 vyr. ř. nelze zde užiti proto, poněvadž
vyrovnací řízení nebylo vedeno pro každého z nich zvláště, nýbrž vedeno bylo pro oba společně na základě společného vyrovnacího návrhu. Tento společný návrh a provedené řízení prvého soudu nevyhovují však zákonu, poněvadž neposkytují potřebného základu pro užití
§u 18 vyr. ř., který nerozeznává, zdali solidárně ručící dlužníci podali
jediný společný vyrovnací návrh, či zdali každý z nich podal návrh
zvláštnÍ. V dovolacím rekursu projevené mínění, že ustanovení §u 18
nelze užíti, jest mylné, vycházejíc z mylného předpokladu, žeužití §u 18
řídí se podle formy vyrovnacího návrhu a vyrovnacího řízení; vzhledem
na to, že § 18 obsahuje právo velící, jemuž dlužníci povinni jsou se
podrobiti a jehož v řízení vyrovnávacím dlužno dbáti, měl první soud
na předpis tohoto §u 18 vzíti zřetel. Někteří věřitelé uvedli výslovně ve
svých přihláškách, že oba manželé W -ovi dluhují jim přihlášenou pohledávku solidárně; soud prvé stolíce byl tedy povinen, zjistiti, zdali a
pokud jde o závazky solidární, zdali a pokud tí kteří věřitelé uplatňují
své pohledávky podle §u 18 a zdali u nich není porušeno ustanovení

§u 3 (2) vyr. ř. o nejnižší vyrovnací kvotě. Pokud jde o aktiva vyrovnávajících se dlužníků, tvrdí tito ve svém dovolacím rekursu, že umluvili spolu společenství statků podle §u 1233 obč. zák. a že za vyrovnacího řízení nebylo o tom pochybností; avšak ze spisů soudních nikterak
to nevysvítá; naopak jsou tam uvedena aktíva dílem jako společná a
dílem jako výhradné vlastníctví jednoho nebo druhého dlužníka. Zdali
a pokud nynější tvrzení dlužníků o jejich úmluvě podle §u 1233 obč.
zák. jest správné a jaký vliv by tedy mělo na posouzení majetkových
poměrů každého z nich, není známo, ale podle §u 63 (2) vyr. ř. a
§u 176 (1) konk. ř. byli dlužníci opr~v.něni, tuto,.no.;',otu. uV,ésti v do,:olacím rekursu a měl by tedy vzat bylI na 111 pnmereny zretel. Z teto
úvahy plyne, že spisy neposkytují spolehlivého přehledu a náležité jasnosti o jmění a dluzích každého z obou manželů W-ových, ač podle uvedených již §§ 18 a 3, jakož i podle §§ 1 a 2 vyr. ř. jest to nutno. Následkem uvedené vady řízení nelze též posouditi, zdali většina věřitelů, při
hlasování přítomných a k němu oprávněných, souhlasila s vyrovnacím
návrhem každého z obou dlužníků a zdali úhrnná suma pohledávek
souhlasících věřitelů činí aspoň tři čtvrtě úhrnné sumy všech, u toho
kterého z obou dlužníků k hlasování opravňujících pohledávek, jak to
výslovně žádá § 42 vyr. ř. Řízení prvého soudu je tudíž vadné podle
§ 50 čís. 2 vyr. ř. Vada tato nemůže býti napravena; náprava mohla by
se totiž státi jen doplněním řízení prvé soudní stolice, ale jednak toto
doplnění bylo by ve skutečnosti téměř úplně novým řízením, v němž by
dlužníci předložili nový seznam jmění a podali nový vyrovnací návrh,
pokud se týče každý z dlužníků by podal svůj návrh vyrovnací, o kterýchžto návrzích by věřitelé znova hlasovali, celá řada věřitelských pří
hlášek pak musila by býti doplněna, pokud se týče objasněna, jednak
uplynula již dávno 90denní lhůta §u 56 čís. 1 vyr. ř., z čehož je zřejmo,
že podmínka první věty tohoto §u 56 nemohla by vilbec již býti splněna.
K tomu přistupuje také ještě další vada řízení, záležející v tom, že vyrovnací návrh dlužníků není dosti jasným a nejasnost jeho mohla by
po případě míti za následek porušení' předpisu třetího odstavce §u 46
vyr. ř., podle něhož musí proti věřitelům, nemajícím práva přednostního,
postupováno býti ve vyrovnání stejně. Vyrevnací návrh dlužníků obsahuje tento dodatek: »Pro případ nedodržení té které lhůty obžívnou pohledávky věřitelů v původním obnosu, pro případ - správně má zde
státi: po případě - nezaplacený jejich zbytek.« Kdyby tomuto dodatku
mělo býti rozuměno tím způsobem, že by obživl nezaplacený zbytek pohledávek pouze u těch věřitelů, vůči kterým by ten neb onen dlužník
neb oba dlužníci nedodrželi té které platební lhůty vyrovnací, níkoli
však u věřitelů, kteří by správně obdrželi vyrovnací splátky, byli by
tito věřitelé na tom hůře než věřitelé oni, čímž by ustanovení §u 46 (3)
vyr. ř. bylo porušeno a to bylo by rovněž důvodem pro odepření potvrzení vyrovnání podle §u 50 čís. 3 vyr. ř. V dovolacím rekursu jest
ovšem správně uvedeno hned na počátku, že účelem vyrovnávacího ří
zení jest, předejíti úpadkům v případech, kdy hospodářská situace dlužníkova připouští ještě jeho záchranu. Naproti tomu však dlužno též uvésti, že vyrovnávací řízení má s všemožnOu rychlostí vésti k cíli a bud'
má býti skončeno vyrovnáním na reelním, zájmy dlužníkovy i zájmy
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všech súčastnčných věřitelů stejnou měr.o~ chránícím z~~~adě, nebo,
není-li pro to předpokladů, má opět uvolmlI cestu, vedoucl jinak k rovnoměrnému hájení zájmů věřitelských, totiž zahájení úpadku. Proto jest
v pamětním spise, vydaném vládou k řádu vyrovnávacímu, na st.r. 171
zdůrazněno, že zájem věřitelů netrpí dlouhého průtahu vyrovnaclho [J. zení, že tudíž toto musí v přiměřené lhůtě bezvýminečně vésti k objasnění zdali vyrovnací návrh bude přijat čili nic, a lhůta 90denní, uvedená
v §~ 56 čís. 1 vyr. ř., jest tam označena jako pevná a nezměnitelná
lhůta, jež může podle druhé věty tohoto zákonného předpisu prodloužena býti jen ve veřejném zájmu nařízením nejvyšší justIční správy
v dohodě s ostatními zúčastněnými ministerstvy v určitých výjimečných
případech. Soukromé zájmy dlužníků nemohou tedy vůbec vésti k prodlouženi této zákonné lhůty a opravné prostředky, vznesené do soudních rozhodnutí ve vyróvnávacím řízení, nemohou nikterak se dotknouti
jejího běhu. Nelze tedy vůbec dbáti tvrzení, obsaženého v dovolacím
rekursu, že vyrovnací kvota 30% jest nejvyšší částkou, kterou manželé
W -ov i mohou poskytnouti, dále, že vyrovnáni, k němuž mezi nimi a jejich věřiteli došlo, neodporuje společnému zájmu věřitelů, a konečně,
že úpadek bude míti pro věřitele nepříznivý výsledek. Z hořejší úvahy
následuje, že rekurs ní soud podle §u 50 čís. 2 vyf. ř. právem odepřel
vyrovnání věřitelů s manžely W -ovými potvrzení a zrušil usnesení
prvého soudu, aniž nařídil tomuto soudu doplnění řízení. V důsledku
toho pak rekursní soud také právem vyslovil zastavení vyrovnávacího
řízení a to nejen podle §u 56 čís. 2, jak uvedeno jest v usnesení soudu
rekursního, nýbrž i podle §u 56 čís. 1 vyr. ř.
čís.

:!

3037.

Byl-li v řízení· o nepatrné věci vznesen mezitimní návrh určovací,
jejž navrhovatel ocenil přes nejvyšší hranici pro věci nepatrné, jest posuzovati přípustnost Odvolání ohledně hlavního nároku i mezitimniho
návrhu zvláště.
(Rozh. ze dne 16.

října

1923, R I 895/23.)

V řízení o žalobě na zaplacení pojistné premie 41 Kč 80 h vznesl
žalovaný mezitimní určovací návrh, by bylo zjištěno, zda pojišťovací
smlouva trvá po právu čili nic a ocenil svůj zájem na zjištění tom na
418 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamitl a uznal,
že pojišťovací smlouva není již po právu. O d vol a c í s o u d odmítl
odvolání žalobkyně ve věci hlavní. D ů vod y: Odvolání žalobkyně
směřuje proti rozsudku soudu stolice prvé, jimž byla zamítnuta žaloba
na zaplacení pojistného příspěvku 41 Kč 80 h. Zřejmo tudíž, že běží
o věc nepatrnou, ve které připustno jest odvolání jen z důvodů zmateč
nosti čís. 1-7 §u 477 c. ř. s. (§ 501 c. ř. s.). Na povaze sporu jakožto
nepatrné rozepře ničeho nemění skutečnost, že žalovaný učinil mezitimní určovací návrh po rozumu §§ 236 Cl 259 odstavec druhý c. ř. s.,
který dle §u 58 j. n. ocenil na 418 K (judikát čís. 255). Odvolání netýká se tohoto návrhu, nebylo také o něm rozhodnuto ani rozsudkem

mezitimním) odvolání smeruJe pouze proti výroku o věci hlavní, který
má nesporně podstatu věci nepatrné a to stačí. I bylo proto odvolání,
podané jen z důvodu nesprávného právního posouzení jako zákonně
nepřípustné v neveřejném sezení usnesenim odmítnuto (§§ 471 čís. 2,
473 odstavec prvý a 474 odstavec druhý c. ř. s.) .
Ne j v y Š š í s o U d nevyhověl stížnosti. .
Důvody:

Předmětem žaloby byla věc nepatrná, totiž nárok na zaplacení pojistné premie 41 Kč 80 h. Učinila-li žalovaná za řízení určovací návrh
po rozumu §u 259 odstavec druhý c. ř. s., ocenivši svůj zájem na
418 Kč, neměl tento určovací návrh vlivu na povahu žalobního nároku
jako věci nepatrné a, ježto prvý soud v rozsudku oddělil rozhodnutí
o návrhu určovacím a o nároku žalobním, bylo lze každému rozhodnutí
zvláště odporovati opravným prostředkem. Z odvolacího spisu lze bezpečně seznati, že napadá pouze rozhodnutí prvého soudu o žalob ním nároku 41 Kč 80 h a nikoli zároveň výrok o návrhu určovacím a že domáhá
se výslovně jen změny rozsudku prvé stolice, pokud se týká nároku žalobniho. Dle §u 497 odstavec třetí c. ř. s. může odvolací soud o odvolání rozhodovati jen v mezích odvolacích návrhů. Výroku prvého soudu
o věci nepatrné bylo lze však odporovati jen z důvodů zmatečnosti
čís. 1 až 7 §u 477 c. ř. s. (§ 501 c. ř. s.), nikoli však dovolacím důvodem
nesprávného právního posouzení věci, a právem tudíž odvolací soud
odmítl odvolání jako nepřípustné. Jest lhostejno, že rozhodnutí prvého
soudu ve věci nepatrné souvisí přímo s výrokem o návrhu určovacím,
jímž bylo uznáno, že pojišťovací smlouva, ze které žalobní nárok se
odvozuje, není po právu, když tento výrok prvého soudu nebyl opravným
prostředkem napaden.
čís.

3038.

Předpis šestého odstavce §u 261 c. ř. s. platí i pro případy, kde nepříslušnost soudu byla přivoděna okolnostmi, udavšími se po prvém
roku (na př. vyhlášením úpadku). Odkazovací usnesení jest i tu neOdporovatelným. Rozhodl-li rekursní soud přes to o rekursu věcně, jest

jeho usneseni zrušiti a rekurs do usnesení prvého soudu odmítnouti.
(Rozh. ze dne 16. října 1923, R I 899/23.)
Za sporného řízení u okresního soudu vyhlášen byl na jměni žalovaného úpadek, načež s o udp r v é s t o I i c e, vyhověv námitce nepříslušnosti soudu, odkázal věc k žalobcovu návrhu na soud konkursní.
Rek u r sní s o u d vyhověl žalobcově stížnosti a zamítl námitku nepříslušnosti soudu, maje v otázce, o niž tu jde, za to, že předpis §u 261,
odstavec šestý c. ř. s. jest dán pouze pro připad, že ne.příslušnost soudu
byla namítána při prvém roku z důvodů již v té době tu jsoucích, nelze
ho však použiti v tomto případě, kde domnělá aepříslušnost procesního
soudu nastala teprve dodatečně vyhlášením úpadku na jmění žalované
strany
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N e j v y Š š í s O u d zrušil usnesení rekursního soudu a odmítl žarekurs do usnesení prvého soudu.

lobcův

Dúvody:
Názor rekurs ní ho soudu, že předpis §u 261 odstav~c, šestt c. ř .. s.
platí jen pro případ, že nepříslušnost soudu byla nan11tana pr! prvem
roku z důvodů, v té době již stávajících, nikoli však v případe tOI':,tO,
kde domnělá nepříslušnost procesního soudu nastala teprve dodatecne
vyhlášením úpadku na jmění žalované, nelze sdí.leti, t~žto v záko~ě"~en;á
opory. Zákon dle svého účelu zahrnuje zajiste I pnpady pozde]sl na~
milky nepříslušnosti soudu, zvláště v případech §u 240 ~ds~~vec. druhy
c. ř. s. Snažíť se předejíti zbytečným sporům o soudm pnslusnost ~
vyhovuje proto, pokud možno v ů I i stran, je;lnak žalova~ého, ,kte;)'
napadá příslušnost dovolaného soudu, jednak zal??ce, ktert no,vy pnslušný soud má právo jmenovati, váže pak oba na JIch prohlasem: Proto
vylučuje též opravný prostředek proti usnesení, jin2 v tomto o sm:ru ~y
hovujícímu. V tomto případě bylo vyhověno ~š~m pre"dpokl.adum ~esteho
odstavce §u 261 c. ř. s.; jest ho proto pOUZltI se vsemi Jeho dusledky
a tedy i s ustanovením, že proti odkazovacímu usnesení, dl~ něho ;,ydanému - vyjímaje otázku útrat - není přípustným opravny pr~stre"dek.
Rekurs měl býti proto odmítnut podle §§ 523, 526 odstavec druhy c. r. s.,
soud rekursní neměl se pouštěti do rozhodování o otázce příslušnosti.
Bylo proto důvodnému dovolacímu rekursu vyhověno a podle toho
rozhodnuto.
čís.

3039.

Třebas bylo ve faktuře bez námitky stanoveno určité místo jako
splniště a sudiště, nelze je považovati za splniště smlouvy, pak-li strany
umluvily zaslání zboží dobírkou do jíného mlsta a zboží tam skutečně

na dobírku bylo zasláno.

čís.

(Rozh. ze dne 16.

i
f
I.

If

"

jest závazky, znějící na koruny rakousko-uherské měny, platiti vče
skoslovenských korunách jen, jsou-Ii splatny v oblasti Československého
státu. žalobkyně stojí na stanovisku, že dle §u 88 odstavcc druhý j. n.
jest plništěm pro závazky žalovaného místo placení, ve faktuře uvedené,
tudíž Karlovy Vary, poněvadž žalovaný přijal bez námitky fakturu, jež
I11U byla v čas zaslána a jež obsahovala doložku >>splatno a žalovatelno
v Karlových Varech«. Dle §u 88, odstavec druhý j. n. musí faktura, má-Ii
míti právní účinky, stanovené v tomto zákonném ustanovení, obsahovati
doložku, že platití dlužno na určitém místě a že na tomtéž místě lze
podati z dotyčného jednání žaloby; vyžaduje se tedy jednotnost místa
platcbního a místa žalobního. Jest sice nesporno, že .faktura obsahovala
doložku »splatno a žalovatelno v Karlových Varech«, ale jest též nesporno, že strany při uzavření kupní smlouvy se dohodly, že trhová cena
bude dobírkou vybrána, a že žalující firma skutečně také zaslala zboží
na dobírku do Stryje, bydliště žalovaného. Tímto jednáním a na to následovavší dobírkou byly Karlovy Vary jako místo placení vyloučeny
a na jeho místě mělo býtí a bylo skutečně placeno ve Stryji, poněvadž
tam zmocněnec žalobkyně měl vybrati a skutečně i vybral trhovou cenu.
že v takovémto případě tu není jednotností místa platebního a místa
žalobního a tudíž také ne předpokladů §u 88 odstavec druhý j. n., vyložil Nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí ze dne 3. ledna 1922 R I
1495/21, na jehož odůvodnění, uveřejněné pod čís. 1394 sbírky Vážný
se poukazuje. Není-Ii tu však předpokladů §u 88 odstavec druhý j. n.,
nemá příjetí faktury právních účinků tam stanovených; přijetím faktury
nebylo tudíž opodstatněno plniště pro závazky žalovaného v Karlových
Varech jakožto místě placení, ve faktuře uvedeném. Tomu-Ii tak, neplatí tu ustanovení §u 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z.
a n. a žalující firma nemá práva, žádati na žalovaném zaplacení kupní
ceny v měně československé. Tím pozbývá žalobní nárok zákonného
podkladu a jest tím celý obsah dovolání vyřízen.

října

1923, Rv I 1443/22.)

3040.

Jde o změnu žaloby, opírána-Ii původně o tvrzené ujednáni a napotom o předpis zákona, ujednání pojmově vylučující (§ 1041 obč. zák.).

žalující karlovarská firma prodala v červnu 1918 žalovanému stryjskému (Halič) kupci zboží, jež dle úmluvy zaslala mu v září 1918 na
dobírku. Faktura obsahovala doložku: >>splatno a žalovatelno v Karlových Varech«. žaloba na zaplacení kupní ceny v Kč byla zamítnuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto

žaloba o vrácení surovin byla zamítnuta s o u dy vše c h tří s t olíc, N e.i v y š š í m s o ude m mimo jiné z těchto

důvodů:

důvodů:

Rozhodnutí sporu závisí především na tom, v které měně byl žalovaný povinen kupní cenu zaplatiti, zda v měně československé, čí v měně
rakousko-uherské, a řešení této otázky závisí pak zase na tom, kde bylo
splniště pro závazky žalovaného, zda Karlovy Vary, či Stryj, neboť jest
nesporno, že kupní cena byla ujednána v korunách měny rakouskouherské, a dle §u 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n.

Po právní stránce byla věc posouzena bez omylu. Kdyby bylo pravdou, co žalobkyně tvrdila v žalobě, že totíž žalovaná firma se zavázala, že dovolatelce vrátí materiál, pro ni na objednané mosazné plechy
a vazy zpracovaný, bylo by ovšem ohledně tohoto materiálu šlo o půjčku
dle §u 983 obč. zák. a byla by žalovaná firma povinna, dovolatelce po
jisl~ dob-ě vrátití stejné množství věcí téhož druhu a téže jakosti. Leč

(Rozh. ze dne 16.

října

1923, Rv I 405/23.)
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toho právě žalobkyně dle sOllhlas;,ého. zjištěni nižš~ch, sondli nedokázala a za tohoto stavu věci jest ovsem, pk zcela s~r~vne vyslovl,l ?d~o
laci soud, lhostejno, zda byla, I:?kud jde o d,odanI sh~ra zmmeneho
zboží, dojednána smlouva kupní CI s,mlouva ?dIlo, nebol, v tom I 0!1O~
píípadě mohla žalující společnost vzdy Jen zadalI hotove zaplacvem" al
již kupní cenu dle §u 1162 obč, zák. neb úplatu dle §u, lv152 ob~, zak.,
avsak nikdy vrácení materiálu, který dle ~véh? tvrz~l1I zalova;,e lmll;'
zapújčila, pokud se týče,. ~terý k z!,?,tove~1 obJ;~nany~h plechu a vazu
spotřebovala mimo matenal, dodany JI za lImto ucelem z~lov~nou, hr~lOu,
žalující strana za tohoto stavu věci změnila v odvola~"l1, nzenI d~vo~
žaloby a opřela žalobní nárok o ustanovení §u 10~1 obc. z,:k.; dle ~~hoz
l1lúže - kdo své věci bez příkazu, pokud se tyce zm?cvn:l1I r~uzI~ vve
prospěch osoby jiné, žádati věc nazpět, pokud se tak Jeste stalI muze; .
avšak odvolací soud pokus ten právem odmítl s poukazem na ustanovení §u 483 odstavec třetí C. ř. s" dle něhož změna žaloby, na níž ~a
padertý rozsudek jest založen, není již dovolena '~nI za soul;la~u 0vdpvurcova. Tvrdí-li dovolatelka že o změnu žaloby nejde, nelze Jl pnsvedcllI,
neboť podle žaloby opřel~ svůj nárok o smlo~vu,toti~ o ,s~o,r~ zmí,něné
ovšem neprokázané ujednání, kdežto v opra~ne:n r2zem op!ra. Jej ozakon:
totiž o ustanov~ní §u 1041, obč, zák" .,tvrdlc" ~e za~ov~ll1a vhr~a test )!~
po zákonu povlllna, sporny matenal JI navr,alIlI, pn cemz. tez pr~hlIzl:
že § 1041 obč, zák, předpokládá, že vers:? lil rem, vl. J: u~?t;ebel1l
vlastní věci k užitku jiného, se stalo bez pn kazu, kdezto zalu]lcl společnost v žalobě sama tvrdila že žalovanou firmu spornou suroVInOU
zakládala na jej í ž á d o s t:Změni1a tím zřejmě důvod žaloby tím
samu žalobu, jak plyne zcela jasně z posledního odstavce §u 235 c, r, s"
kde se právě na změnu žalobního důvodu jako na okolnost zde rozhodnou výslovně poukazuje (slova: »Za změnu žaloby nesluší pokládati,
když beze změny žalobního důvodu.",,«).

a.

čís,

3041.

Kdo zaručil se za zaplacení kupnl ceny, neručl ještě za škOdu, jež
vznikla prodateli opozděným placením,
Dlužnik, zaslavšl v čas a řádně dlužný penlz, není práv z toho, že
došel opozděně.
(Rozh. ze dne 16, října 1923, Rv I 503/23,)
zalobce (jihlavská lirma) prodal žalovanému družstvu v Kolíně americké sádlo za 1375 dolarů, jež byly splatny dne 21. lIstopadu 1921 a
měly býti složeny u Bankovní jednoty československé fi~iá!ky v Hamburku na účet banky M, Ježto kupní cena byla skutec~e zaplac,;na
teprve dne 21. února 1922, domáhal ,se žalobce z~placel1l ku:s?v~I~O
rozdílu mezitím poklesnuvšího dolaru jednak n~ druzs,tvu v KolIn~, je,,nak na bance P .. jež se z~ruči1a za zaplacel1l kup,nI ce~y kupltelem.
Pro c e sní s o udp rve s t o 11 c e zalobu zamltl. D u v o od y. Kupující strana neměla jiné povinnosti, ne~ ,z,ap~atiti 137~ dola;:", a jako
strana prodávající by nebyla povinna, vralIl! neco strane kUpU]lCI, kdyby

byl kurs dolaru v době mezi dodávkou zboží a placením stoupl, tak není
ani strana kupující povinna, dopláceti to, oč v téže době kurs dolaru
klesL Že žalovaná strana kupní cenu v dolarech zaplatila, doznává sama
žalující strana. Ovšem stalo se tak teprve dne 21. února 1922, tedy po
názoru žalující strany opozděně, ježto kupní cena byla splatna již dne
21. listopadu 1921, a žalující strana zakládá na tomto prodlení svůj žalobni nárok na náhradu škody. Dlužno připustiti, že liknavý dlužník jest
povinen, nahraditi věřiteli nejen úroky z dlužného kapitálu po rozumu
§u 1333 obč, zák., nýbrž dle všeobecných předpisů 30, hlavy obč. zák,
také všechnu další škodu, zaviněným prodlením mu způsobenou, tedy
také škodu z případného znehodnocení kapitálu, avšak soud nenabyl'
v tomto případě přesvědčení, že žalovaná byla s placením kupní ceny
v zaviněném prodlení, aniž, že nastalo nějaké znehodnocení kapitálu"
Dle zásad, vyslovených v čl. 324 a 325 obch, zák. byl splništěm pro žalovanou Kolín, a žalovaná měla toliko povinnost, zaslati na své útraty
a nebezpečí kupní cenu žalující do místa jejího obchodního závodu, totiž do Jihlavy. Tato posléz uvedená povinnost byla k žádosti žalující
strany, vyslovené dopisem ze dne 17. listopadu 1921 změněna v ten rozum, že kupní cena měla býti v dolarech poukázána, »sdružení českoslo
venských bank« (správně »Bankovní jednotě československé«) v Hamburku na účet »banky M., !i1iálky v Jihlavě«, Poněvadž tedy splništěm
pro žalovanou byl a zůstal Kolín (čl. 324 a 325 odstavec druhý obch,
zák.), splnila žalovaná sv lij smluvní závazek v den, kterého kupní cenu
na »Bankovní jednotu československou« v Hamburku, jakožto určené
platiště, poukázala, předpokládajíc ovšem, že peníze. ty na místo určení
skutečně došly. Kdy peníze došly, jest pro otázku včasného plnění nerozhodno, neboť ustanovení článku 325 obell. zák., že zaslání peněz děje
se na nebezpečí dlužníka, vztahuje se toliko na jejich případnou ztrátu
za dopravy, další ručení však, zejména za včasné dojiti, ze zákona odvozovati nelze. Na základě dopisu žalovaného družstva ze dne 18. listopadu 1921 má soud za zjištěno, že družstvo uložilo dne 18, listopadu
1921 spolužalované bance p" by poukázala spěšně koupených pro ni
1400 uolarů »Sdružení československých bank v Hamburku«, jakožto
žalující stranou určenému platišti, na účet banky M" jak žalující svým
dopisem ze dne 17, listopadu 1921 žádala, »Banka P.« předala tento
příkaz družstva ihned telefonicky »bance A.«, která příkaz přijala a ihned
vyřídila, jak o tom podávají důkaz její dopisy ze dne 18. listopadu 1921
a ze dne 22, listopadu 1921, jéjichž pravost žalující byla uznána. Banka
A. oznámila dopisem ze dne 22. listopadu 1921 a dodatečně ještě dopisem ze dne 16, prosince 1921 a rovněž i žalovaná banka p, oznámila
dopisem ze dne 16. prosince 1921 »Československé bankovní jednotě
v Hamburku« zaslání těchto 1400 dolarů s valutou dne' 21. listopadu
1921 na účet »banky M.« prostřednictvím »City Bank, New York«, na
kterážto sdělení odpověděla »československá bankovní jednota v Hamburku« teprve listy ze dne 23. ledna 1922 bance p, a bance A., že
úhrada posud nedošla a upozornila tuto banku, že není ve spojení
s »City Bank, New York«, nýbrž s firmou »L. et CO.« v New Yorku, následkem čehož bylo třeba nové případné disposice se strany banky A"
po níž pak poukázaných 1400 dolarů dne 21. února 1922 na »českoslo-
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venskou bankovní jednotu v Hamburku« došlo. Žalující klade důraz na
to, že žalovaná měla, dle kupních podmínek, vyslovených v dopíse ze
dne 28. října 1921, platítiš e k e m. Avšak nehledíc k tomu, že obchod
šeky na burse nebyl dovolen, není dle souhlasného posudku slyšených
znalců mezí placením šek e m a placením ú hra d o u, jak žalovaná to
učiníla, žádného praktického rozdílu, a obojí způsob vyžaduje ku svému provedení téže doby. Nelze tedy v t0111, že žalovaná odchýlila se od
předepsaného jí způsobu placení, spatřovati nějaké zavinění, a to ani
v tom případě, kdyby bylo možno šek snadno si opatřiti. Z výsledku
• provedeného ř~zení jest zřejmo, že příčinou průtahu v tomto případě
bylo to, že »ceskoslovenská bankovní jednota v Hamburku« nebyla
v obchodním spojení s poukázanou bankou »City Bank v New Yorku«,
to však nelze přičísti k tíži žalované, poněvadž žalující v ohledu t0111 niče.ho neurčíla, takže žalovaná měla dle posudku inalců právo volby a'
mImo to bylo dle zvyku oběma znalci potvrzeného, na »Československé
~ankovní j,ednotě v Hamburku«, by poukazujicí bance ihned oznámíla,
z,: s poukazanou bankou není v obchodním spojení. Případné prodlení
»Ceskoslovenské bankovní jednoty v Hamburku« v ohledu tom jde tedy
n~.v:ub ž~luj2cí, pon~vadž. ona ji určíl,a jako platiště, Poněvadž, tedy jest
zjlsteno, ze zalovane druzstvo poukazalo" smluvenou kupní cenu 1375
dolarů, ba ještě více, totiž 1400 dolarů, dokonce přede dnem splatnosti
určenému platii'<i. a to způsobem obvyklým a postačujícím, takže mu
s,~h,dlsk~ čl. 282 obch. zák. nic vytýkati nelze, a poněvadž dále jest
zjlsteno, ~e tJ:'to peníze na místo určení skutečně došly, nelze mluviti
o pr~dlelll. MImo to není zde nijakého znehodnocení kapitálu, O d v oI a c I S o u d rozsudek potvrdíl poukázav v podstatě k jeho důvodům.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

• Neobstojí a~i výtka, nesprávného posouzení právniho (§ 503 čís. 4
c. r. s.). Spoluzalovana banka v P. převzala listinou ze dne 21. listopadu 1921 za obchodní a výrobní družstvo v Kolíně záruku do výše
700.000 Kč z a z a p I a cen í částek, jež mu žalující firma bude účto
valI za odebrané sádlo, a to v amerických dolarech (úhradě na New
Y?rk). Ručíla by tedy žalobkyni, kdyby družstvo ne bylo z a p I at I I o spornou kupní cenu 1375 dolarů, není však podle obsahu zaručo
vacího. prohlášení žalobkyni práva z e š k o d y, která snad vznikla ža~obkYlll op?zděný~ placením. Již z toho důvodu jest žaloba o náhradu
skody pralI spoluzalované bance neopodstatněna a byla právem zamítnuta. Vůči žalovanému družstvu byl by žalobní nárok odůvoďněn, kdyby
bylo lze přičítati družstvu za vinu, že dlužných 1375 dolarů, které byly
splatny dne 21. listopadu 1921, bylo žalobkyni zaplaceno, pokud se
týče k dobru připsáno teprve dne 21. února 1922, kdy kurs dolaru značně
byl poklesl. Takovéto zavinění právem však vyloučil odvolací soud a
v podstatě správně odůvodnil své rozhodnutí poukázav zároveň k dů
vodům rozsudku prvého soudu. Dovolatelka' odkazuje se na tyto dů
vodl', k nimž se, hledíc k vývodům dovolacího spisu, dodává toto: Mezi
splmštěm a platištěm jest ovšem podstatný rozdíl. V tomto případě byl

HaElburk sn:luveným platištč1l1, ale nikoli splništěm závazku žalovaného
družstva; splništěm zůstal Kolín (čL 324 odstavec druhý a 325 odstavec druhý obch. zák.). Dle čl. 325 odstavec prvý a 342 odstavec
prvý obch. zák, bylo žalované družstvo pouze povinno, zaslati kupní
cenu na své útraty a na své nebezpečí žalující firmě doJ i h I a v y.žalobkyně vyslovila dopisem ze dne 17, listopadu 1921 přání, by kupní
cena v dolarech byla poukázána do Hamburku, a ježto žalované družstvo na to přistoupilo, lze ovšem tvrditi, že dle úmluvy mělo družstvo
poukázati kupni cenu v dolarech na své útraty a na své nebezpečí do
Hamburku. Ale to neznamená, že družstvo nese také v tomto případě
bezpodmínečně zvýšené nebezpečí poukazu a hradí všechnu škodu,
která snad vzešla žalobkyni tímto způsobem placení; dlužno spíše
uznati, že družstvo jest prosto ručení, splnilo-li řádně a včas svůj závazek platební, placení také došlo, přes to však vzešla žalobkyni škoda
prodlením, jež družstvem nebylo zaviněno. Podle úmluvy měla kupní
cena býti poukázána vlastně šekem; ale znalci prohlásili, že obchod
iíeky na burse nebyl tenkrát dovolen, a vyložili, že mezi placením šekem
na New York a placením úhradou není praktického rozdílu, a že postup
placení úhradou jest v obchodním světě obvyklým. Proto nelze žalovanému družstvu přičítati za vinu, že volilo· placení úhradou, nevyrozuměvši o tom napřed žalobkyni.
Dle posudku znalců dá při placení
úhradou zdejší banka písemný příkaz bance, s níž jest ve spojení v Americe, by tato vyplatila tomu, jemuž má býti placeno, a má dlužní,k právo
volby, nevyhradil-li si věřitel, u které banky americké nebo kterou bankou americkou má býti placeno. Tak se zachovalo žalované družstvo,
pověřivši provedením poukazu spolužalovanou banku, která pak prostřednictvím pražské filiálky banky A. poukázala kupní cenu v dolarecn skrze National City Bank v New Yorku sdruženi československých
bank v Hamburku, o čemž toto dopisem ze dne 22. listopadu 1921 bylo
vyrozuměno. Toto pak mohlo dle posudku znalců hned po obdržení
avisa disponovati s poukázanou částkou a připsati ji k dobru bance M.
Příslušný výrok znalců nezavdává příčiuy k pochybnostem, ·uváŽí-li se,
že, byť i hamburská banka nebyla ve spojení s City bankou v New
YorKU, nýbrž s tamni firmou L. & Co., přece mohla tímto svým bankovním spojením - třeba telegraficky - zaříditi, by City banka, která dle
předllesu žalovaných otevřela hamburské bance nový účet pro poukázaných 1400 dolarů, převedla tuto položku na firmu L. & Co., jak se
později skutečně také stalo. Ale hamburská banka patrně o .věc se nestarala, te"rve dne 23, ledna 1922 oznámila bance A., že jejím bankovním spojením v New Yorku není NationalCity Bank, nýbržfirmaL.
& Co., a za těchto o.koll1ostí nelze za nesprávný uznati úsudek odvolacího soudu, že příčinou průtahu bylo chování se hamburské banky, žalované družstvo však nestihá žádné zavinění. Nemůže mu býti vytýkána
anI nedbalost ve výběru, poněvadž nevyšlo nic na jevo, co by svědčilo
o nezpůsobilosti City banky. Že byla tato povinna, oznámiti, že není ve
cSpojení s hamburskou bankou, znalci 11 e pro h I á s i I i; udali pouze,
že poukázaná banka, n e m á - I i ú hra l[ y nebo n ech c e - I i P r ov é s t i poukaz, oznámí to tomu, kdo ji poukázal; ale těchto předpo
kladů zde nebylo, Vývody, odvozované dovolatelkou z domnělé povil1Civiln! rozhodnut! V.
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nosti City banky, jsou tedy bezpodstatné. Ani žalované družstvo není
tudíž povinno náhradou škody, jejíž existence žalobkyně ostatně neprokázala, neprovedši důkazu o tom, že ona sama před 21. únorem 1922
zaplatila svému kontrahentovi, po případě že tento žádá na ní náhradu
pro opozděné placení.
čís.

3042.

K sepsání a podání dovolacího spisu nelze chudé straně ustanoviti
soudcovského úředníka. Stalo-li se tak, jest naříditi soudu prvé stolice,
by straně dovolací spis vrátil a určil jí přiměřenou lhůtu, by jej opatřila
podpisem advokáta, jejž sama zvoU nebo jenž jí bude ustanoven zástupcem chudých.
(Rozh. ze dne 16.

října

1923, Rv I 514/23.)

N e j vy Š š í s o u d vrátil v předběžném vyřízení dovolání žalobce
odvolacímu soudu .s tímto pří k a zem: Dle §u 90 zák. o org. s. lze
sice chudé straně k sepsání a podání odvolacího spisu zříditi soudního
úředníka jako zástupce, ale nikoli po sepsání a podání spisu dovolacího. Okresní soud tedy pochybil, pověřiv soudce Jaroslava V-a sepsáním dovolacího spisu. Tento nesprávný postup nemůže však býti na
újmu straně, a proto jest na soudu prvé stolice, by podle §u 85 c. ř. s.
- urče přiměřenou lhůtu - vrátil dovolací spis mateřské poručnici žalobce s vyzváním, aby jej opatřiti dala podpisem advokáta, jejž si sama
zvolí, nebo jenž jí k její žádosti dle §§ 64 Č. 3 a 66 c. ř. s. bude ustanoven za zástupce chudých.
čís.

3043.

Flnna kupce jednotlivce není samostatným podmětem jejího majitele. Obecní podnik (elektrárna) není osobou odlišnou od obce. Pro
ustanovení právního zástupce obecnlho podniku pro spor platí předpis
§u 55, odstavec druhý, obec. zříz. pro čechy a nikoliv ustanovení o tom,
jak firma podniku se znamená.
Kupcem (čl. 4 obch. záll.) může býti i osoba hromadná (obec). Provozování elektrárny po živnostensku jest obchodem dle čl. 271 čís. 1
obch. zák. I při provozu obecního podniku jest na zástupci, by si vyžádal svoleni obecního zastupitelstva (po přlpadě vyššího schválení) ,.
pokud jest zákonem předepsáno. Není-li o tom, zda svolení bylo dáno,
dosud právoplatně rozhodnuto, nelze žalobu pro tentokráte zamítnouti,
nýbrž po případě řízení dle §u 190 c. ř. s. přerušiti.
(Rozh. ze dne 16.

října

1923, Rv I 617/23.)

Městské elektrárny v T. uzavřely se žalobci smlouvu o dodání lokomobily .. Žalobě na městské elektrárny v T. o zaplacení kupní ceny
550.000 Kč pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Žalovaná firma jest dle zdejšího soudního aktu

hremniho firmou jednotlivce; majitelem je~t: .Mť~~_T. a p!edměttem
podniku, zařizování závodů na, vý!O?? a ve ebm .e~e tnnYtpoJ zrvLnos,
sku. K podepisování firmy opravnem JSou sou Ol ne. s aro~ a an ;' Jed 10
t .:p;,S? b el::, .ze va
náměstek Jose! H. a městský rada Karel O. a to }m
. I
. ' e'na podepíší pod nadepsané nebo predtrstene znem hrmy.
z mc 1 sva Jm
Č·
1 b h 'k
.
Mě t T . e zde obchodníkem ve smyslu čl. 272 IS..
o c . za .. ~ Je
ro~oo zapLná firma »Stadtisches Elektriz!tats,:e.rk .In T;« ono. Jmeno,
p d kt . n v obchodě po živnostensku znwvan1 zavodu na vylObu a
po
eryl
..
•.
d'
.' k t
vedení elektřiny provozuje a k tOI11U Jmenu svuJ po. plS svymr
om~
~stanovenými funkcionáři připojuje (čl. 15 .obc~. zak.). A p~oto llatr
zde ustanovení obchodního zákona ~ nikolrv. predpls~ o?ecmho radu:
Chtějí-li se tito funkcionáři ohledně Jednotlr~ych opat~em _~pravy_ ~ryt~
usnesením obecního zastupitelstva, jest ~a m~h, .by sl)e dnve v~zadah
a . eho právoplatnost vyčkali, než takove spr~vm opatrem (koup.e, prod J. td) provedou. O d vol a c í s o u d zalobu pro tentokrate zam~{l.a ů vod y: Firmou obchodníka je.s~ jn;éno, ~od. kterým ~bchod
rovozuje; netvoří a nepředstavuje však zadneho pravnlh? po.dmetu .ve~le něhoneb mimo něho a také se nerozeznává u obchodntka )ednothv<;e
mezi jeho soukromým a obchodním jměním jako přI ob~ho~nt~h .spolecnostech. Firmou jest obchodní jméno obc?odníkov.o a mkohv Jnteno .obchodu samotného. Význam toho se nejev: v t~m, ze !rnna se prohla~uJ~
za právní podmět, nýbrž pouze v tom, ze pnvosporech, kt.ere s.ouv.rse)!
s provozováním obchodu, jest dovoleno oznacltr obchodn:ka tnn .Jmenem, pod kterým obchod provozuje a kter~m.se v. obchod,; podepiSUJe.
Obchodní zákon nestanoví subjektivních nalezltostr P:-o z~usobllos.t obchodníka a neobsahuje zvláštních ustanovení o~ledn: ~pus?bll.ostr m~
jitele firmy ku právnímu jednání. Z toho plyne, ze kazdy prav11l podmet
může býti obchodníkem, je-li právnicky. se~ope.n o~c~ody prov?zo~at!.
tudíž i obec, a že pro způsobilost ku eravl1lmu Je~~al11 ob<;hod.ntka JSou
směrodatnými zákonné předpisy, tud~~, v tomto. pn1'ad~ ~redt;lsy obecního zřízení ze dne 10. dubna 1864 CIS. 7 z. zak. pkoz I zmeny a dodatky, obsažené v zákoně ze dne 7. února 1919 čís:. 76 .sb. z; a .~. Ob~
tyto zákony obsahují velící předpísy co do hospodar~tvl a vydaJ~ o~c!.
Dle §u 31 čís. 6 a §u 54 obec. zříz. jest obecní z.ast~J'ltelstvo opra~neno,
stanoviti zvláštní komise nebo delegace, by pnhh;;ely k tomu, Jak s~
nakládá s obecnímjmčním. Dle rejstříkových. SpISU ousnes}? se. obecm
zastupitelstvo v T. v zasedání ze dne 23. p~?s!nee 19_1 z~zadatI o .pr~~
tokolování elektrických závodů, městu patrrclch" ~od E"e~em »~tady:
sches Elektrizitatswer', T.« s tím, že k podprsovant ma]! bytr opravnent
starosta Jan 1.., místostarosta Josef H. a městský. radní Karel
a t.o
tím způsobem, že vždy dva z nich mají podepsatI fIrmu. Usnesen~n~. kraJského soudu v Chebu ze dne 10. března 1922 byly tato frnna, JeJI majitelka městská obec T. a uvedené tři osoby k podepisování oprávn_ěné
do obchodního rejstříku zapsány. Ježto o~y třI .o.sob~ neby!y zmocne~y,
podepisovati »per prokuram«, nelze na ne pOUZltr predplsu obchodmho
zákona o prokurístech. Možno je považovati pouze z~ obchodm .zm.ocněnce ve smyslu čl. 47 obch. zák. a jakožto tako~e. J~ou opravne~y
pouze k takovým jednáním, jež bývají spojeny. obyc~Jne. s provozovaním takové obchodní živnosti, nesmí však podntknoutr meeho, co v ta-
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kovémto obchodě vůbcc nepřichází nebo co tam přichází jen zřidka.
jsou tudíž i dle obchodního zákona oprávněny pouze k tomu, k čemuž
jsou oprávněny též dle obecního zřízení, to jest ke správě městských
elektrických podniků. Nelze pochybovati o tom, že zakoupení lokomobily za 550.000 Kč pro tak malý elektrický podnik nepatří ku jednání,
jež spojeno bývá obyčejně s provozováním takových závodů. K uzavření této kupní smlouvy byla tudíž oprávněna pouze majitelka elektrických závodů, t. j. obec města T. sama a potřebovala k tomu dle §u 31
čís. 5 obec. zříz. a §u 15 a 16 zák. ze dne 7. února 1919 čís. 76 sb. z.
a n. povolení obecního výboru, obecního zastupitelstva. Dle spisů
správní komise pro okres T., kterýchžto spisů použil též prvý soud,
u sne s los e zastupitelstvo města T. v zasedání ze dne 15. května
1922 jednohlasně rozšířiti elektrické závody k cíli vyrovnání většího zatížení za zimnich měsíců a to jednak opatřením stejně silného stroje,
jako ten, který závody již měly, a dále připojením ku svazu pro severní
0kresy šumavské za účelem odběru pouze nepatrného množství kilowatových hodin a opatřiti si za tím účelem zápůjčku 2,300.000 Kč. Dle
obsahu žalobnÍ odpovědi v zasedání správního výboru městských elektrických podniků ze dne 19. května 1922 bylo s inž. Jindřichem S-em jakožío zástupcem žalobkyně v přítomnosti inž. K. H-a jakožto zástupce
firmy Jindřich L. ujednáno zakoupení lokomobily na přehřátou páru systém Lang za 500.000 Kč; při tomto zasedáni prohlásil člen správní
rady Jan O. dle přednesu žalované, žalobkyní arciť popřeného, že by se
doporučovalo vyčkati právní moc usnesení obce. Skutečně byly na to
podány velkou částí příslušníků obce tři rekursy proti usnesení obecního zastupitelstva, kterým okresní správní komise ve svém zasedání
ze dn~.18. října 19~2 vyhověla a usnesení ro~hodnutím ze dne 23. října
1922 CIS. 3528 zruslla. ProtI tomuto usnesel1l podala městská rada dne
8. list?padu 1922 stížnost k zemskému správnímu výboru v Praze,
o ktere dosud rozhodnuto nebylo. Nelze tudíž ani smlouvě o dodání dne
,května 1922 ústně uzavřené, ani dopisu městských elektrických 'podnIku v T. ze dne 26. unora 1922, ve kterých bylo přislíbeno zaplacení
150.000 Kč, přiznati právní závaznosti, pokud usnesení městského zastupitelstva nevešlo v právní moc a pokud z toho nelze usuzovati že
obecní z~stupitelstvo zmocnilo k uzavření smlouvy osoby, opráv~ěné
podepsatI fIrmu »Stadtisches Elektrizitiitswerk T.«. Dle velícího před
pisu §u 55 obec. zříz. musí býti listiny, na kterých se mají zakládati ně
jaké závazky oproti jiným osobám, býti podepsány starostou a jedním
obe.cn~n: radním ': m~sí"býti v listinách, týkajících se takových jednání,
k I1Imz Jest zapotrebl pnvolení výboru, mimo to toto schválení býti vy ..
značeno podp~sy dvou členů výboru. Nemůže tudíž žalobkyně z dopisu
ze dne 19. kvetna 1922, kterýž jest podepsán pouze starostou, jeho zástupc~m ~ jedním obecním radním, a který neobsahuje poukazu na při
vo~el1l mes~ské,ho z.~st~pitelstva toho času ještě odvozovati žádných
prav protI fmne »Stadtlsches Eleklrizitiitswerk T.«, kteráž jest. dle toho,
co shora bylo řečeno, pouze obchodním jménem obce T. a tudíž s ní
totožna.Dle čl. 282 obch. zák. a § 867 obč. zák. musila si býti žalobkyně toho vědoma, čeho jest zapotřebí k uzavření smlouvy o dodání
s firmou »Stiidtisches Elektrizitatswerk in T.«, jejíž jedinou majitelkou

I?

I'

jest podle rejstříku městská ?bec T.; elle ~ve.deného přednesu.. žalovan~,
obsaženého v žalobní odpovedl, byl Sl .. prv za~tupc: zalo?kyne to~o vedom) poněvadž prý k náI.n~tce D~ove prohlastl, ze J~s,

SillT:ozre]í11o,

že předpokladem pro koupI ]Cst pravoplatnost usnesel1l... ..
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vratrl vec odvobcímu soudu, by o ní dále jednal a Ji znovu rozhodl.
O LI vod y:

V ohledu formálnim předeslati nutno toto: Správně vyložil odvolací
soud. že ÍÍnna jest jen kupeckým jménem obchodníka, pod kterým ob~
chody provozuje a kterým podpisuje (čl. 15 obcll; zák.), že .však ~em
právním subjektem, kte~"ý by trv,al vedle ob.cl.lOdl1lka nebo mImo neho.
Firmě jako takové chybl tedy zpusobllost: bytl strai'.ou ve spor~. Z toho
nutno však vyvoditi pro tento případ elusledky. Zalaba pOdana b~la
proti protokolované firmě Stadtisches Elektrizitatswerk T. v T. k rukam
majitelky, městské obce v T., k rukám starosty Jana L-a .. Stalo se !ak.
plným právem, neboť podle zjištění prvého soudu)est on~ fl;ma zapsana
v obchodním rejstříku v oddělení firem Jednotllvcu a Jest JeJlm maJItelem
město T. Proto také správně uvedl prvý soud, že město. T. jest ~de kupcem, a uvedl správně druhý soud, že u kupce Jed~othvce nem rozdrlu
mezi soukromým a obchodním jeho jl.něním, a že frrm~ Jest ~?uze ob~
chodním jménem obce T. a tudíž s 11l totozna. To ovsem l.nuze p~atIt!
jen potud, poknd jde o elekt;árnu ....Ale.. pak, nelze poch~plÍ!, proc !!z
v odpovědi na žalobu a v celem dalsllTI nzem I v rozsudclch ob.oumzšÍch soudú uváděna jest jako strana žalo:,aná .. protokolova~a ft~ma
»Stadtisches Eleklrizitatswerk T. v T.«, kdyz majitelkou této fIrmy ]Cst
obec T. a když jen tato jako strana žalovaná v úvahu, přichází. Nejd~
tu o prostou formalitu nebo jen o nedostatek plsemneho vvkaz~ p~ne
moci právního zástupce žalované strany ve smyslu §u I 0~5 druha veta
obč. zák. a §u 30 c. ř.s., nýbrž přímo ó ned?statek zmocne:,í ve sn;yslu
§u 1002 obč. zák. a 37 c. ř. s. Právnímu zastup CI stran~ .z~lovane vydala totiž procesní plnou. moc firma Sta~tI,sches Elektnzltatswer~. T.,
podepsaná L-em a H-em pko ke znamenal1l fIrmy ve smyslu reJstnkového zápisu kolektivně oprávněnými členy městské rady, načež procesní
zmocněnec ve sporu skutečně jen jménem oné firmy dále Jednal. Z toho
jde, že město T. jako majitelka firmy a jako strana žalovaná nebylo ve
sporu zastoupeno, neboť ustanoviti zástupce obce pro spor VY~,razeno
jest podle §u 34 čís. 4 čes. obec. řád.u ze dne, 16. dub~a 186..4 CIS. 7 z;
zák. městskému zastupitelstvu a listma o tom vydana, totIz procesm
plná moc, musí býti vyhotovena ve formě předepsané v §u 55 ?ds!avec
druhý čes. obec. zřízení, což oboje zde chybí. ~al,oba ,byla sprav!,e doruče.na k rukám starosty Jana L-a (§ 55 prvm veta ces. obec. L)" ale
pak. již prvním rokem počínajíc, nebyla žalovaná obe~ ve sporu vubec
zastoupena. Ježto však jedná se o nedostatek, ktery podle .§u 477
čís. 5 a posl. věta a § 5 c. ř. s. může býti naprayen a, bude-I: ~apraven,
mohou býti výsledky dosavadního řízení zachovány, bude vecI odvoh~
cího soudu, by se o odstranění tohoto nedostatku pokusIl 2 k tom II clh
podlepředpisLI §§ 6 a 7 c. ř. s. postupoval.
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Ve věci samé jest dovolání, uplatňující důvody §u 503 čís. 2-3-4
ř. s., jen z důvodu posléz uvedeného a to jen částečně posléz oprávněno. Kupcem ve smyslu čl. 4 obch. zák. může býti i osoba hromadná,
zejména i obec, která živnostenským způsobem, t. j. v úmyslu, bráti
z toho stálý zisk, obchody provozuje. Že provozování městské elektrárny, která neslouží jen vlastním potřebám města, nýbrž provozována
c.

jest způsobem živnostenským, jest obchodem ve smyslu čl. 271 čís. 1
obch. zák., bylo správně vysloveno již prvním soudem. (Viz také rozhodnutí nejvyššího soudu ve Vídni ze dne 3. května 1910, R I 283/10,
uveřejněné pod čís. 1339 Úřední sbírky.) Obec jest ovšem oprávněna,
pověřiti jednotlivé členy obecního zastupitelstva nebo jiné osoby správou určitých objektů majetkových nebo podniků obecnich. Tim však
nepřestane býti takový obecní podnik obecním jměním, pro něž platí
~šechny předpisy obecního řádu o správě obecního jmění. Předpisy ty
JSou však povahy donucovací. Proto i při provozování městské elektrárny
jako obchodního podniku musí jeho zástupci ve smyslu §u' 31 čís. 5
. a §u 33 čes. obec. ř. vyžádati si ke všem hospodářským opatřením, která
nenáležejí k obyčejné správě jmění, svolení obecního zastupitelstva a
v případech §u 97 čes. obec. ř. vyžádati si mimo to ještě schválení
okresního zastupitelstva pod sankci, že dotyčný úkon, postrádající potřebného usnesení nebo vyššího schválení, jest neplatným. (Viz Pražák
P,rávo ústavní, díl I. str. 325.). Jen pokud zástupci podniKu jednají v meZich zákonného rozsahu svých oprávnění, pokud tedy jde o úkoly oby~~jné, správy, jmění, ?ebo sice o jinaké úkony, které jsou však kryty
radnym a pravoplatnym usnesením obecního zastupitelstva a kde toho
třeba, také vyšším schválením, nabývají svým jednáním práv 'přímo pro
obec a zakládají závazky přímo proti obci ve smyslu §u 1017 obč. zák.
O t~~?vý úko~, který vybočoval z mezí obvyklé správy a vyžadoval
I vysslho schvalení, tu šlo, neboť šlo o rozšíření elektrárenského výdě
~~čného podniku (viz zápis v obchodním rejstříku a slova: »Způsobem
zlvnostenským«) opatřením druhé lokomobily a k cíli provedení nových
opatření o zápůjčk~ 2,300.000 Kč (§§ 31 čís. 5, 33, 97 čís. 3 čes. ob. ř.).
To uznavala ! sprava elektrárny i obec T., neboť opatření ta usnesena
byla v obeclllm zastupItelstvu dne 15. května 1922, vyhlášena byla ve
smyslu §u 90 čes. ob. ř. dne 17. května 1922 s dodatkem, že členům
o~c~ jest volno p~dati proti tomuto usnesení námitky, a konečně podamm ze dn~ 1~. cervna 1922 zažádala obec u okresní správní komise
v T. o schvalem ve smyslu §u 97 čes. ob. ř. Okresní správní komise
v T. nesch~~.lila opatřen,\ svrchu uvedených, nýbrž vyhověla výnosem
ze dne 23. flJna 1922 stIznosti několika skupin občanů a zrušila usnese3í městskéh,o zastupitelstva v T. ze dne 15. května 1922. Ježto však
mesto T. protI tomuto rozhodnutí podalo dne 7. listopadu 1922 čís. 4197
rekurs k, zemskému ,správnímu výboru v Praze, ve kterém navrhlo, by
napadene rozhodn~t! bylo změněno a usnesení městského zastupitelstva
byl~ ob~oveno, a Jezt,o o rekursu tom posud ve věci nebylo rozhodnuto,
nem ot~zka platnostI onoho usnesení dosud právoplatně rozhodnuta.
Odvolac; sO,ud,. vyvo;liv. z toho, co posud uvedeno a co sam správně vy"
stIhl, pravn: zav~r, ze Jest žalobu pro tentokrát zamítnouti. neposoudil
v tomto smeru vec po stránce právní správně, neboť tu nejde o otázku

splatnosti zažalované pohledávky, nýbrž o otáz~u jeJí právní existence;
bude-li usnesení městského zastupitelstva, ktere tv~n podklad, ~ro uza~
'enou smlouvu kupní obnoveno bude tento pravm stav učmkovah
VI'
,
'
e x tun c, t. j. jakoby "
od původu usneselll
toto bylo b'~vaI o pI atnym,
a
naopak. Jen v tomto obmezeném roz~ahu lze sou~la~lh s dovolatel~:
kteří se odvolávají na jednohlasné, avsak dosud, pravlll mocI nenab~vsI
usnesení městského zastupitelstva ze dne 15. kvet::a. 1922. Spor dluzno
vyříditi konečným rozhodnntím a toto bude se ndltI shora uvedenou
předurčující otázkon kterou jest řešiti v řízeni správ11lm. Nebude-h tato
otázka v době, kdy 'bylo by rozhodnuti učiniti, ještě rozřešen.a, P?sky~
tuje zákon v §u 190 c. ř. s. prost!.ede~, aby v,ýsledek sporneho nzen~.
uveden byl v soulad s výsledkem flzem sprav11lho, prostredek ~o, ktery
sama žalovaná strana v odpovědi na žalobu navrhovala, ale ktereho procesní soud vzhledem ke svému právnímu stanovisku. n.eeoužil. Kdybr
odvolací soud pokládal za to, že již .řízení v prvé stohcl Jest podst~tne
vadným, nebo neúplným, bude mocI ~ostUp?va~1 podle §~ 496 c. r., s .
Protože tudíž ve směru shora uvedenem pravlll posouzelll napadeneho
rozsudku není správným, ale dovolací soud ve věci samé ještě ro~hod
nouti nemůže, nezbylo než ve smyslu §u 510 c. ř. s. rozhodnoutI, pk
se stalo.
čís.
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Zřízení akreditivu neni ještě placením.

(Rozh. ze dne 16. října 1923, Rv I 636/23.)
žalovaný prodal žalobci stroj~. Ohledně zaplaceni kup~í c,:ny bylo
umluveno že žalobce zřídí žalovanému u banky akredlhv s hm, ze banka
vyplatí ž~lovanému proti předložení duplikátu, nákla~ního listu pení:,
odpovídající kupní ceně. žalobce. dav žalovanemn p;-edem :0.000 Kc,
zřídil akreditiv dle smluvených podmínek. Banka zalovanemu podle
akredítivu nezaplatila. žalobu o vrácení závdavku o b a niž ~í s o.? d'y
zamítly, nespa~řujíce ~ tom, Ž,; ~ří~e~ byl, akre,dltIv, placelll:.~a. p;l~na
vajíce žalovanemu pravo zadrzeh SI I nadale zavdavek k zaj1stelll Jeho
nezaplacené pohledávky (§ 908 obč. zák.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Pokud jde o dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., není správným názor dovolatelův, že zřízení akreditivu pro žalovanou firmu dle smlouvy
ze dne 20. srpna 1918 u filiálky anglorakouské banky vP. a poukaz
jeho na tuto banku, by žalované proti předložení duplikátu n,ákladního
listu zboží, které tato žalobci odešle, zaplatIla, bylo placelllm ~o?le
dávky žalované a že žalovaná, když si peníz u banky nevybrala" Jel ~~
bance nevymáhala, ocitla se s přijetím placení'v prodle~í a nent tudlz
oprávněna závdavek zadržovati. Akreditiv, zřízený pro z.alovanon, ~e
byl než poukazem dle §u 1400 a násl. obč. zák. a opravnoval tedy za"

lúO~
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v tom směru, že práva a povinnosti vůči spolku přecházejí na nového
člena již nabytím továrny, kdežto jinak teprve doručením přihlášky. Že
by však v případě tom k nabytí členství nebylo třeba písemné přihlášky
(a prohlášení o uznání stanov), jak žádá zcela určitě a beze vši náhrauy
§ 3 odstavec čtvrtý stanov, nelze z §u 5 odstavec c) stanov dovozovati.
Kdyby byl správným výklad, jaký dává stanovám odvolatel, bylo by
zajisté v §u 3, jenž jedná právě o nabytí člen,ství, došlo výrazu, Že
členství nabývá se mimo to také způsobem v §u 5 c) uvedeným. Že
stanovami vyžaduje se k nabytí členství výlučně jen písemná přihláška,
tomu nasvěclčuje i okolnost, že podle §u 4 také dobrovolné vystoupení
člena může se státi jedině písemným oznámením. Je-li však podle stanov písemná přihláška - vedle prohlášení o uznání stanov - předpo
kladem pro nabytí členství žalujícího spolku, může se členství nabýti
Sedině písemnou přihláškou, písemná přihláška nemůže býti nahražena
konkludentními činy (§ 883 druhá věta obč. zák.) a užití §u 863 obč.
zák. je vyloučeno. V tomto ohledu vycházel tedy prvý soud se stanoviska správného. Prvnímu soudu je však při svědčiti i v tom, že ony projevy jednotlivých činitelů, na něž se strana žalující odvolává jako na
konkludentní činy strany žalované, nelze považovati za projevy vůle,
pokud se týče za činy žalované společnosti samé, poněvadž osoby ony
dle ,:anov žalované společnosti k takovým závazným prohlášením za
žalovanou oprávněny nejsou a podle bezvadných skutkových zjištění
prvního soudu k takovým prohlášením a činům ani zvláště zmocněny
nebyly. Pokud žalobce odvolává se na to, že také řiditel žalované společnosti účastnil se valných hromad 5. července 1919 a 30. září 1921 a
též hlasování, je k důvodům prvního soudu pouze dodati, že vzhledem
k ustanovení §§ 12 a 14 odstavec třetí stanov náleželo žalující straně,
žádati na úředníku tom, by vykázal se předepsaným zmocněním. Názor
odvolatelův, že otázka, zda má žalovaná býti členem žalujícího spolku,
není takové důležitosti, by o ní rozhodovati musila valná hromada nebo
správní rada (správně představenstvo); nýbrž, že je to věc patřící k obyčejnému hospodaření" o níž mohli samostatně rozhodovati úředníci ing.
Š. a správce H., je mylný. Stačí poukázati na ustanovení §§ 7, 8 a 16
stanov žalované společností. Že žalovaná společnost úředníky ty pově
řila v tomto ohledu svým zastupováním ve smyslu čl. 234 neb 47 obch.
zák., žalobce ani netvrdil, a je seznáním úředníků těch pravý opak toho
prokázán. Že nejde tu o věc běžnou a podřízeného významu, jak snaží
se vylíčiti odvolatel, dokazuje tento spor a vysoká hodnota jeho před-

lovanou, by požadovala na bance plnění, banku pak, když akredítiv ři
k placení.
,:šak
akreditivu dle §u 1
o ci zak; nebylo, a rovnez nebyla zalovaná, majíc akreditiv povinna
zap acem na b~nce ~ymáhati. Zaplacena pohledávka žalované b la b
]e]lm zaplacením (§ 1402
za'k) a 'e't y t tY
teprve
ne s t a Io, kd yz't'e b an ka zalované
'
.
.
J z oJo, se o. o
ani hotově nezaplatila
ani'
k dobru
..
I
.,
,
I pemze
nepnpsa a, nem narok zalobcuv na vrácení závdavku opodstat
nen (§ 1435 obč. zák.).
-

J~~, z~vazoval
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zřízení

skutečnym
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členství

a zastupování hromadných osob dlužno v 'klánabývá členství Ústředního spolku českoslJveno prumys u cukrovarnického.
'

~~!hPres~e. K1terak se

(Rozh, ze dne 16.

října

1923, Rv I 954/23.)

'hO~třední spolek československého průmyslu cukrovarnického do- '
ma a se podle §u 27, sta.nov na rolnické akciové společnosti cukrovaru
'v R zaplacen! Immoradneho členského příspěvku 3 Kč z každého
kru,
v kam pam 1920/1921 v cukrovaru žalované
~f~lec,~oslI, c:l~en! .154.110 Kč. Žalovaná namítla mimo jiné že Se neo d ~ ~ le~~~ zsaou~l~hO ~polku.
b a niž š í s o u d y žalobu zamítly,
lací důvody v sou isl z ~echt~. d u vod ů: ~rováděje uplatňované odvoI'
v os I a lOJe protI zaveru prvního soudu že se '
nestala
,žalujícího spolku,
nebyli
nabytí
které
odvolatel že žalob ere. o~ u entmm! c:ny nelze nahraditi, dovozuje
vým při;t01._í1 ením a(n~em oprena o to, ::e :;aloyaná n~byl~ členství no§1I 5 c) sta"~v Z 'd §u 3§ stanov, nybrz prenesemm clenství podle
zcizitelova ~ásiupc~r\~l~~dáu : C! stano;, ž,e však. vyplývá, že projev
"t I
... ;
prenesem c lenstvI dosavadního II

~yrobeneho

ak~i~~é

?

s~~~~~

.~akl~d~jícím členem

d~~~~~~f ~r~;te,. f~rm~:n~ předpis~o

pon~vadž .:~~

členství,

~šak

~ ~a~/;~U~ři~~tV f~~~~~~~liá~~~~Ž sže ~tačí i,:kýk~li.v projev té~o ~ů~~
předepsána

žádná formalita Že .ete~ s r~~y zaluJlclho spolku ze není
staly také činy k~nkIJdentn;;l1;np~S~'y?~o~~ se t?ba t~to pr5'svedčlti Předpisy o tom . k b " "
m em ne ze pnžalujícího s olku . ,., Ja na yva se clenství, obsahuje § 3 stanov

je,:y

vůle

přijím_á výb~r

na' Z];~~d~S~í~~~u~~ ;ři~~:~~VyC~ čp~~~~,?; ž~ členy. spolku
asem o llznam stanov. clenství že pačí ' v·· ' v
přihlášky. S 5 jedná na PflJ~tll::1 se z~etnou platností ode dne doručení
také tim, ž~ přejde t~v1~: ~cfz:n~tvl. Dle ?dstavc~ c) zaniká členství
jitelův jest však do 8 týdnů O t ~1l11 n,: J:neho. m':J1tele; nástupce ma-

~!~~U žádal. přenesení č!enst~, al~i~ h;~:~t~ť:~Věj:~á ~blesfI~k!V~upt~-

a povll1nostech VUČI spolku V t t
I'
"ražádosti za
jest
novem tom nelze shledavati nějaký dal"
§ 3
.'
us aa pOdd
předpis ten vůbec nespadSljící zpllsob nab~tíV čl~~,t;tlv~bde!,~
" , ny rz Jen
o chylku

včasné

přen~seni člensiví

o;~ž~št~O;ř~~p~:~~~~~mVúČintkll

"nětu.

N e j vy;; š í s o u cl nevyhověl dovolání.

.

Důvody:

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce. Žalobkyně
je spolkem, žalovaná je akciová společnost, obě strany jsou tlldíž hromadnými osobami dle §u 26 obč. zák. Ve sporu šlo o otázku, zda žalovaná akciová společnost je jako majitelka cukrovaru zakládajícím čle
nem žalujícího spolku. Spornou tuto okolnost lze posouditi jedině dle
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stanov obou stran. Podle §u 3 stanov žalujícího spolku mohou býti zakládajícími členy cukrovary, jež podaly písemnou přihlášku a prohlášení o uznání stanov (odstavec čtvrtý) svými zákonnými zástupci (odstavec prvý). Změna ve vlastnictví cukrovaru spojena je dle §u 5 c)
se zánikem členství, zažádal-li však nástupce majitelů do 8 týdnů po
této změně o přenesení členství, pokračuje v něm bez přerušenÍ. O této
žádosti rozhoduje výbor žah.>jícího spolku, jak je soudití z ustanovení
§u 3 odstavec čtvrtý a § 5 c) stanov. Ustanovení tato je vykládatí
přesně, neboť jde tu o právnické osoby, jež sice požívají dle §u 26 obč.
zák. stejných práv s lysickými osobami, přes to však liší se od ních
mimo jiné i tím, že moll0u jednati pouze svými zástupci. Zodpovědnost
těchto za jednání jich je proto mnohem vyšší než u svéprávných lysických osob, u nichž účinky právního jednání omezeny jsou na ně sam.otn~. Předpisy, upravující právní poměry právnických osob vůči jinym Je proto zachovávati přesně v každém případe. Právnickou osobu
mohou proto zastupovati jedině zástupci ustanoveni smlouvou nebo zákonem, a mohou členy právnické osoby státi se pouze osoby (ať lysické ať právnické), jež splnily náležitosti, s jakými smlouva nebo zákon p'ojí nabytí členství. Tam, kde tyto nepřipouští nabytí členství výslovne I konkludentními činy, t. j. kde požadují projevy vlIle předepsa
ného obsahu, nemohou tyto bez. ohledu na § 863 obč. zák. nahrazeny
býti konkludentními činy. Žalovaná společnost mohla se proto státi zakládajícim členem žalujícího spolku jedině způsobem vytčeným v §u 3
anebo §u 5 c) stanov. Jiného způsobu nabytí členství tyto neznají, a
neuznávaji proto konkludentnich činů. Bylo proto nutno, by žalovaná
společnost byla podala písemnou přihlášku a prohlášení uznávající stanovy, anebo do 8 týdnů po změně ve vlastnictví cukrovaru v R. žádala
o přenesení členství. Obě mohla vykonati jen svými zákonnými zástupci.
Kdo jím může býti, ustanovuje v první řadě čl. 227 obch. zák., jmenující členy představenstva, dále stanovy žalované- společnosti dle nichž
je potřebí k platnému a závaznému usnesení společného jednání dvou
členů představenstva. Ze spisů jde na jevo, že žalovaná společnost byla
zapsána do obchodního rejstříku 6. října 1920, a je nesporno, že do 8
týdnů po tomto dni nezažádala o přenesení členství, a že nepodala a~i
později písemné přihlášky a prohlášení. Nestala se tudíž žalovaná společnost zakládajícím členem žalujícího spolku, a není proto povinna
plaltlt :nu :pol~ové příspěvky, ježto nárok žalobní odůvodněn byl jen
člerlstvlm, Jehoz ve skutečnosti nebylo. Účastnil-li se přes to předseda
přípravného komité anebo předseda žalované společnosti valných hroI~nad hluj~dll~ spol~u, doc?ázely-li tohoto peněžité částky placené jako
c1ensky pnspevek zalovane strany, anebo žádosti o radu a pod. jménem teto, a předpisoval-Ii konečně žalující spolek žalované straně člen
ské příspěvky, jednaje s ní jako s členem, stalo se to vŠe neprávem a
nema vyznamu pro tento spor.
čls.

(Rozh. ze dne 16.

října

počtem členů, nežli
zmatečnosti výroku

bylo
roz-

1923, Rv I 1011/23.)

" sou,
d měli
." ustanoven byl rOZ h Od CI
.
)
Ač u1e smlouvy (stanov:]lZ d I ··ch v případě o nějž tu Jde,
v něm zasedati čtyři rozhodCI: zas~ ~ Ou j~atňoval žalobce jako důvod
krome j1ny c
p ., s' I· S o u d y žalobu zape~t , kteroužto okolnost
~·h
'Ie u O b a 111 z
bezúčinnosti rozhodCI
o na Zdl· . t' e o n·lž tu j·de v d.ů vod ech:
,
II d uve
v o aze ,
'
b I ~.
mítIy, o d vol a c I s o
,
'.členn· soud rozhodčí shledán Y pnOdvolatel brojí proti tomu:,ze petr t Yd· z~e rozhodnutí j. est proto ne. ' pnpadu a vr I
'
"
slušným k rozho d oval1l
' t ' iobě uplatňovati, i kdy z nepnlatné a on má právO neplatnodst u vepz'ral'slušny'm ·j·ednal. Odvolávání se
P
'to I a před sou em n
, 'P
,
slusnost nenaml a
o
(
1622 I1l vydání) není na mIste. ravI se
na komentář Neumannuv u ~~tr.~. lušnos·t svou přesně zkoumati a nepotam sice, že soud rozho ~ CI pns . h dčí vynesený od soudu rozhodchybně zjistiti má, dále ze vyr~ k
o, h'o J·est bezúčinným, i když
"
1 e o p r a v n e ne,
~··I
~ d
čího k roz I10 d ovanr I~.
~
.
d ozhodčího námitky cml a, pre
strana, aniž by prolt pnslusn~st: sou zu u~ení výroku rozhodčího žalUje.
ním jednala a teprve dodatecn~ ~a~ : v souvislosti s tím tam uvedeno,
Soudě však z toho, co ~ezproustrle neII ,neoprávněny'« rozuměti jest ten
~
'1lad ze po s ovel ,
~·t·
jest na sna d e vy { ,,'
d'
ředkládá se k rozhodnutí urCI y spor,
případ, kdy rozhodclm sou um dzhodčím řádným soudům odňato n e jehož rozhodnult smlouvou o r ,
,. ~ v ů b e c spor ten rozhodobylo, takže rozhodčí soud ~~nI ~~~r~v~~~~odčí soud, a nestává se tuvati. Pro tento případ byl pn:~u~. ~eho členové pátého za předsedu.
díž nepříslušným, !voh~h ,SI c y~"ti dle §u 577 odstavec třetí c. ř. s.
Smlouva o rozhodclm m~sl ~Ice Yk k latností své by o s o b y rozpísemně ujednána, nevY1'a~ut.v~a stanJven a zplls~b, jakým. povoláni
hodčí byly vytknuty ,a poc~ J'~ I Zákon podournými pře.dplsy o vybýti mají, ve smlouve dolozen y.
staral '( srovn. § 580 c. ř. s.).
plnění těchto mezer úmluvy stran se _~~ odstav~c třetí c. ř. s. vychází
Z porovnání tohoto para~raf~ s §hemd~~hO soudu v písemné lormě ujed.
,~
čet clenu 10Z o CI
~
~ I b
t'
zcela psne, ze P o
I d. k ředešlému, tvrditi, ze za o ce ~m,
nán by·ti nemusI. Lze proto, II e IC Ph dO·m J·ednal ač ve stanovach
~ . ~I
.
soudem roz o C I '
·1
že před pe t I C e!1l1 ym ~I
h s obsazením jeho mlčky souhlasl.
'
toliko o ctyfec h c enec ,
mI uv. se
~
I
hlásil rozhodčí nález bezúcmnym.
N e i v y s S I S o U c pro
o
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Důvody:

.
'
dO d § 503 čís. 4 c. ř. s. Odvolací
Dovolání uplatmlo pr,ave~m uvo, ..u tránce předpokládaje, že žasoud posoudil věc nespravne po prav~~d~ím s~udem souhlasil mlčky
lobce, jeunav před pětíčlenon)'m ~o~o důvodu uplat;\ovati bezúčin!,ost
s jeho obsazením, a z~~ nemuz:; Zs ~ rávným jest tvrzení dovolatelo vo ,
nálezu podle §u 595 ~~~. 3 c.
·pří~ícím se smlouvě, přivoděna byla
že obsazením rozhodCI o SOjUI u, d 'ho právního předpisU. Ustanobezúčinnost jeho nálezu poc ~ uve ene

á·

3046.

Obsazení rozhodčího soudu jiným (větším)
stanoveno ve smlouvě rozhodčí, jest důvodem

"
~
Lhostejno že žalobce o zmatečnost se
hodčího dle §~ 595 CI~. 3 ~. ~. ~. d takto se~taveným rozhodčím soudem.
pustil bez námitky do Jednaru pfe

Ifil2

vení proeesníh
.... k,
"
pisy t ·
.v plavap o formaÍIuho práva je vykládati přesně V d

s/obs~~c~aj~:, v;~~~I~~~:~~~h~~ j;X:o~o(~~:~ud~nueovací, Iz~ u~~ý=

a
liti
dentl1lml čmy stran pojiti účinek §u 863 b v j.. Lze proto s konklu_
kde to zákon sám výslovně připouští 'ak~ c. za~. jen v tom případě,
druhý c. ř. s .. § 104 odstavec třetí j' n' J. kna vPkr. v §u 235, odstavec
.' • učmný
. .
., jIna
s t ran za pravne
jen v těch . npa
d h vsa je pokla'd
.
a t·I sou hl as
v moc práva. Souhlas žalobcův s 06
.ec , kde ~~Iez soudní vešel
SaZel1ll~ rozhodcI ho soudu, mlčky
projevený, a vzdání se práva od
dal by Se platně předpoklád;ti . porovatl nalezu podle §u 595 c. ř. s.
žaloby podle /:lu 596 c ř s e Ile~t!ehdy, kdyby byl žalobce nepodal
volacíh? souclu Odporuj'e Přim: §~u5~8tam vvytčené. ~pa~ný náhled odhou prava toho vůbec latně
vo.~· r. s,, dle nehoz strany nemo.
drobily se rozhodčímu ~OUdu S~b zneL Plsvemn~ smlouva, jíž str~ny posoud musí se skládati ze čty: VI s~hf e presne ustanovení, že rozhodčí
tento spor, ježto stran neb [ c en~. voto ustan.ovení je rozhodným pro
ustanovení §u 580 c rl s uh?prav?en y , od neho se uchýliti. Zákonné
. . . pnc aZI v uvahu'e t' d k v
ustanovuje pOčtu rozhodčích Jen v t
jv!' el!y, dyz smlouva neon;to pnpade platí i poslední věta
tohoto §u. Nezáleží dále a . t
a disciplinárního byt' I' vy?h dUS va~íovhemch, vzorcoveho řádu služebního
.'
o nejs c pro žalob
. v
,
nepodrobily, a nemá řád ten roto "
ce, jezto se mu strany
obsazení dřívějších roZhOdčkh s v~z.nanlu pro s~?r. Nezáleží ani na
Včas nedomáhal J'ežto v to t
ou u, jlchz beZUC1I1l10sti se žalobce
·
'
m o sporu rozhodUJ'
b
s Iedl1lho nálezu, jemuž bylo vča d
.
,e se
ezucmnosh pove ~k~tečnosti rozhodoval není s o porovano. O tom, jak rozhodčí soud
vmtrmho jednání rozhodčí~h nem~?zno v tomto sporu jednati, ježto do ,
dovoleno zabývati se tím 'ak' uz~ tento so;,d zasahovati. Není proto
smírčího soudu účastnil ~ej 'e~~á:r~sobem pre?s;da jakožto pátý člen
hodn" ]e jediná skutečnost] ž
h drv?zhodOva~l, pro tento Spor rozz pěti členů. Podobně nen';ůž: ~~z o ~I souvd JTIIStO ze čtyř skládal se
anebo jak dalece je nález rozhodv. sou po~ste I do úvahy o tom, zda
neboť je rozhodnouti jedině o beClh ? sou~u z~llobcl příznivý neb opačně,
z důvodů v §u 595 c ř s . v~uclnnos I n.a ezu na základě některého
vodněna, ježto obsa;e~ím' vroYzPhoocd:~h' uvedenych. Bezúčinnost ta je odůvI'
v
CI o soudu t J'
vv,
v
cenu porusen byl skutečně př d'
I
" . vysslm poctem jeho
(§ 595 čís. 3 c. ř. s.). Dilvod t:nr~s sm °v~vy st~novící přesně počet ten'
vyhověno, nebylo proto 'cd'
posta':l. uplnve k tomu, by žalobě bvlo
.
Snaží se prokázati bezúčin~os~a~Zle~u Czladlslm
Phred~nesu
Zalobcově,
jí~1Ž
a lVo
SIC
uvodů.
vo

°

ov.

•

čís. 3047.
žaloba odpůrčí nen'
v
v
§u 187 III. dílčí novely .~ :b~rn::~u vkalzbalob~ dle §u 1409 obč. zák. a
.
. z o ou len podpurnou.
(Rozh. ze dne 16. října 1923; R lL 393/23.)
Žaloba banky, by smlouva uz v .
.
vanou Eleonorou L-ovou .. ~ A :vr;na meZI Antonínem L-em a žalosvého domu a svůj závod j~~la n ?~.lllv Ll' odstoupil žalované polovinu
nou, byla p r.O c e sní m 's o lvucl za obkym prohlášena za bezúčinUe em prvé stol'
.
.
1 C e zamltnuta mio
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1110 jiné z toho důvod'l, že odpůrčí žaloba v tomto případě jest pro svou
jen podpůrnou povahu vyloučena, když má žalobkyně podle §u 187
třetí novely k obč. zák. možnost, uplatňovati přímý nárok na převedené
jměni proti osobě, na kterou-bylo převedeno. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci ji znovu projednal a rozhodl a uvedl mimo jiné v d Ů vod ech:
Není výslovného předpisu, podle kterého by věřiteli bylo bráněno ve
volbě, zda chce žalovati odpůrči žalobou podle cís. nař. ze dne 11. prosince 1914 čís. 337 ř. zák. či žalobou podle §u 187 cís. nař. ze dne 19.
března 1916, čís. 69 ř. zák. (lll. novely k obč. zák.), a ani z vysvětlivek
a důvodových zpráv k těmto zákonným předpisům neplyne nic podobného. Rovněž nelze na to usuzovati z povahy věci. Novým doslovem
§u 1409 obč. zák. a s ním souvisejícím ustanovením §u 187 liL dilčí novely zajisté nemělo býti zhoršeno postavení věřitelů. Naopak, novelou
měla jejich ochrana proti zištným pletichám dlužníků s příbuznými býti
jen zlepšena. Příčilo by se tudíž účelu UL novely, kdyby jí měl věřitel
býti oloupen o právo jemu nedávno před tím zaručené odpůrčím řádem.
Nelze proto věřitele ve volbě způsobu žaloby obmezovati a mu ji ve
prospěch odpůrčí žaloby dovoliti jen tehdy, byl-Ii jednáním dlužníkovým zkrácen. Toť ovšem předpokladem odpůrčí žaloby. Avšak tento
předpoklad jest dán i tehdy, má-Ii věřitel snad možnost žalovati i podle §u 187 novely. I za této možnosti jest věřitel zkracován alespoň ve
svém právu, hledati ukojení svého požadavku ze jmění dlužníkova, aniž
by mu bylo třeba teprve pátrati, kam se jmění to podělo. Je proto oprávněn odpůrčí žalobou domáhati se toho, by zašantročené věci, alespoň
co se týká práv odporujícího věřitele na ně, zase tvořily část jmění
dlužníkova. Zda má věřitel možnost, místo na toto jmění sáhnouti také
na jmění jiné osoby, je nerozhodno. Touto možností poskytuje mu zákon jen prostředek, dojíti náhrady škody odporovatelným jednáním
vzniklé, ale to nemění ničeho na skutečnosti, že škodu utrpěl, byl zkrácen. Nesprávným jest dále názor soudu prvé stolice, že na otázku, zda
byl věřitel zkrácen, jest záporně odpověděti také proto, že jeho procesuální postavení jest při žalobě podle občanského zákona výhodnějším
než při žalobě podle odpůrčího řádu. Zkrácení ve smyslu odpůrčího
řádu vyžaduje, by nastalo obmezení hmotných prostředků, z kterých
věřitel má dojíti ukojení, neb aby alespoň jejich upotřebení bylo stíženo
neb opozděno v hmotném smyslu, t. j. aby nastala změna ve jmění dlužníkově, pro kterou z něho nelze dojíti již stejně jistého nebo rychlého
zaplacení, na př. kdyby dlužník své zboží, z kterého věřitelé mohli dojíti zaplacení, úmyslně prodal na dlouholeté splátky neb osobám s nejistými příjmy apod. Pouhá nevýhoda procesuá1ní není ještě zkrácením
věřitele po rOzumu odpůrčího zákona. Než i kdyby byla, nebylo by lze
říci, že žalobcovo postavení jest v odpůrčím sporu méně výhodným než
ve sporu podle §u 187 III. novely k obč. zák. Jest tomu právě naopak.
Máť věřitel podle §u 20 odp. řádu právo žádati, by odpůrčí žaloba na
dlužníkových nemovitostech byla knihovně poznamenána. Při žalobě
podle liL novely podobného práva nemá.
NejvyŠší soud

nevyhověl

rekursu.
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Duvo:1y.
, Po~ucl odvolací soud uznal podanou žalobu od určí za ří
ac by zalobkyně mohla po rozumu §u 187 III d"j'P
I P p~stn?u,
na.stup?vati přimo na žalovanou o zaplaceni ·sv! cc~ no~~ y .k obc. zak.
kladal zalobkyni právními jednáními dlužníka y k po ed,:vek, ,a polovaná jest za dluh
'
t 'h
.
za z racena, treba ze ža§u 187 zavázána, n~p~~:~~I~ es~ fa~~~~~~ neobme,zeně dle citovaného
názor odvolacího soudu vyvrátila a prot', b~. SV~1ll vyvody dotyčný
soud své stanovisko opírá, stavu' vě.
,o~e (UVO y, ~ k~~ré odvolací
se stěžovatelka na důvod na d ~I a zakonu ,odpovldajl, poukazuje
jest přisvědčiti že žaloba YOd P~, eneh? usnesem. Oclvolacímu soudu
zák a §u 187
d'lč'
I Pkur I nem vedle žaloby dle §u 1409 obč
. .
. I I nove y obč zák žalobo'
dO'
Je-Ii jednání, kterým byl majetek nebo po'dn'k dl ':. J~~'. po p~rn?u a že,
veden, odporovatelným lze nastu o t" . :
uzm uv ?,:)meho pře
správné je stanovisko' že žalobk p ,va I I z~lobou odpurcl, a rovněž
podnik a část ma'etku ~cizil
Jne)e z,~:ace~a, když dlužník svůj
j fÍ1 ě n í d I u ž n Jí k b I po pnpade zalIzll, lezto tím ukojení její ze
čeho nemění okolnos~ ž~ ~ ~mare?0't ~OkUd se týče ztíženo. Na tom niuvedených §§ů o c,
,,:a ovana s a a se ze zákona, to jest dle shora
Odvolací soud ~akf~lpage za pohledávky žalobkyně také zavázanou
't'l ~ec pos~zuJe správně zrušil rozsudek prvníh~
soudu a věc mu
vra I I proto ze v příp ď kd b
prokázáno, nebyly by skutkové ok I / e,
1 J. poshovění nebylo
rozebrány a zjíštěny.
o nos I v odpurclm sporu rozhodné

ln

čís.

3048,

~ejezniční zaměstnanec J'etlŽ odci 'I dr'
prave J' e s t . . ·
,
Zl
aze věci, svěřené J'l k do, '"
JI povmen náhradou třebaže dosud
cene veel nevyplatila,'
sama náhrady za ztra(Rozh. ze dne 16. října 1923, Rv II 254/23.)
talovaný odsouzen b I r '
I'
",
pustil se tím, že jako žel~znfč::~fíZa:~~c pr~ zl.~cml kra,deže, jehož dok dopravě svěřených Odciz ' , .
o CIZI ce ou radu věcí, dráze
jednak t. zv. přebytky. Proti ~~~o::c~ Iby!y Jed.na~ tran~itním zbožím,
za odcizené věci namítal žalov 'k cs ~ ~:I~znlČnlho eraru o náhradu
poskytla nikomu z důvodu zt~? r?~~. JI~~ho" že, žalující strana nek vymáhání náhrady škody ak;~X, ~as\y zadne nahrady, takže není
kdy nestarala a tudíž v žádném e ,;gl d:"ová,na, o přebytky že se nip r v é s tol i c e uznal dle v I b pnpa e poskozena nebyla. S o u d
de c h: K námitce stran žal;:a~/,a ~ve~~ ~ oné námitce v d Ů v 0muto aktivně legitimová~a'
' z~ zalupcl strana není ke sporu tosilky náhrady, že se o ř~b z~k nep?s ytla nIkomu z důvodu ztráty zánebyla,v nelze přihlížeti, ~ebtr lIen§:d~4ne;6~r/a~a aže t~díž poškozena
C"
a 81/4 zel. dopr. ř. ze
dne 4. cervna 1921 čís 203 b
dodané; nelze-Ii ziistiÚ • na Skt~:é ~~; ruCI, d:ltha za zásilky jí k dopravě
která zásilku přijala a;ebo po sl d í azve zaSIl a s~, ztratila, ručí dráha,
,
e n prevza a zbozl s nákladním listem ,

po případě dráha, na které se škoda stala, při čemž, nahradila-li ně
která ze súčastněných drah škodu, přísluší jí postih proti dráze, jež
škodu zavinila, a nelze-li této dráhy zjistiti, nesou súčastněné dráhy
škodu společně a jest dráha oprávněna nedoručitelné zboží bez zvláštních formalit co nejlépe prodati. Poněvadž ručí dráha za škodu, dopravou způsobenou, a při rozlehlosti tratí zejména ztratí se průvodní doklady a zboží zůstane někde jako tak zvaný přebytek, dá se s určitostí
očekávati, že budou adresáti nebo odesílatelé reklamovati ztracené
zboží, a nebude-Ii nalezeno, požadovati náhradu; ježto v tomto případě
nedá se nyní zjistiti, na které nakládací stanici a na které dráze zboží,
žalovaným odcizené, bylo naloženo, a která dráha škodu hradila, jest
jisto, že škodu utrpěl čsl. železniční erár bez ohledu, která trať dráhy
za škodu ručila neJo kde ztráta zboží nastala. O d vol a c í s o u d
rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání, vytýkající odvolacímu soudu jen nesprávné právní posouzení dle §u 503 čís. 4 c. ř, s., opírá se o právní názor, že žalující
dráha jest krádežemi žalovaného poškozena jen potud, pokud sama
stranám již vyplatila náhradu za věci, žalovaným odcizené. Tento názor jest mylný. talovaný způsobil dráze škodu již tím, že věci, svěřené
dráze ku dopravě, odňal z jejího držení, a požadovaná náhrada škody
nemá za účel, aby bylo dráze nahraženo, co stranám již vyplatila nebo
bude musit vyplatiti, nýbrž, aby byl obnoven předešlý stav, totiž porušenádržba žalující dráhy. Tím jest aktivní legitimace žalující dráhy dostatečně odůvodněna. Na ní nemůže změniti nic, že vrácení odcizených
věcí in natumjest již nemožné a že proto dle §§ 1323 a 335 obč. zák.
musí místo vrácení býti zaplacena dráze jejich cena. I toto zaplacení
má za účel obnovení předešlého stavu, a nemůže býti dráze upřeno
právo, by se nedomáhala znovuzřízení právního stavu, který byl jednáním žalovaného hrubě porušen. Ostatek se poukazuje na správné dů
vody prvého soudu.
čís,

3049,

Třebas se strany shodly o předmětu kupu a kupní ceně, není souhlas prodatele slovem posledním, vymínil-Ii si, že kupitel předloží mu
ještě knihovní výpis o nemovitosti, na níž má býti nedoplatek kupní
ceny zajištěn,
Sprostředkovateli nepřísluší, nedošlo-li k uzavření smlouvy, ani pne
měřená odměna za skutečně vykonané služby,

(Rozh. ze dne 16.

října

1923, Rv II 291/23.)

O b a niž š í s o u d y zamítly žalobu o zaplacení 2%ní provise
z kupní ceny, již žalované společenstvo slíbilo žalobci za sprostředko-

il

1617

1616

vání prodeje kruhové cihelny v Ž., docílí-li kupní ceny 400.000 Kč, vycházejíce z úvahy, že sice žalobce přivedl jako zájemce Vojtěcha P-a,
jenž byl ochoten koupiti cihelnu za 420.000 Kč, že byla mezi tímto a
žalovaným společenstvem hotově dojednána kupní smlouva, že však
žalované družstvo při tom stanovilo výminku, že kupující Vojtěch P.
předloží knihovní výpisy a katastrální archy o svých nemovitostech ve
štýrském Hradci, na nichž měla býti část kupní ceny pojištěna, a že
podepíše dlužní úpisy za účelem vložení kupní ceny na jeho nemovitosti, že však tato podminka nebyla splněna.
N e j vy

Š

š í s o u cl

nevyhověl

o
Přezkoumávaje

Ů

dovolánÍ.

v o cl y:

napadený rozsudek nemŮže arci dovolací soud sdíleti názor, projevený v ·tomto rozsudku, že vývody prvniho soudu o tom,
že žalovaný ústav prodal cihelnu Vojtěchu P-ovi pod podmínkou, jsou
skutkovym zjištěním. Dovolací soud má naopak za to, že jde tu o právní
posouzení věci, o úsudek soudu prvé stolice, který si soud arci utvořil
na základě skutkovych zjištěni, a ktery převzal také soud odvolacÍ.
Tímto právním posouzením není tedy dovolací soud vázán, a mŮže je
proto v rámci skutkových zjištění nižších soudů přezkoumávati. Oba
nižší soudy mají za to, že žalované společenstvo dojednalo s Vojtěchem
P-em hotovou kupní smlouvu, která však byla vázána na určité podmínky. Dovolací soud nazírá však na věc jinak. Z celého způsobu jednání a prohlášení stran plyne, že mezi nimi k dojednání hotové kupní
smlouvy vůbec nedošlo. Strany se sice vyjednávajíce o smlouvu shodly
jak o předmětu kupu, tak i o kupní ceně, žalované společenstvo však
svého konečného svolení ke smlouvě nedalo, nýbrž vyčkávalo s ním, až
a zda Vojtěch P. přijme a splní další podminku smluvní, kterou mu
dále kladlo v ten rozum, že měl předložiti jemu především knihovní
vypisy o svých realitách, na něž se část kupní ceny měla zajistiti, a že
měl také podepsati dlužní úpisy za účelem vložení nedoplatku kupní
ceny na tyto nemovitosti; touto dalši smluvní výhradou zamýšlelo se
žalované společenstvo dříve ubezpečiti, zda nemovitosti kupujíciho poskytují pro nedoplatek kupní ceny dostatečnou jistotu, než dá své ko- .
nečné svolení ke smlouvě. Této smluvní podmínce však kupující Vojtěch P. nevyhověl, důsledkem čehož žalované společenstvo s ním dne
24. září 1919 další vyjednávání přerušilo. Důsledkem této neshody
k závazné smlouvě nedošlo, třeba v předchozim vyjednávání o jiných
podstatnych částech smlouvy zásadního souhlasu mezi stranami.docíleno bylo, neboť teprve tímto konečným svolením dovršuje se dosa"
vadní vyjednávání ve smlouvu závaznou (§ 860b),869 obč. zák.). Dovolací soud dochází tedy k témuž výsledku, jako oba nižší soudy, ovšem
z jinych úvah. Vzhledem k tomu nelze uznati opodstatněnou vytku žalobcovu, že odvolací soud posoudil věc po právní stránce nesprávně
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Dovolatel nemá však pravdu ani v tom, že mu
podle §u 1152 obč. zák. přísluší alespoň přiměřená odměna za vykonané služby, neboť nejde tu. o smlouvu o dílo podle 26. hlavy občan-

.
·k
. b • o smlouvu sprostředkovatelskou, tedy o smlouvu
ského zakol11 aj ny rz
'koníku neu ravenou II níž rozhoduje právě
zvláštního d:u~ud'v t?;~t~t;:n Žalobce ~šak ani' netvrdil, že byla i pro
p:?to v JH vbe rka e v~eJ.i cihel~y nedošlo smluvena nějaká odměna.
pnpad, ze y
pro
'
čís.

3050.

d .• k'h
výrobního společenstva, že účeUstanovení stanov ~osp~ ars e o a • _o ati nabývání domů členům,
lem druž~tv!l j~st, opat~ovath byti ~~~~~n~ zámožným, nepříčí se zápokud nalezejl k vrstvam ? y~a e •
konu, jsou-Ii práva všech clenu stejná.
(Rozh. ze dne 17. října 1923, R 1 892/23.)
. t'· k
Ý S O u d povolil zápis obecně prospěšného sta~eb
R e J s I lOV •
lečenstva s r o., jež si vytklo za predního a bytového dru~stv~, spo
okud náleŽe·í k vrstvám obyvatelstva
mět podniku, aby svym c1e!1Um{ Pl . a zdrlvé byty (a malé provo;néně zámožného, a) opat;ov.a Ob evn~Y'vati obytné domy výlučně neb
tím že bude stavelt ne o na
zovnr ) • '
l' . byty (a malými provozovnami) po _rozumu
aspon prevahou s ma ~ml
. 242 ř zák a stanov k nemu vyzákona ze cine 22. pr~smc; 191~: ČIS; stav·ební~ ruchu) a pronajímati
daných (po rozumu. zakonu ~ nartzen~ ~ t (a malé provozovny) svým
nebo, přenec_há;a~1 Je, ne.bo )ed~~t~~e dlulstevních s rodinnymi byty a
členul11 k uZlvam (opatrovam • _ 10 nab' vání vlastních domů (romalými provozovnaml), b) umoz~ova b.
obytné domy (s malymi
dinných) tím, že bude st~vělt n<;lo_ I'.a :e~a ~spoň převahou ve smyslu
provozovnaml nebo bez mch)9 ~Ó u~.ne 242 ř zák. a zákonů a nařízení
zákona ze dne 22. pros1l1ce 1 _' IS. dan'
a ostupovati je do užío stavebním ruchu I, s,tan~v k n~~~u i vYři"ín{ati úsCorné vklady na běžný
vání nebo vlastmct~: clenun;, J\ 'f t Pk~Vých domů (opatřování vlastúčet ·od členů, kten hodla]! o na y I k ~r sní s o u d usnesení potvrdil.
nich nebo-li rodinných domu). ~ e 9 d b a 1873 čís 70 ř. zák. bylo
O ů vod y: Účel<;t11 zákona ze, n~ : z~n~žným vrst~ál11 obyvatelstva
zřízováním spolecenstev _hl~vnele;;;;í jich společenského a hospodář
solidárním ručením umO~~l ~ I ého výrazu též ve znění §u 1 cit.
ského postavenÍ. Te~to ,uce d~se sv myšlenka jest vyjádřena též ve
zák. Tato povšechna zakono _arc~va . m rčením že jeho účelem jest,
stanovách družstva v §u 1 ~~e_o .~C~y vrstvám ~byvate1stva méně záaby svým členům, pokr:d na ezeJI d '
a) a b) uvedených. Rčení
• 'h
loužila ve smerech tam po plsm.
t
mozne o, s
..
,
t t
řípadě ustanovením §u 17 s anov,
to je~t pak dSP~I~lt~~;eannoo ~te~: o~oby dle všeobecné zásady §u 1 sta-o
kde Jest po ro ne
'_
dále v §u 19 stanov, kde pro
nov mohou se státi čl~ny druzstva, a ' a z členství toho jim plyvšechny přijaté členy Jsou'ds:~novtena ::a§v stanov nechce mezi členy
. Oba tyto §§ take sve CI o om,
_·t· noucl.
,,,, .. '
d'} II 'brž že chce pouze QZnaCI 1, z:
družstva samyli1l Cll11lt neJaky roz. I 'dl y_ o okládati za osoby, ktere
osoby, v §u 17 stanov 1vypočt~n~, '~~~nétio· a které následkem toho
patří k vrstvám obyvate stva mene zal
102

r

ch

i _

i

V"

Civiln! rozhodnutI. V.

1619

1618

J1.,~hou člen;"tví ve družstvu dosící. Otázka přijimání členů, vyhovuJI~I~h podmmkám odstavce prvého §u 17 stanov, jest upravena v první
vete t~ho O~s!~vce, jakož i v dru~ém odstavci §u 17 stanov.

Ne J v y s

S

I

S

o u d nevyhovel dovolacímu rekursu.
Důvody:

Oov?lacímu rekursu. nelze vyhověti, poněvadž zde neni podmínek
ze dne
čís .
208.
ř za'k
t ' §u 1
§tu 16 CIS.
• .pat.
• I
· '9. srpna 1854,
. U
s anovem
s .a~ov, ze .uce em ?ruzstva jest opatřovati byty a umožňovati nabý
Vtl11 vl~s:nIc.h d?m.u atd. členům, pokud náležejí k vrstvám obyvatěl=
s va !TIene zamozny~TI, nebyl, jak stěžovatelka se domnívá zákon nrak
porusen.
. k JIZ
'" re k
' · soud spravJ.
ně
dovodilUstanovel11
. • o toto
. odpovídá naopak ,Ja
urSl1l
.! ~amerum zakona ze dne 9. dubna 1873 čís 70 ř
'k St
necml rozdilu
družstva, poskytujice
p. h (§ 19 stan.ov),
vymezení pojmu »vrstev
nyc « ve stanovach netreba, kdyžtě dle §u 17 stanov v hraženo řed
by
a tím i otázku, zda
sr náJI
o ru h u osob jež § 1 stanov'
• t I'
Vymezení toto nebyl~ b
• b
• n;a na zre e I, samostatně řešiti.
. d'
Y vseo ecne al11 možným poněvadž u k 'ďh
v
jeho zvláštní indivlduelní
a . J • ! ho z~moznostl. Nelze tedy v onom ustanovení shledávati
ni porusem předpIsu §u 5 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.

n~;:a

il
i"

~~:~.~n~tvuk'

m~,:i .členy
Z~lastl11ho

vŠe~: ~te'~~
méně zám~ž

členy přijímalo

přihláSiVŠí

~r!~.~em~:i~~ázejí. ~vah~

poměry~zkt~r~

čís.
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!>~~~tek »k~anditní společnost« nelze pokládati za dodatek, naLnacuJlcl nástupmctví do staré finny kupce jednotlivce.

(Rozh. ze dne 17.

října

19<23, R I 893/23.)

vor~ e) ~ tří ~ o v ~ s o u d k žádosti dědiců po Zdislavu O-ov i po-

v~ f~rmu

I zapls zmeny fIrmy »Or Eduard O a syn k 'hr k'
»Knihtiskárna a nakl;datelství' Dr Edua;~ ~s arna v kPraze«
dltm společnost v p '
. a syn, omanfir
Zď I
O raze«, a vymazal zesnulého dosavadního majitele
IS ava -a. Rek u r sní s o u d k k
ľ
..
my

~~~~~~~t~lr~~Oy~~I,Z;~~~;:ir~'r ~2a~; g.y~ ~~~~J~~sE~~~au:~g1~::.
Nebylo ovse.m :a~ady, by zadatelé, na
presel, nevedli .závod

Po~\o~~n~slI

něž

závod Zdislava O-a dědick
pod firmou, pod ·kterou Jej

zděděný

~=d~ pr~~~:v~i'i ~~~Oy~ ~~es:i~n2f vO~f.\ ~á:'i l~;c~yla1roloo~ena

z.ápa
de
posloup
osť
ď
ď
k'
.
z
.,
muze
v
pnt n I e IC e nabyvatel podniku vésti beze všeho firmu
~ arou a to bud' beze změny nebo s dodatkem ovšem .
.
tom
Je!lž. poukazuje na nás led nic tví.
firmy
naopak. Takdvémuto ve=
s em os~\ a~m firmy nebyla by na závadu ani skutečnost, že firmu
tarou ma prevzlŤl společnost komanditní a, poukazuje-Ii stěžovatelka

~yv~ ~upe: Je~n~tlivec

Při
společenské či

'nerozhodJ;.~ t~~~v~~,

v rekursu na to, že firma společnosti komanditní musi obsahovati jméno
veřejného společníka, přehlíží, že pře<:lpis čl. 17 odstavec druhý obch.
zák. platí jen pro n o v ě zřízenou společnost komanditní, právě tak
jako čl. 17 odstavec prvý obch. zák . platí zase jen pro n o v ě zříze
nou společnost veřejnou a že pro užívání firmy staré není směrodatným
čl. 17, nýbrž čl. 22 obch. zák. Proto také mohl býti Zdislav G. sám
majitelem firmy společenské. Než žadatelé nechtějí vésti zděděný závod
pod starou firmou: Dr. Eduard O. a syn, knihtiskárna v Praze, nýbrž
pod firmou Knihtiskárna a nakladatelstvi Dr. Eduard O. a syn, komanditní společnost v Praze, tedy pod firmou s dodatkem, jenž se neobmezuje jen na vyjádření poměru nástupnického, a jde u nich· tedy
o firmu n o vou, která pak arci, ježto jde o firmu společnosti komanditní, musí obsahovati jméno veřejného společnika, kterým je Božena
S-ová. Tato náležitost však firmě, o jejíž zápis žádáno, schází, a neměl
proto býti její zápis v prvé stolici povolován.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D li vod y:
PokuLl dovolací rekurs vytýká, že finančni prokuratura nebyla
nprávněna podati rekurs proti usnesení soudu rejstřikového, stačí po-

ukázati k ustanovení §u 1 zákona ze dne 30. června 1921, čis. 257 sb.
z. a n., dle něhož právo prostředkú opravných ve věcech firem nich,
dosud státním úřadúm zastupčim (finančním prokuraturám) přísluše
jící rozšířeno bylO nav š e c k y pří pad y zápisů do rejstříku obchodníhoa společenstevního. Ve věci samé napadají rekurenti napadené u~nesení jen v tom směru, pokud jím bylo vysloveno, že firma, pod
niž žadatelé chtějí vésti zděděný závod, není totožnou se starou firmou
»Dr. Eduard O. a syn, knihtiskárna v Praze«, nýbrž že firmu »Knihtiskárna a nakladatelství Dr. EduardO. a syn, komanditní společnost
v Praze« dlužno pokládati za firmu novoU a to firmu komanditní společnosti, pro jejíž zápis nedostává se zákonných podmlnek. Právnímu
názoru rekursního soudu jest však v podstatě přisvědčiti. čl. 22 obch.
zák. připouští, by dědicové závod zděděný vedli pod dosavadní starou
firmou bud' s dodatkem, poměr 'nástupnický naznačujícím, nebo bez
něho. V tomto případě jest již znění firmy, o jejiž zápis do obchodního
rejstříku jde, nehledě ani k dodatku »komanditnÍ společnost«, od znění
firmy původní odlišné, tak že nemůže býti řeči o převzetí firmy staré.
Dodatek »komanditní společnost« nelze pak nad to pokládati za dodatek vyznačující nástupnictví, jaký má na zřeteli čl. 22 obch. zák.,
nýbrž naznačuje se jÍm jen útvar nové společnosti jako společnosti komanditní. Taková firma musí však dle čl. 17 odstavec druhý obch. zák.
obsahovati jméno osobně rUČÍcího společníka, což v tomto případě se
nestalo. Právem tedy bylo usnesení soudu rejstříkového napadeným
usnesenÍm soudu rekursního změněno a žádo~t o zápis firmy »Knihtiskárna a nakladatelství Dr. Eduard O, a syn, komanditní společnost
v Praze« zamítnuta.
102*
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Pokud zavazuje napodobení cizích výrobků k náhradě škody.
(Rozh. ze dne 17.

října

1923, Rv I 423/23.)

žalující firma domáhala se na žalované firmě náhrady škody, tvrdíc,
že žalovaná napodobila výrobky žalobkyně, přiváděla je do obchodu
a nabízela je zákazníkům žalobkyně, poukazujíc k tomu, že zboží žalobkyně jest dražším. O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly, Ne j_
v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému
.
soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

o ů vod y:

,I'

Oovoiatelka napadá rozsudek druhé stolice z důvodů §u 503 čís. 2
a 4 c. ř. s. Oovolání nelze upříti oprávnění. Odvolací soud správně
vykládá předpís §u 1295 odstavec druhý obč. zák., nový doslov, vyslovuje, že ustanovení toto má býti ochranou proti neloyálnímu postupu, .
jmenovitě v obchodě proti výstřelkům konkurenčního boje a že pod
ustanovení toto spadají zvláště mnohé formy nekalé soutěže a vydávání v šanc cizích obchodních tajemství, jež všeobecnému pojmu o obchodní slušnosti nebo pocitu slušnosti všech správně a slušně myslících lidí odporují, a že proto napodobení cizích výrobků k náhradě
škody dle §u 1295 obč. zák. zavazuje jen tehdy, děje-li se to způsobem,
který odporuje dobrým mravům, a v úmyslu, původci škodu způsobiti.
V další úvaze vychází odvolací soud právě tak jako soud prvé stolice
tolIko z tvrzení strany žalující. žalobkyně uvedla, že dlouholetými a
nákladnými pokusy dospěla k výrobě určitého druhu skleněného zboží
jež došlo značné obliby v tuzemsku i za hranicemi a kterého žádná
jiná firma nevyráběla. Teprve žalovaná firma (nepřihlíží-li se k firmě
R., jež stihána jest zvláštní žalobou), počala pojednou v roce 1921
výrobky žalobkyně co do formy, barev a výzdoby napodobovati, použivši jich docela jako vzoru, přiváděla takto napodobené vlastní výrobky do obChodu a nabízela je i z á k a zní k ů m ž a lob k y n ě
poukazujfc při tom na to, že zboží žalobkyně jest dražší. O všech těcht~
tvrzeních nabídla žalobkyně důkazy. Soud druhé stolice má za to že
či.nnos5 žal~vané firmy, jak ji líčí žalobkyně, nepříčí se dobrým ~ra
vum, ze nejde o soutěž ve formě nekalé a že žalovaná nejednala
v úmyslu, způsobiti žalobkyni škodu. Leč ten t o právní názor odvolaciho soudu nelze o dosavadní výsledky jednání opříti. Třeba že, jako
v tomto případě, způsob výroby určitého obchodníka dle specielních
zákonu chráněn nebyl, přece jen jest jistá mez, kterou konkurent při
napodobení cizích výrobků překročiti nesmí, nemá-li to býti proti dobrym mravům, které v prvé řadě vyžadují, by zisk odpovídal přičinění
a by nebylo úmyslně zneužíváno cizí práce a píle v rozsahu nepřípust
ném ku vlastnímu obohacení. Překročí-li konkurent tuto hranici jsa si
vědom dusledků svého jednání, totiž poškození prvého výrobce na

odbytu jeho zboží, a rozhodn~~ se pro n.", jedná úmyslně, zasahá 1!1l1
do cizí právní sféry, jeho soutez je nekala a jest ?le §~ ~295 obě. zak.
za škodu tím vzešlou zodpověden. Zdali v tomto p;lpade zal?van~ hrma
jednala v mezích právě vytčených, nedá. se : predpokladu, jez. Zjednány byly oběma nižšími soudy: pos?udlÍl a t;eba zn,:leck~? posudku
o tom, jak v oboru výroby umeleckych sklenen'ych predmet~ jest po~
stupováno, zda je zejména obvyklo, neb dle nazoru odbo~nych kru?.'l
přípustno, by výrobky určité továrny byly pnou napodobovanya v pnpadě kladném do jaké míry (co do matenalu, tvaru, barvy a"vyzdoby),
zejména je-li přípustno, aby výrobku jedné továrny, bylo P?UZltO druho~
přímo jako vzoru, dále, lze-li výrobky žalobk~ne povazovaÍl za jejl
specialitu zda a do jaké míry byly výrobky ty zalovanou napodobeny,
zda odpovídalo toto
napodobení z~yklostel11
s v r c h u u v e den Ý m a zda mohla rozpro~;jem, t.ech.to napodo~
benin žalobkyni vzejíti vůbec nějaká škoda, po pnpade J~ka. OkolnosÍl
těch nižší soudy vůbec nezjistily, ale nepusÍlly se, v dusledku. sveho
právního názoru ani ve zjištění ostatních skutkovy~h okolnost~ tvofícich základ žaloby, pokud se týče obran str~,ny ~alov~ne, jez byly
popřeny a pro spor jsou rozhodnými. Jest tedy nzel1l k,u,~ym a nezbylo,
než aby v rámci dovolacího návrhu rozsudky obo~ I1lzslch s:ohc byly
'zrušeny a věc byla zpět odkázána soudu prvé stohce, aby dale jednal
a nové rozhodnutí vydal.
čís.

3053.

Dopravní řád železniční.
",
.
Zapálení nábytkového vozu za dopr.a,VY. Jest vecl po~koze~eh.o, by
vyvrátil domněnku §u 86 (1) žel. dopr. radu, neb aby dokaza1, ze skoda
vzešla zaviněnÚD dráhy.
(Rozh. ze dne 17.

října

1923, Rv I 522/23.)

Za dopravy drahou vypukl v nábytkovém. vo~u, v němž byl naložen
nábytek, požár, jimž byl nábytkovy vuz. I s obsahem .zl1lčen.
žalobu proti dráze o náhradu škody p r o,c es n I S? udp r ~ e s t ol i c e zamítl, vzav za prokázáno, že v dobe neho~): letaly sdne ~ lokomotivy jiskry, čímž dána byla možnost, Ž:' P?zar vZ11:kl z~letnutIJll
jiskry skulinou vozu dovnitř vozu',~a ktero~zt~ skodu, jez. vzesla z nebezpečí spojeného s dopravou zbozl na otevrenem voze, draha dle §u 86
čís. I ž~l. doprav. ř. neručí a žalobci nepodařilo se v žádném směru
nějaké zavinění dráhy dokázati. O d. vol a, c í s o ~ d ro~su~ek potvrdil. O ů vod y: Po zákonu posoudil prvm soud vee spravne. K ~y
vinění dráhy stačí podle §u 86 žel. dopr. ř. důkaz, že škoda z tvrze~eho
nebezpečí vzejíti mohla, kterýž důkaz byl proveden .. žalob5e do.mnenky
§u 86 (2) žel. dopr. ř. nevyvrátí1, zavině~í dráhy ~ce v za!obetvrdIi,
ale nijak nedokázal (§ 86 (3) žel. do~r. ;.). :Skutecnost za~az.el1l vozu
je v této při bezvýznamnou, neboť nem predplsu reglementarmho nebo
tarifního, jak zařazen má býti vůi, na němž je naložen nábytkový vuz,
žalobcův

I
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a žalobce ani netvrdí, že a proč právě zařazení vozu toho je v příčinné,
souvIslosti s požárem a se škodoU, zejména, že by vůz nebyl chytil,
kdyby byl býval zařazen dále od lokomotivy.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Diivody:
Právní posouzeni věci soudem druhé stolíce jest naprosto bezvadné
a stačí v tom směru poukázati k důvodům napadeného rozsudku, k nimž
vzhledem k vývodům dovolacího spisu dodati jest ještě toto: Jest
sIce správným, že ručení dráhy za škodu za dopravy na zboží vzešlou
Jest dle §u 84 žel. dopr. ř. zásadní a že by tedy dráha, by ručení toho
byla, sproštěna, musila prokázati, že nastaly okolnosti v §u tomto vytče!::, zodpovědnost její vylučující, tedy na příklad, že škoda vzešla
VySSI mocí. Leč železniční dopravní řád má ještě další ustanoveni
(§ 86), kde za určitých podmínek od dráhy nežádá důkazu, že škoda
nastala z příčin ji vyviňujícich, nýbrž spokojuje se s pouhou do m n é nk o u, že škoda z okolností těch vzejíti m o h I a (§ 86 (2) žel. dopr. ř.),
čímž nastává přesun břímě důkazního co do vyvrácení domněnky té
po případě průkazem o vině dráhy na toho, kdo náhrady škody se domáhá (§ 86 (3) žel. dopl'. ř.). Tak je tomu i v tomto případě. Nábytkový vůz byl dopravován na otevřeném vagoně a tím vysazen nebezpečenství ohně jiskřením. Právem dovolává se tedy žalovaná domněnky
§u 86 (1) čís. 1 žel. dopr. ř. a bylo věcí žalobcovou by domněnku tuto
~yvrátil ne_b ab~ dokázal, že škoda vzešla zavínění~, dráhy (§ 86 (3)
zel. dopr. r.) a ze tedy k domněnce oné přihlížeti nelze. Takového dů
kazu, jak již oba nižší soudy správně dovodily, žalobce nepodal.
čís.

3054.

Dříve,

nežlí soud zhodnotí dle §u 381 c. ř. s. vlív nedostavení se
na prove~e~í důkazu, ~us~ pravoplatně býti rozhodnuto o jejím
navrhu na odrocenl roku, k nemuz se nedostavila.
st~any

(Rozh. ze dne 17.
,'i'

,

.

• !,

října

zástupci žalovaného jej doručiL Odvolací soud výtku žalovaného v odvolání, že tu je neúplnost řízení, zamítl s odůvodněním! že usnesení
prvého soudce nebylo právním prostředkem ,napadeno. To Je ;ošak m~lný
důvod, neboť přehlíží, že dle §u 426 c. r. s. m~sIlo by zal.ovanemu
usnesení to býti doručeno v písemn~m vyh?tovem, by mu I~uta k :e:
kursu začala běžeti jinak mohl Je zalovany dle §u 462 c. L s. Jesle
v odvolání napadati, když tu není žádného z důvodů toh~to předpisu,
z nichž se usnesení stává právoplatným, i měl tedy odvolacI soud v rozhodnutí této otázky vejíti a, když to neučinil, ie to i vada řízení odvolacího (§ 503 čis. 2 c. ř. s.). Dle §u 381 c. r. s. ar~I posuzuJe sou~,
jaký vliv má na provedení důkazu, když se strana k vy~lechu nedosta~I~
avšak to předpokládá, že se dostaviti mohla a proste. nechce se da~
vyslýchati. Nemůže-li se však dostaviti na př. pro nemoc, neb aspo~
má důležité důvody, na pr hospodá!ské, které jí př~chodně :' do~tav:'~l
se brání, má právo, žádatI za odrocem roku, a napred m,u~l .? teto zadosti právoplatně býti rozhodnuto, r;ež se z ne do stavem .Je]1ho .vyvozovati mohou důsledky §u 381 c. r. s. Toto ~ozhodnu~I spada. pod
předpisy §§ 134-137 c. ř. s. a mocí §u 380 c. L s., Jenz odkaZUje na
předpisy o svědeckém důkazu, i pod předpisy §§ 3~3-335 ~~rv, § 279)
c. ř. s, s tou tolíko úchylkou, že strana k dostavelll s,: n,emu}e bYÍI d?nucovacími prostředky přidržována (§ 380 odstavec tr':ÍI c. r. s.), takze
po rozumu §u 333 c. ř. s, nastávají účinky §u 381 c. r. s, teprv tehdy,
když strana bez d o s t a teč n'é o m I u v y se nedostaví. O tom,
zda tu je dostatečná omluva, která potom tvoří důvod ?~r?~udle §u 1~.4
čís, 4 c. ř. s. musí se rozhodnouti a podle toho strane Jeste Jednou pnležitost k d~stavení se dáti nebo ne. O tom však nižší stolice vůbec
nerozhodly, Prvý soudce neudal důvodů, ~akže je )e,ho usneser;í .dle
§u 514, odstavec druhý a §u 477 čís, 9 c. r. s. dvoJnasob zmatecnym,
nedadouc se proto ani přezkoumati, i měl tedy odvolací soud toto usnesení pro zmatečnost a následkem toho dle §u 496 čís. 2 c. ř, s, rozsudek
pro podstatnou vadnost řízení zrušiti, i musí se to dle §u 503 čís. 2
c, ř. s. státi nyní, protože toutéž vadou i odvolací řízení trpí, neboť
dovolatel neúplnost řízení uplatňuje z důvodu, že nebyl vyslechnut.
čís.

1923, Rv I 803/23.)

3055.

, žalobě o zaplacení kupní ceny 2.200 Kč bylo obě m a nI z S 1 m i
s o u d y vyhověno. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou před ch 0zíchstolic a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhorlI.

Nastupování do jedoucíhO vlaku nenl příhodou v dopravě. Kdo. při
tom utrpěl úraz, nemuže se domáhati na dráze náhrady.

Dlivody:

Naskakuje do rozjíždějícího se vlaku, uklouzl ž~lobce po hladkých
schůdkách, spadl pod vlak a byly mu obě nohy. preJety. žaloba proh
dráze o náhradu škody by!a zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c,

• O ro~hodné skutečnosti, zcia se narovnání stalo, připustil prvý soudce
dukaz vyslechem stran, k roku, nařízenému k jeho provedení dne 6. září
1922 dostavil se jen žalobce, zástupce žalovaného pak ohlásil, že tento
odcestoval za nutnou záležitostí do Německa a žádal za odložení roku
kterouž žádost soudce zamítl usnesením úst~č prohlášeným bez ud'áni
důvodů. Ze spisů však není viděti, že' o tom sepsal písemný výměr a že

(Rozh. ze dne 17. října 1923, Rv I 899/23,)

N e j v y Š š í m s o ude m z

těchto
důvodů:

OdvolaCÍmu soudu nelze sice při svědčiti, že v nastupování žalobce
do jedoucího vlaku, tedy v době, kdy vlak se již pohyboval, spatřovati

1624
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jest příhodu v dopravě dle §u 1 zákona ze dne 5. března 1869 čís. 27
ř. zák.) neboť zákona o ručení železnic nelze použiti tam, kde není
kromě událostí nastalé v osobě poškozeného také ještě příhody při železníční dopravě, pro prvou událost kausální a časově ji předcházející;
leč tím nemůže doznati ostatní posouzení právní, jakého se sporné věci
dostalo v napadeném rozsudku, nějaké újmy. šlo-li podle odvolacího
zjíštění o 16tiletého mladíka, žáka státní školy průmyslové, tedy
o osobu dětským letům jíž dávno odrostlou, která nejen dle svého zralejšího věku, nýbrž i dle svého stavu i při zcela obyčejné pozornosti
.\§, 1297 obč. z~k,), mU,sila věděti, že ~astupování na schůdky pohybu;jlclho Se vlaku jest spojeno s nebezpecenstvím života, zvláště když vagonové dveře byly uzavřeny, sluší v tomto žalobcovu iednání spatřovati
na vlastní risiko předsevzatý počin, tedy že k žalob'covu úrazu došlo
jeho vlastním, s provozem dráhy' v nijaké souvislosti příčinné nestojícím zaviněním. Okolnosti, zdali bylo na žalobce varovně voláno, zdali
to slyšel ~i neslyšel, zdali schůdky byly posypány pískem, jsou pro
!uto r~zepn za tohoto stavu nerozhodny, poněvadž, kdo naskakuje do
jedouclho vagonu, jehož dvéře již jsou uzavřeny, sám se zříká ochrany
oněch opatření, jichž podle daných okolností lze rozumně a spravedlivě po dráze požadovati, a k nímž zajisté nemuže náležeti aby železniční zřízenci utíkajícího šestnáctiletého mladíka honili a' chytali, ho
násilím zdržovali, aby nevskočil do jedoucího vlaku.
čís.

3056.

Není t!eba, by těžká duševní degenerace (§ 13 písm. g) rozl. zák.)
trvala dve léta z a man žel s tví, nýbrž stačl, že trvala po dobu tu
před vydánÚ11 rozsudku o rozluku.
(Rozh. ze dne 17. října 1923, Rv I 1238/23.)
Ž_alo?ou z konce roku 1921 domáhal se manžel rozluky manželství,
u,z_avreneho dn,e l..,~rpna 19Q 1 se ~.alovanou, tvrdě, že žalovaná trpí
tezkou, hystem, JeJlz vzmk spadá JIŽ do doby před sňatkem. P r ar; e s n I s o udp r v é s t o I i c e uznal dne 15. února 1923 na rozluku
manželství z viny obou stran, o d vol a c í s o u d k odvolání obou
stran rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nes p r á v n é p r á v n í p os o ~ z e n í věc i spatřuje odvolání žalované v tom, že bylo přihlíženo
take k chorobnému stavu v době pře d uzavřením manželství. Nárok
na rozluku zakládají důvody, ať již dřívějšímu právu známé nebo neznámé, i tehdy, datují-li Se z doby před platností rozlukového zákona
(§ 23 rozl~ zák). Duš~v~í defekce §u 13 g) rozl. zák počítají svá léta
I z doby pred platnostr zakona. Smysl dotyčného ustanovení zákonného
jest,_ aby, chorý stav trval po dobu určenou, má-Ii býti důvodem rozluky.
O ne]aky počáteční termín neběží. .
.
.
N e j v y Š š í s o u tl nevyhověl dovolání žalované.
DúvoLly:

\Jle ČíS',4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod spatřuje dovolatelka v tom,
že odvolacl soud vyslovil, že postačí pro duševní defekty jako příčiny

ili
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rozluky, trvají-Ii zákonitou dobu, nehledě k tomu, zdali (loba ta spadá
do času před sňatkem. Dovolatelka míní, že příčinou rozluky mají býtí
jenom příhody z manželství. Nelze jejímu právnímu názoru přisvědčiti.
Ani dle slovného výkladu dle §u 6 obč. zák, ani dle zákonodárcova
úmyslu nelze usuzovati, že rozlukovým důvodem dle §u 13 lit. g) zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 Sb. z. a n. byla by dvě léta po
dob u man žel s tví trvající těžká duševní degenerace vrozená nebo získaná, nýbrž je požadavek dvouletého trvání zvláštní, trvalosti, ne-Ii nezhojítelnosti choroby svědčící kvalifikací, při které vůbe~
neběží o nějaký termin počátečni a velmi případně uvádí rozsudek prve
stolice, že mluví-Ii zákon o v r o z e n é degeneraci, aspoň dvě léta trvající, může tím míti na mysli jedině vrozenou, j a k o těž k o u nejméně
dvě léta před vydáním rozsudku (§ 406 c. ř, s.) se utvářívší degeneraci,
a to zajisté bez ohledu na trvání manželství, neboť zákonodárce považuje, že takto kvalifikovaná degenerace znemožňuje manželství vzhledem k jeho ethickému a sociálnímu stavu bez ohledu na jeho trvání.
čís.

3057.

Vyvlastněni k účelům železničnÚ11 (zákon ze dne 18. února 1878,
30 ř. zák.).
V řízení o určení odškodného platí co do přípustnosti opravných
pfostředků předpisy mimosporného řízení, zejména tedy i §§ 14 a 16
čís.

mimospor. říz.
Není zmatečnosti, nebylo-Ii ústně se stranami pojednáno o písemném dodatku k znaleckému vyjádřeni ústně při jednání přednesenému.
Při určení obecné ceny za vyvlastněné pozemky dlužno přihlédnouti
též k možnému stoupnutí jich ceny. Nelze se však v tomto řízení domáhati náhrady za znehodnocení budovy blízkosti železnice.
(Rozh. ze dne 17.

října

L923, R II 219/23.)

Do usnesení p r v é h o s o u d u, jímž bylo určeno odškodné za pozemky, vyvlastněné ku zřízení přímého zaústění vlárské trati do osobního nádraží v Brně, stěžovala si železniční správa a někteří vyvlastnění. Rek u r š n í s o u d usneseni potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d dovolací rekurs železní ční správy částečně odmítl, částečně mu nevyhověl, dovolacímu rekursu vyvlastněných nevyhověL

D

vod y:

odškodného za vyvlastněné objekty dle §§ 22-34
zákona ze dne 18.' února 1878 čís. 30 ř.
zák. jest řízením mimosporným. Pro nedostatek jiných zvláštních před
písu o přípustnosti dovolacích stížností platí i pro ně všeobecná ustanovení patentu ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák Tomu není na úkor,
že § 30 vyvlastňovacího zákona obsahuje zvláštní od všeobecných předRízení o

určení

ů

železničního vyvlastňovacího

1626

pisu se odchylujici předpisy o tom, v kolika stejnopisech se mají dovolací stížnosti podávati a že se mají odpůrcům doručovati k vyjádření.
Zvláštní tyto předpisy mají obsah jen formální, a lze z nich dovozovati
jenom, že zákon stojí na stanovisku zásadní přípustnosti dovolacích rekursů, ale nikoliv, že by ve vyvlastňovacím řízení dovolací rekursy byly
na rozdíl ode všech jiných oborů práva sporného i nesporného neobmezeně přípustny. Citovaný zákon, ustanovuje v §u 24, že soud má postupovati dle zásad řízení nesporného, poukazuje tím zřejmě na předpisy
nesporného patentu jako předpisy zákon doplňující a dlužno se jimi ří
diti všude tam, kde zákon sám odchylných předpisů nemá. Dle §u 14
nesporného patentu jsou nepřípustny stížnosti proti rozhodnutím druhé
stolice o útratách znalců. Stížnost železniční správy, pokud směřuje
proti přisouzení zvláštní odměny znalcům za dodatek k jich posudku,
musila býti proto odmítnuta. Dle §u 16 cit. patentu jsou dovolací stížnosti proti usnesení rekursního soudu, jímž bylo rozhodnutí prvého
soudu potvrzeno, v nesporném řízení na rozdíl od řízení sporného sice
přípustny, avšak jenom v obmezené míře, totiž jen pro zřejmou protizákonnost, zřejmý rozpor se spisy nebo pro zmatečnost. POkud dovolací stížnosti se jasně opírají o důvody jiné, jmenovitě pokud napadají
je~notlivá odškodnění pro nesprávné rozřešení jednotlivých technických
otazek a pro nesprávné hodnocení provedených důkazů, nelze se s nimi
vůbec zabývati. Možno jen zkoumati, zdali v přednesených výtkách
JSou ony tři přípustné důvody opodstatněny. Do oboru zmatečnosti ří
zeni spadá výtka železniční správy, že stranám nebyla dána příležitost,
aby se vyjádřily o písemném dodatku ke znaleckému posudku. Výtka
!:,st bezdů~odná. Vytýkaný postup soudu byl by zmatečným jen, kdyby
lim bylo byvalo zabráněno stranám o podstatných okolnostech u soudu
se vyjádřiti (§ 477 čís. 4 c. ř. s., § 2 čís. 5 nesp. pat.), tak tomu však
nebylo. Uvedený dodatek jest jen písemným a doklady opatřeným
spracováním vyjádření, které znalci přednesli ústně již při jednání dne
2~. listopadu ~ 922; ~edi!elství s~átních drah zaujalo k jeho obsahu již
pn uved,enem jednalll sve stanovl.sko, a nebylo duvodu, by ještě jednou
bylo slyseno. Mimo to bylo stranam oznámeno, kdy bude dodatek k posudku na soud předložen, a mohla kterákoliv strana u soudu do něho
nahlédnouti a písemně se o něm vyjádřiti. Ani vyvlastňovací zákon ani
nesporný patent neobsahují předpisu, podle kterého by se musilo o
tomto d?datk~ ústně jednati. Těžisko rekursu železniční spdvy spočívá
v tom, ze pry znalci a prvý soud neměli při určení náhrad bráti zřetel
n~ b~~oucí m?~~é upot~~?ení a stoupnutí cen vyvlastněných pozemků,
nyb~~.!en n~ Jejich n~neJsI hospodářský ráz,a určiti cenu podle jejich
~yneJ~lh~ vynosu. S lImto. názorem nelze souhlasiti. Železniční vyvlast~ovacI zako.? ~e dne 1~. u,nora 1878 čís. 30 ř. zák. ustanovuje v §u 4,
ze ~y;'!astnenemu ,?~Sl by ti nahraženy vše c h n y způsobené majetkove ':Jn;y. Musí byli tedy nahrazen rozdíl mezi jeho jměním před vyvlastnenlln, a po něm. ~ejmenší mírou takové náhrady jest obecná
(§ 305 .?b~. zak.) n:?o-h prodejní cena vyvlastněného pozemku. Tato
cena nendl se jen uZltkem, který pozemek poskytuje vlastníku v době
vyvlastnění totiž okamžitým způsobem obhospodařování, závisejícím na
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libovůli

vlastníka, nýbrž všemi hospodářskými možnostmi, které při pov úvahu. Při určení obecné ceny spolupůsobí také mototiž uvažování, zdali a jak brzo pozemek pro zatím
jen ku extensivnÍmu polnímu hospodaření užívaný, bude hledán ku zří
zení zahrady ať užitkové nebo okrasné, nebo jako stavební místo, a
stoupne následkem toho v ceně, které by se docílilo veřejnou dražbou.
Stala-li se možnost, že pozemek bude kupován již za účelem budoucího
založení zahrady nebo budoucího zastavení, tak pravděpodobnou, že se
s ní musi počítati, musí býti rozhodující také pro určení obecné jeho
ceny, a nezáleží pak na tom, zdali nynějŠÍ majitel vyšší jeho cenu prozatím nechává nezužitkovánu. Proto právem vzali znalci u pozemků,
které v dohledné době se patrně zastaví, zřetel na jich budOUCÍ cenu
jako stavebních míst, třebas je prozatím ještě pro nedostatek regulač
ního a stavebního plánu nelze považovati za stavební místa v užším
slova smyslu. Právem odhadli znalci také role, jichž proměnu v zahrady
Iz~ v dohledné době očekávati, výše než role, u nichž se taková změna
\ C:ohledné době očekávati nedá, Námitka, že pole může býti promě
něno v zahradu jen jistým nákladem, jest správná, než proto přece má
pozemek, který se ku zřízení zahrady hodí, notoricky vyšší cenu, než
pozemek, který při stejné jakosti se k tomu nehodí. Z uvedených dů
vodů je't konečně nutno, by i při oceňování pozemků, nepřicházejících
prozatfm v úvahu jako stavební místa nebo zahrady, byla vzata v úvahu
jejich blízkost velkému městu, neboť vzrůstem města stoupá' možnost,
pozemku intensivněji využitkovati, stoupá jeho pozemková renta a tedy
i cena. Přihlíželi-li znalci k těmto okolnostem, neocitli se v rozporu se
zákonem, nýbrž naopak v souhlasu s § 4 žel. vyvlastňovacího zákona,
který vyvlastněnému zaručuje plnou náhradu škody, vyjímajíc jen cenu
zvláštni osobní záliby. Zdali a do jaké míry jsou tu v jednotlivých právních případech potřebné skutkové podmínky pro použití právě uvedených zásad právních a zdali cenové jednotky byly správně vyšetřeny,
nemůže býti přezkoumáváno, neboť to není věcí právního posouzení,
nýbrž oceňování důkazů. Nelze proto vyhověti návrhu železniční správy,
by ;>řiřknutá odškodnění byla snížena. Z týchž důvodů nelze vyhověti
ani stížnosti manželů K-ových a M-ových, kteří se domáhají zvýšení
přiřknutého jim odškodného. Pokud se jejich stížnost opírá o domnělé
znehodnocení, které utrpí jejich domek se zbytkem zahrady blízkostí
železnice, netýká se vůbec náhrady, jež může býti přiřknuta podle železničního vyvlastňovacího zákona, totiž náhrady za škodu vzniklou
přímo a bezprostředně z v y v 1 a s t n ě n í, nýbrž náhrady škod, které
snad vzniknou zřízením a provozováním železničního podniku na vyvlastněných pozemcích. Rozhodnutí o takové náhradě jest dle §u 10
žel. koncessního zákona ze dne 14. září 1854 čís. 238 ř. zák. vyhraženo
přicházejí
l11en~ spekulační,

zemku

řízení

spornému.
čis.

3058.

Poukázána-Ii strana pravoplatným soudním usnesením' na žalobu
nelze sice ve sporu zkoumati přípustnost a hmotnou oprávně-

určovací,
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nost pOukazu, ovšem ale, zda straně z neuposlechnutí poukazu hrozí
újma a zda s tohoto hlediska jsou splněny předpoklady §u 228 c. ř. s.
V řízení o rozdělení výtěžku z dražby dle §u 352 ex. ř. není místa
pro vzájemné vypořádání práva závazků spoluvlastníků.
(Rozh. ze cine 17.

října

1923, Rv II 355/23.)

K rozvrhu výtěžku z dražby společné nemovitosti (§ 352 ex. ř.) při
hlásila žalobkyně pohledávky, příslušející prý jí proti druhé spoluvlastnici. Právoplatným usnesením exekučního soudu byla poukázána, by
do měsíce podala ohledně přihlášených pohledávek žalobu určovaci.
Učinivši tak, byla· s o ude m p r v é s t o I i c e se žalobou pro nedostatek podmínek §u 228 c. ř. s. zamítnuta. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Rozvrhové řízení u dobrovolné dražby, při
němž bylo zmíněné usnesení vydáno, řídí se předpisy, platnými pro nesporné řízeni. Úkolem soudce, řídícího rozvrhové řízení jest rozdělení
útržku mezí zúčastněné strany - nikoliv však jednati o přihlášených
pohledávkách, jak to má na mysli předpis §u 212-214 ex. ř. Nemá-li
se o pohledávkách jednati, nemůže také usnesení ve smyslu §u 213 a
231 ex. ř. se vydati, jak to exekuční soudce učinil. Když pak žalobce
svou žalobní žádost o toto nesprávné usnesení soudu exekučního opírá,
nemůže se jí přiznati opodstatněnost. Tomu nevadí ani ta okolnost, že
závadné usnesení exekučního soudu nabylo právní moci. Právní zájem
nelze totiž vyvozovati z nepřípustného a materielně nesprávného usnesení soudního.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nelze sice souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že právní zájem
nelze vyvozovati z nepřípustného a hmotně nesprávného usnesení soudního, zde usnesení soudce v řízení k cíli rozdělení společné věci soudní
dražbou, neboť tím, že procesní soud je nyní uzná za nepřípustné a
hmotně nesprávné, není ono se světa zprovozeno, aj nabylo-li právní
moci, tedy nižádná lidská moc jeho účinku zbaviti ho nedovede, takže
kdyby v něm nepříznivé následky na nepodání žaloby byly stanoveny,
tyto i přes onen názor odvolacího soudu stranu by stihly, kdyby poukazu neuposlechla. Dlužno tedy přihlížeti vždy k tomu, čím se v usnesení, poukazujícím stranu na žalobu určovací pro případ neuposlechnuti
vy hro ž u j e: nevyhrožuje-li se žádnou újmou, zůstává posuzování
otázky, má-li strana na žalobě právní zájem, vyhrazeno úplně bez
ohledu na tento poukaz; pakli však se vyhrožuje, dlužno zkoumati, zda
a jakou újmu pohrMka v sobě chová. V projednávaném případě sice
usnesení hrozí, že, nepodá-li nynější žalobkyně žalobu zjišťovací na
sporné pohledávky, bud e p o k rač O v á n o v říz e II í I i k v i d a ční m bez o hle dun a n ě, tato pohrůžka však nechová v sobě
pro žalobkyni žádné újmy, neboť se jí hrozí něčím, co beztak soudce
vždy učiniti musí, nelzeť si představiti, že a kterak by věc mohla vy-

padnouti jinak, kdyby soudce provedl domnělé »likvidační« řízení s ohledem na ně. Jdeť o prodej dle §u 352 ex. ř. a tudíž o řízení dle §§ 272
až 280 nesp. pat.; a tu není zde sice místa, by řízení, jež dle spisů
provedeno bylo, podrobováno bylo. kritice, nicméně musí vytknuto býti,
co řízení to vyžaduje, aspoň potud, pokud toto řešení otázky, v procesu samém sporné, nevyhnutelně žádá. Dle §u 276, odstavec druhý
nesp. pat. má v dražební vyhlášce býti vždy vysloveno, co se s výtěž
kem dražebním státi má, a již z toho plyne, hledí-li se ještě k předpisu
§u 277, odstavec druhý nesp. pat., dle něhož hypotekárním věřitelům
práva jich bez ohledu na dražební cenu vyhrazena zůstávají, že rozvrhové řizení, jak se dovolání mylně domnívá, konati nelze. Pakliže tedy
;; tomto případě dražební vyhláška neudávala, co se s výtěžkem státi
má, nemá zavedené řízení k rozdělení jeho patrně jiného účele, než aby
dodatečně řečeno bylo to, co už dražební vyhláška říci měla, co se
s výtěžkem státi má. To patrně neznamená však nic jiného, než jak
spoluvlastníci na něm participují mocí svého spoluvlastnického práva,
není tu však místa pro vyrovnání všelikých závazností. a nároků neb
pohledávek osobních mezi spoluvlastníky snad se naskytujícfch mocenským výrokem soudcovým, nýbrž tyto otázky mohou sice upraveny býti
dohodou stran a to třeba za návodu soudce, ale sám ocl sebe je soudce
sem vměšovati a o nich rozhodovati nemůže, spíše zůstává každé straně
vyhniženo, aby si své nároky uplatnila proti spolupodílníku jak sama
chce, tedy třeba pořadem práva, a dobude-li rozsudku odsuzujícího,
by si :podíl svého dlužníka na dražebním výtěžku, je-li složen k soudu
(§ 279) nebo posud v rukách vydražitele, zabavila. Tak by to bylo,
kdyby byl soudce poukaz svůj nevydal, tak to .však také zůstane, i když
ho vydal. Neboť kdyby na krásně žalobkyně předložila mu rozsudek
pohledávky její uznávající, nemělo by to vlivu na rozdělení dražebního
výtěžku mezi podílníky, když by dlužník dobrovolně k uhrazení pohledávek těch z podílu svého nesvolil, neboť vždy by si tu žalobkyně
musila vymoci exekuční zabavení a odevzdání příslušné sumy, kteréž
ovšem možné není, dokud nemá rozsudku na plnění s pariční lhůtou
( §7 odst. 1· a 2 ex. ř.), z čehož všeho jde, že by jí rozsudek určovací
skutečně k ničemu dobrý nebyl a naopak tedy, že jí žádná újma nehrozí, když ho nedobude, neboli že nemá žádného zájmu na něm a jen
z "rávního omylu si ho sestrojuje.
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čís.

3059.

Návrhu dědicu, by z místopřísežného seznání jmění vypuštěno bylo
udání hodnoty rakouských a uherských válečných pujček, poněvadž
jest je toho času pokládati za bezcenné, jest vyhověti, aniž by však
bylo uvedené cenné papíry z inventáře vypustiti.
(Rozh. ze dne 23.
Dědicové

vypuštěna

října

1923, R I 866/23.)

se rozhodli, že z místopřísežného seznání jmění má býtí
hodnota rakouských a uherských válečných půjček. Žádost
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dědiců o vyloučeni těchto hodnot s o II d P r v é s t o I i c e zamítl, r ek u r sní s o u d vyloučil ze stavu oaktiv položky, týkající se váh;č?ý~h
půjček rakouských a uherských. D u vod y: SouhlasIlI nelze s mmemm
prvého soudu, že návrhu dědiců be~podmínečně se přihlásivších, aby
něco bylo vyloučeno z místopřísežného seznání jmění, nelze vyhov~tl,
ježto položky místopřísežného seznání tvoří součást pozůstalostmho
jmění a rozhodnutí o ceně přísluší pouze úřadům fínančním. Místopří
sežné seznání jmění jest pro soud jedíným podkladem seznamu jmění
a toliko sami dědicové pod vlastní zodpovědností je udávají, takže nepochybně jsou též oprávněni seznam předložený opraviti a některé položky pod svou místopřísežnou zodpovědností vyloučiti. Mimo to však
prvý soud sám upustil od svého miněni a vyhověl částečně rozkladu,
vylo učiv dvě navržené položky, poněvadž dle sdělení úřadu pro vymě
řování poplatků v Praze byly z přiznaného movitého jmění vyloučeny.
I když tento úřad neuznal bezcennosti válečných půjček a naopak hodnotil je ještě výše, než učinili tak dědicové, není věcí pozůstalostního
soudu, by trval' na zařazeni jich do jmění pozůstalostního a dědicům je
odevzdával, když odvolávají jejich přislušnost do jmění a odevzdány
je míti nechtějí. I to, co poplatkový úřad uznal za bezcenné nebo dočasně za bezcenné, bylo by součástí jmění, kdyby dědicové to jako
součást takovou udali a na tom setrvali. Jakmile však udání odvolají,
jest zcela lhostejno, zda věci z ohledů fiskálních se hodnotí číli nic.
N e j vy Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že se
dluhopisy Rakouské a Uherské válečné půjčky, v místopřísežném seznání uvedené, ponechávají ve stavu pozůstalostního jmění s vypuště
ním původně uvedených hodnot a s doložením, že dle tvrzení dědiců
jsou bezcennými.
Důvody:

Dle §u 114 nesp. pat. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. jsou dě
dicové povinní, by v místopřísežném seznáni jmění sepsali veškeré
součástky pozůstalostního jmění po způsobu inventáře a správnost
svých údajů na místě přísahy vlastnoručním podpísem stvrdili. Naproti
tomu ocenění předmětU, v místopřísežném seznání jmění uvedených,
děje se jen k účelům poplatkovým a, není-Ii dědici správně uvedeno,
nebo jsou-Ii předměty jako bezcenné označeny, jest věcí úřadu, poplatky vyměřujícího, by po případě hodnotu takovéhoto pozůstalost
ního jmění podle zvláštnich předpisů poplatkového zákona dal zjistiti.
Dohodli-Ii se tedy dědicové, že v místopřísežném seznání jmění udaná
hodnota Rakouských a Uherských válečných půjček má býti vypuštěna,
poněvadž toho času íe pokládají za bezcenné, dlužno návrhu jejich na.
opravu udané hodnoty vyhověti, zvláště když v místopřísežném seznán'í
jmění výslovně navrhli, by hodnota těchto válečných půjček byla zjíštěna poplatkovým úřadem dle §u 51 zákona ze dne 9. února 1850.
čís. 50 ř. zák. soudním odhadem. Poněvadž rekursní soud překročil
meze rekursního návrhu tím, že ony Rakouské a Uherské válečné
půjčky v ů b e c ze soupisu pozůstalostního jmění vyloučil, bylo dů
vodné stížnosti vyhověti a usnesení rekursního soudu změnití, jak výše
uvedeno.

Čís.

3060.

Exekuce vnucenou dražbou zabrané nemovitosti jest nepřípustna,
třeba bylo nabyto knihovniho zástavního práva před vydánhn záborového zákona a dražební řízení bylo v pozemkové knize poznamenáno
dříve, než zábor. usedlosti. Povolenou již exekuci vnucenou dražbou
jest zrušiti.
Ustanovení §u 39 čís. 2 ex. ř. vztahuje se i na nepřípustnost urči
tého způsobu vedení exekuce.
Správnost a důvodnost záboru nemovitosti nelze řešiti v řízení exekučním.
.
(Rozh. ze dne 23.

října

1923, R I 898/23.)

S O udp r v é s t o I i c e povolil usnesením ze dne 20. března 1923
vnucenou dražbu nemovitosti čp. 7 v J, a usnesením ze dne 21. července
1923 zamitl návrh Státního pozemkového úřadu, by ohledně nemovitosti byl poznamenán zábor. Rek u r sní s o u d usnesením ze dne
6. září 1923 poznámku záboru povolil. D ů vod y: Soud prvé stolice
zamítl žádost za poznámku záboru z toho důvodu, že na nemovitostech,
zapsaných ve vložce čís. 673 pozem. knihy pro kat. obec U. poznamenáno jest zavedení dražebního řízení pokud se týče ustanovení dražebního roku ku dni 14. srpna 1923, a že by proto povolení poznámky
bylo v odporu s nabytými již právy knihovních věřitelů, když dle §u 8
zákona ze dne 16. dubna J9:19, čis. 215 sb. z. a n. na zabraný majetek
vésti lze exekuci pouze vnucenou správou. Než názoru tomu nelze při
svědčiti. Poznámkou záboru uvádí se toliko v patrnost, že majetek jest
zabrán; neboť i, když tato poznámka není v knihách pozémkových,
nemůže se nikdo dovolávati toho, že bez své viny nevědělo záboru pozemkového majetku (§ 16 cit. zák.). Z uvedeného jest patrno, že poznámka má toliko význam deklaratorní, že totiž sama o sobě nemá právních účinků a nového právního poměru riezakládá, poněvadž zábor velkého majetku pozemkového uskutečněn byl přímo zákonem a je tudíž
platným a závazným i bez poznámky. Důsledkem toho podle předpisu
§u 8 nařízení vlády ze dne 9. ledna 1920, čís. 61 sb. z. a n. mají knihovní
soudy k návrhu pozemkového úřadu uvésti v patrnost zabraný majetek
knihovní poznámkou na listu vlastnickém, že majetek je zabrán státem
dle záborového zákona. Při tom nepřísluší soudu právo, zabývati se rozborem otázky, zda majetek záboru skutečně podléhá, a jaký vliv má
zábor na práva a závazky ohledně zabraného majetku. žádost dlužníka,
by exekuce vnucenou dražbou byla zrušena, s o udp r v é s t o I i c e
usnesením ze dne 22. července 1923 zamítl, rek u r sní s o u d žádosti
usnesením ze dne 6. září 1923 vyhověl. (R 263/24.) D ů vod y: Se
zřetelem na rozhodnutí tohoto rekursního soudu ze dne 6. září 1923,
R 264/23, kterým byla nařízena poznámka záboru usedlosti, jeví se
jistým, že povinný soustředí ve svém vlastnictví velký majetek pozemkový, na který vztahuje se zákon čís. 215/1919 sb. z. a n. Jest tedy
i na tuto exekuční věc použíti předpisů §u 7 a 8 tohoto zákona, podle
nichž lze na zabavený majetek vésti exekuci jedíné vnucenou správou
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a nikoli vnucenou dražbou. Dle toho jeví se stížnost důvodnou, procez
jí bylo vyhověti a exekuci vnucenou dražbou jako nepřípustnou podle
§u 39 čís. 2 ex. ř. zrušiti.
N e j vy Š š Í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Rekursní soud vzhledem na své právoplatné usnesení č. j. R 264/23/1
a na obsah podání Státniho pozemkového úřadu, jež bylo základem
usnesení tohoto, správně uvedl, že na usedlost Č. p. 7 v J., zapsanou ve
vložce čís. 673 pozemkové knihy pro obec U. vztahuje se záborový zákon
ČÍS. 215 sb. z. a n. z roku 1919. Stěžovatelka nebrojí ve svém dovolacím
rekursu proti tomuto výroku soudu rekursního, ale vystupuje proti mínění jeho, že podle §u 8 uvedeného zákona není oprávněna, vésti exekuci vnucenou dražbou jmenované usedlosti, nýbrž pouze vnucenou
správou. Stěžovatelka poukazuje na to, že exekuci vnucenou dražbou
vede k dobytí úroků z knihovních pohledávek, jež pro ni váznou na oné
usedlosti již z doby před vydáním záborového zákona, že podle §u 9
(2) tohoto zákona nesmějí býti její práva zkrácena ani při převzetí zabraného majetku a že, kdyby nemohla vésti exekuční dražbu na onu
usedlost, byla hy tím značně poškozena vzhledem na útraty, dražebním
řízením jí již vzešlé, jakož i vzhledem na možnost tříletého promlčení
úrokových pohledávek a na to, že jak v dovolacím rekursu tvrdí vnucená
správa jmenované usedlosti, vedená podle spisů E 5/23 okresního soudu
v Ch., neposkytuje vůbec žádného čistého výtěžku. Stěžovatelka má za
to, že knihovním zápisem práva zástavního za své pohledávky na jmenovanou usedlost nabyla práva, vymáhati zadržené úroky exekuční
dražb?u této. usedlosti a že záborový zákon nezbavil ji tohoto dříve již
nabyteho prava. Tomuto míuění nelze přisvědčiti. Zástavní právo jest
pod!e.§u 4~7 obč. zák; věcné právo, dosáhnouti uspokojení pohledávky
z veCI, v zastavu dane. Podle §u 461 obč. zák. zástavní věřitel ovšem
má právo, žádati toto uspokojení soudním prodejem zástavy, ale výkon
tohoto oprávnění jest vázán předpisy exekučního řádu. Ustanovením
§~ 8 ~áboroového zák,?na čís. 215 z roku 1919 omezeny jsou tyto před
pIsy hm zpusobem, ze exekuce vnucenou dražbou zabrané nemovitosti
jest nepřípustna a to podle §u 16 tohoto zákona i, pokud poznámka záboru nemovitostí není v pozemkových knihách zapsána. Stěžovatelce
povolena byla exekuce dražbou usedlosti Č. p. 7 v J. teprv usnesením
:~ dne 20. března 1923, tedy po dni 24. dubna 1919, kdy záborový zákon
CIS. 2.15 z ro~~ 1919 nabyl působností. Z toho následuje, že tato exek~ce ]~st ne~f1pustna bez ohledu na to, že stěžovatelka nabyla kníhovl1lho zastavl1lho práva již před vydáním záborového zákona a že dražební řízení bylo v pozemkové knize poznamenáno dříve než zábor usedlOSÍ!. To plyne zřejmě i z §u 17 záborového zákona čís. 215 z roku 1919
podl; něhož ~osa.vadní práva a závazky ohledně zabraného majetk~
trva]! beze zmeny Jen potud, pokud tento zákon jinak neustanovuje. Exekuc~ vnu;enou dr~žbou .usedlosti č. p. 7 v J. byla tedy podle §u 39 čís. 2
ex. r. pravem zrusena, JSouc v rozporu s velícím nařízením §u 8 zábo-

rového zákona. Mylné jest mínění stěžovatelčino, že §u 39 čís. 2 ex. ř.
nelze zde užiti proto, poněvadž mluví o nepřípustnosti vedení exekuce
vůbec a o nepřípustnosti odděleného vedení exekuce, nikoliv o nepří
pustnosti pouze určitého druhu exekuce, kterým je zde exekuční dražba
nemovitosti. Ustanovení §u 39 čís. 2 ex. ř. vykládati jest vzhledem na
§ 6 obč. zák. nejen podle slovného znění jeho, ale i podle jeho smyslu
a účelu, podle jasného úmyslu zákonodárcova; zákonné ustanovení, vylučující každou exekuci vůbec, platí podle zásady a maiori ad minus též
pro vyloučení určitého druhu exekuce, pročež rekurs ní soud právem
použil §u 39 čís. 2 ex. ř. k odůvodnění svého usnesení. Zdali zrušením
dražebního řízení bude vymáhající věřitelka hmotně poškozena, poně
vadž řízením tímto vzešly jí útraty a poněvadž snad vzhledem na zákonné předpisy o promlčení přijde o úroky ze svých pohledávek, jest
vzhledem na hořejší úvahu nerozhodno. V tomto řízení nelze řešiti otázku,
zdali, jak stěžovatelka tvrdí, usedlost č. p. 7 v J. nemá výměry v §u 2
záborového zákona čís. 215 z roku 1919 uvedené a Státní pozemkový
úřad tedy usedlosti této nepřevezme. Podle obsahu podání Státního pozemkového úřadu tento úřad zabral jmenovanou usedlost, k čemuž byl
podle §u 7 zákona ze dne 1 L června 1919, čís. 330 sb. z. a n .. oprávněn;
správnost anebo důvodnost záboru tohoto, který jest ostatně podle usnesení krajského soudu též právoplatně poznamenán v pozemkové knize
na jmenované usedlosti, nemohou soudy v exekučním řízení přezkou
mávati. Rozhodným je zde § 8 záborového zákona čís. 215/1919. Poněvadž usedlost byla zabrána a tedy podle tohoto §u 8 exekuční dražba
její jest nepřípustna, stěžovatelka neprávem tvrdí, že exekuce neměla
býti zrušena, nýbrž že jen výkon dražby měl býti odložen na tak dlouho,
až Státní pozemkový úřad rozhodne, zdali užije práva v §u 5 záborového
zákona uvedeného, zabraný majetek převzíti, a že soud stolice druhé
měl před rozhodnutím o rekursu povinného dlužníka otázati se Státního
pozemkového úřadu, zdali počítá s převzetím usedlosti Č. p. 7 v J. vzhledem na to, že tato usedlost nemá výměry podle §u 2 záborového zákona a vzhledem na ustanovení §u 10 zákona ze dne 30. ledna 1920,
čís. 81 sb. z. a n. o zabrané půdě lesní. Okolnost, ž';- vymáhající věři
telce vzešly dražebním řízením značné výlohy, nemohla by tento postup
odůvodniti, poněvadž jest, jak již bylo uvedeno, nerozhodna.
čís.

3061.

I když již jednomu dědici byla svěřena správa pozůstalosti, lze ji
'dalšímu, později se přihlásivšímu, společně s onlm dědicem.

svěřiti dědici

(Rozh. ze dne 23.

října

1923, Rl 903/23.)

Usnesením soudního komisaře ze dne 23. října 1922 byla sverena
správa pozůstalosti přihlásivšímu se dědici Josefu D-ovi. Dne 14. ledna
1923 přihlásila se k pozůstalosti Božena D-ová, jejíž žádosti o svěření
správy pozůstalosti soudní komisař usnesením ze dne 16. března 1923
vyhověl. Rek u r sní s o u d k rekursu Josefa D-a napadené usnesení
Civiln! ro-zhodnutl. V.
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potvrdil. D ů vod y: Stížnost Josefa D-a směřuje proti tomu, že soudní
komisař napadeným usnesením odevzdal správu pozůstalosti dále též
B?ženě D-ové, byť i s obmezením, že správu pozůstalosti bude vykonavatl společně se spoludědicem Josefem D-em, jemuž již dříve správa
pozůstalosti právoplatně byla svěřena. Josef D. se totiž ku dědictví při
hlásil ze zákona s dobrodiním inventáře již 30. srpna 1922 a současně
žádal za přenechání správy pozůstalosti. Božena D-ová přihlásila se
ze zá~?n,,; s d~brodin!m. inve~táře ter;rve 14. ledna 1923, žádajíc rovněž
za sverem spravy jmell! pozustalostmho. Josefu D-ovi byla správa svě
řen~ usnesením soudního komisaře ze dne 23. října 1922, kteréž uShesell! P?tvrzeno ,bylo soudem rekursním i rozhodnutím nejvyššího soudu.
So~dn; koml~ar napadeným usnesením svěřil pak správu pozůstalosti
Bozen,: D-?ve. Jest !edy zkoumati otázku, zda možno správu svěřiti více
spolude,dlcum, zejmena, když byla již jednomu dědici právoplatně správa
°gevzd.ana. ,{)le §u ~10 obč. zák. jest dědici, který prokáže své právo
dedlcke, sventI pozustalost, aby ji spravoval. To provádí ustanovení
§u, 145 nesp. říz. Tu zákon všeobecně mluví o dědici, který prokáže své
pravo. Dle.~u 550 o~č', zák.,více.dědi.ců jest pokládati za osobu jedinou,
Jak~ takovl jSO~ zavaz,,;m vSlchm za jednoho a jeden za všechny, pokud
pozustalost nem soudne odevzdána. Dle §u 828 obč. zák. pokud všichni
P9dílníci se shodují, jsou jako jediná osoba a vládnou volně spoleenou
ve,cI. Dle §u 833 obč. zák. všichni podílníci drží a spravují věc spolecnou. Dle ~u,8~6 obč. zák. toho, kdo má spravovati statek společný,
Jmen~Je bu~ vetsma ,neb? so~dce tehdy, když nelze docíliti většiny. Ze
stet~ych ~rav spoludedlcu a JIch jednotnosti vyplývá, že všichni dědici,
kte.r! vykazalI, své právo dědické, mají nárok na správu pozůstarosti,
totrz na ~pole~nou správu. A teprve, když neshodou spoludědiců stane
s~ vedem spravy nemožným, má soud ustanoviti správce neb opatrovn;ka ,c§ 7,~ nesp. pat.~. S.oudní komisař s~ěřiv společnou správu i později
pnhlaslvsl se spoludedlcce, Jednal po zakonu jeho usnesení jest v zákoně odůvodněno.
'
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vody:
Souhlasná usnesení nižších soudů lze napadati dovolacím rekursem
I:ředp~kladů §u 16 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208
r. zak., Jsou-lI usnesení ta zřejmě nezákonná, v rozporu se spisy nebo
je-li, postup nižšíc,h ~oUdů zmatečným. Stěžovatel má na mysli zfejmou
ne~akonnost, .,:une'"ze, byla-l~ sp~áva p~zůs,tal~sti jednomu dědici při
zn~na" nelze jl dalsl',l1 spoludedlcum z tehoz duvodu dědického svěřiti.
Lec vyvody dovolaclho rekursu nebylo v této příčině odůvodnění rekursní~o sou~u ni~~e:~k dO,tčen?, pro~ež. se na ně tímto výslovně poukaZUje, .Take dalSI cast vyvodu, v mchz se uvádí, že Božena D-ová.
n:podav~1 Ve lhůtě dědick.é PI:ihlášky, není účastnící při projednání po~
zustalosh podle §u 120 CIt. CIS. patentu, nepadá na váhu jelikož přes.
to .~yla ):jí přihláška přijata a s touto dědičkou pozůstalo;t projednána,
amz stezovatel tomu odporoval a nápravy u vyšších stolic Se dožadoval.

Len ;ca

čís.

3062.

Rozhodnouti o tom kdo má podati žalobu dle §u 125 nesp. řiz.
možno teprve tehdy, když všichni dědicové byli vyslechnuti pokud se
týče vyzváni, by se přihlásili k dědictvi.
(Rozh. ze dne 23.

října

19Q3, R I 904/23.)

Zůstavitel ustanovil ve své závěti dědici své příbuzné z matčiny a
otcovy strany, vyjímaje Viktora H-a. K pozůstalosti přihl~sili se dědi
cové ze třetího a čtvrtého pokolení. P o z ů s tal o s tni s o ud poukázal dědice čtvrtého pokolení (Julia K-a, Františka W-a a Brunona
K-a), by u pozůstalostního soudu do ~4 d?ů pr,:k~zal,i, že P?dali. žalo~u
na dědice třetího pokolení na uznám svych dedlckych prav, JInak ze
bude pozůstalost projednávána bez ohledu na tyto nároky. Rek u r sní
s o u d usnesení potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d zru~il ~~nesení O~lOU nižš!ch soud? a uložil, p5'~
zůstalostnímu soudu, by take VUCI ostatmm osobam, ktere podle zaveÍl
ze dne 1. července 1919 mohou dědická práva uplatňovati, pokud se
týče vůči jejich plnou mocí vykázaným zástupcům podle ustanovení
§§ 75 a 76, pokud se týče též § 128 nesp. říz. )ed~.al, a .teprv~ potom
podle §§ 125 a 126 nesp. říz. rozhodl, komu slusI pndehÍl roh zalobce.

D

ů

vod y:

Poslední vůlí ze dne 1. ČervenCe 1919 ustanovil zůstavitel Vilém H.
svými dědici své příbuzné se strany matčiny a otcovy vyjma Viléma
H-a. Bylo tedy na pozůstalostním soudě, aby podle §§ 75 a 76 cís. pat.
ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. především osoby, o nichž předpo
kládati jest, že jsou povolány k dědictví, způsobem uvedeným v §§ 115
a 116 nesp. říz. o nápadu dědictví uvědomil a je vyzval, by se k dě
dictví přihlásili, by pozůstalost mohla býti projednána, a by pak s dědici,
kteří ve lhůtě se přihlásili, pokud se týče k roku se dostavIlI (§ 120
nesp. říz.) pozůstalost projednal. Podle spisů se tak nestalo. Nao~a~
byla pozůstalost projednána jen s dědici třetího pokolení, zastoupenyml
Drem Bedřichem E-em, a z dědiců čtvrtého pokolení jen s Juliem K-em
a s Františkem W-em, zastoupenými Drem Viktorem P-em a s Bennonem K-em. Bylo-li k soudu přijato také přihlášení se k dědictví oněch
dědiců čtvrtého pokolení, kteří pověřili svým zastupováním při tomto
jednání Julia K-a, pokud se týče Františka W-a, není ze zápisu ze dne
10. dubna 1923 patrno a zdá se, že se tak přes dotyčný návrh Dra Viktora P-a nestalo, jelikož role žalobců jim jmenovitě udělena nebyla.
Z poznámky soudního komisaře ve zmíněném zápisu vychází nad to
na jevo, že se za dědice přihlásily ještě různé jiné osoby, které by podle
jeho udání jako dědici čtvrtého pokolení přišly v úvahu, že však dnes
není možno, veškeré příbuzné tohoto pokolení zjistiti. Další příbuzenství,
o němž se tam mluví, nepřichází ovšem podle dnes platného práva dále
v. úvahu. Z toho zřejmě plyne, že řízení pozůstalostního soudu zákonu
103'
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:,ehoví, že jest kusé a že pozůstalostní soud, jak správně vytýkají stě
zovatelé, předčasně rozhodl o tom, kdo má podati žalobu na uznání
svého dědického práva, pokud se týče na uznání výlučného tohoto svého
práva, neboť mohlo se tak státi, jak již v rekursu bylo uvedeno, ale rekursním soudem zůstalo prostě nepovšimnutým, teprve tenkráte, až
všichni dědici byli vyslechnuti, pokud .se týče vyzváni, aby se přihlásili
k dědictví. Podotýká se, že dědicům neznámého pobytu sluší podle
§u 77 čís. 2 nesp. říz. zříditi opatrovníka, jenž by za ně přihlášku učinil
a ,že, ne~ná~é dědice sluš!,p,oyolati. podle .§u 128 nesp. říz. vyhláškou,
pn cemz ovsem nebude zndlÍ! pozustalosÍ1 opatrovníka, jelikož jest již
z"sloupena dědIcI se přihlásivšími.
čís.

3063.

, ~~vodem k zastaven! exekuce dle §u 39 čís. 8 ex. ř. jest, že pokracovantm nebo provedemm exekuce se docílí pravděpodobně takového
výtěžku, který převyšovati nebude náklady cel é exekuce a netoliko
náklady exekučnlch úkonů, které teprve předsevzaty budou.
(Rozh. ze dne 23. října 1923, R I 914/23.)

smysl a účel shora uvedeného ustanovení zákona názoru rekursního
soudu. Trvati jest na tom, že důvod k zastavení exekuce dle §u 3.9 čís. 8
ex. ř. je dán, když pokračováním nebo provedením exekuce se n'edocílí
pravděpodobně takového výtěžku, který převyšovati bude náklady celé
exekuce a netoliko náklady exekučních úkonů, které teprve budou před
sevzaty. V tomto případě zabavené staré železo, ohledně kterého mělo
by dle usneseni rekursního soudu v exekuci býti pokračováno, má cenu
přibližně 140 Kč, exekuční náklady, doposud 'Vzniklé, činí však 582 Kč.
Dle toho nedá se očekávati, že by výnos exekuce převyšoval útraty
s ní spojené a proto správné bylo usneseni prvního soudu, kterým exekuce byla dle §u 39 čis, 8 ex. ř, zastavena.
čís.

Bylo-li ústavu ve stanovách, státem schválených, propůjčeno právo:
»dobývati nezaplacené příspěvky členské bez prostřednictví řádného
soudce ihned zabavením na základě výpisu z knih«, lze se domáhati
soudní exekuce na základě výpisů z knih, pak-Ii ovšem vyhovuji podmínkám §u 7 ex. ř.
(Rozh. ze dne 23.

žádosti dlužníka, by byla dle §u 39 čís. 8 ex, ř. zrušena exekuce
na jeho movitosti, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl rek u r sní s o u d
ji zamítl.
'
N e j v y Š š i s o u d obnovil usneseni prvé stolice.
Důvody:

Rekursní soud, řeše otázku, zda dán je důvod k zastavení exekuce
dleus~~nove~i §u .39 čís. 8, ex. ř., vycházel z názoru, že jest hleděti nikol!, tez ~ nakladum, ktere vedením exekuce již vznikly, nýbrž toliko
~ n~kladum, ~teré.?~d?~cír;r prováděním exekuce vzejdou, a, usoudiv,
ze utraty drazby, JIZ Jeste treba provésti, budou činiti asi 30 Kč že za
z~bavené, star,é železo ve váze asi 350 kg pravděpodobně se utrží 60
az .10 Kc a ze, tedy výnos exekuce bude útraty dražby převyšovati,
z;neml usneseDl prvního soudu na zastavení exekuce a uložil exekuč
mm,u s?udu v e."~kuci pokračovati. Stanovisko rekursního soudu není
~pravne. Exeku;1 .lest dle §u 39 čis. 8 ex. ř. zastaviti, nelze-li očekávati,
z~ by pokračovamm nebo provedením exekuce byl docílen výtěžek útraty
teto exekuce přeyyšující. Doslov tohoto ustanovení neskytá opory pro
~hor,a uvedeny na,zor ;eku;snmo S5'~du, že by v úvahu brány býti měly
Jen ut;aty budouclch ukonu exekucmch. Než ani smysl a účel toho usta~?VeDl naz?r~ rekursního soudu nesvědčí. Smysl a účel ustanovení §u 39
CI,S. 8 ex. 1'. .les!, aby, bylo zamezeno vedení bezúčelných, to jest lako~yC? exekucI, ~fJ ~terych se nedá očekávati, že by se jimi docílilo zmensem, dl~hu 'po~lllne~o, a uspokojení, třeba částečného věřitele, tedy exek~cl, P;I n!chz dluzm~ byl by zbaven součástí svého majetku, věřitel
vsak zadneho uspokojení své pohledávky by nedošel. Příči se tudíž
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října

1923, R I 920/23.)

Na základě výpisu z knih pojišťovací společnosti, jíž bylo čl. 35
stanov povoleno »dobývati nezaplacené příspěvky členské bez prostřed
nictví řádného soudce ihned zabavením na základě výpisu z knih« povolil ex e k u čni s o u d exekuci. Rek u r sní s o u d exekuční návrh
zamítl. D ů vod y: Výtah z knih, vymáhající stranou předložený, ve
kterém není uveden ani důvod vymáhané pohledávky, zda totiž jde
o členské příspěvky, nelze po názoru soudu rekursního pokládati za
exekuční titul, jaký má na mysli předpis §u I ex. ř. Stanovy byly sice
po rozumu čl. IV, uv. zák. k ex. ř. schváleny, a jejich čl. 35 propůjčuje
vymáhající straně právo, dobývati nezaplacené příspěvky členské bez
prostřednictví řádného soudu ihned zabavením na základě vypisů, avšak
právě proto, že z výtahu není ani vidno, o jakou pohledávku jde, nejeví
se použití onoho ustanovení zde přípustným. Ustanovení to propůjčuje
vymáhající věřitelce právo k dobývání členských příspěvků pouhým zabavením bez prostřednictví soudu, tak že případným jeví se výklad, že
prostřednictví soudu vůbec jest vyloučeno, a není vyloučena pochybnost,
zda není straně vymáhající jako výsada přiznána exekuce politická, PO-'
něvadž tedy vznikají pochybnosti jak co do příslušnosti soudu k povolení exekuce, tak i co do titulu a způsobu vedení exekuce, bylo o stížnosti rozhodnouti, jak se stalo.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Podle čl. 35 stanov vymáhající věřitelky jest jí, jako ústavu se stanovami, státně schválenými, propůjčeno »právo dobývati nezaplacené
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příspěvky členské bez prostředníctví řádného soudce ihned zabavením
na základě výpisu ze svých knih«. Tím řadí se vymáhající věřitelka
k oněm ústavům, jež má na mysli čl. IV. uv. zák. k exekučnímu řádu
a naskytuje se otázka, zda je vymáhající věřitelka podle čl. 35 stanov
oprávněna žádati o provedení exekuce u soudů či u politických úřadů.
Rekursní soud toto ustanovení vykládá v ten rozum, že prostřednictví
soudů jest v ů b e c vyloučeno a že není vyloučena pochybnost, zda není
straně vymáhající jako výsada přiznána politická exekuce. Než s tímto
výkladem nelze souhlasiti. Výsada, vymáhající věřitelce propůjčená, záleží v tom, že jí není třeba jako jiným věřitelům, aby si předem vymohla
exekuční titul výrokem soudu, nýbrž že výpis z jejích knih nahražuje
tento výrok soudní o její pohledávce, že tedy tvoří sám exekuční titul.
Slova »bez prostřednictví řádného soudce« vztahují se na »dobývání
nezaplacených příspěvků členských«, čemuž svědčí slova »i hne d za-

bavením na základě výpisů ze svých knih«. Zmíněný článek stanov nemluví však o tom, že by vymáhající věřitelka byla také oprávněna vymáhati své příspěvky členské politickou exekucí, což by. se výslovně
musilo státi, kdyby i tato další výsada měla jí býti propůjčena. Jsou
tedy dle řečeného soudy k provedení exekuce příslušny s obmezeními
v čl. IV. uv. zák. k exekučnímu řádu čís. 1-4 uvedenými. Přes to však
rekursní soud právem návrh vymáhající věřitelky zamítl. Exekuční řád
v §u 7 výslovně stanoví, co musí exekuční titul óbsahovati, aby exekuce
smě I a býti povolena. Tomuto ustanovení podléhají také exekuční
tituly podle zmíněného čl. IV. a musí tudíž i tyto obsahovati mimo uvedení osob oprávněného a povinného také předmět, způsob,. obsah a čas
dlužného plnění. Toto musí tedy nezvratně a nepochybně z onoho výpisu býti zřejmo. Tomuto požadavku však výpis vymáhající věřitelky
nevyhovuje, neuváděje ani, že jde o členské přispěvky, ani že jsou
splatné a nelze tudíž takovémuto výpisu přiznati jakost exekučního titulu, nelze na základě něho. navrhovanou exekuci povoliti a nemohlo
proto ani dovolacímu rekursu vymáhající věřitelky býti vyhověno.
čís.

3065.

Byl-li zaměstnavatel nucen propustiti dělníka pro náhodný nedostatek uhlí potřebného ku provozu podniku, jest mu práv dle §u 1155
~~č. zák. § 1164 obč. zák. v doslovu zákona ze dne 21. prosince 1921,
ClS. 497 sb. z. a n. účinkuje i na ustanovení dříve dojednaných kolektivních smluv.
(Rozh. ze dne 23. října 1923, Rv I 294/23.)
žalobce, jenž byl u žalované firmy delší čas zaměstnán jako sklář,
dostal dne 14. února 1922 výpověd', ježto pro nedostatek uhlí následkem
uhelné stávky nemohla býti pec vytápěna. Žalobu o zaplacení mzdy za
IQ dnů o ba? i ž š í s o u d y zamítly, majíce v podstatě za to, že
nedostatek uhlI, vyvolaný uhelnou stávkou, nenáleží k okolnostem
'
z nichž jest dle. §u I 155 obč. zák. zaměstnavatel práv.
]\J e j v y Š š í s o u d uznal dle žaloby.

D ů va dy:
žalobního l~ároku j~st,po~uzovatidle §~ 1155 obč. ~ák.
Bezpodstatna jest namltka zalovane, ze zalobce jest delmkem dle ZlVnostenského řádu, že tedy pro něho platí § 83 živn. ř., a že tento předpis
byl odstraněn kolektivní sr;rlou,vo~ ze dne 2.0. zář!.,192 I, tež ~yl~čuje
nárok na odškodněm pro prerusem provozu, Je-lI pnclllou prerusem nec
dostatek uhlí následkem zastavení dotyčných produkujících podniků.
Dle §u 153 třetí dílčí novely k občanskému zákoníku platí § 15.0 (obsahující též § i 155 obč .. zák.) o sl~!ební~h ~oměrec~,. upravený~h z~lášt
ními předpisy zákonnyml, obzvlaste tez predplsy zlvnostenskeho radu,
potud, pokud v těchto, zvláštních předpis,:ch n~jsou obsažena uS,t,anovení o služební smlouve. Ustanovenr §u 83 Zlvn. r. vztahUje se na pnpad,
když provoz živnosti přestane, nebo dělník zemře. Z toho, Že § 83 oba
tyto případy stavi na roveň, jest patrno, že má na mysli jen úplný zánik
podniku, nikoliv pouhé dočasné přerušení provozu, o jaké jde v tomto
případě. O nárocích dělníka, byl-li zkrácen dočasným přerušením provozu, neobsahuje živnostenský řád žádných ustanovení, a platí tudíž
o nich předpis §u 1I 55 obč. zák. Dle tohoto předpisu jest zaměstnavatel
práv z okolností, jež se vyskytly na jeho straně. Že takovouto okolností
jest i nedostatek uhlí, potřebného k provozu podniku, nemůže býti pochybno, neboť zajisté není věcí dělníka, nýbrž věcí z~městnavatele, by
opatřil hmoty, jichž je pro nerušený provoz zapotřebí. Ze zaměstnavateli
bylo v tom bráněno náhodou, kterou nemohl odvrátiti, na tom nesejde,
poněvadž zákon v té příčině nerozeznává. Ustanovení §u 1155 obč. zák.
má ráz donucující. Propůjčen byl mu tento ráz ovšem teprve zákonem
ze dne 21. prosince 1921 čís. 497 sb. z. a n., kdežto kolektivní smlouva,
které se žalovaná dovolává, dojednána byla 2.0. září 1921. Podle §u 152
třetí dílčí novely účinkují však předpisy §u 15.0 zpět, tedy i předpis
§u 1164 obč. zák., a na zpětném působení § 1164 obč. zák. nebylo ničeho změněno novým zněním, kterého se mu dostalo zákonem ze dne
21. prosince 1921 čís. 497 sb. z. a n. Tímto zákonem pozbylo tudíž
platnosti zmíněné ustanovení kolektiVní smlouvy, které vylučovalo Žalobcův nárok na zaplacení mzdy. Námitku žalované, že žalobce se vzdal
žalobního nároku, poněvadž při pozdějších výplatách nežádal doplacení
mzdy, vyvrátil již prvý soud. Nelze však s prvým soudem souhlasiti
v tom, že se žalobce vzdal svého nároku tím, že byl srozuměn s ob mezením provozu, ač věděl, že následkem toho nebude práce pro dělníky,
kteří nebyli zaměstnáni při obsluze pecí, neboť z toho, že byl srozuměn
s obmezením provozu, plyne jen, že musel s tím počítati, že mu bude
dána výpověď, bude-li provoz obmezen, nelze však z toho vyvozovati,
že se vzdal mzdy za dobu výpovědní. Žalobcův nárok jest tudíž po
právu, a, poněvadž proti výši nároku nebylo námitek, bylo vyhověti
dovolání.
čís. 3066.
Bylo-li umluveno, že zákazník jest oprávněn zakázku zrušiti, kdyby
úřady ohledně schválení díla dělaly obtíže, nemůže ji dříve zrušiti, dokud
věc neprošla všemi příslušnými stolicemi.
(Rozh. ze dne 23. října 1923, Rv I 599/23.)
Oprávněnost
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Žalobkyně zavázala se žalované společnosti, že jí dodá a v garáži
umístní nádržku na 30.000 litrů benzinu za 200.000 Kč, jež byly splatny
třetinou při potvrzení uděleného příkazu, třetinou při dodání materiálu.
a třetinou dva měsíce potom, až bude zařízení uvedeno v činnost. Kromě
toho bylo ujednáno, že žalovaná bude oprávněna zakázku zrušiti, kdyby
úřady, dělaly obtíže ohledně zřízení benzinové nádržky. žalobu o zapravení prvých dvou splátek pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, odvolací soud jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o ů vod y:
Je zjištěno, že strany dojednaly smlouvu, dle níž
lobkyně, že žalované dodá a v garáži, již žalovaná

se zavázaly: žapostaví, umístní
nádržku na 30.000 litrů benzinu, bezpečnou proti výbuchu a požáru dle
patentu Martini a Hiinecke za 200.000 Kč a žalovaná strana, že tuto
cenu zapraví ve třech stejných lhútách, z nichž bude splatná první lhůta
při potvrzení uděleného příkazu, což nesporno se stalo dne 1. března
1921, druhá lhůta při dodání materiálu, což nesporně se stalo dne 27.
června 1921 a třetí lhůta dva měsíce po tom, co zařízení bude uvedeno
v činnost. Nad to bylo ujednáno, že žalovaná strana bude oprávněna
zakázku odvolati, byť i materiál byl dodán, kdyby úřady ohledně zří
zení benzinové nádržky dělaly obtíže. Lze stranou ponechati, zda byla
tím resolutivně podmíněna sama dodací smlouva, či suspensivně právo
jednostranného storna pro žalovanou stranu, neboť to pro věc rozhodného vlivu nemá. Rozhoduje, zda podmínka již nastala, pokud se týče
zda nastala již tím, že městská rada v K. jako stavební úřad v první
stolici žádosti o udělení stavebního povolení nevyhověla, jak tvrdí žalovaná strana a ('znal prvý soud, či zda nastane teprve tenkráte, až
budou vyčerpány veškeré řádné opravné prostředky, jak míní žalobkyně a uznal odvolací soud. Tu ovšem sluší přistoupiti k výkladu, jejž
dává onomu ujednání soud druhé stolice, neboť pro správnost tohoto
výkladu mluví nejen zřejmě obsah dopísu ze dne 26. února 1921, na
který se sama žalovaná strana odvolává a kde se mluví výslovně o o dstr a n ě n í těchto překážek, což se právě děje případným podáním
opravných prostředků, nýbrž též obsah dopisu žalované strany ze dne
21. dubna 1921, kde píše, že nádržku objednala pod podmínkou, že
úřední povolení obdrži a dopísu ze dne 27. března 1922, kde píše právní
zástupce žalované strany, že jeho mandantka, žalovaná, trvá na svém
stanovisku, že benzinovou nádržku v případě, že úřad bude čínítí další
obtíže, dá k disposicí a že tedy n a pře d č e k á n a v Ý s led e k
rek u r s u, a nad to pak úvaha, že by jínak celá smlouva více méně
byla učíněna závíslou na libovůli jedné, zde žalované strany, což v obchodním žívotě není zvykem a vyžadovalo by tedy zvláštního, zcela
zřejmého' projevu takovéto vůle stran, čehož v tomto případě ovšem
není. Byl-li však smysl onoho dojednání, jak právě dolíčeno, ten, že
smlouva má býti rozvázána, pokud se týče žalovaná společnost oprávněna k jednostrannému stornu teprve tehdy, až bude žádost o stavební

povolení s konečnou platností a po vyčerpání veškerých opravných prostředků zamítnuta, pak podmínka, tato do vynesení rozsudku prvého
soudu (§ 406 c. ř. s.) ještě nenastala a nemělo tedy storno stranou
žalovanou jednostranně prohlášené právni účinnosti, naopak smlouva
byla v oné době v plné platnosti a žalovaná strana tedy povinna, zažalované první dvě lhůty částkou 133.333 Kč 32 h dle smlouvy již dávno
splatné i s příslušnými úroky zaplatiti. Hoví tedy napadený rozsudek
zákonu a věci a podotýká se k vývodům dovolání jen ještě toto: Námitku, že žalující strana s dodáním byla v průtahu, žalovaná strana
v první stolici neučinila a nemůže se tedy nyní dovolávati druhé věty
§u 909 obč. zák. Brání tomu zákaz novot v opravném řízení, vyslovený
v §§ 482, 504 a 513 c. ř. s. Jinak žalovaná s tím, že se věc protáhne,
musela dle stavu věci počítati tím spíše, když v žalobní odpovědi sama
uvedla, že městská obec v K. se již před válkou vyslovila proti postavení garáže na tom místě, kde benzinová .nádržka měla býti umístněna.
O tom, že by takto přivoděn byl stav věci neudržitelný, protože by
v případě konečného zamítnutí žádosti žalující firma třetí lhůtu dojednané ceny nikdy neobdržela, nemůže býti řečí a přehlíží žalovaná prostě
to, že v tomto případě nastane právě rozvázáni smlouvy automatické,
".ť již byla podmíněna smlouva sama, nebo právo jednostranného storna
pro stranu žalovanou, jehož výkon povede přirozeně k témuž výsledku.
čís.

3067.

Dobrým mravům (§ 879 obč. zák.) odporuje smlouva, jíž se kdo zavázal vymoci za odměnu u správy Státního ústavu pro tuky, oleje a
mlélw příděl sody.
(Rozh. ze dne 23. října 1923, Rv I 646/23.)
ŽdÍobce zavázal se žalovanému, že za odměnu vymůže svými osobními styky u ;právy ústavu pro tuky, oleje a sodu, by se žalovanému dostalo přídělu sody. Žalobě o zaplacení odměny 6.500 Kč pro c e sní
s o ud p r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl. O ů
v <}d y: Smlouva mezi stranamí chová v sobě veškeré náležitostí smlouvy
námezdní po rozumu ustanoveni §§ 1151~1163 obč. zák., neboť žalobce se zavázal za odměnu ku provedení určitého výkonu, jenž dle
zjištění procesního soudu ba í dle souhlasného přednesu stran záležeti
měl v tom, že žalující svou intervencí u správy ústavu pro tuky, oleje
a mléko v Praze a svými vztahy osobními k orgánu toho ústavu vymůže,
by se žalovanému dostalo přidělu sody. Takováto smlouva však odporuje dobrým mravům a jest po rozumu §u 879 obč. zák. neplatnou, neboť
ústav pro tuky, oleje a mléko v Praze byl orgánem státní správy, spočí
vajícím na nařízení vlády republiky čsl. ze dne 12. března 1919 čís. 137
sb. z. a n., jehož úřednl úkoly a veškerá agenda vymezeny jsou jednak
tímto nařízením jednak stanovami. Podle čl. I. písm. B a) b ) stanov
byl ústav povínen, stanoviti zásady pro opatřování a rozdělování surovín a pečovati o to, by zboží spr á vně bylb rozděleno. To bylo,
jak uvedeno a na což důraz se klade, ú ř e dní p o vín n o s t I správy
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ústavu, kterou tedy vykonávati měl tento ,státní ústav p;ost všeh~ !,átlaku z venčí, přímluva různých mtervencI osob, mimo ustav stojlclch,
Nutno při svědčiti vývodům odvolání; že ~emravn,?st ,a ,nedov?lenost
takových intervencí dána jest ve dvojl~ smeru. Bu? svadl zahocov~\el
úředníka k tomu, by svou úřední povmnost, pO,rusII" nebo, ~a s~be.,a
úředníku zaplatiti za úřední výkon, j~nak ~pr~vny, ,coz .:q~nez ne~l, pn~
pustno, poněvadž to vede k t~mu, ze statl1l or,'fany, C!l1l svou uredn~
činnost odvislou od zaplacení. Ze pak v tomto pnpade zalobce nedal Sl
slíbiti odměnu za obvyklou dovolenou intervenci a ušlý čas, nýbrž za
použití p ř á tel s k Ý c h v z tah ů k některé z osob, jež ve zmíně;,én2
státním ústavě byly zaměstnány, jasně vychází na Jevo z 'nepomeme
v y s o k é č á s t k Y slíbeného ho?oráře a z toho, že 'povolá;1Í žalobcovo
není toho druhu, by funkce takova, o kterou se Jedna, do neho spadala.
Poněvadž tedy již dle toho, co bylo .za sporu zjištěno a co právě bylo
uvedeno, jedná se o smlouvu neplatnou, není nárok žalobcův po právu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Odpor se spisy vytýká dovolatel jen z opatrnosti. Leč tím, co ,na
tohoto dovolacího důvodu uvádí, neprovádí tohoto dovolaclho
po zákonu, nýbrž brojí proti právnímu posouzení vě.ci odv~la
cím soudem, ostatně úplně správnému, že ústav pro t~ky, ,oleJe a ml;k~
byl ústavem státním a jeho úředníci orgány ~tátnírn: a ze tyto ,sta!;!1
orgány měly své povinnosti vykonávati beze vseho natlaku zvenČl, pnmluva různých intervencí osob, stojících mimo ústav. Stačí dovolatele
prostě upozorniti na to, že samo vládní nařízení ze dne 12, března 1919,
čís. 137 sb. z. a n. ústav označuje jako »S tát ní ústav pro oleje, tuky
a mléko«. Avšak dovolací soud schvaluje též plně právní názor odvolacího soudu, že smlouva, o niž tu jde, odporuje dobrým mravům a že
jest proto dle §u 879 obč, zák. nicotna, Dovolatel odkazuje se na podstatně správné rozhodovací důvody napadeného rozsudku.
dolíčení
důvodu

čís.

Schovatel
moly.

ručí

3068.

za škodu, jež byla na schovaných

(Rozh. ze dne 23.

října

znamu sepsané v úplném pořádku do uschování se zárukou za jakékoliv
jich poškození. I když se nepřihlíží k slovnímu a gramatickému výkladu této smlouvy, plyne povinnost žalovaného ručiti za jakoukoli
škodu kromě škody náhodné, již se samého zákona, neboť podle §u 957
obč. ;ák. přejímá schovatel věci, ,do ~schování mu da~é, ~o své p é č e,
jest podle ustanovení §u 958 obc. zak. pOVinen, Je pred skodou pOJ 1S t i t i a ručí podle §u 964 obč: zák. za škodu zanedbáním této povinné
péče p'ovstalou, Péčí (custodia) nerozumí se jen uložení a postavení věcí
do skladiště nýbrž positivní jednání, a pečlivá ochrana věcí převzatých
pomocí účelných opatření. Bylo tedy věcí žalovaného, učiniti i bez
zvláštního příkazu žalobkyně veškerá opatření, která povaha věcí mu
svěřených vyžaduje, a která jsou nutná, aby byly před poškozením a
zkázou chráněny, a aby mohly býti vráceny v témž stavu, v jakém byly
převzaty (§ 961 obč, zák.), Nezáleží tedy na tom, že žalovaný smlouvou
se žalobkyní nepřevzal výslovně ručení za škodu, moly na plyšovém
nábytku a koberci ch způsobenou, poněvadž i této škodě mohlo býti
vynaložením náležité péče zabráněno, jak již prvý soud správně odů
vodnil. Na tom nemůže nic měniti posudek znalce Ludvíka K-a, že podle
zvyklostí v oboru spediterském žalovaný za takové poškození neručí.
Nehledě k tomu, že tento posudek odporuje posudku druhého znalce
O-a, jest toto ručení žalovaného dáno již shora uvedenými předpisy zákona, když nebylo úmluvou stran výslovně vyloučeno. Nezáleží také na
tom, že žalobkyně sama si někdy najala lidi k vyklepávání nábytku a
koberců a k zasypání .naftalinem a že tuto práci konal také někdy žalovaný k vybídnutí žalobkyně. Z těchto okolností nelze SOuditi, že stra~y
neměly při uzavření smlouvy na mysli škodu moly způsobenou. Nepravem má proto odvolaci soud za to, že zavinění žalovaného není dokázáno.
Toto spočívá v zanedbání povinné péče, které nebyl žalovaný sproštěn
ani tím, že žalobkyně podle dopisu ze dne 18. ledna 1918 věděla o tom,
že žalovaný polštářovaný nábytek jen dvakráte do roku prohliŽÍ' a vyklepává, Ukázala-li se potřeba, konati tuto práci častěji, náleželo k řádné
péči, aby ji žalovaný i bez vyzvání konal, začež. mu příslušel podle §u 967
obě. zák. nárok na náhradu výloh s tím spojených, Je tedy povinnost žalovaného k náhradě této škody zákonem odůvodněna,

věcech způsobena

1923, Rv I 667/23,)

žalobkyně měla

v uschování u žalovaného speditera nábytek. žalobě
o náhradu škody, již na látkových částech nábytku způsobili moli, p r 0c e sní s o u d pr v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Není spomo, že byla mezi žalobkyní a žalovaným uzavřena smlouva
schovací, podle které žalovaný převzal věci žalobkyně ve zvláštním se-

čís.

3069.

Jest povinností majitele domu, by se postaral O řádné osvětlení
V tom, že nájemnlk, věda, že schody nejsou osvětlovány, na ně
vstoupil, neopatřiv se světlem, dlužno spatřovati jeho spoluzaviněni na
úraze, jejž utrpěl pádem se schodů.
schodů.

(Rozh. ze dne 23.

října

1923, Rv I 1065/23,)

žalobkyně byla nájemnicí žalované, Sestupujíc za zimního večera
po neosvětlených schodech pro vodu, uklouzla a pádem se schodů Se
poranila. žalobní nárok na náhradu škody uznal pro C e sní s o u d
p r v é s t o I i ce co do důvodu z polovice po právu, shledav na straně

1644
1645

žalující v tom, že se neopatřila světlem, zavinění, úměrné zavinění žalc:vané . O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalované, vyhověl
vsak odvolání žalobkyně potud, že uznal zavinění žalobkyně pouze jednou čtvrtinou.
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání žalobkyně, k dovolání žalované pak obnovil rozsudek prvého soudu.
D

ů

vod y:

kyně Dávno před tím, že schodiště není osvětleno, a kázala proto opatrnost, by si osvětlení to opatřila sama. Dle svého skutkového před
nesu šla žalobkyně pro vodu, nešlo tudíž zajisté o cestu tak nutnou, že
by neměla pokdy, opatřiti se na cestu světlem, anebo zavolati na sousedy, by jí posvítili na schody. žalobkyně prohřešila se tudíž sama proti
požadavkům opatrnosti (§ 1297 obč. zák.), a to v takové míře, že zavinění na její straně není menší než na straně žalované.
čís.

Dovolací soud vychází z názoru, že obě strany nesou stejnou měrou
vinu na nehodě, jež stihla žalobkyni pádem se schodů 25. února 1922.
Pokud ?dvolací soud uznal na jiný poměr v neprospěch žalované strany,
posoudil věc nesprávně po právní stránce. Žalovaná nese vinu na nehodě předně tím, že jako vlastnice domu nepostarala se o řádné osvět
lení ~chod!ště z~ tmavých večerlt zimní doby. Povinnost tato vyplývá
z obcanskeho zakona (§ 1096), dle něhož je povinna poskytnouti nájemcům řádné užívání předmětu nájemního. K tomu náleží i osvětlení
schodiště za tmavých večerů. V tomto případě bylo přihlédnouti
k zvláštní povaze nájemního předmětu, t. j. k nebezpečné poloze schodiště, ústícího schodem do chodby, což vyžaduje proto zvláštní opatrnosti a zejména osvětlení, by každý chodec mohl viděti kde chodba
končí a schod "ačíná. Zavinění žalované strany záleží i v t~m, že nejednala podle předpisu §u 14 policejního řádu vydaného pro P. Předpis
tento .nelze vykládati jinak, než jak jej vyložil odvolací soud, t. j. že
vlastmk domu je pov;nen postarati Se o osvětlení schodiště dle potřeby.
Povmno~t tato nezmemla se ani poválečnými poměry, na něž dovolání
poukazuje, neboť závazky pronajímatelovy nedoznaly dosud zákonné
změnx: . .:'však i žalobkyně nese vinu na nehodě a to stejnou měrou.
B~dl: jlZ. po čtyry, r~ky v onom domě, zná proto dobře jeho poměry,
z:j~en". I ~ebezp,;c~e místo, kde nehoda se skutečně stala. Jak z výpoved!, sv:d~u vYPIyva, nebylo schodiště osvětleno po celou zimu 1922,
t~dl: ]1z davn? pr,ed n,eh090u, ne snad poprvé dne 25. února. žalobkyně
vedela proto, jeste nez vysla z bytu na chodbu, že schodiště není osvět
leno. V první ř~dě měla žalobkyně jako nájemce domáhati se ihned, jakmile. s.chody zustávaly i za zimních večerů neosvětleny, toho, by žalovan~ pko vlas!m,ce domu vyh,ověla této své povinosti a schody řádně
oisv~tlovala kazdeh~ večera. Ze by se tak bylo stalo, žalobkyně netvrdila, v opomenut.l. t?ho. ~počívá však již i zavinění její. Bylo by sice
pos!a~ll.o, kdyby I pny na];mce byl žalovanou upozorriil na povinnost
osv,:thlt schody, a zalo,vana ?yla odepřela tomu vyhověti. V tomto pří"
pade byla by zalobkyne sprostěna povinnosti o to žádati avšak ona ani
toho netvrdila. Vzhledem k tomu neměla žalobkyně za' tmy vycházeti
n~ ,chodbu a schody, ane?o měla sama učiniti opatřeni, by na schody
v~?el~. K t,:rzenl je]lmU, ze neměla doma ani svíčky ani lampy, nelze
prthledn~ult; I ~dyby..nešlo o nedovolenou novotu, ježto zkušenost učí,
ze ele~tnc~.e ~vetlc:" Jimž má žalobkyně byt osvětlen, časem při poruše
ve~em I v ]~nych, pn pad ech selhává, takže je nutno v domácnostech elektncky osvetlenych míti pohotově i jiné svítívo. Ostatně věděla žalob-

3070.

Pro vadnost dlužno rozsudího odmítnouti dříve, než rozhodčí soud
rozhodl.
(Rozh. ze dne 23. října 1923, Rv I 1070/23.)
Žalobu o bezúčinnost rozhodčiho nálezu o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolatelka vytýká, že
neprávem nebylo uznáno na bezúčinnost rozhodčího nálezu z důvodu
§u 595 čís. 3 c. ř. s., to jest z toho důvodu, že rozhodčí soudce, žalovanou stranou zvolený, byl a jest, jak se žalující teprve po vynesení
nálezu dozvěděla, právním zástupcem strany žalované, tedy rozsudím
vadným ve smyslu §§ 19 a 20 j. n. Než výtka ta jest nedůvodná. Jest
nesporno, že strana žalující v řízení rozhodčím rozhodce Dra K-a pro
vadnost neodmítla. Strana žalující neuplatňovala také, že sestavením
rozhodčího soudu bylo porušeno nějaké zákonné nebo smluvní ustanovení. Není tu tedy důvodu bezúčinnosti rozhodčího nálezu a to ani dle
§u 595 čís. 3 c. ř. s. ani dle odstavce čís. 4 téhož paragrafu, z poslednějšího důvodu proto ne, poněvadž k odmítnutí roz sudího v rozhodčím řízení, tedy také k odmítnutí dotyčného návrhu nedošlo. Není tu
však ani důvodu bezúčinnosti rozhodčího nálezu ve smyslu §u 595 čís.
8 c. ř. s., totiž předpokladu pro žalobu o obnovení řízení, poněvadž po
rozsudku na jevo vyšlou vadnost souclce nelze považovati za okolnost,
která by byla přivodila rozhodnutí, pro žalobkyni výhodnější, a poně
vadž okolnost ta nespadá ani pod jiný důvod, z něhož dle §u 530 c. ř. s.
řízení, rozsudkem skončené, může býti obnoveno.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

Nesprávné právní posouzení shledává dovolání v tom, že členem rozhodčího soudu byla osoba vylo uče n á z úřadu toho podle §§ 586
c. ř. s. a ~O čís. 4 j. n. Tvrzení toto je nedovolenou novotou, ježto žalobce tvrdil v řízení před soudem první stolice, že vad n Ý rozsudí zastupoval žalovanou stranu v j i n é m sporu, kdežto § 20 čís. 4 j. n. vylučuje soudce, činného jako zmocněnce strany v té mže sporu. Odvolací soud nepřihlédl pak právem k vadnosti roz sudího podle §u 19 odstavec druhý j. n., ježto § 595 čís. 4 c. ř. s. předpokládá, že vadný rozsudí byl odmítnut ještě než rozhodčí soud rozhodl. žalobce domáhá se
výslechu ~vědků, by dodatně zjištěny byly okolnosti, tvrzené jím teprve
v dovolaclln řlzení. Svědkové ti nebyli právem připuštěni, ježto byli pů-
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vodně vedeni jen o tom, jak došlo k napadenému nálezu. Okolnost tato
je pro spor bez významu, ježto soud může rozhodovati o bezúčinnosti
nálezu jen z některého z důvodů vytčených v §u 595 c. ř. s., jejž musí
žalobce přesně označiti. Tím méně je důkazu toho třeba pro právní posouzení věci, jehož nesprávnost dovozuje dovolání ze skutečností, jež
nebyly dříve vůbec tvrzeny.
čís.

3071.

Statkový zaměstnanec (zákon ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.),
jenž byl bezdůvodně propuštěn, má nárok pouze na úplatu a náhradu
škody, 'nikoliv však na pokračování v služebním poměru, najmě pak na
poskytování bezplatného služebního bytu.
Do výroku odvolacího soudu, jímž bylo odvolání uznáno za včas
podané, nelze si stěžovati.
(Rozh. ze dne 23.

října

1923, Rv 1 1372/23.)

Žalující, majitel panství, propustil žalovaného, dílovedoucího ve
bez výpovědi ze služby a vyzval ho k vyklizení služebního bytu.
Ježto žalovaný této výzvě nevyhověl, domáhal se žalobce vyklizení žalobou. Žalovaný vznesl mezitimní návrh na zjištění, že ho žalobce nebyl oprávněn propustiti bez výpovědi ze služby. Pro c e sní s o u d
p r v é s tol i c e vyhověl mezitimnímu návrhu určovacímu a zamítl žalobu. O d vol a c í s o u d zamítl mezitimní návrh určovací a uznal dle
žaloby. D ů vod y: Jak nesporno, jest na právní poměr, o nějž tu jde,
použiti zákona o statkových úřednících ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř.
zák. Zákon ten stanoví v §u 32, že, propustí-li zaměstnavatel zaměst
nance bez důležitého důvodu (§ 29), má zaměstnanec s výhradou pří
padných dalších náhradních nároků nárok na příslušnou část peněžních
požitků jakož í na náhradu za požitky naturální a hodnotu služebního
bytu za dobu, jež by byla musela uplynouti až do skončení služebního
poměru bud' projitím času, na nějž byl ujednán, nebo řádnou výpovědí.
Z toho zákona vyplývá, že zaměstnanci, třebas byl předčasně propuštěn
bez důležitých důvodů, přísluší kromě případných dalších nároků na
náhradu škody pouze uvedené nároky na úplatu, že mu však nikterak
nepřísluší právo v tom směru, že by mohl požadovati na zaměstnavateli
pokračování ve služebním poměru aniž, jak tomu jest zde, další bezplatné ponechání služebního bytu. Správnost tohoto názoru vyplývá
též z §u 22 cit. zák., jenž stanoví, že zaměstnanec musí k žádosti za- ,
městnavatele, dá-li mu tento plnou náhradu dle §u 32 zák. i před uplynutím výpovědní lhůty neb určité doby, na niž byl služební poměr uzavřen, službu opustiti a služební byt vykliditi; byt má v tomto případě,
vede-li vlastní domácnost, vykliditi do 14 dnů, jinak ve 3 dnech. V obou
uvedených místech zákona jest tudíž výslovně vzat zřetel na služební
byt a nemůže již proto býti pochyby, že zaměstnanci po propuštění,
třehas bylo neoprávněným, nepřísluší již právo k tomuto bytu. Ostatně
poukazuje se ještě na předpis §u 1162 písm. b) obč. zák. a §u 22 zákona o obch. pom., jmenovitě toto ustanovení souhlasí téměř doslova
dvoře,

s předpisem §u 32 zákona o statko;ých úř,et?n~cích. D!e všech těchto
předpisů končí služebni poměr ihne p:op~,s e~lI,! ~am~~ t,~a~~e a, pr~~
puštěný má proti zaměstn~vateli k,rome pnPla n{',~, zv ~s nr ;a,ro u
na náhradu škody pouze narok na ~platu. J,e- 1 Zj1S eno, ;e s ,u ze m po~
měr jest pokládati propuštěním zalovaneho za rozvaz,any, vyplyva
z toho samo sebou, že žalovaný nemá nadále nároku ,na s,luzebm ~yt,
'enž mu byl ponechán k užívání pouze vzhl~dem k,: ~luzebn.1m~. pomer~.
~ři tom jest bez významu, zda byl žalovany pr?pusten z ~ulez1teho duvodu či bez něho. Nemělo tedy významu, za,b!Vall se c;tazkou, zd~ tu
byly důvody k propuštění. Kromě toho vyvralll odvolac1 s?ud v duvodech námitku žalobcovu, že odvolání bylo podáno opozděne.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání, uplatňující dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., není odů
vodněno. Dovolací soud sdílí právní názor odvolacího soudu a poukazuje dovolatele na jeho správné důvody, jež odpovídají. právním.u a
skutkovému stavu věcí a nebyly vyvráceny dovolacím spIsem. K jeho

vývodům se podot~ká, Ž': ř~šení .otázky: z~a bylo ž.alobc?vo odvolání
podáno včas čili 111C, v trell StohC1 nem pnpustno, jehkoz, dle §u ~ 19
čís. 1 c. ř. s. jest přípustným rekurs pouze do usne sem odv~lac1ho
soudu, jímž odvolání bylo odmítnuto jako opozdě~é, k~ežto v to~to
případě odvolací soud považoval žalobcovo odvolám za vcas podane.
čís.

3072,

čtvrtletní lhůtu §u 1 zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z.
a n. jest počítati nikoliv ode dne podané žádosti, nýbrž ode dne Ilsnesení, ji povolujícího,

(Rozh. ze dne 23.

října

1923, R II 389/23.)

K žádosti povinného ze dne 3. července 1923 povolil s o udp r v é
s t o I i c e usnesením ze dne 6. srpna 1923 odklad exekuce' vyklizením
do 6. listopadu 1923. Rek u r s 11 í s o u d povolil odklad exekuce
pouze do 3. října 1923. D ů vod y: Nejzazší lhůtu pro odklad exekuce
vyklizením místností stanoví zákon (§ I zákona ze dne 26. dubna 1923,
čís. 86 sb. z. a n.) na jedno čtvrtletí. Lhůtu tuto nutno počítati ode dne
podání návrhu na odklad exekuce (nikoliv od vydání neb od právní
moci exekučního titulu). Uplynula-li však v době rozhodnutí o takovém
návrhu ona lhůta, pak náleží soudu určiti lhůtu volně tak, aby dlužník
v této době si mohl opatřiti dostatečný byt. V tomto případě byl podán
návrh na odklad exekuce dne 3. července 1923; o tom bylo rozhodnuto
usnesením ze dne 6. srpna 1923. Lze proto v případě dlužníku nejpřízni
vějším stanoviti konec této první lhůty na 3. říjen 1923.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

1618
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Důvody:

V zákoně ze dne 26. dubna 1923 ČÍS. 86 sb. z. a n. není rozřešena
otázka, od kterého dne jest počítatí lhůtu, na kterou byl povolen odklad
exekuce vyklizením najatých místnosti, a jest proto nutno rozhodnoutí
ji dle platných předpisů exekučního řádu, pokud se týče civilního soudního řádu. Po této stránce přicházejí v úvahu ustanovení §u 78 ex. ř.
a §§ 124,a 125 <;. ř. s., ~!e ,nichž lhůta, pokud při jejím stanovení nebylo
určeno neco JIneho, pocma doručením usnesení lhůtu nařízujícího. Povolil-jí t~dy .prvý soud straně povinné usnesením ze dne 6. srpna 1923,
dorucenym JI dne 13. srpna 1923, odklad exekuce vyklizením bytu do
~ne 6. hstopa,du 1923, nebyl rekursní soud, vycházející z názoru, že tu
s!o o P?volel1.'. ~dkladu této ,~xekuce na jedno čtvrtletí, oprávněn konec
!eto lhut~ urCltr na den 3. r!Jna 1923; neboť prvý soud nejzazší lhůty
jednoho ctvrtletí v §u 1 zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z.
a, n: st,,;~o,vené nepřekročil, a názor soudu rekursního, ze lhůta ta má
bytr pocltana ode dne podání návrhu na odklad exekuce nemá v doslovu záko~a, žádné o~ory. Rekursní soud to ostatně sá~ uznává, jak
tomu nasv:dcuJ: .druh:, věta prvého odstavce jeho odůvodnění, dle níž
do~?nce, P:~P~U~!I,moznost, že lze v dotyčném případě stanoviti lhůtu
delsl I1~Z tnmes,'cm. k vyklizení bytu, což by se zřejmě příčilo předpisu
§~ : zakona. Tlm Jest nesprávnost názoru rekursního soudu jasně prokazana, a bylo proto vyhověno odůvodněné dovolací stížnosti povinné
strany.
.
čls.

3073.

,SpOlečenstvo dle zákona ze dne 9. dubna 1873, C18. 70 ř. zák. nemuze provozovati Obchody pod jinou ještě firmou než svou vlastní.
o

(Rozh. ze dne 23. října 1923, R II 407/23.)
žádost společníků firmy: »Spiritus Raflinerie und Fabrik chemischer
Produkte R. W. & Cie« o zápis vystoupení společníků Gabriela P-a Josefa S-a, Rudolfa W-a, Leona S-a a Gustava F-a a další zápis' že
»Družstvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu v Praze, zap~ané
spol. s r. 0.« v Praze jest nyní jediným majitelem firmy, o b a niž š í
s o ~ d Y v tomto směru zamítly, v onom směru pak rozhodly, že o žádostr, ?y. shora uvedení společníci, kteří ze společnosti vystoupili, byli
vymazam, bude rozhodnuto, až žadatelé po pravomoci tohoto usnesení
podají patřičné návrhy. Rek u r sní s o u d uvedl v d ů vod ech:
Prvn,lmu s~udu jest zcela přisvědčiti, vyslovuje-li právní názor, že, nehledlc, ~ otazce, =:da by ,tím jmenovitě v tomto případě nebyla přivoděna
ne p rl p U s t n a z m e n a pře d m ě t u podniku společenstva (zákO,n z 9. dubna 1873 čís. 70 ř, zák.), s P o leč e n s t vos obrn e z en y m ručením vůbec nemuže býti výhradným majitelem veřejné obc~odní společnosti (viz Staub-Pisko, Heilfron a j.). Jest sice správným
(c~..2~ obch. ,z~k.) '. že ten, kdo přistoupí k obchodní společnosti jako
verejny spolecmk, jest po vystoupení ostatních společníků oprávněn,

dále vésti původní firmu, než nesmí to býti právě s p o leč e-n s t v o

s o. r., poněvadž podle čl. 112 a 113 obch. zák. jakož i §u 11 odstavec
prvý ex. ř. ručí každý, též nově přist?upivší s'polečn~k" za všec,t:ny závazky společnosti n e o mez e n e svym cel y m jmemm, kterezto zákonné ustanovení jest ustanovením práva donucujícího a nes m í býti
vůči třetím omezeno (čl. 112 odstavec druhý obch. zák.), kdežto při
společenstvu s r. o. jest ručení již ustanovením §u 76 zákona ze dne 9.
dubna 1873 čís. 70 ř. zák. omezeno. Z toho plyne logicky správný dusledek. že stěžovatelka není oprávněna k výhradnému dalšímu vedení
veřejné obchodní společnosti a že ani výstup dosavadních ostatních
společníků nemůže býti do obchodního rejstříku zapsán dříve, než bude
prokázána vzájemná úmluva společníků (čl. 123 odstavec čtvrtý obch.
zák.) o zrušení společnosti anebo o dalším vedení její jedním společní
kem, jemuž v tom nebrání žádná zákonná překážka,
Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by znovu rozhodl o žádosti stěžovatelů za výmaz společníků jakož i o žádosti za zápis nového znamenání firmy.
Duvody:
Napadeným usnesením potvrzeno bylo usnesení krajského soudu,
zamítající žádost, by družstvo, v usnesení tom jmenované, bylo zapsáno
jako jediný majitel firmy Spiritus-Raffinerieund Fabrik chemischer
Produkte R. W. & Cie., kdežto rozhodnutí o žádosti za zápís výmazu
vystupujících společníku bylo odloženo až do právomoci usnesení.
Usnesení toto odporuje spisům, ježto o zápís družstva jako jediného
majitele firmy nebylo vubec žádáno. Tím je oduvodněn rekurs podle
§u 16 patentu o nespor. řízení, a bylo mu vyhověti zrušením obou oněch
usnesení. Dusledkem toho je nutno, by o žádosti shora uvedené bylo
rozhodnuto, ježto oba soudy odložily rozhodnutí O výmazu vystupujících společníků až do právo111oci usnesení, o dalším návrhu na znamenání firmy nerozhodly vůbec. Po právní stránce bude uvážiti toto: Rekursní soud zabýval se otázkou, zda společenstvo s r. o. muže býti výhradným majitelem veřejné obchodní společnosti, a po případě, zda
může býti společníkem této společnosti. Ve skutečnosti jde o otázku
jinou, totiž o to, zda společenstvo, zřízené podle zákona ze dne 9. dubna
1873, čís. 70 ř. zák., může provozovati obchody též pod jinou firmou,
mimo svou vlastní. K této skutečnosti by došlo, kdyby bylo vyhověno
žádosti o výmaz všech společníků až na jmenované družstvo, jež je dnes
zapsáno v rejstříku jako společník veřejné obchodní společnosti. Znamenání firmy navrhovaným zpťlsobem bylo by prostým dusledkem výstupu ostatních společníků ze společnosti a osamocení družstva jako
jediného majitele obchodního závodu, provozovaného pod firmou obchodní společnosti. Vyřízení žádosti o zápis nového znamenání firmy
závisí proto na rozhodnuti o žádosti o zápis výmazu ostatních společ
níku. Firemnímu soudu bude proto nutně uvažovati o uvedenych dů
sledcích příznivého vyřízení žádostí, a bude jeho úkolem, by zabránil
důsledkům, příčícím se zákonu. Oba nižší soudy ve skutečností snažily
se o to, avšak způsobelT' formálně pochybeným, neboť ve skutečnosti
Civll"1 rozhodnutI. V.
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z~mítIy návrh jen co do jeho důsledků, odloživše vlastní jeho vyřizení
~: do právoplatnosti usnesení, zamítajícího něco, oč nebylo výslovně
zad ano, co by však bylo nastalo příznívým vyřízením žádosti. Pokud
oba nižší soudy snažily se zabrániti tomu, by jmenované společenstvo
neprovozovalo obchody též pod jinou firmou, v tomto případě pod firmou veřejné obchodní společnosti, posoudily věc správně po právní
st.ránce. Opačný náhled s.těžova~elův odporuje jak zákonu (§§ 4 a 12
zakona z r. 1873), tak I hterature (sr. Dr. Em. Stross, Das 6sterreichisc?~ Oenos~enschaftsrecht, Ví~eň, 1887 str. 116). Podle §u 12 zák.
mu ze spolecen~tvo pod svou fIrmou nabývati práv, přejímati závazky
atd. Ustan~venl t~to b)'lo převzato sice z obchodního zákona (čl. III)
o obc?od~1 spole~noslt, pres to však je z tohoto §u ve spojení s § 4
usoudltt, z~ spolec.enstvo může jako právnická osoba vystupovati pouze
pod vlast~1 sv~u ltrmou a ne .pod cizL V tomto směru nepožívá společenstvo pres zasady vyslovene v §§ 26 obč. zák. a 12 zákona z r. 1873
týchž 1:rá; jako o.sob~ f~sické, jež mohou provozovati obchody pod firmou, hSlcl se od JIch jmena, kdežto společenstvo je vázáno na svou firmu. Nezáleží ani na tom, že je společenstvo to zapsáno v rejstříku jako
~polečník ob~hodní společnosti, a že usnesení, zápis ten nařídivší, veslo v moc prava. Ant z této okolnosti nelze vyvoditi důsledek shora uved.ený: p~íčící s,e §§ 4 a 12 zákona o společenstvech, mimo to však i § 10
tehoz ,zak., jezto by podobný závod společenstva, o nějž by ve skuteč
nosit slo, zapsán byl pod cizí firmou v rejstříku společnostním ne však
v rejstříku společenstev.
'
čís.

3074.

Novým doslovem §u 1409 obč. zák. upravena otázka převzetí dluhů
i pro obor práva obchodního.
(Rozh. ze dne 23. října 1923, Rv II 173/23.)
žaloba o vrá,c:~,í sudů, jež dodány byly dřívějšímu majiteli obchodu,
na maJItele nynejslho byla s o u d Y vše c h tří s t o I i c zamítnuta
'
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
dúvodů:

i!

V tomto případě je především řešiti otázku, zda námitka žalované
ž~ na její stra~ě není věcné pasivní legitimace, je odůvodněna. Zodpo~
vl-h se kladne, Je zbytečno zabývati se dalšími námitkami žalované
p~oti žalobě; Ot~zku t~ správně zodpověděl prvý soud ve smyslu kladnem. Spoma pravnt otazka, zda a pokud ten, kdo přejímá firmu i s obchodem, v,e smyslu čl. 23 obch. zák., přejímá též obchodní dluhy, byla
zodpovedena 1lI: n~v.elou k ?bč. z~k. způsobem tam upraveným (§ 186
a ~87). Jak toltz zrejmo z puvodl1lho doslovu zákona přijatého panskou
s~e~'0vnou a ze zprávy justiční komise k §u 1409, uložilo toto zněni
~ prepmatelt obchodu ručení za dluhy převzatého ob ch o d tl (Oeschafl) pro právo občanské jen tehdy, když obchod byl převzat s akti-

vy i pasivy vyhnulo se však úpravě sporné otázky pro právo obchodní
s odůvodně'ním, že úprava ta by šla přes rámec novely k obč. zák., naproti tomu však upravil. nový nyní plat.ný, d.oslov §l.' 1409 obč .. z~k.
otázku tuto nejen pro pravo občanske, nybrz I pr;:, pravo obchodnt, lak
zjevno z odůvodněn.í jeh~ k §u 1409 (str. 124 :est. 191~). Sr. Ehrenzweig: System des ost. a.lg. Pnvatrechtes, ll. s\ azek, I. cast, 1920, str.
262. Platí tedy toto ustanovení §u 1409 obč. zák. dle čl. 1 obch. zák.
i pro tento případ. Poněvadž pak je zjištěno, že nyněj~í majitelé firmy
žalované při jejím převzetI s .obchode~ n~znah ant znalt nemo.hh dluh,
který nyní žalobou je vymahan, neručl zan dle §u 1409 obč. zak. a nejsou proto pasivně legitimováni k žalobě.
čís.

3075.

Ustanovení čl. 211 obch. zák. (§ 2 zák. o společnostech s r. o.)
předpokládá, že jednáno bylo jméne~ spole~nosti. dosud. do obchodní~~
rejstříku nezapsané
právně existovala.

a proto po pravu nejsoucl, tak lako kdyby jlZ

(Rozh. ze dne 23.

říina

19í23, Rv II 212/23.)

žalobci tvrdili v žalobě že žalovaný odkoupil od nich pro společ
nost s r. o. »M.«, je{se měla zakládati,~kutiště a, ježto pak ku založení
společnosti nedošlo, domáhali se splnční smlouvy na žalovaném. P r 0c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í s o II d
ji zamítl. D ů v (, d y: Podle §u 2 odstavec prvý zákona ze dne 6. března
1906 čís. 58 ř. zák. společnost s ručením obmezeným neexistuje~ před
zápisem do obchodního rejstříku a osoba, jednající před tím jménem
takové společnosti, ručí osobně za smlouvy takto uzavřené se spol~
smluvníkem. Toto osobní ručení není však neobmezené, neboť § 2 CIt.
zákona poukazuje na čl. 55 obch. zák. Toto odvolání na ustanovení
čl. 55 obch. zák. znamená, že osobu, jednající jako zástupce právně
neexistující společnosti, jest pokládati za jednatele bez příkazu ve
smyslu čl. 550bch. zák.; dlužno proto v tomto případě posuzovati
právní postavení a právní jednání žalovaného podle čL 55 obch. zák.
a to jak podle odstavce prvého tak podle odstavce druhého zmíněného
ustanovení, neboť při §u 2 zákona o společnostech s r. o. jest citován
čl. 55 bez v.eškerého obmezení. A tu praví odstavec prvý čL 55 obch.
zák., že ten, kdo jako obchodní zmocněnec nebo prokurista uzavírá obchod, aniž by prokuru neb obchodní zmocnění měl, anebo kdo plnou moc,
mu udělenou, překračuje, ručí za své jednání osobně. Neručí však, uzavírá-li osoba třetí s ním obchod, ač nedostatek ten jí byl znám (odstavec druhý čl. 55 obch. zák.). Jak ze žalobního přednesu a z dopisu
ze dne 30. června 1920 plyne, žalobci věděli při uzavření kupní smlouvy,
že společnost »M.« do obchodního rejstříku zapsána není, věděli proto
také, že právně neexistuje a že důsledkem toho »M.« žalovaného k jednání svým jménem ani zmocniti nemohla. Žalobci tedy věděli, že žalovaný jest jednatelem bez příkazu a, pustivše se přes to s ním do obchodu, jednali na vlastní nebezpečí a žalovaný· jim za své jednání neručí (čL 55 obch. zák. odstavec druhý). Tendencí §u 2 zákona o spo104"
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lcčnosled, s r. o. jest, chrániti obecenstvo před následky, spojenými
s )edn~nnll s osobou, jednajici bez přikazu. Kdyby byl žalovaný žalobCum predstíral, že »M.« již právně existuje, ač tomu tak není, nebo
kdyby jim byl předstíral, že jest zástupcem existujíci již »M.«, ač mu
takové zmocnění ve skutečnosti uděleno nebylo, ručil by žalovaný ovšem
za své jednání žalobcům osobně dle odstavce prvého čl. 55 obch. zák.
Když ale byl žalobcům pravý stav věci znám a oni tedy věděli, že »M.«
d<: ?bchodního rejs5říku ještě zapsána není, že důsledkem toho právně
jeste neexistuje a ze proto žalovaného platně k zastupování zmocniti
ani ~em?hla, n<;třeba žalobce chrániti, uzavírají-Ii přes to prostřed
I1ictvln~ zalovaneho s~ll?uvy kupní se společností dosud neexistujíci;
tu pIa tr odstavec druhy cl. 55 obch. zák., dle něhož osobní ručení žalo"aného: jenž .jako nepravý zástupce ani nevystupoval, jeslvyloučeno.
ŽalobcI nebylI tedy oprávněni žádati na žalovaném zaplacení nedoplatků
kuplll ceny a bylo z tohoto důvodu žalobní žádání zamítnouti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

il

Výtka, že odv?lací soud nesprávně posoudil věc po stránce právní
(~ 503 Č1S: 4 c. r; s.), není oprávněna. Napadený rozsudek hoví plně
za.k~nu a )~.st .spra~ně odůvod.něn. Poukazujíc k jeho důvodům při pomma Se VUCl vy~od~m,dovolaclho spisu toto: Dovolatelé jsou na omylu,
pokud ~e dOm~lVa]l, ze lze v tomto případě obdobně použiti čl. 211
o?ch~ za,k. ~1lI cl. 211 obch. zák., ani § 2 zákona ze dne 6. března 1906
Č1S. ,,8 r. zak. nemají významu, jaký jim přikládají dovolatelé. Nauka
a pr~xe j.s0~ Sl za jedno v tom, že obě ustanovení předpokládají, že bylo
jednano jmen~m společn~sti dosud do obehodního rejstříku nezapsané
a proto p,? pr~v~ !lejS?UCl tak, jako kdyby právně již existovala, jinými
slovy s pr,;,dsttralllm, z,e s~olečnost již existuje, nikoli však, že bylo jednáno ,hledlc k ?,~dOU~1 e,xlstenci společnosti. Žalovaný nepředstíral, že
spole~nost M. )1z eXIstuje, naopak jest zjištěno, že žalobci věděli, že
spol~cn<:st nem do obchodmbo rejstříku zapsána a tudíž jako taková
neexlstU!e. ťroto neručí žalovaný osobně, jak správně vyložil soud
odvolac!. J~zto ,žalobci věděli, že společnost, jíž prodávali kutací práva,
dosud neex~stuje, byla hotovost smluv závislou na podmínce, že společ
nost po pravu vzmkne; tato podmínka nenastala.

I'
.'

čis,

ii

3076,

, O~chylkám pojišťovací listiny od pojišťovacího návrhu jest přiznati
pr~ynt ,vyznam Je,1l tehdy, nelze-Ii důvodně pochybovati o tom že byly
pOJ1Stníkem schvaleny.

'

(Rozh, ze dne 23. října 1923, Rv. II 224/23.)
Žaloba 'poji~ťo,vny ,~', jako~to nástupkyně pojišťovny S. na firmu C.
o zaplacem dlouzne POjlst?VaCl premie byla s o ude m p r v é s 10 I i c e
zamltnuta. D u vod y: Namitka nedostatku aktivní legitimace jest odů-

vodně na. žalující strana odůvodňuje okolnost, že firma S. je přímo
smluvní stranou ze znění smlouvy a obzvlášť z toho, že na pojistce,
opatřené nadpisem Basler Versicherungsgesellschaft, vepsáno je v hlavě
»und die n,itbeteiligte S. Feuerversicherungsgesellschaft in Berlin jede
filr den von ihr ilberl10mmenen umseitig angefi.ihrten Anteil«, a že pojistka ta opatřena jest na konci nejenom razítkem Bazilejské pojišťovny,
nýbrž též razítkem pojišťovny S., a konečně že v pojistkách též uvedeno
jest rozvržení premií mezi Bazilejskou pojišťovnou a pojišťovnou S,
Dle náhledu soudce však ze znění smlouvy nenásleduje, že firma S. byla
přímou smluvní stranou, nýbrž poukazuje slovo »mitbeteiligte« k tomu,
že tu jde o smlouvu zajišťovací, zpětné pojištění mezi bazilejskol! pojišťovnou a S., že Bazilejská pojišťovna si ponechala jenom část nebezpečí a část přenechávala zpětnému pojišťovateli. Pro toto zjištění mluví
také následující okolnosti a úvahy: Z přednesení stran vychází na jevo,
že návrh byl jenom podán Baznejské pojišťovně, Dle výpovědi svědkll
Rllženy M-ové a Karla B-a byl příkaz pojiš ťovací dán Bazilej ské pojišťovně a tato jím podělila jednou třetinou S, Dále svědčí v tOl11to smyslu
okolnost, že žalovaná zaslala premii Bazilejské pojišťovně, což jest též
potvrzeno oněmi svědky. V témže smyslu mluví ta okolnost, že nikdy
souhla, žalované strany k súčastnění společnosti S, nebyl vyžádán,
pokud se týče nebyl udělen. Soudce tedy zjistil, že S. nebyla a neuí
přímou kontrahentkou, že následkem toho tato není k žalobě aktivně
legitimována, a důsledkem toho také ne žalující firma A., která z titulu
universální sukcese nárok zažalovaný uplatňuje. Soudce tedy neměl
aktivní legitimaci žalující strany za danou, a musela býti proto žaloba
zamítnuta, aniž by bylo soudu nutno další sporné otázky mezi stranami řešiti. O cl vol a c í s o u ci rozsudek potvrdil z těchto d ů vod ů:
Smlouva pojišťovací jest dle své povahy smlouvou oboustrannou, následkem čehož jsou veškerá podstatná ustanovení této smlouvy pro obě
strany závazna jen potud, pokud obě projevily svou vůli, že s nimi souhlasí. K těmto podstatným náležitostem patří také ustanovení o stranách
smluvních, což jest důležito zejména-při smlouvě pojišťovaCÍ) která se
ujednává na základě důvěry pojištěnce k pojišťovacímu ústavu, že
tento jest s to, by. dostál závazkům ze smlouvy pojišťovací. Následkem
toho každá změna v osobě pojišťovatele, uchylující se od původně při
jatého návrhu pojištěnce, mllže býti pro obě strany po právu účinnou,
když pojištěnec i pojišťující projeví s touto zmčnou souhlas takovým
způsobem, který opak vylučuje. V tomto případě zjistil prvý soucíce,
že žalovaná strana původní smlouvu pojišťovací, o kterou v tomto sporu
jde, ujednala jen s Bazilejskou pojišťovnou, nikoliv však také s pojišťovnou S, Mohla tudíž žalující vstoupiti v poměr pojišťovatele proti
žalované jen tenkráte, kdyby byla tato projevila s tím svůj souhlas
buď výslovně aneb mlčky takovým způsobem, který by vylučoval veškerou pochybnost o tomto souhlasu, Že by žalovaná strana dala k tomu
svůj souhlas výslovně, netvrdí ani žalobkyně. Jest tudíž rozhodnouti,
zda možnc souhlas takový spatřovati v tom, že na pojistce, opatřené
s nadpisem »Basler Versicherungs-Oesellschaft« vepsáno jest v hlavě
und die mitbeteil: 5te S., Feuerversicherungsgesellschaft in Berlin, jede
fiir den von jhr liberl10mmenen umseitig angefUhrten Anteí1«, a že po-
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jistka opatřena jest na konci razítkem jak Bazi1ejské pojišťovny, tak
pojišťovny S., a že v pojistkách těch jest uvedeno rozvržení premií mezi
Bazilejskou pojišt'ovnou a pojišťovnou S. Tuto otázku jest zodpověděti
záporně. Neboť všechny tyto okolnosti jsou dle svého obsahu takové
povahy, že upravují právní poměr mezi Bazilejskou pojišťovnou a pojišťovnou S. žalovaná učinila návrh pojišťovací u pojišťovací společ
nosti bazi1ejské a jelikož tato její návrh přijala a od té doby ani ústně
ani pisemně nebylo mezi nimi a žalovanou firmou jednáno, by za pojišťovatele přibrána byla také společnost S., měl prvý soudce právem
za to, že vůči žalované jako druhé smluvní straně jest pojišťovatelkou
pouze Bazilejská pojišťovna, která jedině ručí jí z této pojišťovací
smlouvy, a o které žalující sama uznává, že byla vedoucím pojistitelem.
Nelze proto z té okolnosti, že snad žalovaná ihned po obdržení pojistky,
pkmIle z ní seznala, že na straně pojišťovatele súčastněna jest kromě
Bazilejské společnosti také společnost S., protí tomu se neohradila, nikterak dovozovatl, že k této změně dala mlčky svůj souhlas. Že žalovaná
považovala na straně pojišťovatele za smluvníka jen pojišťovnu Bazilejskou, nikoliv však také S., patrno také z toho, že - jak zjištěno - žalovaná premie platila jen Bazilejské pojišťovně, a že pojišťovací smlouva
neobsahuje ustanovení, ze kterého by se dala dovozovati pro žalovanou
povmnost, celkovou premii platiti Bazilejské pojišťovně jen do určité
části a zbytek pak S.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Oúvody:
yýtka, !e odvolací soud, odepřev žalobkyni aktivní legitimací k žalob~, mylne posoudil věc po stránce právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), není
opr~vněna. Rozsudek odvolacího soudu hoví plně zjištěnému stavu věci
a . zakonu a Jest správně odúvodněn. Po ukazujíc k důvodům napadene~o rozsudku, připomíná se vllči vývodům dovolacího spisu toto:
Ot~zka, .zda v otomto případě jde o spolupojištění, při kterém jest ně
koltv pOj1stltelu, z mchž jeden převezme úkol vedoucího pojistitele či

o z.ajištěn! (zpětné pojištění), při kterém jest jen jeden pojistitel, j~nž
zrnInll sve nebezpečí tím, že pojistí sebe sama jinde, - nemá významu
ro~hodUjícího. I kdyby šlo o spolupojištění, zústala by rozhodnóu vždy
otazka, zda žalovaná firma dojednala pojišťovací smlouvu skutečně též
s pojišfovnou S., od které žalobkyně odvozuje své právo. K této otázce
odp,:věděl odvolací soud ve shodě s prvým soudem právem záporně,
vylozlv, že a proč smluvníkem žalované firmy byla toliko Bazilejská
POj~šťovnaJ .a .~"e ~ P?uhé okolnosti, že žalovaná pf'evzala bez odporu
pOj1s.tku, v JeJlz hlave byla S. uvedena jako spoluúčastněná, jež byla
opatr.~na ta.ké ra.zít.kem této pojišťovny, a v níž bylo uvedeno rozvržení
premll mez1 Baz1le]skou pojišťovnou a pojišťovnou S., nelze usuzovati
~~ žalovaná přijala. za spolusmluvníka, t. j. za spolupojistitele poji~
sto~nu S. ~alobkyne sama v dovolacím spise uvádí, že spolupojištění
nem II nas zlev:,m starým, a že se teprve ve válce častěji objevilo, a proto
nelz:, tvr~llt, ze. žalovaná, učinivši návrh na pojištění jen Bazilejské
pOjlslo.vne, musila SI, hledíc ke znění pojistky, býti vědoma loho, že
vstupUje do smlouvy též s pojišťovnou S. Dle §u 2 pojišt'ovacího řádu

ze dne 22. listopadu 1915 čís. 343 ř. zák. platí, odchyluje-li se obsah
pojišťovací listiny od návrhu, odchylka jako by byla pojistníkem schválena, nepodá-Ii tento do měsíce po přijetí pojišťovací listiny odporu,
pře d p o k I á d a j í c, že ho pojistitel písemně zvlášť na to upozornil,
jinak nezavazuje odchylka pojistníka a pokládá se obsah návrhu za ujednaný. Tato ustanovení dosud ovšem ještě neplatí, ježto účinnost §u 2
poj. ř. byla na neurčito odložena, ale tolik jest patrno, že úmysl zákonodárce nese se k tomu, přiznati odchylkám pojišťovací listiny od návrhu
jen tehdy právni význam, nelze-li důvodně pochybovati o tom. že byly
pojistnikem schváleny. Pokud žalobkyně v dovolacím spisu tvrdí, že
žalovaná dostala na zaplacenou premii kvitanci od Bazilejské pojišťovny
i od pojišťovny S., od každé na její podíl zvlášť, a obě přijala, - a v tom
spatřuje konkludentní schválení d vou pojišťovacích poměrů, -- stačí
připomenouti, že tato okolnost nebyla žalobkyní v prvé stolici tvrzena
a nebyla nižšími soudy zjištěna, tak že nelze k ni hleděti (§§ 482, 513
c. ř. s.). Dle výpovědí svědků Růženy M. a Karla B. platila žalovaná
celou premii Bazilejské pojišťovně, a na zaplacenou premii zvláštni kvitance vůbec nebyla jí vydána. Konečně se připomíná, že i kdyby S. byla
spolupojistitelem, příslušel by j i - a tudíž i žalobkyni - jen nárok
na část prel11ie, ne však na celou zažalovanou premii.
čís.

Soud, Iderý
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předsevzal prodej věci, náležející
rozdělení výtěžku prodeje.

do úpadkové podstaty,

jest povolán i k

(Rozh. ze dne 23.

řijna

1923, Nd II 133/23.)

Rozhoduje záporný spor o přislušnost v úpadkové věci Petra S-a
a Františka W-a, továrníků ve Vítkovicích mezi krajským soudem v Mor.
Ostravě s jedné a okresním soudem v Karlíně s druhé strany, týkajíc!
se otázky, který z těchto soudů jest příslušným k rozdělení výtěžku docíleného u okresního soudu v Karlíně-při soudním prodeji dvou bucharů
do zmíněné úpadkové podstaty náležejících - usnesl se N e j vy Š š í
s O u d, že příslušným k rozděleni výtěžku jest okresní soud v Karlíně.
D ů vody:
Okresní soud v Karlíně prohlásil se nepříslušným proto, že u něho
pro pohledávky oddělných věřitelů nebyly ani zahájeny ani provedeny
žádné exekuce ve smyslu exekučniho řádu. Při tom vychází z názoru,
že předpis §u 119 konk. ř. není rázu u s t a n o v ují c í II o, a že, jsa
důsledkem §u 11 čís. 1 konk. ř., jen potvrzuje další příslušnost ohledně
pohledávek a exekucí vedených věřiteli oddělnými, jinými slovy, že
by dle předpisu třetího odstavce §u 119 konk. ř. byl příslušným jen
tehda, kdyby rozdělení výtěžku shora zmíněného byla předcházela exekuce některým z oddělných věřitelů k vymožení jeho pohledávky vedená u něho na věc do ~padkové podstaty náležející. Tento názor jest
právně mylným, to již proto, že oddělné právo, opravňující věřitele na
oddělné uspokojení jeho pohledávky z určitých věcí úpadkových (§ 48
a 49 konk. ř.), nemusí se zakládati na titulu exekučním, jak tomu svědčí
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prave případ, O nějž tuto jde (zástavní právo dle .čl. 382 obch. zák.)
a že uplatnění oddělného věřitele na uspokojeni Jeho pohledavky ze
zvláštní podstaty úpadkové nemusí pře~cházeti ,:edení exeku~e; Záko~
výrazem, \lžitým v §u 119 (~) ko;,k. r. />exeku<;nI sou~d« n;1111 pro~te
onen soud, který dle všeobecnych predplsu exek. r. (§ 1, a nasl. ex. r.)
jest povolán, provésti soudní prodej věci do úpadkové podstaty náležející, který k návrhu správce úpadkové podstaty byl úpadkovým soudem, pokud se týče úpadkovým komisařem povolen. To plyne Jak
z §u 49 (2), tak také z §u 119 (2) konk. ř., dle nichž při všech prodejích v úpadku jest, šetříc výjimek v §u 119 (2) konk. ř. uvedenych,
užíti předpisů ex. řádu a správce úpadkové podstaty má postavení vymáhajícího věřitele. Proto okresní soud v Karlíně právem provedl soudní
prodej bucharů, které náležejíce do shora uvedené úpadkové podstaty
byly uloženy u firmy Josef S. a synové v Karlíně a jest dle §u 119 (3)
konk. ř. také povinen provésti rozdělení výtěžku při něm docíleného.
Lhostejno jest, že tu jest jen jeden oddělný věřítel, neboť účelem roz~
děleni výtěžku jest zjistíti, zdali po uhražení zvláštních pohledávek úpad~
kové podstaty, jež stanoviti a přikázati přísluší soudu exekučnímu (§ 49
(1) konk. ř.) a po přikázání pohledávky oddělného věřitele zbude
z výtěžku zvláštní podstaty něco pro všeobecnou úpadkovou podstatu.
Úpadkový soud, pokud se týče úpadkový komisař (§ 79 (1) konk. ř.)
byl by k rozdělení výtěžku a také ustanovení zvláštních útrat podstaty
(§ 47 konk. ř.) příslušným jen tehda, kdyby zmíněné buchary jako
zvláštní podstata nebyly bývaly s o u dně prodány.
čís.

3078.

»Ohrožen« (§ 381 ex. ř.) může býti nárok jen, spočívá-Ii v nějakém
nebo opominutí odpůrce, nikoliv však nárok, který záleží v pouhém jeho zjištění soudním.
plnění

(Rozh. ze dne 24.

října

1923, RIg 17/23.)

Domáhajíc se sporem na odpůrkyni, by bylo soudně zjištěno, že povinnost zříditi komín pro dům čp. 1295 stihá žalovanou, n"vrhla žalobkyně povoleni prozatimního opatření zápovědí, dle níž žalovaná zdržeti
se má všech činů, které by změnily dosavadní odvádění kouře z místností žalobkyní v domě čp. 1295 najatých, do té doby až o tomto sporu
bude právoplatně rozhodnuto. S o II d P r v é s t o I i c e prozatimní
opatření povolil, rek u r sní s o u d žádost zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
DllVúcly:
Zamítnutí návrhu na prozatil1111é opatření soudem rekursním jest
v zákoně plně odůvodněno. Nehledíc ani k důvodům, které rekursní soud
ve svém usnesení uvádí, a k tomu, že navržené zajišťovací opatření příčí
se nařízení stavebního řádu, bylo nárok na prozatimní opatření zamítnouti již proto, ježto nárok, k jehož zajištění se prozatimní opatření

žádá není d dle povahy věci ani nemůže býti ohrožen (§ 381 ex. ř.).
Domáháť se stěžovatelka současně zahájeným sporem jedině toho, aby
soudně zjištěno bylo, že povinnost zříditi komín pro dům čp. 1295 stihá
její odpůrkyni. Ohrožen vš~k b~ti může nár~k jedině, spočfvá~li ~, ně
jakém plnění neb opomInutI odpurce, lllkoll vsak narok, ktery zaleZl len
v pouhém jeho zjištění soudním. Ostatně navržené prozatímní opatření
dle svého obsahu nemůže přece sloužiti k zajištění uplatňovaného nároku, neboť, míní-li stěžovatelka, že komín zříditi má její odpůrkyně,
není zajištěním nároku tohoto, by jí odpůrkyně nadále trpěla, by mohla
kouř ze svého živnostenského podniku odváděti kouřovodem do komína
sousedního domu připojeným. Z toho vysvítá, že se stěžovatelka pod
lichou záminkou prozatimního opatření domáhá vlastně toho, aby jí
soud tímto opatřením zajistil dosavadní spoluužívání komínu na sousedním domě, tedy nárok zcela rozdílný od toho, pro nějž se prozatimního
opatření dožaduje.
čís.

3079.

K dlužníkovu úmyslu, zkrátiti věřitele (§ 2 čís. 3 odp. řádu) stačí,
nebo musel-Ii míti, nikoliv však m o h 1- I i míti vědomí, že zkra-

měl-Ii

cuje věřitele.
K pojmu »mrhání majetku« ve smyslu §u 2
(Rozh. ze dne 24.

října

čís.

4 odl).

ř.

1923, Rv I 9 17/23.)

Věřitelka Anny V-ové domáhala se žalobou na Rudolfu a Marii
\I-ových mimo jiné, by postupní smlouva ze dne 7. července 1921, kterou Anna V-ová postoupila manželům Rudolfu a Marii V-ovým do vlastnictví nemovitosti v žalobě blíže uvedené a vyhradila si právo na doživotní výživné, které na pozemcích těchto bylo vtěleno, byla vůči žalobkyni prohlášena bezúčinnou. S o u d y, vše c h tří s tol i c žalobu
zamítly, Ne j v y Š š í s o u d z těchto
důvodů:

V tomto sporu jde o žalobu odpůrčí z důvodů §u 2 čís. 1-4 a §u 3
1 odp. ř. Pokud jde o důvody §u 2 čís. 1-3 odp. ř., vyhledává se
na straně dlužníkově úmysl, věřitele zkrátiti. úmysl tento má dokázati
žalobce, pouze v případě čís. 3 se tento úmysl předpokláda. Dle vše~
obecného předpisu §u 270 c. ř. s. jest i v tomto případě připuštěn protidůkaz strany žalované. Nižší stolice, řídíce se správně tímto rozdělením
břemene průvodního, dospěly k zjištění, že úmyslu takového na straně
Anny V-ové jako dlužnice žalobkyně tu nebylo. Není-li tu tohoto úmyslu
na straně dlužnice, nelze důvody §u 2 čís. 1-3 odp. ř. uplatňovati, a
jak správně poukazuje odvolací soud, jest pak nezávažno, že manželé
Rudolf a Marie V~ovi věděli o tom, že jednáním jejich matky Anny V-ové
po případě zmařeno nebo stíženo bude uspokojení pohledávky žalobkyně. Po stránce právní dále uvádí dovolatel, že úmysl zkracovati jest
tu též tehdy, když dlužník m ohl míti vědomí, že svým právním jedná-,
čís.
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ním stíží svým věřitelům uspokojení jich pohledávek (I. zv. úmysl nepřímý), a dovolává se motivů ke konkursnímu a odpůrčímu řádu, jež
však cítuje ne zcela správně. K dlužníkově úmyslu, věřitele zkrátiti,
stačí, že dlužník 111 ě 1 a nebo mít i 111 U s i 1 (gehabt haben muE) a nikoliv pouze mít i m ohl vědomi, že své věřitele zkracuje, žádá se tudiž i v tomto případě vědomí dlužníkovo O možnosti toho, Že jeho jednáním zkrácen bude věřitel. Avšak o takovém vědomí Anny V-ové nemůže tu býti řeči vzhledem k tomu, co zjištěno,' totiž že Anna V-ová
dle stavu věci nemohla vůbec předvídati, že bude žalobkyni proti ní při
kázán nějaký nárok ze smlouvy námezdní. Není tedy ohledně odpůrčích
důvodů §u 2 čís. 1-3 odp. ř. věc nesprávně posouzena po stránce
právní. Otázka, zda zjištěn jest dlužníkův úmysl zkrátiti věřitele a v dů
sledku toho zda se zdařil proti důkaz proti právní domněnce §u "2 čis. 3
odp. ř., není otázkou právní, nýbrž otázkou skutkovou. Dle §u 498 a
513 c. ř. s. není však úkolem dovolacího řízení přezkoumávati skutková
zjištěni nižších stolic.
Avšak ani o mrhání majetku po rozumu §u 2 čís. 4 odp. ř. nemůže
býti řeči, když osoba vysokého věku (nyní 78 roků stará), k tomu nemocná a k správě majetku nezpůsobilá, postoupí svůj majeteK svému
synu a své snaše, kteří jí za to poskytovati budou doživotní zaopatření
a dle dohody zaplatí určité dluhy it vyplatí určité podíly ostatním dě
tem postupitelky. Pro tvrzení žalobkyně, že jde o smlouvu na oko není
ve zjištěních procesního soudu skutkového podkladu. Není tedy ani
tento odpůrčí důvod odůvodněn.
čís.

3080.

Zapůjčení obilí, byť i k osevu, bylo za platnosti nařízení ze dne 27.
če~vna. 1919, čis. 354 sb. z. a n. neplatným a nelze se domáhati jeho

vracent.
(Rozh. ze dne 24.

října

1923, Rv I 1004/23.)

Žalovaní vypůjčili si v říjnu 1919 od žalobce 15 q žita k osevu. Žao dOd,ání 15 q žita o ba niž Š í s o u d y vyhověly, o d vol a c í
s ou ~ z te~hto d u vod ů: Není sporu o tom, že žito pocházelo ze
skhzne obIlI roku 1919, Jež byla vládnim nařízením ze dne 27. června
1919 čís. 354 sb. z. a n. ve prospěch státu zabavena. Dle §u 2 vlád. nař.
bylo dobrovolné i nucené zcizení zabaveného obilí zakázáno a neplatno
pokud nebylo tímto nařízením nebo zvláštními předpisy povoleno:
Z §§ .1" 2, 3 v,ládního nařízení vyplývá, že byla zakázána a neplatnými
prohl~sena ~eskerá opatření držitelů zemědělských podniků s obilím, ve
prosp~ch s!~tu, z~bav.eným, jimiž ~e obilí odnímá stejnoměmému zásoboval1l a vyzIVe lIdu Jako celku a ze producenti byli obmezeni pouze na
di~P?s~ce vytče~~ v §u 3 cit. vlád. nař. Ve sporném případu bylo 15 q
oblh (zIla) zapuJčeno od žalobce žalovaným, aby si jím vypomohli při
oselJ, t~dy k účelu, uvedenému v §u 3 písm. b) vlád. nař., k němuž bylo
ho take skutečně použito a, jak jest zjištěno výpověďmi svědků, bylo
lobě

v době výkupu již připraveno u žalovaných stejné množství žita, aby
bylo dodáno žalobci na splnění závazku vypůjčitelů. Z toho dovozuje
odvolací soud, že zapůjčené obilí nebylo odňato hospodářskému účelu,
který citované nařízení chrání, neboť osetí děje se v zájmu výživy lidu
a dlužno proto zápůjčku pokládati za splatnou. Tento náhled dochází
opory i ve výpovědi svědka Antonína A-a, který potvrdil, že by byl jako
nákupní komisař zápůjčku osiva schválil, kdyby ji byli žalovaní obecnímu starostovi oznámili a tento jemu ohlásil, ježto provedení osetí dálo
se ve prospěch zásobování lidu. Je-li však zápůjčka platnou, stihá žalované povinnost, aby odvedli úlobci obilí stejného druhu a ve stejném
množství, jak je od žalobce přijali, a okolnost, že žito, u nich pro žalobce připravené, bylo orgánem státního obilního ústavu pro stát vykoupeno, netýká se žalobce, nýbrž pouze žalovaných, jako tehdejších
vlastníků.

N e j vy Š š í s o U d žalobu zamítl.

D II vod y:
Dovolatel uplatnil důvody dle čís. 3 a 4 §u 503 c. ř. s., ale ve skujenom o jeden, totiž o nesprávné posouzení právní, jakého
se dostalo sporné věci v napadeném rozsudku. Nejde o spisům nižších
stolic odporující předpoklad skutkový, když napadený rozsudek vyslovuje, že sporných 15 q žita bylo použito k účelu, uvedenému v §u 3
písm. b vládního nařízení ze dne 27. května 1919, čís. 354 sb. z.a n.,
nýbrž jde tím o právní závěr, arci mylný. Podle citovaného předpisu
mohli sice držitelé zemědělských podniků (ale jenom
o n i a pro seb e) upotřebiti obilí, nezbytného k výsevu, v míře, kterou stanoví politická zemská správa, ale nebyli oprávněni třetím osobám, třeba k výsevu, je zapůjčovati, neboť podle §u 6 VI. cit. vlád. nař.
»právní jednání, jež odporují tomuto nařízení, jsou ne p I a t n á.« Když
te,dy žalobce, jak sám tvrdil, sporné obilí žalovaným k výsevu zapůjčil,
predsevzal právní jednání z a k á z a n é a n e p I a t n é. Níčeho na
tom nemění okolnost, že by byl Antonín A. jako nákupní komisař zápůjčku osiva schválil, kdyby ji byli žalovani ohlásili obecnímu staros~ovi ~ tento jemu, je.ž!~ s~ osetí, dálo v~ pr~spěch zásobování lidu, ponevaodz n e bylo -: J I S ten o, ze zakazany a nedovolený postup žalobc~v byl skutečne povolaným k tomu úřadem, jímž však nákupní komlsar nebyl, schválen. S neplatností sporné smlouvy nemá co činiti ani
okolnost, zdali žalobce odvedl předepsaný kontingent obilí - ve skute~nosti jest arci zjištěno, že ho neodvedl, - poněvadž dle §§ 1 a 2 cit.
vlad. nařízení bylo veškeré obilí sklizně 1919, v oblasti čs. státu zabaveno tím okamžikem, kdy se oddělí od orné půdy a účinkem zabavení
?ylo. t~ké" že nesmělo býti ani dobrovolně, ani nuceně zcizeno, a právní
Je?na~l, temto zákazům se příčící, byla prohlášena za neplatna. žalovano Jest ze s~lo~vy, která se příčí zákonitému zákazu, a taková jest
dle ~u 879 ,obc. zoak. l1l~otna. Když přes to bylo žalobnímu žádání vyhoveno, sluselo duvodnemu dovolání vyhověti.
tečnosti běží
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čís.

3081.

»Učinění nákladu na věc jejím držitelem« ve smyslu §u 471 obč. zák.
předpokládá držitelovu určitou, z jeho vlastního popudu vycházející
činnost, totiž samostatnou činnost v zájmu věci vykonanou.

(Rozh. ze dne 24.

října

1923, Rv 11024/23.)

Proti žalobě manžela na manželku o vydání nábytku uplatňovala
manželka zadržovaCÍ právo, tvrdíc, že vynaložila na zakoupení nábytku
ze svých peněz 2.700 Kč. O b a nIž Š í s o u d y žalobu zamítly, o clvol a c í s o u d uvedl v d Ů vod ech: Z ustanovení §u 471 obč. zák.
nelze vyvozovati, že vlastník věci musil dáti svolení k vynaložení ně
čeho na věc zadržovanou, aniž záleží na tom, jaký příkaz dal žalobce
žalované, zejména zda jí nařídil, aby platila jeho penězí, a jak se žalovaná k tomuto příkazu zachovala, rozhodno je pouze, že dle zjištění
soudu prvé stolice vynaložila na zaplacení nábytku svých 2700 Kč a
tím je dán podklad pro použití §u 471 obč. zák.
N e j v y Š š í s o u d uznal dle žaloby.

držitelem« předpokládá držitelovu určitou, z jeho vlastního popudu vycházející činnost, totiž samostatnou činnost v zájmu věci vykonanou.
O tom podle zjištění napadeného rozsudku u žalované nemůže býti řeči.
Ona ani netvrdila, ani nedokázala, že kuchyňský nábytek žalobcův dala
sama natříti, nýbrž jest pouze o ní zjištěno, že, když přišel truhlář s nábytkem, na nátěr kuchyňského nábytku přidala ze svých peněz 1700 Kč
a na kupní cenu za ložnici I 000 Kč. To jest arci také náklad, ale ne podle §§ 471, 331 a 332 obč. zák. Tím byl založen obligační poměr mezi
stranami, jehož bližší zhodnocení právní vymyká se této rozepři; žalovaná múže jej vůči žalobci uplatniti, avšak tento obligační nárok neověcněný nepožívá zadržovacího práva dle §u 471 obč. zák. Ostatně
vyplývá z předpisu §§ 405, 411, 236 a 259 c. ř. s., že by byl musil tento
nárok býti uplatněn určitým návrhem protižalobním, což se nestalo.
čís.

3082.

Promlčecí lhůta §u 1489 obč. zák. počíná tak úplnou a tak
nou znalosti škody, že vystačí k podání žaloby.

(Rozh. ze dne 24.

října

bezpeč

1923, Rv 1 1041/23.)

Dúvocly:
Sporné věci nedostalo se v napadeném rozsudku právního posouzení správného; podle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolací
jest opodstatněn. Odvolací soud opíraje se o zjištění, že žalovaná zaplatila žalobcí na jeho, v rozsudečném nálezu uvedený nábytek ze svých
peněz část kupní ceny, a d.alší zjištění, podle kterého řečený nábytek
žalobcův zústal po žalobcově vystěhování ze společné domácnosti se
žalovanou v jejím bytě, odkud ona jej vydati se zdráhá, míní, že vynaložením 2.700 Kč na zaplacení nábytku dán jest podklad pro použití
§u 471 obč. zák. Sluší k tomu poznamenati, že v dovolání jest pouze
stať, že »žalovaná jest povinna, vydati v rozsudečném výroku uvedený
nábytek proti tomu, když jí žalobce zaplatí 2.700 Kč,« že jmenovitě není
napaden ostatní výrok rozsudečný také vzhledem ku žalobnímu žádání
neúplný, a také, že není napadeno, že žalovaná navrhovala pouze za'mítnutí žalobní žádostí. Právnímu názoru napadeného rozsudku nelze
přisvědčiti. Předpis §u 471 obč. zák. předpokládá, že žalovaný držitel
věci učinil na věc náklad v zájmu této věci. Při tom rozhoduje hospodář
ský výsledek učiněného nákladu, arci jenom potud, že musí býti hleděno
na ob e c n o u cen u věci a nikoli na její význam pro vlastníka. Podle
toho jsou takové náklady učiněny za účelem udržení ceny (»nutné náklady«). n~bo za účelem zvýšení ceny (»užitečné náklady«) anebo nets.o u a111 .teml, ani o~ěmi (»neužitečné náklady«). Poctivý držitel může
zadatI nahradu nutneho a užitečného nákladu, pokud jeho účinky dosud
trval!. Vlastník nahražuje tedy nutný náklad potud, pokud má tento
nutný náklad ještě úhradu v obdržené a stávající ceně věci užitečnÝ
potud, kam až dosahuje docílené a ještě trvající zvýšení ce~y (§ 33í
obč. zák.). Nemá povinnosti náhrady neužitečného nákladu, vyjma pří
pad §u 332 obč. zák. Z toho plyne, že »učinění nákladu na věc jejím

Žalobu o náhradu škody z úrazu utrpěného v srpnu 1918, podal žalobce v prosinci 1922. O b a niž Š í s o u d y žalobu zamítly, o d v ol a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ů: Pokud se týče námitky žalovaného, že sporný žalobcův nárok jest promlčen, nezabýval se prvý
soud touto otázkou vůbec. Soud odvolací má za to, že žalobcův nárok
jest dle §u 1489 obč. zák. promlčen, poněvadž od okamžiku, kdy žalobci
byla známa škoda i osoba toho, kdo za škodu ručí, uplynula 3 léta:
úraz stal se žalobci v srpnu 1918, žaloba podána dne 7. prosince 1922
a žalobce předložil vysvědčení ze dne 2. června 1920, podle kterého
udal žalobce Dru N-ovi, že utrpěl v srpnu 1918 kýlu, která se mu ča
sem prací zvětšila a že k lékaři tomu s' kýlou tou O pomoc se uchýlil až
v říjnu 1919, z čehož jasně na jevo jde, že žalobce při praobyčejné péči
o své zdraví, utrpěl-li skutečně kýlu, jak tvrdí, v práci u žalovaného, měl
možnost hned uchýliti se k lékařské pomoci a tím i zjistití číselně výši
škody, tím utrpěné. Zanedbal-li žalobce tuto přirozenou péčí a dal-li _
jak z vysvědčení onoho jde, - se lékařsky prohlédnouti až, když se
mu kýla další prací zvětšovala a tím škoda z toho se zvětšovala - nemlrže v tom býti spatřováno odsunutí počátku lhůty promlčecí dle
§u 1489 obč. zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce o niž
tu ide, v
'
důvodech:

Pokud jde o promlčení žalobního nároku, tu arci napadenému rozsudku nelze přisvědčiti. Tříletá promlčecí lhůta podle §u 1489 obč. zák.
počíná se znalostí škody a znalostí škůdcovy osoby, správněji osoby
toho, kdo jest náhradou povinen. Znalost musí býti taková, by vysta-
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čila k podání žaloby: tedy nejen znalost škodlivé události, nýbrž i její
příčiny a r o z s a h u jejího škodlivého následku. Nelze klásti m o ž n o s t vědomosti na roveň vědomosti skutečné. Byť i se žalobcův úraz

byl udál v srpnu 1918 a žaloba byla podána teprve dne 7. prosínce 1922,
přece jen jest závažno, že podle zjištění kýla zvětšovala se teprve po
úrazu žalobcovu prací, že se žalobce až v říjnu 1919 uchýlil k lékaři
s kýlou o pomoc, a že podle žalobního tvrzení teprv od 1. ledna 1921
nastalo následkem utrpěného úrazu podstatné zmenšení výdělečné
schopnosti, která jest základem žalobního nároku, takže teprv od tohoto
dne měl žalobce úplnou a bezpečnou znalost o rozsahu své škody, jejíž
náhrady se domáhá touto žalobou. Míněni napadeného rozsudku, že se
žalobce při praobyčejné péči o své zdraví měl ihned uchýliti k lékaři
o pomoc a že zanedbání této přirozené péče nemůže způsobiti odsunutí
počátku promlčecí lhůty dle §u 1489 obč. zák., nelze sdíleti potud, pokud jde o posouzení doby, od které měl žalobce úplnou a bezpečnou
znalost o rozsahu své škody, nýbrž mohla by míti tato okolnost význam
pouze s hlediska §u 1304 obč. zák.
.čís.

3083.

Lesní správa, jež ponechala přivlastnění si »úražků" dřevorubcům,
vzdala se k nim vlastnictvl, Úražků takových nabývá do vlastnictví ten,
kdo si je přivlastni (okupuje),
(Rozh. ze dne 24. října 1923, Rv I 1463/23.)
Žalobkyně domáhala se zrušení exekuce, vedené proti jejímu manželi, dřevorubci Augustu B-ovi, na 8 metrů měkkého dříví, tvrdic, že jí
přísluší vlastnické právo ku dříví, ježto je nasbírala v lese. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í s o ud ji zamítl
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

D ú vod y:

I
I,

li
I'I

I
.

l..
i.!

Dovolatelce sluši přisvčdčiti, že se sporné věci nedostalo v napadené;" roz~udku právního posouzení správného. Bylo zjištěno, že dříví,
jehoz se tyče dovolání, bylo žalobkyní částečně zakoupeno od lesní
Sch-ské správy, částečně bylo nasbíráno v lese jí samotnou jménem
t. zv . .'>~ražk~«, který'mi jsou odřezky klllen11, pokud nedosahují délky
1, m, jez lesm správa dovoluje sbírati svým dřevorubcům pro jich potrebu. Napadeny rozsudek usuzuje, že, když oprávnění, sbírati úražky
příslušelo manželi žalobkyně, dle to h o byly odpadky ty části mzóy
m~nžela a ?dnesením jich z lesa jím, nebo členy jeho domácnosti. tedy
1 zalobkym, pokud nebyl prokázán se strany žalobkyně zvláštní iinv
Zpllsob n~bývací, přecházely do vlastnictví manžela žalobkyně, mkoÍi
do vlastJ1lctví odnášeče řečených odpadků, ježto občanský zákon nezná takového původního způsobu nabývaciho. Tomuto právnímu názoru
napadeného rozsudku nelze přisvědčiti. Pokud jde tímto o skutkový

předpoklad, odporuje spisům nižších stolic a také zjištěni prvé stolice
od něhož se odvolaCí soud v neveřejném zasedání rozhodnuvši nemohi
uchýliti, pokud jde o právní závěr, jest mylným. Lesní správa 'Sch-ská
dopřávající svým dělníkům.a členům jich rodin, aby si sesbírali úřezky
d.řev --- a to podle jich pracovní smlouvy, kteréžto úřezky jsou dle
svědka Jana K-a méně cenné, jinak obchodně nezpeněžitelné dříví, projevuje tim každému dle §§ 863 a 876 obč. zák. poznatelným způsobem
že se vlastnictví ku této pro ni bezcenné a v lese volně ležící dřevině
vzdává ve prospěch svých dřevorubců neb členů jich rodin, poněvadž
ji nechává v lese bez obchodního užívání ležeti. Tím jde o věci pána
nemající ve prospěch shora jmenovaným zaměstnanců ni - a proto nejde o součást mzdy, byť i bylo podle pracovní smlouvy lesním dělnikům
vyhrazeno, aby si je sbirali. Takových věcí podle §§ 382 a 386 obč.
zák. nabývá ten, kdo je okupuje a si je přivlastni. Nebylo zjištěno že
věcí těch nabxl okupa,:Í manžel žalobkyně, nebo že jich žalobkyně 'nabyla z a s v e h o manzela a pro něh o, nebo že by jini dělníci činili
na ~ě ~ěja~t ~á:ok, jenž ?y byl o,kut:~ci žalobkyně napříč, nýbrž je
spravnym zJ1stemm, ze Sl zal ob kyne dnvl to v lese nasbírala s a m a
pro seb e, při čemž je závažno, že podle dalšího zjištění manžel žaIO,bkyně )~st ku práci, m~.ně sC~,opným ". jest. odkázán v některých dob~ch rocmch na manzelcll1u VyZ1VU, takze am s hlediska §u 1237 obč.
z~k. o tomto vlastním samostatném nabytí žalobkyně za daného stavu
ve':l nemohou vzejiti pochybnosti. Z toho plyne, že žalobkyně vyhověla
pozadavkům, na ni při její žalobě předpisem §u 369 obč. zák. kladeným
že jest žalobní nárok její p r o k á z á n . '
'
čis.

3084.

Služebnost bytu, pOlSkytnutá zůstavitelkou manželi vztahuje se i na
jeho napotomni druhou manželku. '
(Rozh. ze dne 24. října 19'23, Rv 1 1465/23.)

r-:

a zák}adě odevzdací listiny vložena byla na domě č. p. 92 v M. pro
n~anzela zustav1tel~y Jana L-a ,služebnost bytu. Když se Jan L. podruhé
ozen~l a vzal manzelku do sveho bytu, domáhal se vlastník domu na
soude, ,by manželka byla uznál.1a pOvi~1l10~ vystěhovati se z bytu. P r 0~ e s ,n 1.
d ,P rve, s t o II c e vynovcl žalobě rozsudkem pro zmes~ál1l, jezto se zalovana k roku nedostavila. O II vol a c i s o u d ža10DU zamítl. D ů vod y: Poněvadž žalovaná, ač jí obesláni k roku dne
7. dubna 1923 do vlastlllch rukou bylo řádně doručeno, se k němu dne
17. dubna 192? nedo;tavlla, byl první soudce dle §u 396 a 442 c. ř. s.

;0 Ll

vzhleden;, k navrhu :alo~c: oprávněn pokládati skutková přednesení
dostav1vs1 se ,shanl z~lujlcl; pokud se na předmět sporu vztahuji a pokud, nejso~ predlozenym1 dukazy vyvrácena, za pravdivá a rozhodnouti
k n~vr~~ zalobcovu n~ jich zá~ladě o žalobním žádání rozsudkem pro
z~esk~nl. V tomto prav~ byl vsak první soudce vázán potud, že v tom
pnpa~e, kdy?y skutkove ,okolnosti, které se staly nedostavením se žalovane pravd1vyl111, nestac11y, by z nich mohl býti učiněn právní závěr
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tom směru, že žaloba jest odůvodněna, nemohl žalobě vyhověti. Sluší
tedy uvážiti, zda první soudce po právní stránce věc správně posoudil
a zda skutkové okolnosti, které slušelo se pokládati za zjištěné, připou
štěly právní závěr, že žalobě jest vyhověti. Žaloba tato jest žalobou zápůrči dle §u 523 obč. zák., kterou se žalobce domáhá na žalované neobmezenosti svého práva vlastnického dle §u 354 obč. zák. Sejde tedy
na tom, zda žalobce ve svém věcném právu jest obmezen nějakým právem obligačním anebo věcllým právem, žalobu tuto vylučujícím. Jest
zjištěno dle §u 396 a 442 c. ř. s., že Jan L. má na domku čp. 92 v M.
podle odevzdaci listiny ze dne 5. listopadu 1921 vloženu služebnost
bytu a služebnost užíváni k hospodářskému stavení a že tedy žalobce
jest timto jeho věcným právem dle §u 472 obč. zák. ve svém neobmezeněm vlastnictvi onoho domku čp. 92 v M. obmezen. Žalovaná jest, jak
rovněž obsahem žaloby dokázáno, manželkou Jana L-a: jako manželka
má dle §u 92 obč. zák. povinnost do jeho bydliště ho následovati, jemu
ze svých sil v hospodářství a v domácnosti vypomáhati, a, poněvadž
manžel jeji má také zjištěnu služebnost užívání hospodářských stavení,
potřebuje jistě vzhledem k svému stavu k tomu výpomocné sily, za niž
jako nejzpůsobilejší pokládati dlužno manželku. Když tedy Jan L. bydli
v domku č. p. 92 v M. na základě práva služebnosti bytu a hospodaření,
zakládá se právo žalované, bydleti s nim společně, na ustanovení §u 92
obč. zák., totiž na spolužití manželském. Kdyby mělo býti zabraňováno
manželce, by nebydlela s manželem jen z toho důvodu, že on má služebnost bytu a ona nikoliv, bylo by to proti dobrým mravům a dle obdoby §u 879 odstavec prvý obč. zák. jednáním neplatným (nemožným)
(§ 878 obč. zák.) a již z toho důvodu nebylo prvnímu soudci při správném logickém uvažování dospěti k tomu názoru, by žalobní žádání
uznal ~a odpovídající zákonným ustanovením. Vždyť není tvrzeno, tím
mene jest prokázáno, že by zmíněná služebnost bytu byla poskytnuta
pouze na dobu pokud Jan L. zůstane vdovcem. Soud odvolací nemůže
s9 íl,eti vývodů žalobcových, že služebnost bytu (uživání osoby ov dovele), nevztahuJe se na jejího druhého manžela a rovněž neshledává
správným náhled žalobcův, že žalovaná, když chce bydleti se svým
l11,anželem, může se přestěhovati do svého vlastního domku nebo do jineho bytu, který sobě opatří, neboť žalobce není oprávněn určovati kde
Jan L. musí bydleti a požadovati, by se vzhledem k svému sňatku ~zdal
příslušející mu, sl.užebnosti b~dlení. Při tom přehlíží odvolatel, že povinnost ke spolecnemu bydlem jest podstatnou náležitostí manželského
~polečenstv.í, a, ,že není okolností pro tento spor úplně vedlejší, nýbrž,
ze dle §u 92 obc. zák. manžel určuje bydliště manželské a nikoliv manželka a. Ž': ona je povinna ho sledovati. Právo její k bydlení s manželem
odVOZUje zalovana z práva manželského a žalobce nemůže jí ve výkonu
. pr~va toho brániti, a nemůže proti žalované neobmezené právo vlastnicke po dobu,I~~nželství jejího s Janem L-em s úspěchem uplatňovati.
N e J vy s S 1 S o u d nevyhověl dovolání.
V

O Ů vod y:
Dovolatel, opírající se jedině o důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., spatřuje
nesprávné posouzení sporné věci v tom, že odvolací soud nepřihlédl po-

dle ~u 396 c. ř. s. k jeho přednesenému tvrzení, že na základě poslední
vůle' a na základě pmjednání pozůstalosti by!;: zřízena služebnost bytu
jen pro samu osobu Jana L-a jako vdovce a jlÍkoli pro jeho případnou
druhou manželku. Dovolatel míní, že jest následkem zmeškání, že toto
jeho tvrzení musí býti považováno za pravdivé, a že není vůbec pří
pustno, dodatečně proti pravdivosti jeho nějak brojiti a je vyvraceti.
Poněvadž sluši předpokládati, že je dovolatel s předpisy §§ 396 a 442
c. ř. s. obeznámen dokonale, tedy že ví, že dle těchto předpisů dlužno
pokládati přednesení, dosta~iv~í se s~rany o s k ~. t ,k o v Ýc h o k o 1,n o s tec h ku předmetu pravm rozepre se vztahujlcl, z a p r a vdl V a,
pročež nemusí a nesmějí býti za pravdivé považovány také myl n é
v Ý vod Y p r á v n í, z přednesených skutků odvozované, má dovolatelův pochybený názor právní zřetelně svou příčinu jedÍ1:ě v tom, že
nepovažuje svého tvrzení, že byla zřízena služebnost bytu jen pro samu
osobu Jana L-a jako vdovce a nikoli pro jeho případnou druhou manželku, za právní vývod, právnímu posuzování nalézacího soudu podléhající, nýbrž považuje ji za s k u t k o vou o k o I n o s t. Dovola:el,
sám pochybiv, neoprávněně vytýká odvolacímu soudu, »že se dal svesl!
všeobecnými, neprávnickými a jen zevní nátěr právnictví si dávajícími
frázemi odvolatelky o absolutní povinnosti manželky ku bydlení s manželem«. Odvolací soud správně rozlišil s k u t k o v Ý přednes od právních závěrů ze skutkového přednesu odvozovaných, správně vytýčil
své skutkové zjištění, že Jan L. má na domku č. p. 92 v M, podle odevzdací listiny ze dne 5. listopadu 1921 vloženu s I uže b ? o stb Y t ~
a služebnost užívání k h o s pod á ř s k é m u s t a ven I, a toto sve
zjištění správně učinil zdrojem svého právního posuzování, zdali jest
žalobni, do žalobního žádání soustředěný nárok po právu, přihlédnuv
při tom k dalšímu zjištění, že žalovaná Františka L-ová jest manželkou
Jana L-a. Vzhledem k tomuto zjištění není důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s.
opodstatněn. Tato žaloba jest zápůrčí žalobou vlast~lickou, po~ír,ají:i
právo žalované, spolubydliti v domě..č. p. 92 v M. Zalobce uvadl, ze
žalovaná odvozuje právo, bydliti v dotyčném domě, z práva svého manžela, vloženého podle shora uvedené odevzd.ací Iis!iny na dom~~ Č. ll' 92
v M., ale míní, že ono právo nelze takovym zpusobem rozstrovail na
jinou osobu, ježto služebnost bytu byla prý zřízena jen pro samu osobu
Jana L-a jako vdovce a nikoli pro jeho případnou druhou manželku.
Žalobci nelze při svědčiti. Řešení této otázky závisí výhradně na výkladu poslední vůle Kateřiny L-ové, pokud jde o zřízení sporné služebnosti. V tomto směru tvrdí žalobce sám v žalobě, že podle odevzdací
listiny ze dne 5. listopadu Ill21, vydané na základě poslední vúle Kateřiny L-ové, byla na domku č. p. 92 v M. vložena služebnost bytu
v tomto domku a služebnost užívání k hospodářskému stavem Janu
L-ovi. Služebnost měla se tedy podle vůle zůstavitelky vztahovati na
celý domek a nikoliv pouze na jeho část. Nelze proto nahlížeti, proč bl:"
zůstavitelka byla omezila právo svého manžela na jeho ~sobu, kdyz
zároveň neustanovila podobné právo na témže domku pro )lnou osobu,
které by pak ono omezení ovšem mohlo pr?spčti. Jako, jediná pohnu~ka
takového omezujícího úmyslu je sice myshtelno, ze zustavltelka chtela
pozdějšímu sňatku svého manžela brániti, avšak v tomto případě byla
Clvilnl rozkodnutl. 'I.
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by to v poslední vůli výslovně ve formě podmínky vyslovila, což však
tvrzeno není. Ostatně poukazuje se na ustanovení §u 700 obč. zák., jež
podmínce celibátu nepřeje a přímo stanoví, že se v jistých případech
k této podmínce nemá přihlížeti. Výklad poslední vúle obdobou § 914
obč. zák. nutí tedy k závěru, že zůstavitelka neomezila právo svého
manžela způsobem, jak tomu chce žalobce, naopak jest míti za to, že
sporná služebnost zahrnuje také právo manželovo, povoliti manželce
spoluuživání bytu. Je-li tomu tak, sluší manželku považovati za zástupkyni manžela při výkonu služebnosti, vlastnické právo žalobcovo ome. zující. Právem zamítl tudíž odvolací soud žalobní žádost, v níž domáháno se vyklizení bytu v domku č. p. 92 v M. žalovanou.
čís.

3085.

K poznámce, že stroje nejsou příslušenstvím nemovitosti, vyžaduje
se souhlasu knihovních věřitelů, jichž zástavní právo bylo již knihovně
zapsáno, kdy došlo ku spojení strojů s nemovitostí.
(Rozh. ze dne 24.

října

1923, R II 388/23.)

K žádosti firmy O. povolil s o udp r v é s t o I i c e dle §u 297 a}
zák. knihovní poznámku, že stroj (tabulové nůžky) není vlastnictvím firmy O. a že netvoří příslušenství nemovitosti, nýbrž že .jest
vlastnictvím »družstva pro nákup strojů«. Rek u r sní s o u d vyhově!
stížnosti knihovní věřitelky firmy O. a žádost zamítl. O ů vod y: Při
poznámce, že stroje netvoří příslušenství nemovitosti, dlužno si uvědo
miti, zda se jedná o stroje, které již dříve před poznámkou byly s nemovitostí spojeny, či o stroje, které se při poznámce nebo později s nemovitostí spojiti mají. V tomto případě stačí k povolení poznámky souhlas vlastníka nemovitosti, v onom však třeba také souhlasu knihovních
věřitelů. O který z těchto dvou případů se tu právě jedná, není ve spisech výslovně uvedeno. Nepochybně běží o stroj již dříve s nemovitostí
spojený, poněvadž vlastnicí nemovitosti je fírma v likvidaci, tedy starší,
která již dříve nůžek potřebovala, tedy je již před poznámkou měla.
Znění žádosti o povolení poznámky neobsahuje ničeho, z čeho by se
dal vyvoditi opak. Když tomu tak, neměl okresní soud žádosti bez souhlasu věřitelů vyhověti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
obč.

i'

Důvody:

Nemůže býti pochybnosti, že stroje, byly-li s nemovitostí spojeny
účelem, aby trvale sloužily účelu, ku kterému nemovitost byla
určena, v tomto případě ku výrobě nábytkového a stavebního kování,
stávají se příslušenstvím nemovitosti a že knihovní věřitelé již tímto
spojením nabývají na nich práv zástavních. Nabyla proto knihovní vě
řitelka na stroji, o který zde jde, jeho spojením s nemovitostí, aťsi již
zřízení továrny v pozemkové knize bylo poznačeno nebo ne, hmotného
práva zástavního, když nejpozději při spojeni tohoto stroje s nemovi-

za tím

.. k '''h příslušenství v knize pozemkové výhrada vlastnictví ve
tosÍl ]a §o j~g7 o ) obč zák pro "D'ružstvo k nákupu strojů« nebyla vy- .
smY,slu u ho ~ žad~' e n~tně důvěra v pozemkovou knihu, která zavezna?ena. To, k y 'hrldY vlastnictví k příslušenství ve smyslu §u 297 a)
de~lIn pozna!n y VYbyla dotčena. Z toho plyne, že označení dotyčného
obc zak mja k ne
,
b '
'. . kO vlastnictví družstva tabulkou ve stroji.. upevnenoll,
neza rastroje ja b "t'
nohlo by stroJ' příslušenstvím továrny se nestal.
mlo a za ram ,I neJfes to , že dle předpisu §u 297 a ) ob'c. za'k . vIas t m'k
Z tohO}I{ne, Ji~l jest p~volán k tomu, by dal souhlas k, poznamenání
n~mo~ oSv;1~tnictví pro jiného na strojích, příslu~enstvl n~I?ovlto~tJ
vyh!.a
může toto svolení vlastníka k poznál11~~ st~tr se be~ ujmy, p;a,
~VO~CJ '~h věřitelů kteří před tímto Gvolením jlz pn spojem dotycnych
;" .~Vl~1 nemovito;tí iako jejího příslušenství na těchto str~jích .i~so
~ r~j knihovních práv' zástavních nabyli. Jest proto v ~o'?to p;lpa?e Jak
ac o
,
adeném usnesení uvedl k povolem zadane kmhovm
soud .retur~~~b: ~~~hlasu smluvních věřitel;', kteří již na těchto strojích
po~nam ,Y ástavního ráva nabyli. Poněvadž tento so~hlas kn~hovn;
k~~ht~~:ylh~ t~mto případě není listinně prokázán, ,~yla pr~v,:m k~lh.ovl1l
ven.
'k
mítnuta Názor stezovatelu, ze zamerem
ž~dost Ť!;my D. o p~zna~~e~ zau 297 a) obč. zák. chrániti zájmj-" dodazak~no~arc~ byl?~g::~~~ neb~ť záměrem zákonodárce nebylo ani chrá~~t~e ~o~l~~i~e;l:n;troju ani' reální věřitele, nýbrž usnad~iti prů;nyslu opa-

,Jr

třeni ~Iouh~dob~ho ~v~~u~:,,~~~bznáétoon~dt:~~~~:~~r~v~~~~~~~~~~~~~:;

~~i~~1 t~~~;e~v~=~tr~e a úvěrních ús~avů.Nastouhil,P;O:a
d~~s~, d~z7 v~) •
C
žaduje ochrana veřejnosti pozemk.ove kmhy a k ram \ IZ
obč. zák. toho, kdo spoléhá na verejnou pozem ov ou k Ol u.
čís.

3086.

Vázlo.li zástavní právo pro pohledávku na celé nem~vitosti, ná.l~
že'íeí s oluvlastníkům a prodána-Ii v' dražbě celá nemOVitost, ?e~uze
sej hyp~ekární věřiteľ domáhati přikázání libovolně části z podílu Jednoho a zbytku z podílu druhého spoluvlastníka,
(Rozh. ze dne 24. října 1923, R II 401/23.)
V rozvrhovém řízení o výtěžku dražby nemovitosti, ,:á~~ževší ide~ln~
olovicí Janu aŽofii V-ovým, žádala záložna v Z., by Jeji hfPo,tebrm
~ohledávka 40.000 Kč, váznoucí na celé nem.ovltosÍl, byla jl pnzn,:na
v ten zpusob, že se jí dostane z ideální P?lovl~e Jana V-a 26.000 Ke a
z ideální polovice Žofie V-ové 1,4:?00 Kc. Na,"rh !~n byl vznesen. n~
základě úmluvy záložny se zadne!s~m kmhovn,lm v~r~telen: !?-em, jen~
měl tím, že by se ulevilo polOVICI ZOŤ!e V-ove, dOj~tr pine uh!ad'y sve
pohledávky na úkor eráru, jehož pohledávky byly vteleny v poradl nwZl
pohledávkou záložny a O-a, avšak pouze ll.a polov!cl ),:na V,-a, Ex ek u ční s o u d návrhu nevyhověl, nýbrž pn znal zalozne ,celych 4?00~
Kč z celé nemovitosti. O ů vod y: Žádosti r;,ebylo vyhove?o, P?neva?,z
nelze pohledávku libovolně děliti a poněvadz dle ~xekučm~o radu pr~010 tomu odporuje. Lze žádati zaplacení pouze cele pohledavky z ktere10:..'

,

: ;
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koliv zavazené nemovitosti, nikoliv části pohledávky. V tomto případě
vázne pohledávka na celé nemovitósti, jež patří dlužníkům každému
ideální polovicí a nebylo ani tvrzeno a ani ze spisů nijak nevychází na
jevo, že jeden ze spoluvlastníků se zaručil za vyšší částku, než druhý
a že to bylo také v pozemkové knize zapsáno. Rekursní soud k rekursu
záložny a O-a usnesení potvrdil.
Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs záložny a· nevyhověl
dovolacímu rekursu D-ovu.
Důvody:

,.
i:'

Iii

Dovolací rekurs brojí proti rozvrhu proto, že knihovní pohledávka
rolnicko-občanské záložny v Z. 40.000 Kč s přísl. váznoucí jedině na
reali tě Č. p. 35 tamtéž nebyla přikázána z dražebního výtěžku za tuto
realitu v tom poměru, jak věřitelka tato důsledkem dohody s Drem han"
ti škem D-em žádala, totiž částku 26.000 Kč z ideální polovice Jana V-a
a částku 14.000 Kč z ideálni polovice Žofie V-ové. Rozvrh dle tohoto
způsobu byl by vedl k tomu, že by se větším přídělem z polovice Jana
V-a bylo ulevilo polovici žofie V-ové a že by Dr. František D. na tento
způsob z této polovice byl dostal plné úhrady, ovšem na úkor pohledávek eráru, jež pohledávce Dra D-a předcházejí a jsou pojištěny pouze
na podílu Jana V-a na realitě Č. p. 35 a na pozemcích vl. 1285. Tato
domnělá právní újma z rozvrhu stihá tedy jedině Dra Františka D-a a
• nikoli též rolnicko-občanskou záložnu, ježto její pohledávka došla plné
úhrady. Podává-li tedy i ona rekurs, jest rekurs její nepřípustným pro
nedostatek právního zájmu a bylo jej odmítnouti. Leč ani rekurs Dra
Františka D-a není oprávněn, neboť dlužno· plně souhlasiti s názoH'm
obou nižších soudů, že rozvrh, jak byl rolnicko-občanskou záložnou navržen, není dle zákona přípustným. Stěžovatel dovolává se §u 891 obě.
zák. pro svůj opačný náhled, leč tento předpis jedná o tom, která pr:tva
přísluší věřiteli proti korreálním dlužníkům. Pro otázku tuto přich1izí
v úvahu předpis §u 15 knih. zák., který při I. zv. simultánní hypotece
(I. j. nedilném zavazení několika knihovních těles pro pohledávku) vč
řitéle opravňuje žádati zaplacení celé pohledávky z každé jednotlivé
zástavy. V tomto případě nejde o simultánní hypoteku vůbec; pohledávka rolnicko-občanské záložny jest dle dluhopisu arciť solidárně
splatná, pojištěna však jedině na knihovním tělese reality č. p. 35 v Z ..
jež OVšem patřilo dlužníkům Janu a žofii V-ovým každému polovicí. Za
pohiédávku tuto bylo věřitelce v zástavu dáno celé toto knihovní těleso
jCtko jediná zástava a nikoliv každý spoluvlastnický podíl zvláště d
V tomto smyslu bylo též právo zástavní do knih vloženo. Bylocli nyní
celé toto knihovní těleso a nikoli jen jeho spoluvlastnický podíl dražbou prodáno, nemá věřitelka právo volby dle §u 15 knih. zák., nýbrž
může žádati úhradu své pohledávky jedině z celého dražebního výtěžku
za realitu docíleného bez ohledu na spoluvlastnické podíly. Nemůže
tedy žádati přikázání libovolné části pohledávky své z podílu toho spoluvlastnika a zbytek z podílu druhého; úhrada celé pohledávky přikáže
se z dražebního výtěžku, jako celku a odpočítá se od něho v poměru
podílů spoluvlastnických jen tehdy, když toho vyžaduje další rozvrh na
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' t nI' věřitele· kteří požívají zástavního pojištění jen na některém
a v , podilu. O t?m, .z:,
, , kaz'd'y p~ d
l"
1
hl
I ' rucI,,::a.
~e o.u po eszasoluvlastnickém
jc~av ku na cele' realitě zástavne pO]Istenou,
netreba se smtr, otazka tato
.
'kt'
I I t· k'
řišla b V úvahu, kdyby byl vydražen Jen ne . e;y spo ~v a~ lllC y. p?~í1 realiry a od některého z totálních hYP?tekaru ~~kovy narok učme~
b I. Míní-Ii stěžovatel, ze tato zasada ,r.latr ol pro pr}pad, bylo-}I vydr,~
ž~no celé knihovní těleso, mUSIla by ver~telum ~~plclm z toho .uJmu pnznána b' ti právem výhoda §u 222 ex. r. a s!ezov~t~l by !"lll v tomto
ří adě ~emohl nabýti výhodnějšíh~ posta~enl. l!vadl-h stezo~atel. ko~elně, že tímto rozvrhem nabývá erar"bezdu~?dne:lO obohacenI na J,eh?
úkor, jest v neprávu; neboť výhoda, JIZ se st:zov~.el :ekursem ,domaha,
byla by naopak bezprávným zkrácenir~, e~~ru, Je1lOz pohledavky dle
knihovního stavu přednějšího pořadí pozlva]I.
čís.

3087.

železniční zřízenec, jenž utrpěl úraz příhodou v ~opravě~ jest, ';"imo
případy §u 46 a 47 zák. o úro poj. děln., obmezen Jen na urazove po-

jištění.

.. d '
'ho
Platnost výnosu ministerstva železnic, jímž zaveden })ca urazove
zaopatření zaměstnanců čsl státních drah«.
(Rozh. ze dne 24.

října

1923, Rv II 469/23.)

ž-lobce železniční zřízenec, utrpěl při provozo,:ání státní ~elezni~e
t 'l ", 'ra~ Domáhal se proto na železničním eraru bolestneho, nae esny u .
.,.
.tl k
ě jiného ne
hrady léčebních útrat a důchodu. žalovany.erar n.aml. .rom
Ol ří ustnost ořadu práva, uváděje, .že ř:,d~tel~tvI statlllch, ~r~h v . opp.
IP úraz za dopravní (přlvodeny pn provozovalll zelezllIce)
uzna o
1" b . ď hd e vy'ši 100%
amOUCI
přiřklo žalobci za dobu léčební úrazový ece nI uc o ,v .
,
ročního pracovního výdělku před úrazem, to Jest 14 K;: 96 h denne,
celkem 1002 Kč 32 h. Po skončeném léčení na stOUpl: zal?bce dne, 1.
února 1920 službu za příznivějších výdělko~ých po~e:~. Jezto te?y ~a~
lobce žádné hmotné škody neutrpěl, byla Jeho d~.~1 zal~02s~ o pr.\z:~~1
důchodu po 31. lednu 1920 výměrem ze dn~ 1. rIJna...
z~m: n
.
Z tohoto výměru měl žalobce prá~o poda~ do ~O. Z~:I ,192,..~alob~
k
h d"m soudu pro úrazove zaopatrelll zelezmclllch. Lnzencu
roz o což
CI use však nestalo a jest uplatnovan!
, " naro
. ku ?a n ahradu za
v Praze,
tvrzenou zmenšenou schopnost výdělkovou poradem prava ,~yloučeno.
S o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Soud pnJ~1 :a ~o
kázánú na základě spisu ředitelství státních drah v OlomOUCI, ze zaJobci, jak žalovaný tvrdí, byl přiznán nárok obnos~!n !0?2 oKč 32 ~ za
dobu do 31. ledna 1920 a že další jeho žádost o pnznam .duchod~ I po
31. lednu 1920 byla zamítnuta. Pokud se týče ,~á:oki1 na nahra9u skody,
způsobené poškozením na těle následkem pn~ehu v doprave, m.ohou
tyto proti dráze uplatňovány býti pouze dle zákona z.e dne 5. b~ezna
1869 čis. 27 ř. zák., ježto zákon ten obsahUje vyslovna ustan?vem pr?
onen případ. Článek Vll. zákona ze dne 20. července 1894 ~IS. 168 r.
zák., pokud se týče čl. XVII. zákona ze dne 10. dubna 1919 ČIS. 207 sb.
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z. a n. však ustanovuje, že na železniční zřízence, pojištěné podle čl. I.
čís. 1 nevztahuje se zákon ze dne 5. března 1869 čís. 27 ř. zák. mimo
případy §u 46 a 47 zákona o úrazovém pojištění dělníků, přísluší-li jim
nárok na odškodnění podle ustanovení tohoto zákona. Nepodléhá pochybnosti, že žalobci nárok ve smyslu citovaného zákona byl ředitel
stvím státních drah v .olomouci

přiznán,

a

nemění

nic na

věci

této, že

mu další nárok na přiznání důchodu i po 31. lednu 1920 byl právoplatně
oduznán. Tím jsou veškeré nároky žalobce proti žalovanému eráru vyčerpány, ježto z nadpisu §u 5 a dalšího zákona z 28. prosince 1887
čís. 1 ř. zák. na rok 1888 »Předmět pojištění, objem a výpočet odškodnění« jest zjevno, že pojištění obsahuje plně náhradu škody z poškození na těle, tedy i bolestné a že nějaký další nárok jest vyloučen,
pokud nejsou dány předpoklady §§ 46 a 47 zákona o úrazovém pojištění. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nelze při
svědčiti odvolateli, že rozsudek nesprávně posoudil výsledky průvod
ního řizení a posoudil věc nesprávně po stránce právní. Rozsudek zcela
správně vyvodil z obsahu výměrů ředitelství státních drah v Olomouci
ze 7. února 1920 a z 1. října 1920, že byl jimi žalobci náhradní nárok
ve smyslu čl. Vll. zákona z 20. července 1894 čís. 168 ř. zák. a čl. XVII.
zákona z 10. dubna 1919 čis. 207 sb. z. a n. skutečně přiznán. Odvolatel, napadaje tato zjištěni, přehlíží, že oba výměry tvoří jeden celek.
V obou totiž prohlašuje se výslovně, že úraz žalobcův byl dopravní a
způsobil u něho neschopnost k výdělku, z čehož zřejmo, že oba výměry úplně uznávaji náhradní nárok žalobcův co do právního důvodu.
Ovšem jenom výměr první přiznává žalobci úrazový důchod časově
obmezený, kdežto výměr pozdější jej již odmítá, avšak nikoliv proto,
že by nadále neuznával jeho právního důvodu, nýbrž jen proto, že žalobce byl za důchod, kterýž mu zásadně náleží, jinak odškodněn, a ta
tím, že převzat byl po uplynutí doby léčební do služby železnični za
příznivějších výdělkových poměrů. Z toho jest naprosto zřejmo, že
žalobce odkázán byl se svým nárokem pouze ohledně jeho časových
rozměrů. Neoduznáváť mu ani pozdější výměr úrazového dúchodu,
nýbrž staví se jen na stanovisko, že jest. aspoň prozatím již zahrnut
ve zvýšených služebních požitcích žalobcových, a vyslovuje tím patrně jen, že dllchod úrazový má odpočívati dle čl. XVI. §u 61 cit. zák.
Důsledkem tohoto správného skutkového zjištění posoudila prvá stolice
také správně věc po stránce právní, dospěvši k závěru, že žalobcův

náhradní nárok ze zákona z 5. března 1869 čís. 27 ř. zák. jest vyloučen,
ježto jest zde předpoklad čl. XVII. zákona z 10. dubna 1919, čís. 207
sb. z. a n., totiž přiznání nároku na odškodnění ze zákona o úrazovém
pojištění dělníků. Právem tudíž byl zamítnut nárok žalobcův na při
souzení bolestného a léčebních nákladú, neboť přiznáním nároku na
Odškodnění úrazovou pojišťovnou zanikl tento úplně proti železničnímu
eráru jakožto podnikateli' a žalobci zůstala pouze možnost, pakliže nebyl spokojen s rozhodnutím o časovém rozsahu úrazového důchodu,
na kterýž jedině měl nárok a to výhradně jen proti pojišťovně, zjednati
si včas nápravu žalobou u rozhodčího soudu dle čl. XII. §u 38 cit. zák.

N e j v y Š š í s o u ci

nevyhověl

dovolání.

D ů vo dy:
žalobce, který se dOl11á~á bolestného 20.900 Kč a n~~rady !éče,b
ného 1200 Kč na 'ákladě zakona ze dne 5. brezna 1869 CIS. 27 r. zak.
byl, jak zjištěno, Zaměstnancem dráhy Sst~l~m dělníkem) a ut,rpěl dne
29. října 1919 úraz příhodou v doprave. clankem I. bodl. zako?a ze
dne 20. července 1894 čís. 168 ř. zák. rozšířena byla platnost zakona
o úrazovém pojištění ze dne 28. prosince 1887 čís. 1 ř. zák. z roku 1888
i na veškerý provoz drah; v článku Vll. téhož, zá~?n.austan,oveno, a ~o
vod s t a v c i 4., že na tyto zaměstnance, přIslus!-1I Jim nahradm narok dle úrazového zákona, nevztahuje se zákon ze dne
března 1869
čís. 27 ř. zák., ač nejde li o případy §§ 46 a 47 úraz. zakona, a v o ds t a v c i 5., že v případech, kde jim přísluší nárok dle ~ákona 3, roku
1869, mají nárok na zvýšení dúchodu, v témž odstavcI uvedene. ~,a
tohoto zákonného stavu byl železniční zřízenec, který utrpěl .úraz pnhodou v dopravě, mimo případy §§ 46 a 47 úraz. zákona omezen j~.n
na úrazové pojištění, což lhvolatel přehlíží. Slova ?dstav~:e ~: »~n
sluší-li atd.« nejsou totožna 3 výrazem: »nebyl-1I narok pn~nan:<! Jak
se dále žalobce snaží dovoditi. Motivem zákona (dle zpravy z!vnostenského výboru poslaneck~ s~ěmovny z~ dne 1~. ~větn,a 189~) bylo,
by bylo soukromoprávní rucem vedle verejnopraymho urazov~ho,,~o
jištění prohlášeno za nepřípustno. N~le,zy býv~leh,o c. k. Nejvyss!ho
soudu ve Vídni byl zákon tento vykladan, tak, ze ze!ez?l~mm zame.stnancům nebyl přiznán náhradní nárok z: z~kona ? rucem.:e}e~lll,:.nej,en
tehdy když jim byl nárok na základe urazoveho pO]lstem pnznan,
nýbrt" i když byl tento odborovou úrazovo~ ~ojišťo~nou zamítnut ~nebo
vůbec ani v čas uplatňován (srv. mll110 ]lne zejmena rozhodnutI uveřejněné ve sbírce G. U. Č. 3601,n.
Z~konem ze dn~ 10. dubna ,1919
čís. 207 sb. z. a n. provedeny nek!<;re zm,:ny dos~,"a~mh? stavu; Predevším dle čl. III. tohoto zákona muze mlll!str soctalnl pece zamestnance
státních a zemských podniků (tedy i drah) s~;ostiti z P?jist?é P?vinnosti, náleží-li jim a jejich příslušníkům pr~ pnpad P?dlll~Oveho urazu
nárok na zaopatření, v tomto článku 111. blIze, u,vedene (narok na t. zv.
úrazové zaopatření). Článkem pak XVII., zn~enen byl o~stave~ 3. a 4.
článku Vll. zákona z roku 1894, čís. 168 r. zak., v ten zpusob, ze vysloveno že co dříve dle 4. odstavce článku Vll. platilo o úrazovém pojištěl;í, platí nyní i, o ~razovém ,zaopatře,ní. Od~olací sO,ud 'pr~!o sp'ráv~ě
poukazuje na to, ze zalobc! narok na ~raz?ve z~opatrelll ~nslus! a.ze
tento nárok byl ředitelstvím co do pravlllho duyodu uz?an a,? nem
i rozhodováno. Nemůže tedy žalobce vzhledem k cl. Vll. zakona c!s. 168
z roku 1894 v novelisovaném znění uplatňovati nároků ze zákona o ručení drah, když ani netvrdí, že jde o výjimečné I:řípady §§ 46 a ~7
úraz. zákona. Proto právem žalobě jeho nevyhoveno. Dovolatel dale
upírá zákonitost výnosu ministerstva železnic ze dne 6. ~er~na 1?19
čís. 72 věst. min. žel., zavádějícího »řád úrazového zaopatrelll zamestnancú čsl. státních drah«, avšak neprávem. Zákon čís. 207 z roku 1.919,
jehož provedením pověřen byl ministr sociální péče, dohodě s úcastněnými ministerstvy, byl proveden nařízením celé vlády ze dne 19.
května 1919 čís. 272 sb. z. a n., v němž dáno svolení, by správy toho

?
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které~o, železničního podniku byly nositeli úrazového zaopatření žeI,ezmcmch zřízenců se sídlem v Praze, Vypracování řečeného »řádu
uraz?vcho zaopatření« není již úkonem, provádějícím .zákon, nýbrž čin
n?~lI, k!e~ou vyvíjelo mínísterstvo železnic jako jedno z ministerstev,
sucastnenych po rOzumu čl. XX, zákona čís, 207 z roku 1919 na úpravě
úrazového zaopatření, a právě vzhledem k tomu vzalo ministerstvo
sociální péče tento řád za podklad. pro svůj výnos ze dne 26, května
1919, čís, 9402/1II-19, jímž sprostilo zaměstnance státních drah česko
slovenských poj~stné povinnosti. r-:epřekročílo tedy ministerstvo železmc mez sve pusobnoslI, Co se týce obsahu toho řádu úrazového zaopatř<;n!, vytý~á dov.olatel, že v něm jest k újmě zaměstnanců opomenuto
predprsu cl.. viL zakon,: : roku 189~, z~jmé~a posledního jeho ods!av~e, tak ze bY,vlastne zalobcr nepnslusel narok na úrazové zaopatr~m ve s.myslu z~kona. Avšak čl. I. toho řádu výslovně vyhražuje zames,tnan~um r pra,v,:, z toh,?~~ článku Vll. plynoucí, tak že výtka tato
nem • ~pr,:~na: D.ospely-h mzsr soudy k spravnemu závěru, že žalobce
nemuze. cr~rlI naroky ze zákona o ručení železnic, právem nepouštěly
se do vecneho přezkoumání výměru ředitelství státních drah v Olomouci
ze d~e !,.února 1?20 a ze dne 1. října 1920, vydaných o úrazovém zaopatrem zalobcove, a to ani se stanoviska čl. Vll. odstavec 5 zákona
z roku 1894 v novelisovaném znění, ježto k tomu dle §u 38 úraz. zá.
k?na. a. §u 7 nař, ,ze dne 19. května 1919 čís, 272 sb. z. a n, jest povolán
vylucne rozhodčr soud pro úrazové zaopatření železničních Zřízenců
v Praze. Není proto odvolací řízení vadno dle §u 503 čís, 2 c, ř. s.
čís.

3088.

Jde o pacht, nepodléhajicí zákonu o ochraně nájemců, je-li před
mětem smlouvy pila s turbinou a vodní silou.
Nelze stanoviti pachtovné dle »časových a místních poměrů«.

Čís.

K propadným lhůtám (§u 933 obč. zák.) dlužno přihližeti z moci
Ustanovení §u 89 org. zák. o nezapočítávání dnů poštovní dopravy do lhůty neplatí při lhůtách práva hmotného.

. Žalobě 'pronajímatele na nájemce o vyklizení a odevzdání najaté
ptly a turbmy s vodní silou, bylo s o u d Y vše c h tří s t o I i c vyhověno, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

(Rozh, ze dne 25.

října

1923, Rv 1655/23.)

Žalobu ze správy pro vadu koně podal kupitel na poštu 42. den
potom, kdy mu byl kůň odevzdán, k příslušnému soudu došla žaloba
den po té. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, odvolací soud jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

důvodu:

Do~olatel upl~tň~je dovolací důvody čis. I, 2 a 4 §u 503 c. ř. s.

tovm pomer, o kterém by bylo dle §u 7. a 4. zákona ze 27. dubna 1922
č~s. 130 sb .. z. a n. jednati. v řízení nesporném. Předmětem smlouvy jest
prla .s t,urbln~u a vodní srlou, tudíž hmotný předmět, jehož jen s vynalo.zer;rm pra,ce a námahy lze používati, a nikoli provozování živnosti
prlarske ':: natatýc~ místnostech. Ostatně dovolalel ani v prvé stolici
netvrdrl, ze yr,edr,netem smlouvy jest propachtováni živnosti pilařské,
nao~ak v" n,amrtka,ch doznal ,!e předmětem pachtu jest pila a parcely
k m patncr, a vubec nepoprel tvrzení žalobcovo, že on (žalovaný)

3089.

úřední.

(Rozh. ze dne 24. října 1923, Rv II 603/23.)

Pok~d jde.o prvm duvod, nelze dovolateli přisvědčiti, že tu jde o pach-

provozuje živnost pilařs.k.ou ve vrastním j!:,éně. N,ejde tu te.dyo případ
§u 7 cit. zá~ona, a nemuz~,se d.ovolatel tez odv~la.vaÍ! na predp~s §u ,30
cit. zák., jezto v tomto pnpade Jde o pachtovam hmotneho predmetu
a nikoli o .poměr nájemní (§ 1 cit. zák.). Není tedy důvod §u 503 čís. 1
c. ř. s. opodstatněn. Nesporno jest, že pachtovní poměr. končiti má
31. března 1923 a že v roce 1917 jednáno bylo o prodloužení do 31.
března 1933. Dle zjištění prvého soudce, které odvolací soud dle §u 498
c, ř, s. převzal, došli žalobce a svědek K., jménem žalovaného jednající,
k poznání, že pachtovné nelze s určitostí ujednati a že bude třeba výši
jeho stanoviti každoročně p,odle časov2ch a l1;ístnkh P?~ěr~: Dovolací soud sdílí názor odvolacrho soudu, ze takoveto uJedr."m vyse pachtovného nevyhovuje předpisům §§ 1090, 1092 a 1094 obč. zák. Výše
činže múže sice býti ujednána i proměnlivě, ale při tom musí býti ze
smlouvy patrny okolnosti a poměry, z nichž Se dá činže vypočísti. Ale
pojem »časové a místní poměry" jest tak neurčitým, že jÍlu není vůbec
objasněn způsob, jak v určitý čas bude činži vypočítati. Dle náhledu
dovolatelova slovům těmto jest rozuměti tak, že měřítkem má zůstati
staré pachtovné a že regulativem jeho výše budou časové a místní poměry každého roku. Ale i při tomto výkladu není pořád patrno, k jakým místním a časovým poměrům jest přihližeti, a zejména tím není
řečeno, že pachtovné má se zvýšiti souměrně s poklesem nebo vzestupem měny, jak se dovolatel domnívá. Nedošlo tedy v roce 1917 ~ ujednání pachtovní smlouvy na dalších 10 let, třebaže žalobce s jednou
další podstatnou smluvní podmínkou, dobou pachtovního p~měru, souhlasil. Jest tedy věc nižšími stolicemi, které žalobě vyhověly, po stránce
právní posouzena správně.

J

D

ů

vod y:

Dovolání žalovaného, opírajícímu se o dovolací důvod čís. 4 §u 503
c. ř. s., nelze upříti oprávnění. Dle §u 933 obč. zák. dlužno žalobu ze
správy pro vady dobytka podati do 6 týdnů, počítajíc ode dne dodán}
věci. Lhůta tato jest lhůtou propadnou, již původně zákonem na 6 týdnu
omezenou (§ 1449 obč. zák.), a dlužno tudíž k ní bráti zřetel v každém
období rozepře z povinnosti úřední. Proto jest úplně lhostejno, zda ža-
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lovaný opozdění žaloby uplatňoval v řízení před nižšími stolicemi, čili
mc. Tato propadlá lhůta platí nejen, když se uplatňuje správa pro lysické vady dobytka (pro onemocnění dobytčete), nýbrž i tehdy, když
se žaluje ze správy proto, že se dobytku nedostává vlastností zvláště
slibených. V tomto případě jedná se však o lysickou vadu koupeného
koně, o onemocnění jeho zadní nohy, při čemž na tom nezáležÍ, že se
žádá zrušení směny ohledně celého páru koní, společně jako celek koupeného. žaloba zůstává i v tomto případě žalobou ze správy pro vadu
dobytka. Zmíněný pár koní převzal žalobce, jak jest nesporno, dnem
11. dubna 1922 a žalobu ze správy pro vadu dobytka podal u soudu
dne 24. kvě_tna 1922, tedy 43. den potom, co mu koně byly odevzdány
a dodány. Zal ob u měl však podle §u 933 obč. zák. podati u soudu do
6 týdnů, to jest do 42 dnů. Podav ji tedy 43. den k soudu, podal ji opozděně. Při tom jest lhostejno, že ji poslal poštou 42. den z Chebu do
Aše, neboť rozhodným jest pouze den podání u soudu a nikoli den
odevzdání žaloby poště. Ustanovení §u 89 zák. o soudní organisaci,
dle něhož se nepočítají do lhůty dny, po které spis jest na poště, platí
jen při lhůtách procesních, jakými jsou lhůty ke stížnosti, k podání odpovědi, odvolání, dovolání atd., nikoli však při lhůtách, které dlužno
zachovati dle ustanovení hmotného práva, jako jsou lhůty k podání
žalob, na příklad z rušené držby, o spravení knihovního záznamu, námitek proti rozkazu platebnímu, zajišťovacímu, protí výpovědi z bytu
nebo pachtu a pod. (čl. Lil. uvoz. zák. k civ. ř. s.) Mezi tyto lhůty
patří i lhůty §u 933 obč. zák. k podání žalob ze správy. Kdyby byl chtěl
zákonodárce, by ustanovení §u 89 org. zák. platilo i při Ihi"Ítách práva
hmotného, byl by příslušné ustanovení pojal do §u 902 obč. zák., nebo
§u 98 III. dílčí novely k obč. zákonu, když tak neučínil, nelze právem
tvrditi, že by byl žalobce tím, že podal na poštu žalobu ze správy 42.
den ode dne dodání koní, podal ji včasně.
čís.

3090.

Prodána-Ii vnucenou dražbou nemovitost, ohledně níž knihovně poznamenána odpůrčí žaloba o bezúčinnost dlužníkova vlastnického
práva k nemovitosti, dlužno ustanovení §u 220 odstavec čtvrtý ex. ř.
použiti na pohledávky zadnějších věřitelů a přikázati je z výtěžku jako
resolutivně podmíněné.
.
~oznámka zavedeni dražebního řízeni nemá v zápětí, že by na příště
zápiSy proti posavadnímu vlastníku byly bezúčinny.
(Rozh. ze dne 30.

října

1923, R I 937/23.)

Rozvrhuje nejvyšší podání za nuceně vydraženou nemovitost zamítl e x e k u ční s o u d žádost Jindřišky K-ově, by jí byla přikázána
pohledávka 7715 Kč 35 h. D ů vod y: K odst. 12: Pod pol. 106 poznamenáno, že Jíndřiška K-ová podala pro svou pohledávku 7715 Kč
35 h s přís!. žalobu o bezúčinnost práva vlastnického, vloženého pro
dlužníka. Jindřiška K-ová žádá, by na základě rozsudku ze dne 7. června
1923, kterým žalobě bylo vyhověno, přikázána jí byla pohledávka
7715 Kč 35 h s přís!. v pořadí poznámky žaloby. Dle §u 20 odptlrč. ř.

má poznámka odpůrčí žalo,by za n~sledek, ž~ rozsudek o. odpůr.čí žalobě působí též proti osobam, kt~r,e po poznamce kmh?vmch pr~v n!byly. Jakým způsobem se tento ucmek rozsudku uplatnovatt ma v rtzení dražebním, o tom neustanovuje ničeho řád odr:~1r.čí a nutno se ří~iti
v tomto ohledu dle předpisů ex. řádu. Jest pak >.asad?u exekučmho
řízení, že při rozvrhu nejvyššího podání lze úete~ VZltt jenom ~ pohledávkám, knihovně zajištěným. Pokud n,em vlozeno neb aspon, zaznamenáno pro pohledávku právo zástavm, nelze vyjma pO,hledavky
privilegované a pohledávku vymáhajícího věřitele (§ 216 e:. ,r.) ,~. pohledávkám knihovně nezajištěným vzíti úete!. Jest. ted~ ve CI v~rtt~le,
pro něhož jest odpůrčí žaloba poznamenána" by SI ,v cas.' tott~ pred
rokem k rozvrhu vtěliti dal pro svou pohledavku pravo, z~stavm, a na
základě tohoto vkladu žádalo přikázání pohledávky v I:0r~dl pO},namkr
Dokud však vklad práva zástavního se nestal, nelze pnkazatt cast nejvyššího podání na tuto pohledávku. Udělení lhůty, za ,~čelem v~ladu
práva zástavního jest nepřípus~né, nejs~uc ,exekucm~l radem oduvodněno. Rek u r s n I s o u d zrusll rozpocetm usnesem, pokud byl,o napadeno, od odstavce 12 a uložil prvému s?udu, by ustaliOvlI, noyy rozpočetní rok, a při něm, vyčkaje pravomocI, jednal ~ pohledavkach od~
stavcem 12 počínajíc. D ů vod y: S názorem ~rv~ho so~du rekursm
soud nesouhlasí. Účinek poznámky žaloby odpurčl jest, ze rozs~dek,
vynesený ve sporu odpůrčím, působí proti každé,mu, kdo po pozn~mce
žaloby odpůrčí knihovního práva nabyl. Tato pravm povaha poznamky
žaloby odpůrčí a její účinek odpovídá úplně povaze poznámky spo:nosti (§ 61 knih. zák.). Ani exekuční řá~, ani, řád o,dpůrčí ~eustanovu!e
výslovně, jak postupovati nutno v tom pnpade, kdy.z v d<:be, kdy ko?a~
rozpočetní rok, ještě zástavní právo v pořadlpoznamky ~a:oby odp~rč~
nebylo ani vloženo, ani zaznamenáno. Proto nutn? prave dle pravn~
povahy a účinku této poznámky říditi se .~stanoventm j~ 220 P?sledm
odstavec ex. ř., které určuje, jak přikaZUJI se z nejvysslho podant pohledávky, ohledně kterých jest poznamenána spornost. \ohledávky :yto
přikazují se dle výslovného ustanovení §u 229 poslednt o~stav~c lak?
hledávky, zajištěné pod rozvazovací P?dmmko~:, P~nevadz ~rvy
soudce návrh věřitelky Jindřišky K-ove n~ ,prtkaz,ant pohledavky
7715 Kč 35 h v pořadí poznámky žaloby odpurcl zamIll a dle u~ta~o
vení §u 220 poslední odstavec ex. ř. nepostupoval, lest ohledne teto
pohledávky stížnost této věřitelky odůvodněnou.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Napadeným usnesením bylo zrušeno rozvrhové usnesení prvního
soudu v odstavcích dvanáctém a následujících a věc byla vrácena prvnímu soudu, by o přikázání pohledávek,. jichž se zsušené. ~dstavce týkají, znova jednal. RekursnÍ soud ve s~el~."u.sne~~11l ,nesdlh sta~ovl~ko
prvního soudu. že nelze pohl~dávku JI~drtsk)' ,~:ove, pro kter,ou jest
v pozemkové kntze poznamenano podan:. O?pu:C\ zalo~y o~ledne. ,:l~st
nického práva povinného Jana O-a, prtka.zatt. z dra~ebmho ;,ytezku,
protože pohledávk'l. tato není v pozemkove kmze vlozena, ant zazna-
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menána: a že proto přikázati jest dražební výtěžek věřitelům, později
zapsanym, nýbrž vychází z názoru, že má pohledávka Jindřišky K-ové
vzhledem l~. pO,znám.ce odpůrp žaloby a ,:,zhledem k stejné povaze a
st;Jny,:,. UC111kum teto poznamky a poznamky spornosti považována
byl! pn rozděl~ní dražebníh~ výtěžku jako pohledávka sporná, tudíž
dle §u 220 ex. r. Jako pohledavka s rozvazovací výminkou a z toho dů
vodu, ž~ první s?ud ta~to na z:"í~ěnou pohledávku nepohlížel a proto
take o lednothvych JejIch polozkach nejednal, zrušil usnesení prvního
soudu, Jak uvede~o. Dovola~í?,u" rekursu do tohoto usnesení vyhověti
nelze, ač dovolacl soud nesdlh duvodu, o který se usnesení toto opírá.
P~h!e~ávka Jindřišky K-ové není pohledávkou, která by měla jako podm111ena,po~le ~~,220 ex. ř. býti z výtěžku přikázána a k vůli níž je třeba,
o rozd<;lem v~tezku .zn,ova JednatI. Poznámkou odpůrčí žaloby má tato
pohl<;davka byl! chranena a poznámka ta čelí proti pohledávkám které
po nr byly do poze~kové knihy ~apsány (§ 20 odl'. ř.). Nelze pr~to na
pohl~davk~ tu }'OUZltr ustanovenr §u 220 ex. ř., jehož použití v řízeni
rozdelo~aclm pn pOznámce odpůrčí žaloby správně jest rekurs ním soudem v09~vod~~no," nýbrž ustanovení toho použíti jest na pohledávky
~adneJs.lcvh. ventelu a tyto jest jako resolutivně podminěné (§ 220 ex.
:) Zo vytez~u. přIkázati. Takovému přikázání pohledávek zadnějších vě
ntel~ nebram ~kolnost, že pohledávka Jindřišky K-ové není v pozemkove kmzevvlozena ani zaznamenána, a tato okolnost neodůvodňuje stanovIsko st.ežovat:le v~ prvního soudu, že pohledávky zadnějšíčh věřitelů
bylo. be~vyhradn; pr.lkazatr: !"okud poznamka odpůrčí žaloby v pozemkove; k~lz~ zapsana jes~ a Jezto anI tvrzeno, natož dokázáno nebylo, že
odpurčl narok zamkl, JSou podmínky pro podmíněné přikázání podle
§U.2v20 ex. ř. dány. Bylo tudíž přikázati pohledávky zadnějších věřitelů
a )ezto s~ tak nestalo,. a, aby se tak státi mohlo, potřebí jest o přiká
zaní !on; Jed?avt~, to zejména vzhledem k případnému zajištěni, zda měly
br. P~I~~z~n~ castky býti vydány, a protože, pokud to možno, jest se
pn p:lka~a.nl pov~le.davek podle §u 220 ex. ř. zabývati též otázkou, co
se ma svtatr s p:lkaz~ný~:i čásvtka.mi v případě splněni podmínky, muSIlo z techto duvodu pn zrusem rozvrhového usnesení na němž se
usne.sl }ekursní soud, zůstati. Stanovisko stěžovatelovo v' dovolací stížnOSÍl,. ze ~ pohledávce Jindřišky K-ové kromě toho, že není pro ni zá~tav~1 ))fvavo vloženo, ani zazn~mená;lO, nelze přihlížeti také proto, že
vdp~rcl ;alo.ba byla poznamenana az po poznámce dražebního řízení,
ne11l spravne. vPoznámka zavedení dražebního řízení má toliko účinky
. v §u. 135 ex. r.. uvedené, kd~žto toho ú.činku, že by zápisy proti posavadmm~ vlast11lk~ byly bezucmny, nema; tento účinek spojuje čl. XXVI.
uvoz. zak. k ex. r. až s poznámkou příklepu.
čís.

zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n. neprávem zabrán a
krám ten, ačkoliv usnesení o zabrání bylo rozhodnutím Nejvyššího
správního soudu zrušeno, žalobkyni zpět vrácen nebyl. K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl, r ek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva.
Nejvy

(Rozh. ze dne 30. října 1923, R I 938/23.)

Žalo?kyně domáhala se sporem náhrady škody, která jí byla způ
sobena zalo\'~nov obcí tím, že krám žalobkyně byl žalovanou obcí dle

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

V §u 1338 obč. zák. jest vyslovena zásada, že nárok na náhradu
škody nutno z pravidla uplatňovati na řádném soudě. ÚChylky z této
zásady lze připustiti, pokud jsou odůvodněny zvláštními zákonnými
předpisy. V případě, o nějž jde, domáhá se žalobkyně náhrady škody
z dúvodu, že jí byl žalovanou obcí neprávem zabrán krám ve smyslu
zákona ze dne 30. října 1919 čís. 592 sb. z. a n. a že tímto nezákonným
zakročením obce byla jí zpúsobena škoda. V této rozepři jest se soudu
zabývati jen otázkou, zda žalovaná obec, vykládajíc si nesprávně ustanovení zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n., zasáhla svým
opatřením zaviněně bezprávně do soukromé právní sféry žalobkyně a
lze-Ii z tohoto pochybeného opatření správního úřadu proti němu odvozovati nárok na náhradu škody, jelikož předchozí otáZKa veřejno
právní, zda bylo rozhodnutí úřadu správního zákonem odůvodněno,
byla již rozřešena pravoplatným nálezem Nejvyššího správního soudu
v Praze ze dne 4. listopadu 1921, kterým bylo rozhodnutí správního
úřadu jako nezákonné zrušeno. Jde tu tedy o poměr soukromoprávní,
o němž přísluší rozhodovati dle §u 1 j. n. řádným soudům. Tomu-li tak,
netřeba se obírati další otázkou, zda předpis §u 27 zákona ze dne 30.
října 1919, čís. 592 sb. z. a n. zůstal platným i když ustanovením §u 70
zákona o stavebním ruchu ze dne 11. března 1921 čís. 100 sb. z. a n.
oprávnění obcí, zabírati byty po rozumu zákona ze dne 30. října 1919,
čís. 592 sb. z. a n., dnem 30. června 1921 zaniklo a ·zda příslušnost řád
ných soudů byla v §u 27 (4) tohoto zákona omezena na majetkové nároky t OI i ko výkonem zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z.
a n. vzniklé.
čís.

3092.

Majitel silostroje není zodpověden za škodu, jež byla způsobena
splašením koni, uleknuvších. se odrazu slunečního paprsku od skleněné
desky silostroje.

3091.

Náhrady škody na obci, ježto neoprávněně zabrala místnost lze se
domáhati pořadem práva.
'

Š

(Rozh. ze dne 30.

října

1923, Rv I 392/23.)

Při vjezdu si1ostroje žalovaného na most odrazil se sluneční paprsek
skleněné desky siIostroje, odraz zasáhl protijedoucí koně žalobcova
kočáru, kteří se splašili a poškodili kočár. Žaloba" náhradu škody byla
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto

od
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dilvodů:

d O l1;spráV,ném právním posouzení

"f

věci nemůže býti řeči kd"

d

o volac:,~a z~klade skutkových zjištění, že poškozeni kočár~ žajZ sou
Jest v pnclnne souvislosti se splašením koní žalobcových d k ,?bcova
přažených, že splašení to sice stalo se následkem r~vo~o:~a,ru, zaautomobilem žalovaného, že však splašení to nijak ,.~.,
. anI Jlzdy
nebYIO zaviněno, došel k přesvědčení, že jsou zde ;~d~eí~;u§t~m20bl~u
kona ze dne 9. srpna 1908 čís 162' 'k kt "
,
zanosti k náhradě škod os
. ., ,r. za:; ere zalovane od povindovolacím důvodem (u 5~~b,~;uJ~. VS;" co zalobc" ~ tOI~t? směru pod
jiným, než v' dovolacím ř'
:1". ,,,Co 1. S; v dov.ol~lll uvadl, není ničím
sledků průvodního řízení I:~~:j neP:lgustnym ~roJenlm pr,oti ocenění vými to blíže se zab' vati Pr
n~zsl;nl a nem proto mozno, vývody tě
automobilu SPOČí~á v 'tomo plavm tazohrl dovolatelův, že zavinění řidiče
tuje soudy nižším' '"t''' ze neJe, ryc ostí 6,nýbrž 15 km, neposkyI zJls cny stav vecI žádné opory k I ' I '
žalobcových nenastalo rychlostí ., d
t
b'l' ,c y: sp as~ní koní
se lekli náhlého odrazu s '
JIZ't ,au omo I u, nybrz lIm, ze koně
'"d''' 'h
.
vetla slunecl1!ho od ochranné desky na m t
~JI~u~g~lo~il~utomobllu, ~terý ,r:astal náhodou. Ochranná skleněná de~:a
bylo lze splaše~~z~~~e;a~ ~vlas~m vla~tnost aut?mobilu, na kterou by
kové skleněné ochranné d~s~~v~~~h~z~~l I Jeho, sk,odu svésti,. ~eboť tase používať' " . h
..
JI se u vsecn automobIlu, mohou
ska, u autoln;o~d~ny~ I vozl~el a netvoril~ ~:oto o~hranná skleněná devlastnost, kterou ško~~v~~fo~~o~e ~a~hazeJlcl" nejako,u, jeho ,zvláštní
tato
h
.
a ya zavlnena, zvlaste kdyz deska
co Či~itf.° onem automobrlll, který jest jeho zvláštní vlastností, nemá

.r

!

i

měli dbáti jednak podle §u 170 hAm. zák., jednak podle zvláštních bezpečnostních předpisů ze dne 6. července 1911 čís. 6296 platných pro
těžbu a »fárání« v dolech. Opominutí těchto pravidel jest podle předpisu
§§ 1294, 1311 obč. zák. zaviněním a žalovaní musí ručiti za veškeru
škodu, která jest v příčinné souvislosti s tímto zaviněním. Zda žalovaní
vyhověli předpisům §u 170 horn. zák., po případě bezpečnostním před
pisům ze dne 6. července 1911 čís. 6296, jest patrno ze skutkového děje,
oběma stranami souhlasně vylíčeného, aniž by bylo třeba znaleckého
posudku. Všeobecný předpis §u 170 horn. zák., podle něhož má býti
zjednána co největší jistota před jakýmkoliv nebezpečím pro osoby a

majetek, naprosto neznamená, jak se domnívají žalovaní, že by tato zajištění měla býti provedena jen, pokud to umožňuje a připouští racionelní způsob provozu. Tento předpis zahrnuje všechna zařízení, podle
stavu, zkušeností a vědy možná a za nutná uznaná, a jest samozřejmo"
že ohled na racionelnější a lukrativnější utváření se provozu musí ustoupiti péči osoby, při provozu zaměstnané. Usnadnění nebo Zlevnění provozu nesmí se díti na újmu osobní bezpečnosti dělníků. Chybným jest
dále, odvozuji-Ii žalovaní z §u 4 zákona ze dne 31. prosince 1893 čís.
12 ř. zák. 1'.3. rok 1894 pouze ručení dílovedoucích vůči hornímu úřadu
a tak chtějí 0c1mítnouti ručení vůči třetím osobám. Tento zákon upravuje ovšem pouze poměr dílovedoucích k dohlédacímu úřadu, žalobce
však neodvozuje nárok na náhradu škody z tohoto zákona, nýbrž z ustanovení 30. hlavy obč. zák., jež obsahuje normy soukromoprávního ručení. Jest tedy také naprosto nerozhodno, zda dozorčí úřad v tomto při
padě uznal toho potřebu, by nastoupil proti dílovedoucímu, právě tak
nerozhodno, jako okolnost, že nedošlo k trestněprávnimu stiháni, protože procesní soud není vázán ani rozhodnutím horního

čís.

3093.

yšeob~ný, z~v~zek §u 170 horn. zák. nelze ukládati b l-r

..

~:~~o~~::::r~~tedpiSY .vfd.anými n~ z~la~ě §§ 220 ~ lzllc):~~~

obč ák U d ,to, predplsu Jest porusemm zakona ve smyslu §u 1311
osoi,;; b~zp:~:o~~n~a~~~ zlevnění provozu hor nesmí se díti na úkor
(Rozh. ze dne 30. října 1923, Rv I 578/23.)

voz~~ul~i ~or~~~~ ~d~l, ~faz tÍl:'h způsobem, že pří vyklopení uhelného
do sypného komínu žal~bn~Po~e ~ ot~or~ a propadl ochrannou mříží
nímu o náhradu ško'd
II naro pro I. ornlmu Inspektoru a naddůl
do důvodu z olovi!e uzona ~ r o c e s n I s o ~ d P r v é s t o I i c e co
I' , , I b
P
P pravu. O d vol a c I s o u d vyhověl odvo
~~I za ~ c.e totud, že uz?al žalobní nárok po právu třemi čtvrtinami
v u ,v o .1: ro po~?uze?1 ?tázky zavinění jest rozhodným, zda žalo~
dam, klen Jako dohlezltele pri provozu prací ve smyslu §u 47 'k
. ne 28. proslll~e.1887 čís. I na rok 1888 ř. zák. musí od ovíďa~i °s~a. z~
~~~~ng~~~T~~ná~~ neb~. representanti podniku podle tohgto zákonneJ~~
zy pn provozu, dbale všech předpisů a nařízení, jichž

úřadu,

ani osvo-

bozujícím výrokem trestního soudu, tím méně pak úvahami o odmítnutí
trestního oznámení státním zastupitelstvím (§ 268 c. ř. s.). Podle bezpečnostních předpisů pro těžbu a »fárání« v dolech ze dne 6. července
1911, čís. 6296 bod H, které doplňují všeobecný předpis §u 170 horn.
zák. musí býti výklopné otvory sypnýchkomínů (Einsturzbifnungen der
Rollbcher) a o takový se jedná v tomto případě, tak zařízeny, aby bylo
znemožněno' sřícení (a spadnutí) těžných nádob (Fordergetall) al.eb
osob. Jest nesporno, že žalobce utrpěl úraz tím způsobem, že při vyklopení uhlového vozíku (Kohlenhunt) byl mrštěn do výklopového
otvoru a propadl ochrannou mříží (roštem) 00 sypného komínu. Tím
jest prokázáno, že výklopný otvor sypného komínu nebyl tak zajištěn,
jak zajištěn býti měl podle předpisu bod H, a nemusí býti zkoumáno,
kolika trámů bylo užito ke zřízení (roštu) mříže, v jakých vzdálenostech
ocl sebe trámy byly položeny a konečně zda je položili tesaři či jiní
důlní dělníci. Okolnost, že žalobce mohl bez vlastního zavinění (roštem,
mříží) propadnouti a skutečně propadl, dokazuje, že zřízený rošt (mříž)
nevyhovoval bezpečnostním předpisům, ž~ tedy tyto bezpečnostní
předpisy nebyly splněny. Na tom nemění ničeho ani ta okolnost, že podle mínění znalce není žádných dalších předpisů pro zajištění osobni
bezpečnosti při výklopných otvorech, kromě bezpečnostních předpisů
již uvedených, ani takové nejsou obvyklé neb zriámé, ba že dokonce
»sotva« lze učiniti zvláštní opatření pro provoz. Neboť, nehledíc k to-
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mu, že není myslitel no, že by horní úřad byl vydal tak kategorický
předpis, jako jest bod »H« všeobecných bezpečnostních předpisů, kdyby
při technickém pokroku důlní těžby nebylo lze vymysliti a zříditi
v hod n á bezpečnostní zařízení u výklopných otvorů, mělo by to pouze
za následek, že by muselo býti upuštěno od dopravy uhlí sypnými komíny. Užila-li však správa pro dopravu uhlí výklopných otvorů,
ač nebyla s to učiniti zadost všeobecným předpisům bezpečnostním,
. učinila to na vlastní nebezpečí a musí ručiti za následky, jež přivodila
těžba, která se dála protí předpisu. Právem tedy přisvědčil první soud
k otázce zavinění žalovaných a zároveň i k otázce týkající se povinnosti
jejich ručení, protože poranění žalobcovo jest v příčinné souvislosti se
sřícením se. Zbývá již jen uvážiti, zda okolnost, že žalobce nepoužil výklopného lana (Kippseil) a výklopného sochoru (Kippbaum) jest s to,
žalované vyviniti. To však nutno popříti. Nehledíc k tomu, že při svě
deckých výpovědích, sobě odporujících, vůbec nebylo možno spolehlivě
zjistiti, zda žalobce měl výklopné lano a výklopný sochor po ruce, sami
žalovaní odvolali se na to, že dělníci obyčejně těchto pomůcek vůbec
neužívají a chovají se odmítavě ke všem napomínáním a nařizováním
v tomto směru. Z této skutečnosti plyne, že žalovaní tím spíše měli dbáti
dostatečných opatření, neboť chováním dělnictva byla jen zvětšena nejistota tělesné bezpečnosti. Ostatně není vůbec prokázáno a také ne. může býti prokázáno, že by k úrazu nebylo došlo, kdyby žalobce byl
užil sochoru. První soud ocenil správně důkazy a správně posoudil věc
po stránce právní í v tom směru, že shledal zavínění (spoluzavinění)
i u žalobce. Ovšem odvolací soud nemůže sdíleti názor, že zavinění žalobcovo spočívá v tom, že chtěl zadržeti vozík v okamžiku vyklopení
a že se ho pří držel. V dalším vyvodil odvolací soud ze skutkových okolností míru spoluzavinění žalobcova.
N ej v y š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaných.

V tomto směru nelz~ tedy zavinění žalovaných posouditi dle §u 170
horn. zák., nýbrž výlučně dle zvláštního předpisu všeobecných bezpeč
nostních nařízení ze dne 6. července 1911. Jinak sdílí dovolací soud
právní názor odvolacího soudu a poukazuje dovolatele na jeho správné
důvody, jež dovolacím spisem nebyly vyvráceny. Žalovaní porušili ustanovení bodu 1 H všeohecných bezpečnostních předpisů ze dne 6. čer
vence 1911, kdežto žalobce jednal pouze neopatrně, próčei dovolací
soud nezměnil výroku odvolacího soudu o podílu stran na škodě tvrzené žalobcem přes to, že nevidí zavinění žalovaných v tom, že se nestarali o to, by dělníci věděli o výklopném řetězu. Porušení uvedeného
předpisu hodu 1 H jest porušením zákona ve smyslu §u 1311 obč. zák.,
jelikož všeobecné hezpečnostní předpisy ze dne 6. července 1911 byly
vydány na základě §§ 220 a 221 lit. c) horn. zák. Ručení dle §u 1311
obč. zák. a §u 47 zákona o úrazovém pojištění dělníků nelze omeziti
v tom smyslu, že prvžalovaný pro jednoduchost úkonu, při ně~ž žalobce utrpěl úraz, se mohl spolehnouti na odborné dozorce, a druhý
žalovaný ručí již proto, poněvadž, jak zjišťuje prvý soudce, vadný rošt
byl zřízen dle jeho příkazu.
čís.

Ustanovení §u 61 (4) žel. dopr. ř. platí i tehda, když dráha zboží
nepřeVážila, ač dle dopravní smlouvy měla tak učiniti. Není-Ji v odesílací stanici potřebných v<th, může dráha povinné převážení zboží před
sevzíti na kterékoli další stanici, po případě teprve na stanici určení.
Důkaz, že úbytek na váze· povstat z přirozené povahy zboží, za niž
dráha neručí, může dráha bud' vésti přímo podle §u 84 žel. dopr. ř.,
nebo s odvolánlm se na důměnku §u 86 čís. 4 žel. dopr. ř. nebo konečně
obmeziti se na ustanovení §u 87 žel. dopr. ř.

Důvody:

Dovolání, uplatňující dovolací důvody čís. 2, 3 a 4 §u.503 c. ř. s."
není odůvodněno. Dovolací soud nesouhlasí s právním názorem odvolacího soudu pouze, pokud tento vídí zavinění žalovaných také v tom,
že se nestarali o to, hy dělníci věděli o výklopném řetězu. Žalovaní jsou
dle §u 170 horn. zák. ovšem povínni, také bez výslovného předpisu provésti všechna nutná bezpečnostní opatření, jež jsou dle zknšeností a
vědy známá. Než v tomto případě byl na základě §§ 220 a 221 lit. c)
horn. zák. vydán zvláštní předpis a to v bodu 22 I všeobecných bezpeč
nostních předpisů ze dne 6. července 1911, dle něhož výklopného ře
tězu jest potřehí pouze při používání vozíků, jichž krychlový obsah jest
větší než 2 m'. Horní úřady samy měly tedy za to, že používání výklopných řetězů pří menších vozících není potřebí a že se jich nežádá s hlediska předpisů §u 170, 220 a 221 horn. zák. Jelikož vozík měl menší
krychlový obsah, nelze spatřiti zavinění žalovaných v tom, že se nestarali o to, hy dělníci věděli o výklopném řetězu a nelze jim vytknouti,
že nedbali všeobecného hezpečnostního předpisu §u 170 horn. zák.,
jenž co do používání výklopného řetězu hyl konkretisován a specialisován bodem 22 I. zmíněných všeobecných bezpečnostních předpisů.

3094.

(Rozh. ze dne 30.

října

)923, Rv I 658/23.)

Žalobci bylo zasláno z různých stanic do Plzně celkem 13 vagonů
po jichž dojiti se zjistilo, že proti váze, uvedené v nákladních
listech, a po odečtení 2% na vyschnutí nedostává se dohromady
3) 94 kg. žalobu proti dráze o náhradu škody zamítly s o u d Y vše c h
tří s t o I i c, N e j vy Š š í s o u d z těchto
hramborů,

důvodů:

Základní omyl dovolatelův spočívá v mínění, že škoda, jež jest před
žaloby, hyl a dostatečně prokázána rozdílem na váze, uvedené
na nákladních listech a zjištěné při dojiti zboží na stanici určenÍ. Z pravidla, že nákladní list jest důkazem o smlouvě dopravní, obsahuje
§ 6) (4) žel. dopr. ř.výjimku toho ohsahu, že u zboží, naloženého odesílatelem, jsou údaje nákladního listu o. váze toliko tehdy důkazem
proti železnici, převážila-li je sama a osvědčila to v nákladním listu. Ze
) 3 vagonů čerstvých ranných bramborů, které byly vesměs odesílatelem
naloženy, a u nichž hyl zjištěn na stanici určení úbytek váhy, nebyly
mětem

Civi1nl Nzbodnllti. V.
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železnici převáženy při odeslání vagony čís. 1, 2, 3, 4, 8 a 12. Finanční
prok~r~tura popřela správnost váh, uvedených v nákladnich listech, a
zal~Jlcl strana se ani nepokusila dokázati jejich správnost. Není tedy
u techto šestí vagonů úbytek váhy vůbec prokázán, pročež bylo žalobu
ohledně nich již z tohoto důvodu zamítnouti. Nelze souhlasiti s prvním
soudem, který z tohoto důvodu zamítl žalobu jen ohledně tří prvých
vago~ů, ale ohledně vagonů 4, 8 a 12 projevil názor, že železnice ručí
za vah u, uvedenou v nákladních listech, poněvadž zasílatelé navrhli
úřední p.řevážení z,ásilky ve s,tanic,i odesíl~cí, a dráha nemůže z neuposlechnuli ,to,hotopnkazu nabyli vyhod, Predpis §u 61 (4) žel. dopr. ř.
neroze~nav~" z jakého důvodu železnice zásilky nepřevážila, a platí
proto ~ v pnpadech, kdy dle dopravní smlouvy tak učiniti měla, Mimo
to nem povll1nost dráhy, by zásilku na přikaz odesílatelův na odesílací
stanici převážila,. bezvýjimečná. Dle §u 58 (3) žel. dopr. ř. není železm,ce k t,omu povll1na.' když váhy, jsoucí po ruce, nedostačují, a nelze-li
vahu zJlsliÍl na stamci odesílací, může se tak státi na stanici jiné. Pro
nedostat~k jakéh~koliv omezení, která stanice to má býti, a vzhlederr.
k !om~, ze tak?vY,m. dodatečným ~řevažováním nemá býti doprava pře
rusovan,a, mU,:;1 ?y~1 .pOVI~~OSt dra~y pokládána v takových případech
za splnenu, prevazl-II zbozl na kterekoliv stanici následující po případě
I teprve na stanici určení, třebas to nehovělo úmyslům a zájmům odesíla,t~lovým. Uveden,é tři vagony, které přes udělený příkaz nebyly pře
vaze,~Y' byly nalozeny vesměs na stanicí Lysá, kde dle zprávy ze dne
1. z~n 19~0 ?~ní kolejové váhy, šly dle nákladních listů do Plzně jako
st,amce ,urcem)en dva dny, a nejednala proto železnice protí citovanému
z,akonn;mu predplSu, když vagony převážila až v Plzni. Zdůrazniti
treba, ze p!O nedostatek důkazu skutečné váhy zboží při odeslání jest
ospravedlneno zamítnutí žaloby jmenovitě ohledně vagonu čís. 12
(!!9,65).' při nemž jediném ze všech 13 vagonů byl na stanici určení
zllsten ubytek větší, než dle posudku znalce pouhým vyschnutím brambor a .rozprášením hlíny povstati mohl, totiž 15.02% a při němž již
v SOUpiSU s~utkové ~odstaty na stanici určení byly vysloveny pochybnosli o spravnosli vahy v nákladním listu uvedené, Ohledně ostatních
se?m~, žeh;zni;! dí,lem na st~nicích odesílacích, dílem na stanicích jim
bhzkych prevazenych vagonu, u mchž celkový úbytek váhy byl zjištěn
265 kg (2.18%),352 kg (2.15%),260 kg (2.42%), 200 kg (3.17%),
!05 kg (~.17%!, 500 kg (3.79%) a 290 kg (3,57%), jest zamítnutí
z~loby o,?uv?dneno př~dpisem §u 86 čís. 4 žel. dopr. ř. Nesprávný jest
naz~r haJe~y v dovolam, že nelze tohoto předpisu užíti, poněvadž tu
plali § 87 ,zel. dopr. ř., který prý jest bližším výkladem §u 86 a přesně
stanovl mlru osvobození, v tomto předpisu jen zásadně vysloveného.
Jak ?ovolatel sám správně uvádí, jest dráha povinna po skončené' doprave odevzdati Z?,OŽí je~. v tak?vém množství a stavu, v jakém je pře
vzal~.. Proto nerUCI za pnrozeny ubytek váhy, který u některého zboží
?ez ':Jmy Jeho množství a jakosti vlivem času a povětrnosti nastává, a
lemuz vube~,nelze zabrá~iti. Zda nastal úbytek váhy z takové přirozené
povahy zb,~zl, za kterou zelezl1lce neručí, či z jiných příčin, za které želez~lce r~cI, Jest otázko~ důkazu, a železniční dopravní řád upravuje ji
tropm zpusobem. Želez11ice může se proti nároku na náhradu škody brá-

niti předně dle §u 84 žel. dopr. ř. tím, že s a m a dokáže, že úbytek na
váze p o v s t a I přirozenou povahou zboží. Jelikož první soud nabyl
přesvědčení, že zjištěný rozdíl ve váze byl úbytkem jen zdánlivým z při
rozené povahy zboží vzešlým, a že dráha vydala příjemci stejné množství bramborů, jaké jí bylo k dopravě odevzdáno, mohl již dle §u 84
žel. dopr. ř. žalobu zamítnouti. Železnice může se v takových případech
dále odvolati na § 87 žel. dopr. ř., prokázati, že zboží náleží ke zboží
v tomto předpisu vypočtenému, uplatňovati sproštění záruky za úbytek
do jednoho neb dvou procent původní váhy a nahraditi jen úbytek tuto
normální srážku převyšující. Strana má v tomto případě právo protidů
kazu, že skutečný přirozený úbytek na váze v tom kterém případě ani
jednoho neb dvou procent nedosahoval. železnice může se konečně odvolati na § 86 čís. 4 žel. dopr. ř., v kterémž případě musí dokázati, že
cel Ý zjištěný úbytek na váze Ol o h I vzniknouti přirozenou povahou
zboží načež se dle druhého odstavce tohoto paragrafu předpokládá,
že úbytek takovým způsobem skutečně vznikl, leda by straně se zdařil
protidůkaz, že v tom kterém případě tomu tak nebylo. Názo;, že ?y se
II zboží, pro které platí § 87 žel. dopr. ř., nemohla uplat~lli zakonn3' d?měnka §u 86 žel. dopr. ř., jest pátým odstavcem §u 87 zel. dopr. r. vyslovně vyvrácen, Nemůže býti pochybnosti o tom, že čerstvé ranné
brambory náležejí k čerstvým plodinám, u nichž dle §u,87 !el. dopr. ř.
ručení dráhy za úbytek váhy do dvou procent odpada. Predpls tento
platí však o zboží suchém, hlínou neznečištěném, kde,žto odvol~cí so~?
zjistil, že veškeré dopravované brambory byly nalozeny vlhke s pn:
měskem hlíny, Odvolací soud zjistil dále na základě posudku ~bchodl11
komory a hospodářského znalce, že úbytek na váze u takovych ranných bramborů může činiti až 4%, a že další úbytek může vzniknouti
odpadnutím a rozprášením hlíny na bramborách lpící. Poněvadž znalec
udal že přimísená hlína může činiti i pět procent celkové váhy, jest tím
Zjištěno, že veškeré zjištěné schodky na váze, jichž percentuelní poměr
jen v jednom případě a to nepatrně čtyři procenta pře~y~uje, ;tJ o h .1 Y'
vzniknouti přirozenou povahou zboží,' následkem čehoz Jest zelezl11ce
při nedostatku jakéhokoliv proti důkazu ručení za tento úbytek zproštěna.

čís.

3095.

Jednání úpadce týkající se úpadkové podstaty, jsou bezúčinná jen

vůči úpadkovým věřitelům, dlužnlk však nemůže up13ltňovati jich bezúčinnost proto, že právní jednání jest v jeho neprospech.

(Rozh. ze dne 30. října 1923, Rv 1 764/2C!.)
Dne 19. srpna 1921 požádala žalovaná strana žalobkyni, by jí opa-

třila 250.000 Mk, čemuž žalobkyně vyhověla, a když s~ pak ~om~hala

na žalované zaplacení zbytku protihodnoty 138.390 Ke, namltla z,alovaná mimo jiné že na její jmění byl vyhlášen dne 18. srpna 1921 up adek. Pro c e ~ n í s o udp r v é s t o I i ce.' žaiobu zamítl a ?;,edl
v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Pokud Jde o upadek, vyhlaseny
106*
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usnesením ze dne 18. srpna 1921, byla úpadková vyhláška vyvěsena na
soudní, de,sc,: úpadkového soudu dne 18. srpna 1921, takže dle §u 2
kon.k. r. tymz dnem nabyly účinností právní následky vyhlášení úpadku
na Jmění samomajitele žalované firmy a dle §u 3 konk. ř. právní jednání
tohoto dlužníka, týkající se úpadkové podstaty, jsou vůči úpadkovým
věřitelům od.~ohoto dn,:,be~ú~inná; ježto p~k i příkaz ze dne 19. srpna
1921, tedy JIZ po vyhlasem upadku vydany, týká se rovněž úpadkové
podstaty, z níž měla by býti úhrada poskytnuta na úkor úpadkových
věřitelů, jest i tento příkaz bezúčinným; při tom jest nerozhodno. zda
věd,ěla st;a;,a žalující neb i strana žalovaná sama o vyhlášení úpadku
:- t,: ~obe Cl mokoh~, neboť zákon v tom směru rozdílu nečiní" a vyhlásem upadku PUSObl protl všem osobám nehledíc k tomu zda o něm
zavině~ě nebo nezaviněn~ vědomost m;jí či nemají. V t~mto případě
?yl ovsem se strany dluzníka podán rekurs proti vyhlášení úpadku a
up,ade,~ byl pak dne 16. září 1921 zrušen, avšak dle §u 72 konk. ř. nema st~~nost p:oti vyhlášení úpadku odkládacího účinku, a, třebaže tedy
byla zlvno.st z,alované shany dále vedena l po dobu, kdy úpadek byl
v pl,atnos,lI, prece nastaly i tu všechny právní účinky, zejména úpadkovy spra.vce vzal, h~tovos~i v uscho.vání, vedl denně dohled nad správou podmku, v mIste sa:nem, vedl I korespondenci nejprve sám, pak
prostr,:d?lc,tvl~: vyrovnaclho správce. Pokud tedy úpadek trval, nemohla
samozreJme pnkazen; z 19. srpna 1921 aní vzniknouti platná smlouva
meZI stra~~~l; po nazoru ~alézacího soudu nemělo ani zrušení úpadku
dne 16. zan 1921 tohoto učinku, neboť nic podobného ohledně obživnutí p~ávníc~ j~dnání se zpětnou platností nestanovi ani § 59 ani § 78
k?nk.. r. Zr~se~l ú.padku má ten účinek, že dlužník nabude opět způso
b!l?sl! k pravlllm Jedn~ním, jak ji měl v době, kdy úpadek byl vyhlášen,
a z~ na~tane I, ohlednc právnich jednání v době vyhlášení úpadku již
tu J:,ouc!~h ope,t stav tehdejší, nehledě. ovšem ku změnám dle úpad~ov,eho rad,u pra,vem nastalým, ježto omezující účinky úpadku jeho zruse~lm na zaklad; rekursu pominou; pro názor však, že zrušením úpadku
obz}v~~u se zp,~tnou pla!nosti i právní jednání přeásevzatá teprve za
trvan!, upadku clllem d!uzníka, k jednání takovému dle konk. ř. nezpů
sobt!e~o, neshledal nalezacl soud dostatečného podkladu v ustanoveních
kon,k., r. ]Illa.k by, t~ ~yla nesrovnalost i v tom, že právní jednání, k nimž
dluzmk, na Jehoz Jmem byl vyhlášen úpadek, později ovšem následkem
rekursu zrušený, přikročil přes trvání úpadkového řízení tedy nepráven:, ,nabyl~ by p,latnostJ zrušením úpadku již od tehdejška, kdežto
k Jlnym pravlllm Jednáním, jež dlužník v době trvání úpadku právě
v:hledem, k nastalé tím jeho nezpůsobilosti nepředsevzal, nebylo by
vubec doslo, nebo teprve až po zrušení úpadku. Že by byla žalovaná,
strana po ,zrušení ~padku, příkaz ze dne 19. srpna 1921 nějak obnovila,
netvrdl .:'lll, strana ZaIU]!Cl:, naopak, jak z korespondence vysvitá, příkaz
ten ~p,~tne .z~ neexl~tu]!Cí (za odvolaný) prohlásila, třebas Ovšem
1 z pn';l!1y JI!1,e, ~a ,za~la9ě uvedeného má soud nalézací za zjištěno
a dospel ku p,r,esv,edc~m, ze pro právní nezpůsobilost strany žalované,
nastalou vyhlasenlm up ad ku nad jejím jměním, na základě jejího pří
kazu ze dne 19. srpna 1921 ku platné smlouvě, komisionářskému obchodu dle čl. 376 obch. zák., ani nedošlo a že ani zrušením úpadku ne-
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mohla smlouva dodatně s původní platností po právu vzejíti. O d v oI a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Dovolání jest oprávněno. Nelze sdíleti st~novisko nižších ~oudů,
z něhož vycházejíce zamítly žalobu o zaplace~1 nedoplatku kUplll ~~ny
za 250.000 marek, koupených žalobkyní pro zalovanou fmnu k Je]!mu
příkazu ze dne 19, srpna 192L. Nižší soudy zamítly žalob ní ž,~dost z toho
důvodu, že byl na žalovanou (mnu dne 18. srpna 1921 vyhlasen upadek,
příkaz k nákupu že byl dán až po vyh:áš~ni úpadk~, p!ikaz te,nto že
úpadkovým správcem schválen nebyl a ze Je tedy, Jezto zalovana fIrma
vyhlášéním úpadku stala se k právním je?~áním, p~~~d, se týkala úP~9kové podstaty, nezpůsobilon a jeji jednalll byla Vilel upa~kovym .:',c,ntelům bezúčinna, příkaz tento neplatný, Na tom podle nazoru llIzs1ch
soudů ničeho nezměnila okolnost, že zahájení úpadkového řízení bylo
následkem stížnosti žalované do jeho vyhlášení zrušeno, neboť toto zrušení, jak nižší soudy za to mají, zpět neyůsobilo; Naproti tOI;IU,tO stanovisku jest uvésti, že podle §u 1 konk. r. Odr;,ma se s~ce dluzlllku vy~
hlášením úpadku právo volné disposice ohledne Jeho veskercho, exekUCI
podléhajícího jmění, které zde v době vyhlášení úpa,dku jest, nebo kterého dlužnik za trvání úpadkového řízení nabude, a ze podle §u 3 konk.
ř. jsou právni jednání dlužníka, týkající, se úpadkové ~odstaty, vůči
úpadkovým vě'řitelůlll bezúčinna, ale z techt? u,sta~ove~I, alll oneplyne,
že dlužník vyhlášením úpadku stává se k pravmm Jednal1lm vubec nezpůsobilý (srovnej Rintelen »KÚ'nkursrech!« str. 140, Bartsch-Polla~
KOl1lmentar § 1 poznámka 70, Lehmann Kommentar § 3 slL 45), al1lz
bylo jimi stanoveno, že dlužníkova prá~ní jednání tř:b~ se týk~ia úpadkové podstaty, jsou bezvýhradně, zeJme?a !,,?lt dl~zl1lku .sam~n;u, be~
úči"na. Dlužník i po vyhlášení úpadku zustava k pravmm Jednamm zpusobilýl1l, toliko ohledně úpadkové po~s~aty )e, di~po~iční je~o práv~
omezeno (§ 1 konk. ř.) a jeho pravm Jednal1l, tykaJl-lt se upadkove
podstaty, jsou toliko vůči úpadkovým v~řitelŮ,m bezú~inna !§ 3,konk.
ř.) a může tato bezúčinnost toliko v zájmu upadkovych ventelu a za
účelem společného jich uspokojení býti uplatňován~. (Lehmann Kommentar § 3 str. 45, druhý odstavec, a str .. 49 druhy o?stavec-) )mak,
zejména dlužníkem proto, že jednání jest v Jeho nepros pech, bezucmnost
uplatňována býti nemůže. Příkazu ze dne 19. srpna 1921 ze shora l\Vedených důvodů, tedy z ohledu, na věřit~lstvo" n:,?of vyhlášení ,~pal\ku
bylo zrušeno, odporováno nem a byla zalobl1l zadost Pl,o bezuc~nnost
příkazu a jeho neplatnost neprávem zamítnuta (§ 503 CIS. 4 c. r. s.).
V důsledku toho netřeba se již zabývati otázkou, zda příkaz nenabyl
účinnosti a platnosti tím, že k rekursu žalované do povolení úpadkového
řízení byl úpadek zrušen a zdali tím vyhlášení úpadku pozbylo účinků
již od tehdejška či teprve po zrušení jeho,. Tím však; že odpadl důvo?,
pro zamítnutí žalobní žádosti nižšími soudy uveden{',)est nutno ~aby
vati se ostatními námitkami, žalovanou stranou proh zalobnfmu naroku
vzneS€iJými.
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Závazek úpadce ku pl
. ~. ~ . ~
šenún úpadku 'e t · kacen~ cmze, J~nz ~e stal splatným před vyhlábyl Iúpadek vYhlá:e~~~~ :~y:~:ed~~o~ :&a!~~:eb' yPt~t~ty, ~edbas
zap acena.
.
,
I cmze pre em
(Rozll. ze dne 30. října 1923, Rv I 848/23.)

měl~i~ý~ ~'a~ea~~I~žoddy ž~loc~becrev místnlasti za 3.000 ~ Kč ročně a nájemné
na a . prasmce
predem
spe~I'e dne I června 1922 . b
l
' N"
ajemne,. d ona jmění fir~y M. vYhláŠenn~p~doe:az!?lalcbenoba dne 23. ~ervna 1922 byl
'.
. a o li, y upadkava podstata f'
M. b ya
I uznana
povmnou zaplatiť 1500 K~
.
Irmy
s t o I i c e zamítl uzna ~ I
I
C, pro c e s n I s o udp r v é
uplatniti zákonn;' zást;v~f ~~~~ou p'Ou:e.pavmno~, by žalobci dovolila
kového řádu při zpeněžení ÚP:d~~v;e~lo:;t~~~ne Od~e př~dPiS.Ů úpadu~~aleux'Pkadkovou podsta!u povinnou zaplatiti žalobci jed~~k ~8c3IK~ ~~ hd
e UCl na vnesene předměty (
.
23. srpna 1922) jednak 1316 Kč 74 h sezdnameknan.e v protokole ze dne
po exe UCl na vnesené před 't
k db'
§kryt,
zák k
.",.,
.
nsuSI ce u 1101 ob~
ku ~ěC~~au~~~~~~~o ŮOhledá~ky z nájemného zákonné zástavní práv~
popsání vnesených ~vrš~~ese:~~e~e dne 18. srpna 1922 bylo zájemné
Právo toto b 1'0 lze o v ~. " o a dn;: 23. srpna 1922 provedeno.
pouze žalobdu proti ~prá~~:a;~~~ťitad~u IQ~e §bu ~ (2) konk. ř. uplatniti
y. a proto nutnou, by ža. lobkyně získala exekuční' titul k y. d
Zažalovaný peníz jest nájemným z~ ;Yb o ~ \ s~eho odděleného práva.
padu 1922, tudiž za dobu 'ednak d o u o : cervna 1922 do 30. listofirma nebyla ještě v úpaddu jedll ok 1d~03 2~. cervna 1922, kdy žalovaná
a"O
.. ~erv~a 1922 do 30. listopadu
1923, kdy o jmění žalované
za onu dobu (183 Kč 26 h) by:.j!z.~yhltsel~ upadek. Ohledně úplaty
právo ku věcem vneseným a pg~Isdu~1 za ~fcá .pouze zákonné zástavní
kryta výtěžkem za věci. vd
~. y po e avka 183 Kč 26 h nebyla
v úpadku přihlásiti a jež ne~~~7~á je~s~ pouz~ pohledávkou, již třeba
kové podstaty svolil sice k to
p;e nostnth? pr'lva. Správce úpaddávky z výtěžku vnesen' h ;n~, by z.alobce dosel zaplacení své pohlenabyl tim žalobce exek~čn~~~I, t";e !tOlbneuznal žal.obního žádání, aniž'
úkojné právo z předmT
! ul u, y mohl dale uplatňovati své
hle dávky (1316 Kč 74\u) se~s~nJ:'ch v zájemním protokole. Zbytek paVZ
hlášen. Dle §u 23 konk ř ~ u)e .se na do?u, kdy byl již úpadek vyza úpadku žádnau ze str~n' zust,,;va náJemnt pomer nedotčen, nebyl-li
Úpadková podstata' vstoupil~y~~ve~en, výpověd' taková však se nestala.
by za oobu od vyhlášení úpadku ~ajeF;'~ smlou~?, a j:st proto povinna,
podstaty, pokud by nebylo kryt op .a : / na naJe~ne jako pohledávku
Ne'
~ • .
o z vy t cz k u vnesenych věcí
j v Y s S I S o u d změnil rozsudk
.... h O '
žalovaná úpadková podst t
. Y ~IZSIC ~oudu v ten rozum, že
1500 Kč s 5 % úroky od
a~ povmna je~t, zazalovanou pohledávku
. cel vna 1922 zalobkyní zaplatiti, avšak to

P

jetJa~ dřu~e~~odft~~)í,~ ~e~y~ ;~tey~Žkz,:malozbCPI.řep~t;Jělt~. tě!Clh

\0 t

t

zap~:t?ti
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toliko pod exekucí na svršky dne 23. srpna 1922 v zájemním protokole
zájemně popsané.
Důvody:

Když sporná pololetní činže stala se splatnou již I. č e r V n a 1922
a úpadek vyhlášen byl na dlužnici teprv dne 23. č e r v n a 1922, nemuže o tom býti pochyby, že dluh ten jest dluhem úpadce tak, že již
tento jej byl podle práva povinen zaplatiti, a že tedy, 'když jej zustal
dlužen, jest to pahledávka úpadková dle §u 50 n. n. konk. ř. a nikoli dluh
podstaty dle §u 46 konk. ř., neboť pod tento pojem patří jen dluhy,
jež teprv proti podstatě vznikly nebo jež ona převzala, jak to z jednotlivých druhů jich v citovaném §u 46 vyjmenovaných zcela jasně plyne.
V úvahu přicházel by tu toliko předpis čís. 3, dle něhož dluhy podstaty
jsou všecky nároky na splnění dvojstranných smluv, v které správce
podstaty vstoupil, a sem ovšem patří i smlouvy nájemní, ale to se dle
ducha zákona i přirozenosti věci muže vztahovati pouze na nájemní činži,
která vzchází teprv po uvalení úpadku, t. j. potom teprv splatnou se
stává, takže ji úpadce, dokud sám měl správu jmění, ještě platiti povinen nebyl. Opačný náhled odvolacího soudu, jenž tu naprosto odhlíží
od splatnosti a za rozhodný den pokládá vyhlášení úpadku, činži na
dobu po tomto dni vypadající ukládaje bez ohledu na splatnast podstatě, nedá se držeti, vedlť by k dusledkum .nepřijatelným. Stačí připo
menoutí, že, přecházejí-li břemena nemovítosti při smlouvách dnem
smlouvy a při exekučních dražbách dnem příklepu (§ 156 ex. ř.), rozumí
se to vždy jen na břemena (platy) ještě nesplatné, ode dne smlouvy
neb příklepu teprv dospívající, takže platy již před příklepem dospělé
musí si požadovatel vymáhati z dražebního výtěžku a nikoli od vydražitele. To plyne z §u 216 čís. 2, 3, 4 a §u 217 ex. ř., kde jen z a drž elos t i na dávkách, mzdách a úrocích před příklepem nastalé na nejvyšší podání se odkazují, zadrželo sti, t. j. požadavky již splatné, ale
nezaplacené. Pak-li ale tak a pak-li dále, jak žalobkyně ve své dovolací odpavědi již sama uznává, druhá třída úpadkové pohledávce její
nepřísluší, třetí však jí bezesparně přiznána byla, neměla žalobkyně
žádné jiné příčiny k žalobě, než aby nabyla exekučního titulu, by mohla
uplatniti své zákonné zástavní právo na vnesených svršcích, a tu měla
žalobní prosba zníti pouze, že má žalovaná úpadková podstata býti
'Odsouzena, aby zažalovanou částku zaplatila pod exekucí na tyto vnesené svršky, kdežto nárok na zaplacení pod exekucí vůbec je neoprávněný, neboť pohledávky v úpadku vyjma právě případ práv odlučovacích
(zástavních), o nichž mluví § II konk. ř., nemohou dojítí uspokojení
jinak, než podle předpisů úpadkového řádu, t. j. rozdělením podstaty,
exekuce proti podstatě však je vyloučena Žádání své, jež původně znělo
na zaplacení pod exekucí vůbec, žalobkyně v odvolání na zaplacení pod
exekucí na vnesené svršky omezila, a již proto neměl odvolací soud
přiznávati jí práva další, uznav částku 1316 Kč 74 h za dluh podstaty,
jak dolíčeno, zcela proti právu. Správné stanovisko zaujal prvý soudce
potud, že dluh není dluhem podstaty, avšak mýlí se, maje za to, že
žalobkyně žaloby třeba neměla a cíle svého i bez ní dosíci mohla, ježto
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prý v úpadku zástavní právo její popíráno nebylo. Přehlíží, že aby ho
realisovati mohla, musí míti exekuční titul. Jakožto úpadkovou pohledávku musí pohledávku žalobkyně úpadková podstata ovšem, i pokud
dotyčné svršky ji nekryjí, ve třetí třídě zaplatiti, to ovšem jen dle před
pisů konk. ř., avšak to sporno není a také žalobní žádání v odvolacím
řízení omezené na to nezní, pročež to do rozsudečného výroku vůbec
nepatří.

čís.

3097.

~dvokát n~ní povinen, by složil svému klientu podrobný účet. Ovšem
ale Jest na nem, by, domáhaje se na soudě zaplacení úhrnného účtu
uvedl již v žalobě okolnosti rozhodné pro výši iičtu.
'
(Rozh. ze dne 30. října 1923, RII 403/23.)
. Proti žalobě, jíž domáhal se advokát na svém klientu zaplacení palmaru 1600 Kč za sprostředkování koupě domu, namítl žalovaný mimo
jiné, že mu žalobce nepředložil podrobného účtu. Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e pro tentokráte zamítl žalobu a uvedl v otázce o niž
tu jde, v d ů vod ech: Námitku předčasnosti žaloby pokládá soud
potud za odůvodněnou, že žalobce přes to, že žalovaný opětně na to
naléhal, opomenul účet specifikovati a že tím žalovanému znemožnil
náležité posouzení jeho nároků na odměnu za právnické práce. Jako
zmocněnec žalovaného byl žalobce povinen dle §u 1012 obč. zák. ža~ovaném,u předložiti jejich vzájemného poměru se týkající účty, jakmile
zalovany to žádal, a nemůže býti pochybnosti, že k těmto úč!ltm patří
také s:,znam prací zmocněncem v zájmu zmocnitele konaných, pokud
zmocnenec z důvodu těchto prací činí si nárok na odměnu. Povinnost
ku podání zevrubného účtu ohledně nároků na honorář měl žalobce tím
spíše" ježto žalobce byl nejen zmocněncem žalovaného, nýbrž i plnomc:c':lkem prodavatelů domů, tak že žalovaný měl tím větší zájem dozvedeh se, za které určité výkony žalobce požaduje odměnu od něho.
Dokud žalobce žalovanému tohoto zevrubného seznamu pro něho konaných p!ací nepodal, nebylo lze jeho nárok l1a honorář pokládati Z?
splatný. Zalobce předložil sice tento seznam dnes soudu a tím také žalovanému, avšak nelze na žalovaném žádati, by se ihned o oprávněnosti
jednotlivých položek obsáhlého seznamu vyjádřil. Žalovanému v tom
ohledu přísluší přiměřená lhůta na rozmyšlenou a ku prozkoumání podaného účtn. Poněvadž tedy zažalovaná pohledávka v době, kdy tento
spor byl zralým k rozhodnutí, ještě splatná nebyla, bylo žalobu pro
tentokráte zamítnouti. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek
a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, o ní dále jednal a ji
znovu rozhodl. D ů vod y: Dle §u 406 c. ř. s. lze odsouditi k plnění,
i když dospělost (splatnost) nastala teprve v době vynesení rozsudku.
Tento, případ zde jest. V tomto sporu jest zjištěno, že žalobce pro žalovaneho, Jako jeho právní zástupce, konal práce právnické a z tohose podává, že žalovaný jest povinen jemu za práce ty zaplatiti. Pouze

.. odme' ny za tyto práce j' est sporná, ježto před podáním žaloby nebyl
, Iob ce t vr ďlI, ze,
' u. čt'"
vyse
dle tvrzení žalovaného jemu dán účet.. Za
e)'z d"
nve
I' byl a navrhl o tom důkaz výslechem stran. Aspon o teto okol~~~t~nměl prvý soudce důkaz provésti. Avšak i kdy"y t?mu tak nebJlo,
a kdyby byl účet skutečně teprve při roku dne 28. kvetna 1923 predložen stalo se tak přece ještě před vynesením rozsudku (~ 406 c. r. s.).
žalo~aný měl se o účtu tom vyjádřiti a, pakl:že !"emoh!, učlmÍl !ak hned,
měl žádati za odročení jednání. Okolnost, ze učet d,nve podan ne~yl,
mohla míti vliv po případě na útraty sporu (§ 45 c. r. s.), mkohv vsak
na roznodnutí o věci samé.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl reknrsu.
D ů vod y:
Podle žaloby žádá žalobce od žalovaného 1650 Kč. za vykon~né
právnické práce, opírá tedy žal,ob~í n~rok o ~st,anovem ~§ 1151 a na~l.
obč. zák. žalovaný připustil pri ustnll11 jednam dne 6. !;Inora 1?23, ze
pověřil žalobce v roce 1920, by provedl kup domu v Z", a ~la proto
žalobce nárok na náhradu za své služby podle §u 115~ .obc. zak. Podle
zákona vznikl tento nárok vyko,náním práVnIckých sluzeb (~ 1154 obě.
zák.). žalobce také oznámil žalovanému úhrnným ,účtem narok na .o,dměnu 1650 I\e a žalovaný připustil, že dne 6. kve~~a 1921, t~nto ;"C;t
obdržel, a také žalovaný tento účet ve sporu předl?Zl!. Tvrdl~h nyn~, ze
žaloba jest předčasna, poněvadž žalobce byl povlJ1e~ za~latI ~u u~et,
ve kterém by byly jednotlivě uvedeny nejen vykon~ne ]'r~vmcke place:
ale i nároky za tyto jednotlivé práce, nelze, m~ pnsvedcIÍl. Občansky
i obchodní zákoník stanoví přesně, kdy nastava povmnost, by kdo ~a!
účet ze svého jednání. Jsou to pouze případy, kde něk~o ~pravov~1 ~IZI
jmění. V případě smlouvy o práci podle §u 1151 o?c. zak. ~em vsak
povinnost, klásti účet, stanovena zákonem a to an~ pro objednatele,
ani pro objednilného. Podle §§ 1151 a 1152 obč. z~k: jest o,bj,ednatel
povinen zaplatiti mzdu určenou úmluvou stran, .a nen~-}I takove umluvy;
mzdu přiměřenou, kteron v případech pochybnych U!CI soud?e. \oo~I-I~
tedy žalobce žalovanému účet, ve kterém SI oc;ml ,v,secky ~~e prav11lcke
práce úhrnkem, nelze ~1U to v>:týkati: ~on~v~dz,k uC,t:r zvlastmmupodle
zákona není po'vinen. zalovany podamm uhlnneho uctu nebyl ve svych
právech nikterak zkrácen, poněvadž se mohl sc:ukrom.ou c~stou 111101movati o přiměřenosti požadované odměny~ Z techto uvah 1,:st zjevn~,
že stanovisko žalovaného jest nesprávno. zalovany se nemuze ~ POSIlení svého stanoviska odvolávati ani na to, že zástupce, strany je,st v~
sporu povinen předložiti před koncem jedná,:í seznam utrat,o poneva.dz
tato úprava civilního řádu ~?udního (§.54 c. r; s.) neklade duraz na .l~,
by zástupce strany předlozll seznam utrat, llybrz na to, ,by t~k UČ111I1
dříve než bude jednání skončeno,o a mimo. to jde t;r o ztratu narok~ n~
náhradu útrat strany proti odpurcl a mkohv zastupce, protI vla.stn!
straně. Tolik jest říci se stanoviska práva hmotného, k!el:emu napadene
usnesení plně vyhovuje. Jiná jest otázka, kterak ~: ,ma zalobce zach~
vati podle práva procesního, která se však nedoty:K~ am splatnoslI naroku za vykonané právnické práce, ani předčasnoslI zaloby. Podle §§ 76,
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226 ,'. ř. s. jest žalobce povinen uvésti v žalobě skutkové okolnosti,
z nichž odvozuje svůj nárok, a to nejen co do důvodu',žalobního nároku,
ale i co do jeho výše. Ježto soudce rozhoduje po ústním jednání, vede
tato zásada k tomu, že žalobce jest povinen,v žalobě uvésti, jaké právnické práce vykonal, což jest vlastně specifikováním jeho účtu. Na
základě těchto údajů žalobních rozhodne pak soudce, zdali úhrnkový
obnos, za ně požadovaný, jest odůvodněn, čili nic. Nevyhověl-li žalobce
této své povinnosti v žalobě, jest tuto okolnost oceniti při otázce při
suzování útrat ,sporu (§§ 41, 44 c. ř. s.). Nelze však miti za to, že by
žalovaný i při nedostatku žalobních údajů mohl k ústnimu jednání při
jíti naprosto nepřipraven, neboť věděl docela dobře, o jakou věc jde,
a mohl k ústnímu přelíčení přinésti veškeré přílohy a informace, které
si již před stáním byl opatřil jednak stykem se žalobcem, jednak s osobami, u kterých se mohl o přiměřenosti odměny informovati. Teprve
tenkráte, kdyby ani tato příprava na základě údajů žalobních k provedení ústního jednání soudci nedostačovala, bylo by lze mluviti o nutnosti odroku ústního jednání po případě na útraty žalobcovy za podmínek §u 142 c. ř. s. Také tomuto hledi,sku formálnímu vyhovuje napadené usnesení. Napadené usnesení, vyjádřivši názor, že žalobce podle
zákona není povinen předložiti podrobný účet a že proto nelze mluviti
o předčasnosti žaloby, bylo by se mělo dále zabývati námitkami, které
žalovaný ještě dále proti žalobcO'vU nároku přednesl, že totiž jest žaloba
předčasna i proto, že se žalobce s žalovaným ještě nevyúčtoval, na kteroužto námitku prvý soudce nepřistoupil a kterou bylo by bývalo nyní
v napadeném usnesení rozřešiti. Dále bylo by napadené usnesení mělo
řešiti otázku, zda se žalobce dne 13. června 1921 žalovanému zavázal
ku specifikování svého účtu, jak to žalovaný namítal rovněž při ústním
jednáni dne 6. února 1923, kteroužto námitku však prvý soud ponechal
úplně bez povšimnutí. Nedostatky tyto nebyly však stížností žalovaného
vytýkány a nemohl se proto Nejvyšší soud jimi zabývati. Ostatně není
tím žalovanému nikterak ublíže!lO, poněvadž veškerá jeho tvrzení zů
stávají i nadále součástkou dalšiho jednání v prvé stolici a žalovaný
bude se mocio ně opříti i v případném řízení opravném. V novém jednání
v prvé stolici ovšem nebude třeba prováděti důkaz výslechem stran
o tom, že žalovaný dostal účet od žalobce, neboť tato okolnost, jak již
svrchu uvedeno, jest nesporna (§ 266 c. ř. s.) a neprávem proto napadené usnesení spatřuje v neprovedení důkazu výslechem stran vadnost
řízení prvé stolice. Vyplývá však ze správného názoru právního, v na-,
padeném usnesení obsaženého, že v dalším jednání bude nutno jednati
o jednotlivých úkonech žalobcových a o přiměřenosti od'měny jím požadO'vané.
'
čís. 3098.
Zaručena-Ii vzájemnost, nelze sice, dokud Po.hledávky tuzemských
věřitelů nebyly zapraveny nebo zajištěny, Po.kud se týče tuzemský So.ud
neučinil opatření dle §§ 138 a 139 nesl'. řiz., vyd a t i mO'vité jmění
cizozemskému úřadu, ale není závady, hy pro jed n á n í mÚ'vité pozůstalosti cizo.zemce a rÚ'zhodÚ'vání o. sporných nárocích dědických nebylO' pře n ech á no cizozemskému úřadu.
(Rozh. ze dne 30. října 1923, RII 410/23.)
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žádost pozůstalého manžela, by proj~dnání movité po~ůstalo,sti jeho
manželky bylo přenecháno soudmmu ura~u ve Vrahs,lavI v ~emeck~,
o ba niž š í s o u d y zamítly, rek u r s n I s o u d z techto d u vod u:
Předně jest zkoumati, zda dle §u 23 nesp. říz. jest mezi Čsl. republikou
a Německem co do vydání pozůstalostních svršků vzájemnos;. K této
otázce dlužno odpověděti kladně, ježto výnosem m. sl. vrchmho zemského soudu v Brně ze dne 30. prosince 1920 pres. 29.282/17/ A/20
bylo soudům sděleno, že reciprocita při projednávání movitých pozů
stalostí nebyla dosud smluvně zaručena, že vš?-k mlmst~r~tvu ~pravedl~
nosti jest známo několik případů faktického zachoval1l vzajemnoslI
v této otázce. Stížnosti však přes to vyhověti nebylo, neboť dle §u 23
a 138 nesp. říz. lze v takových případech pozůstalostní jmění cizímu
státu vydati jen tehdy, jsou-li pohledávky tuzemskýc~ ,věřitelů zapr~
veny nebo zajištěny. Jelikož takové pohledávky skutecne byly k poz~
stalo sE ohlášeny, výkazu zmíněného však tu není, nebylo již z toho duvodu lze, žádosti rekurentově vyhověti.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by - vyžádav si poučení ministerstva spra,:e;dlnoslI, dle, druhého odstavce §u 23 hesp. říz, ze dne 9. srpna 1854 CIS. 208 r. zak. znovu o rekursu rozhodl.
Důvody:

Oprávněna jest výtka, že si rekursní soud neuvědomil rozdílu mezi
předpisy §u 23 a ustanoveními §§ 137 až 140. nesp. ří,~' ze d~e 9. srpn~
1854, čís. 208 ř. zák. Dle §u 23 odstavec prvy nesp. flZ. ma]l tuzemske
soudy co do mO'vitého jmění cizozemců, zemřelých v tuzemsku nebo
cizozemsku, byl-li zemřelý příslušníkem státu, který dbá týchž zásad:

pře n ech a t i jak ~ r o) e d n, án í, pozů~:alo:sti: tak I rozhod~uh
o. všech sporných naroclch dedlckych ~nslusnell1~, c,lZoze!llskemu
úřadu zůstavitele, a z pravidla postarati se jen o za]lstem lo.zustal~slI
a nároků těch dědiců a odkazovníků, kteří jsou tuzemskymI statnunI'
příslušníky nebo cizozemci, meškajícími v tuzemsku, jakož i o ~spo
kojení tuzemských věřitelů, a to dle předpisů, danych v §§ 137 a~ 1~9
nesp. říz. Tyto §§ 137 až 139 ob~ahují ust",novení ? tom, co ~a bylI
opatřeno p ř.e cl vyd á nj m pozustaloslI CIZ?Ze~cu,' Jest t~dIZ roz~
znávati mezi pře 'll ech á ním pro jed n a v, a n I ~o~Itych p~zu
staloslí cizozemců a vyd á ním takovýchto pozustaloslI clzozemskemu
úřadu. Je-li vzájemnost zaručena, dlužno tedy zásadně tvrdit\ ž,e dokud
pohledávky tuzemských věřitelů nebyly zapraveny nebo za]lsteny, pokud se týče tuzemský soud neučinil op~tření dle, §§ .13~ ~ 139 nesp. ;'Z.,
brání to sice vyd á n í movitého pozustalo,stn!ho ]ll!e,m cI~ozemskemu
úřadu, ale nepřekáží tomu, by pro j. e d.n a n! ~llO~,te pozLlstalc;str CIzozemce a rozhodování o spornych naroclch dedlckych ne?y!o ~} e n .ee h á n o cizozemskému úřadu. Ježto se stěžovatel nedomaha mceho ]lného než aby projednání movité pozůstalosti jeho manželky bylo pře
necháno soudnímu úřadu ve Vratislavě, záleží p0l!ze na tO~J zda v poměru k Německu jest zaručena vzájemnost ve smyslu prv~Iho odsta~ce
§u 23 nesp. říz. Rekursní soud poukazuje k výnosu vrchmho zemskeho
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soud~ v Br~ě ze dne 30. prosince 1920 Pres. 29282-17 A/20, jímž bylo
soudum sdeleno, že pokud jde o Německo jest ministerstvu spravedln?slI známo ~ěkolik. případů !a k t i c k ~ h. o. zachování vzájemnosti,
ac ,s m lu v n e vza]em~ost pn pro]ednavanl movitých pozůstalostí
s Nem,eckem d,osud z,:rucena neb~la: Skutečné zachovávání vzájemnosti
by ovsem ~t.acIlo, avsak, od vydanl onoho výnosu uplynula téměř tři
leta, a nem JIsto, zda Nemecko v mezidobí snad nezměnilo své stanovisko. !,roto ~~Ieží rek~rsI;ímu soudu, by si dle druhého odstavce §u 23
ntsp" nz. vyzadal poucem mInisterstva spravedlnosti v tom směru, při
čemz n::JUd~ od mlsta, by se zároveň dotázal ministerstva, zda platí dosud nanzeU! m.IllIs~erstva spravedlnosti ze dne 17. července 1858 čís.
13726 (u~~dene v S~hustrově komentáři k nespornému patentu, III. vyd.
st:',232. CIS. 2, ale Jlnde nevyhlášené), že projednání pozůstalosti neln,uze bylI pos,toupCilO do cizozemska dříve, než bylo vyhověno předpi
SUm §~ 137 az 139 nesp. říz., éož by se ovšem příčilo zásadě dříve vyslovene.
čís.

3099.

__ Listina o právn~. jed.nání o?c~, třebaže vyhovuje formálním nálezltosten~ obecního zrnem, zaklada pro obec závazek jen za předpo
I~adu, ze, k právnímu jedn~~í dán byl zákonným způsobem souhlas
tech, kdoz ~?dle obecního zrnení jsou k tomu povoláni. Vadnost souhlasu ?eZ~oJi .s.e tim, že právní jednání bylo schváleno nadřízeným samospravl1ym uradem.
.

~e~yho~je ~ruh~mu odstavci §u 41 mor. obecn. zř. doložka při
s~olam prve schuze, ze, nesejdou-li se dvě třetiny údů obecnlho zastupitelstva, bude s~ po uplynuti vytčené doby konati schůze druhá podle
0!1 0ho usíanovem. Druhá schůze musí býti po prvé schůzi zvlášť. svolana.
Proti obsahu protokolu o průběhu a obsahu schůze obecního zastupitelstva připouští se protidůkaz (§ 292, odstavec druhý c. t. s.).
(Rozh. ze dne 30. října 1923, Rv II 464/23.)
Zalovaná obec na Moravě na základě prospektu a nál/odu žalující
ba~ky, upsal!' podle. poučení zemského výboru Moravského, po schvále!'.I, usneseni obecmhozastupitelstva zemským výborem 6. válečnou·
pu]cku dle.obsaJ;u dlužního úpisu ze dne 1. června 1917, opatřeného

sch~a!ovac~ dolozkou moravského zemského výboru. Dle obsahu tohoto
dluznlho UpI.Sll poskytla žalujicí strana žalované obci zápůjčku
1~O.OO~ K k UplSU 50?000 K.n?minální VI. rakouské válečné půjčky ve
4Y:z %mch komunalmch dluzmch úpisech Centralbank der deutschen
~g~~assen a b?,ly ~ároveň! j~k .tyt,o.,komunální dlužní úpisy, znějíci na
.... 00 ~, tak I cela Vl.valecna pu]cka a sice 401etá, 5Yz%ní, v nominalm cene 500.000 K, dány žalující straně do zástavy a mělo býti dle
o~~.ahu tohoto dluhopisu splatných úroků těchto cenných papírů pouZltO k zapravení splatných anuit dluhu. Strana žalující uvádějíc že žalovana obec zaplatIla poslední anuitu komunální půjčky 150.000 K dne

1. dubna 1919, takže nyní jeví se zůstatek 147.784 K 63 h a že žalovaná
obec se zdráhá dluh ten zaplatiti, navrhla, by bylo rozsudkem uznáno,
že jest strana žalovaná povinna, žalobkyni zaplatiti 147.784 Kč 63 h.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu pro tentokráte zamítl.
D ů vod y: Dle názoru soudu jedná se o lombardní zápůjčku, jelikož,
jak z obsahu nabídky, tak i z obsahu dlužního úpisu vychází na jevo,
jde o zápůjčku, po dobu 401et nevypověditelnou, která se v době této
splatnými úroky tak umořuje, že v době této i celá jistina se sama zaplatí. Z dlužního úpisu, bod 6., vychází podle smyslu toho bodu dále
na jevo, že dlužnici v žádném případě tímto upsáním nenastane povinnost k jakémukoliv placení; a co se týče dlužných úroků ze zápůjčky,
mají se tyto od kupovaných úroků odečítati a přebytek se zapíše k dobru. Nemůže tedy býti o tom pochybnosti, že takovým způsobem dlužník byl sproštěn jak povinnosti platiti jistinu, tak i povinnosti odváděti
úroky a po této stránce nemůže býti dlužnik před splatností zápůjčky
zklamán a nemůže tedy na něm býti toho času požadováno plnění. Bylo
proto žalobu pro tentokráte zamítnouti. Jest ovšem zjištěno, že postup
při svolání obecního výboru za účelem usnesení ohledně upsání válečné
půjčky, týkající se této žaloby, nebyl správný a neodpovídalo dotyčné
usnesení poučení. Avšak tím, že dlužní úpis jest opatřen doložkou
schvalovací zemského výboru, nemůže tato okolnost přes to, že žalující banka snad nesprávný návod žalované obci dala, platnost obsahu
dlužního úpisu měniti a mohla by obec jen na zástupcích obce, kteří
nezákonné usnesení vyvolali, žádati náhradu. O d vol a c i s o u d žalobě vyhověl a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: Vytýkajíc nesprávné
právní posouzení věci obrací se odvoláni žalované proti názoru rozsudku, že, ač postup při svolání obecního výboru za účelem usnesení
o upsání válečné půjčky nebyl správným, přece je dlužní úpis platným,
protože byl schválen zemským výborem. Ač první část tohoto názoru
je stanovisku žalované obce vítána a jen druhá část se jí nezamlouvá,
nemůže odvolací soud aní s tou ani s onou částí souhlasiti. S názorem
odvolání možno tak dalece souhlasiti, že schválení nadřízeného úřadu
děje se z příčin a za účelem docela jiným, totiž u výkonu práva dozoru
nad hospodařením obce se svěřeným kmenovým jměním (§ 97 mor.
ob. zř.) a proto schválení takové nemŮže nahraditi původní neplatnost
usnesení obecního zastupitelstva. K důvodu rozsudku, pokud se mluví
o neplatnosti usnesení o válečné půjčce, a k vývodům odvolání žalované, pokud se rovněž obírají obšírným způsobem usnesením zastupitelstva o úpisu válečné půjčky, nutno znovu připomenouti, že zde padají zcela mimo rámec potřebných úvah, poněvadž válečná půjčka není
žalována, nýbrž jen zápůjčka komunální. zalovaná obec výslovně napadá názor, že dlužní listina sama mltže již konstituovati třeba bez platného usnesení práva a závazky, rozsudek prvního soudu nepřímo s tím
názorem souhlasí, háje pouze vyřízený již názor, že schválení zemského
výboru přivodilo konvalidaci. Pokud se však týče postupu při svolání
obecního výboru a jeho usnesení o zápůjčce jest to pro žalující banku,
jako třetí osobu bez významu. Dlužní úpis, pro nárok strany žalující
v tomto sporu jedině směrodatný, jest sepsán úplně za šetření všech
formálních náležitostí §u 52 mor. obec. zř. a bylo by proti všeobecné
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dobré víry, kdyby se třetí osobě ukládalo nebezpečí, že nezkoumala dále ještě, zda listina má svůj podklad v platném usnesení korporace. Bylo by to nejvýše povážlivé pro bezpečnost právního styku, ba
vedlo by to zcela jistě tak daleko, že by veškeren komunální úvěr úplně
přestal, poněvadž by se sotva kdo odvážil obci nebo jiné korporaci poskytnouti zápůjčku. Za právního názoru, že listina, mající všechny náležitosti, ještě nestačí k úplné bezpečnosti úvěrního ústavu, bylo by
třeba prozkoumati podrobně spisy obce, týkající se nejen platnosti
usnesení, nýbrž i správnosti postupu při svolání schlhe, zda byl pořad
schůze náležitě oznámen, zda byli všichni údové výboru pozváni, zda
nebyl ne právem pozván náhradník místo člena výboru, a podobných
jiných věcí, zabíhajících až do nemožnosti. Nutno tedy státi na stanovisku, jež vyhovuje zákonu (§ 52 odstavec prvý mor. obec. zř.), i praktické potřebě, že vůči třetím osobám postačí k založení práva závazků
řádná listina. V §u 41 mor. obec. zř. jsou uvedeny zvláštní podmínky,
za jejichž šetření se může obec platně usnésti, o usneseních pak'riiá
býti pořízen zápísník, jejž podepíše předseda, zapisovatel a dva členové
zastupitelstva a v němž má býti zjištěno, že po zákonu bylo dbáno formálních předpisů (řádného svolání výboru, schopnosti k usnášení, způ
sobu hlasování a pod.). Tak se také stalo v tomto případě. Takový protokol je však důkazem to no všeho a nemožno pozdě ji přícházeti s tvrzením, že nesouhlasí se zjištěním protokolu, protože tvrzení takové nemá nároku, by dodatečně, jako zde teprve po 5 letech, bral se na ně
zřetel. (Budw., č. 11.528, nál. ze dne 18. března 1898 čís. 6383, Budw.,
čís. 3538, nál. ze dne 18. května 1887, čís. 1415.). Spočívá-Ii snad usnesení skutečně na neplatném podkladě (rozsudek v důvodech to tvrdí,
ale proč, neuvádí), vidno z předpisu §u 59 mor. obec. zř., že následky
dotýkají se pouze poměru mezi obcí a dotyčnými činovníky. Tím se
však netřeba zabývati v tomto sporu. Ostatně žalovaná sama udává, že
tehdejší obecní zastupitelstvo sestávalo včetně starosty ze 30 členů a
z oběžníku a protokolu o sezení nevyplývá beze všeho oprávněnost námitek žalované strany o nesprávnosti při svolání a hlasování, nehledíc
k tomu, že nelze k němu, jak již podolčeno, po tak dlouhé době vůbec
přihližeti. Nelze také souhlasiti s názorem odvolání strany žalované, že
druhá schůze musí bezpodmínečně býti svolána na jin)' den. Postup, jehož bylO dbáno 31. května 1917, není zákonem (§ 41 odstavec druhý
mor. obecn. zř.) ani výslovně ani zřetelně vyloučen a v praxi se všeobecně zachovává, jen když bylo při současném svolání ihned výslovně
upozorněno na následky neschopnosti první schůze k usnášenÍ.
'
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
D II vod y:

V první řadě je uvážiti, zda mezi stranami došlo k platnému ,právnímu jednání, odůvodňujícímu žalobní nárok. Právem vytklo dovolání,
že odvolací soud posoudil v tomto směru věc nesprávně po právní
stránce, maje za to, že uvedenou okolnost je uvážiti pouze podle dluhopisu sepsaného za šetření formálních náležitostí §u 52 mor. obec. zř.,
aniž záleží na tom, zda listina ta měla svůj právní podklad v platném
usnesení korporace. Názor tento příčí se zákonu. Žalováno,je ze smlou-
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dne 31. května 1917, na kterouž poukazuje i dluhopis z 1. června 1917.
Z jednacího protokolu je patrno, že v této schůzi bylo jednáno u pří
tomnosti 16 členů výboru a jediného náhradníka, čímž nebylo dosaženo
počtu dvou třetin členů, nýbrž pouze polovice jich. Z pozvání ke schůzí
je patrno, že k jednáni o úpisu válečné půjčky, a s ním i o smlouvě o
spornou zápůjčku, ustanovenému na 31. květen, obesláni byli členové
zastupitelstva pouze jednou, a že druhé svolání, zákonem předepsané,
nahrazeno bylo doložkou o druhé schůzi nařízené současně na další půl
hodinu pro případ, že nesejdou se dvě třetiny členů. šlo tudíž o jediné
pozvání k první i druhé schůzi na týž den nařízené a byl v pozvání tom
jako předmět jednání uveden pouze úpis 6. válečné půjčky (Aufnahme
der VI. Kriegsanleihe), ne však jednáni o sporné zápůjčce. Tento postup, jejž procesní soud uznal nesprávným, odvolací soud však pokládá
za přípustný a v praxi všeobecně zachovávaný, přičí se zákonu, a vylučuje platnost usnesení obecního zastupitelstva. Předpisy obecního zří
zení jsou veřejnoprávními předpisy, jsou proto donucovacím právem,
jež je přesně vykládati a jež nezná výjimek, pokud nejsou uznány zákonem. Zemský výbor, jemuž tehdy záleželo na platných úpisech válečných půjček i na platnosti právních jednání s tím spojených, věděl
dobře, proč v oběžníku připoměl obcím zákonnou formu usnesení. Nezáleží na tom, že jednací protokol uvádí, že svolání stalo se pod sankcí
§u 41 obec. zř. V tomto směru netvoří protokol ien nezvratného důkazu,
jak odvolací soud mylně za to má, nýbrž je opraven podle §u 292 odstavec druhý c. ř. s. proti důkazem. Za to je protokolem tím prokázáno,
že při téže schůzi usnesena byla za přítomnosti méně než dvou třetin
členů zápůjčka, o kterou se opírá žalobní nárok, a kterou osvědčuje
dluhopis z 1. června 1917, aniž byli k poradě o ní členové po druhé
svoláni. Neprávem poukazuje odvolací soud na ohroženou bezpečnost
právní a porušení zá:sady dobré víry, jakož i na praktickou potřebu.
Tato poslední příčina není důvodem, by soudce mohl prostě přehléd
nouti zákonné předpisy dosud platné, a dobré víry jakož i právní bezbečnosti nemůže se dovolávati žalobkyně, jež svým oběžníkem, došlým
žalované obce týden před oním usnesením, dala podnět k nesprávnému
postupu, vyplývajícímu z obeslání. §u 59 obec. zř. nelze na tento pří
pad vůbec použiti, neboť, odpovídá-Ii starosta zc svého úředního jednání obci, není tím ještě řečeno, že stává se tím platným právní jednání,
osvědčené listinou jím podepsanou, není-Ii tu ostatních zákonných náležitostí. Nezáleželo proto ani na procesním úkonu opovězení rozepře,
jenž nemá vlivu na posouzení věcí po stránce hmotněprávní. Že ani
schvalovací doložkou zemského výboru nebyla napravena původní 1)0platnost dluhopisu, bylo odůvodněno správně odvolacím soudem. Dalších důkazů nebylo zapotřebí, ježto věc dala se posouditi bezpečně podle přiložených listin, jichž správnost i pravost byly výslo'vně uznány,
i podle skutkových zjištění nižších soudů. Dovolací soud vychází tudíž'
z přesvědčení, že pro nedostatek platného usnesení zastupitelstva žalované obce nedošlo vůbec ke smlouvě o zápůjčku, na níž založen je žalobní nárok, takže tomuto nedostává se prá\'ního základu. Vzhledem
k tomu není třeba jednati o dalších námitkách Droti žalobnímu nároku,
předpokládajících platnou smlouvu.
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Na movitou věc, náležející spoluvlastnicky vice osobám, nemuze
býti vedena exekuce podle předpisů §§ 249 a násl. ex. ř. pro pohledávku proti jednomu spoluvlastníku, nýbrž jedině. přípustnou jest tu
exekuce dle §u 331 ex. ř.
SpOluvlastník může k ochraně svého spoluvlastnického p~áva ?omáhati se žalobou dle §u 37 ex. ř. výroku, že exekuce na movItost lest
nepřípustna ohledně celé zabavené movitosti.
(Rozll. ze dne 30. října 1923, Rv II 593/23.\
Žalobě manželky o zrušení exekuce, vedené pro pohledávky proti
manželi na movité věci, náležející manželům sp~luvlast~lcky" p, r .~ ~
c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyh~vě! ohl~d~e polov!ce, na!ezejlcI
žalobkyni, o d vol a c í s o u d vyhovel zalobe I ohledne d~uhe P?lovice a uvedl mimo jiné v d ů vod ech: První s~udce prohlasIl pravoplatně exekuci nepřípustnou ohledně spoluvlastlll~ké P?I?vlce ~~ba.ve
ných věcí, náležející žalobkyni. Ježto se tu jedna o vec~ m?~lte, Jest
mobilární exekuce nepřípustna již následkem toho o~ledne ~ecI celyc~.
Neboť spoluvlastnictví poskytuje každému snnlumajlteh p;avo na v~~
celou a pozůstává povaha spoluvlastnictví p,rá,vě v tom, ,~e s:, nedeh
věc nýbrž pouze právo k věci. Z toho vycházl, ze v tom pnpade, kdyby
byl~ přípustnou mobilární exekuce proti spoluvlastníku, b~ s~ exekuc,e
současně vedla na věc, patřící jíné osobě, a že by se P.r0~1 teto o osobe,
proti které tu není exekučního titulu, postupovalo st:Jnym zpusob~m
jako proti dlužníku. Takovéto zasáhnutí do podst:,ty veel spoluvl~~tlllk,
který není dlužníkem, dle §u 366 obč. zák. trpel! n.~n;usI a,?,uze ,se
proti tomu brániti žalobou dle §u 37 ex. ř. VymáhajlcIn1U vent~h ~m
není odňata možnost, vésti exekuci na dlužníkovo spoluv:~stmctvl, Jezt~
se tu však jedná o majetkové ~rávo dl~ §u. 331, ex. r., mu~e postu~ova~1
pouze dle tohoto ustanovení zakona, lllkohv vsak ,exeku':l na movltosl!.
Z tohoto důvodu jest odvolací návrh ospravedlnen, k ce mu se pod~
týká, že odvolací soud jest opr~vn~n p.řih:ížeti, ~ nepřípustnosl! mobllární exekuce na spoluvlastnictvl, ackohv zalujlcl strana ho, ~euelatmla
ani v prvé aní v druhé stolici. Neboť jedná se tu ~ nut~~1 p:edpls~
hmotného práva a tyto nesmí zůstati nepovšimnuty alll v pnpa,de, kdyz .
strany se na ně neodvolávají. Jiné stanovIsko vedlo by k na,sledk~m
právně nemožným, soud vyšší stolice, ačkoliv rozsudek, prve stoh~e
dle jeho názoru právně jest neudržitelným, musel by ho prece ~otvrdl~1
a tím schváliti neprávo, protože odvolávající se strana neuplatlllla určI
tého nutícího ustanovení zákona.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Sluši přezkoumati, zda žalob ní žádost obstojí ve, př.íčině spoluvlastnictví žalobkyně k zabaveným předmětům; Odvo:acl. soud pravem tuto
rávní otázku zodpověděl kladně z toho duvodu, ze Jde o exekUCI podle
P
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§§ 249 a násl. ex. řádu na předměty, k nimž náleži dlužníku pouze
s~oluvlastnictví, a taková exekuc8 že jest nepřípustna. Dle §u 825 obč.
zak. spoluvla~tnictví zakládá pouze společenství. Tomu přísluší tak
rozuměti, že plné právo, právo jako celek, přísluší jedině všem spoluvlastníkům dohromady, kteří po této stránce tvoří do jisté míry jednu
osobnost, kdežto dílčí právo - »podíl« - že náleží každému jednotlivému spoluvlastníku (§ 361, 828 obč. zák.). Právo k celku mŮže vykonati jedině veškero st (soubor) všech spoluvlastníků (§ 828 obč. zák.).
Má-li býti zcizena celá věc, zcizení jest úplně neplatným, když mu stojí
v cestě překážka třeba jenom v příčině jediného podílu spoluvlastnic~éh?, a nelze považovati za zcizený takový díl, na který se nevztahuje
prekazka. Spoluvlastnictví podle tohoto záleží v tom, že nikoli věc, nýbrž
p;-ávo na věc rozděleno jest mezi více osob. Z toho plyne, že na movitou
:,ec Jako celek náležející do spoluvlastnictví více osobám, z nichž pouze
Je,dna .l~ko dlužník jest zavázána, nemůže býti vedena exekuce podle
predplsu §§ 249 a násl. ex. ř. pro pohledávku vůči jednomu spolu:,Iastníku, nýbrž že jedině přípustným druhem exekuce v tomto případě
lest ex~kuce podle §u 331 ex. ř., kterou zasaženo jest spoluvlastnictví
Jako pravo a to Jako takove samo pro sebe, a že věc samotná na kterou
se vztahuj",: právo povinného spoluvlastníka, přichází v ú~ahu podle
§~ 333 ex. r., teprve v řízení zpeněžovacím a to způsobem v tomto před
pISU uvedenym, Tomuto názoru svědčí také okolnost, že exekucí podle
§u ?49 e~, r. může býti nabyto zástavního práva pouze na předmětech
v z~Jemmm prot.oko!u seznam~naných, nikoli však na právu, jakým jest
take spolu,:l~stl1Ictvl ku mOVItostem. Ale také z toho plyne, že spoluvlastmk muze k ochraně svého spoluvlastnictví domáhati se žalobou
po~le §u ,37 e:, výroku, že mobilární exekuce jest nepřípustna ohledně
celych ,pr!,dmetu zabavených, byť i byl s to jenom aokázati, že mu
o~ledne t~cht? předmětů přísluší pouze spoluvlastnictví k určitému podllu., Po~evadz tato okolnost sama o sobě postačila k rozpoznání, že žalobnl n~rok J~st vPo právu, nebylo potřebí obírati se dalšími vývody
dovolaclml, nybrz slušelo bezdůvodnému dovolání upřítí úspěch.

!.

čís,

3101.

Je-Ii jisto, že jsou sice československé soudy příslušny aniž by však
vzhledem k různosti práva platného v historických zemích a na Slo~ensku ~yl určitý soud příslušným, nelze sice postupovati dle §u 31 .
J. n., ovsem ale dle §u 28 j. n.
(Rozh. ze dne 30. října 1923, Nd II 142/23.)
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl návrhu družstva M. v Brně by bvl
delegov~l; okresní soud Brno-město jako soud povolaný' k ro;hodnu'tí
o Jeho zadosh za povolení exekuce proti družstvu A. v Mukačevě na
základě nálezu rozhodčího soudu Plodinové bursy v Brně ze dne 2. října
1923 k, vydobytí vykonatelné pohledávky, ustanovil však dle §u 28 j. n.
okreslll soud Brno město jako soud místně příslušný, by o žádosti rozhodl.

D

ů

vod y:

:11

Není zde podmínek §u 31 j.n" za nichž by, byl<: lze vy~ov~ti na~rh~
na delegaci. Tento zákonný předpis J'ře;Jpo~la?a, ~e. vev vecI Jest vecn,;
a místně příslušným určitý soud, z nehoz ma ve~ bytl'pr!,ne~enanaynl;'
soud, který by jinak nemohlo ní rozhodnouti, nejsa ~nI v,ecne, ~m Imstne
příslnšným. Navrhovatel sám tvrdí, že ~ r5',zho,dnutr .o Jeho n,avlhu n~:
jsou dle platných zákonných ustanoveI1l pns:~sl1I an~ so~dove: Pro ne~
platí jurisdikční norma ze dne I, srpna 1895 CIS. 11,1 r. z~k. a.nIosoudov~
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi dle zákon~ych pr~dplsu, pro ne
závazných, pročež zamítnutí návrhu na ?e!egacl Jest ?~~vodn.eno, ~a
proti tomu bylo uváženo, že k rozhodoval11 o exekučl11 zado:s,tr, smeJ'Ující proti tuzemskému dlužníku na základě nálezu rozhodcI ho s,oudu
některé bursy na území Československé republIky Jest nepochybne povolán některý československý soud. Poněvadž ~ přípa;Jě, .o něj,ž tu J,de,
dle exekučního řádu ze dne 27. května 18gb ČIS. 79 r. zak. zavazneho
p,ú okresní soud Brno město není soud tento příslušným: a poněvadž
dle uherského exekučního řádu, směrodatného pro okresl1l soud v Mukačevě příslušnost jeho není odůvodněna, jest návrh. Posuz?va~ ~le
§u 28 j. n., jehož podmí~ky js.ou zde dány, a byl proto Jako mlst~e pnslušný soud k rozhodnutr o navrhu shora uvedenem urcen ok!esllI soud
město Brno. (Viz k tomu též vládní nařízení ze ?ne 5. ~etna 19} 9,
čís. 237 sb. z. a n. o vzájemném výkon.u e".ekučnIch trtulu povstalyc~
v čechách, na Moravě a ve Slezsku s Jedne, a na Slovensku s druhe
strany,)
čís. 3102,
Odstraněn! poškozujíclho výtoku močůvky ze sousedova hnojiště
lze se domáhati pořadem práva. Prosakování močůvky z vadného hnojistě není soused v ft b e c povinen snášeti a nepřichází tu v úvahu § 364,

odstavec druhý

!j I/

obč•. zák.

(Rozh. ze dne 31. října 1923, R I 930/23.)
Žalobci domáhali se v žalobě, by žalovaný soused byl uznán povinným 1. odstraniti pronikání v0;Jy ze osvé, držebnosti,~a dvůr žalobců
a 2. zameziti poškozování domu zalobcu vy tokem mocuvky z ~ozeI11ku
žalovaného. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e v onom smeru rozhodl o žalobě věcně, v druhém směru ji pro nepřípustnost pořadu práva
odmítl. Rekursu žalobců do odmítacího usneseni rek u r s n I s o u d
vyhověl a nařídil prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ro::,hodl o o~
mítnuté části žaloby, nepřihlížeje k použitému odmítacím.u ?uvodu. [),u~
vod y: K opodstatnění žalobního nároku uvedli žalobcI, ze oZ hno]lst,e
žalovaného vytéká občas močůvka směrem k domu ~alobc~ .a podel
něho teče dále k potoku, takže prostora před domem zal~bcu Jes! mo.~
čůvkou prosáklá a zdi i podlahy domu, tím, poškozeny; zal,obcI,záda]I
proto dle §u 364, odstavec druhý, obc. zak. odstranelll teto, za~a~y.
Zásah do majetku žalobců může býti buď nepřípustné bezprostredlll pnvádění, nebo mMe se jednati o vzdálenější působení, jež s ohledem
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na škody povstalé v prostoru před domem a v domě samém překročuje
dle mistních poměrů obvyklou míru a zasahuje škodlivě v použiváni
domu žalobci. Nejde tu tedy o sváděni neb obranu proti vodám veřejným
nebo soukromým (§ 75 českého vodniho zákona), nýbrž o obranu proti
tomu, že močůvka vytéká z hnojiště žalovaného, pokud prosakuje prostorem před domem žalobců a poškozuje zdi a podlahy domu žalobců,
což neni záležitosti veřejného zájmu, nýbrž jde o věc čistě soukromoprávní mezi sousedy.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Dovolací stížnosti nelze přiznati oprávněnosti. Onou části žaloby,
klera dosud právoplatně vyřizena nebyla, domáhají se žalobci toho
by žoalovaný ~dstranil šk?dlivé působení svého hnojíště na dům ža~
lobcu. Nejedna se tedy vubec o to, co občanský zákon v §u 364 odstavec druhý příklad ma prohlašuje za tak zvanou nepřímou immissi,
neboť prosakováni močůvky z hnojiště nenáležitě umístněného a nezab~zpečeného není soused v ů b e c povinen snášeti; tato nepřístojnost
n;nalc7í k oněm obtěžováním, o nichž jedná § 364 odstavec druhý obč.
zak., nýbrž zakládá právně nepřípustný zásah do právni oblasti soused,:>. jedn~ní protiprávné, které vlastnika hnojiště zavazuje k nápravě
a pn padne k náhradě způsobené· škody. Právě proto obsahuje také
s!avební řád p~~ k:ál?vst,:í České (zákon ze dne 8. ledna 1889) v §§ 31
Čl~. 2 a .80 zvl.~~t:ll predplsy o tom, kde a Jak umistněna a zabezpečena
bY~1 maj.l h~Ojlste a, kdo ~ěchto předpisů nešetří, a takto cizí majetek
po~kozuJe, Jest z toho prav a nahradí škodu takto na cizím majetku
zpusobenou. Z toho plyne, že tu jde o poměr ryze soukromoprávní a že
tato spo.má věc pat.~~ ?a p~řad, prá~a (§ 1338 obč. zák.), při čem nelOz~?,d~je,. zda hnojlste umlstneno jest na nemovitém statku vlastníka
hnOjl~te" Cl na P?zem~u jen~u za tím účelem propůjčeném osobou třetí,
nebot lIm s,e ~akonne pOvmnosti vlastníka hnojiště nijak neztenčují.
Rozh?d~je, ze jde o výtok z hnojiště žalovaného, na který se říšský
vodl1l zakon ze dne 30. května 1869 čís. 93 ř. zák. přirozeně nevztahuje.
čís.

3103.

Pr~ .podstatné vady dodaného dila může objednatel od smlouvy
ustO~PIt. bez ohledu na to, zda vady byly odstranitelné či neodstranit~lne. Byl~-~i dílo při předběžné zkoušce zhotoviteli vráceno, by dodal
d~o ~á~~e, Jest obJ~dnatel oprávněn od smlouvy ustoupiti, vykazuje-ft
dtlo 1 pn napotomOlm předání podstatné vady.
(Rozh. ze dne 31. října 1923, Rv I 277/23.)
. Proti ža~obě ,o, zapravení úplaty za dodaný jeřáb namítl žalovaný
obJednat~~ ,z~ Jerab mu ,byl dodán opozděně a že má podstatné vady.
O? a n 10Z S 1 S o u d y zalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto
d II vod u: Ve věci samé jde jedině o to, zda byla žalovaná oprávněna

ustoupiti od smlouvy, která svou pO,d,~atou jest ~111louvou ? ctil?: Prvý
soud zjistil, že žalujicí byla s plnenllll v p!,?dlem, nedo~av?l Jer~bu ve
lhůtě udělené dodatnč dopisem ze dne 16. nJna 1920. Pravmho nahledu,
kter/ soud procesni z této skutečnosti od~ozuj~, .že žaloval!á byla opráv.něna od smlouvy ustoupiti pro opozděne pInem, .0~V?laCI so~d ?e~dlh,
hledě k tomu, že, jak sám napadený rozsudek uvad~. zalov~na, ac zalujíci počala s dodáváním 29. října 1920, p!l~LÍstrla !n "kousk~ a ,opravy
vad, zjištěných při dvou př,ed,ešlých z!w,usk:C',ch, c~z prec;e svedčl ~omu,
že žalovaná z fakta opozdeneho dodam jerabu. dus ledku v, p~~v,d: nevyvozovala. Jest tedy toto faktul1l rázu podřadneho a vlastnI tezlstc !1 ro
rozhodnutí otázky, zda oprávněna byla žalovana od sl;,louvy ;rstoupltI,
spočivá v tom, zda žalující dodala žalované dílo upotrebltelnc 31h mc.
A v tomto směru ze zjištěných skutkových okolností nepochyb ne plyne,
že sporný jeřáb, byť i při zkoušce ze dne 20. dubna 1921 co ,do nosn~str
vyhovoval v mechanické části, t. j. ve zdvihacím zařízenl a brzdach
nevyhovo~al a to tak, že v této č~~ti jest. nellpotřebit~lnj!",. kter~žto
vlastnost vyplývá právě z nedostacltelnosh mechamc,ke. cash, c.o", za
podstatnou vadu jeřábu pokládati dlužno. Tato neupotrehltelnost Jerab~
dle jasného znění §u 1167 obč. zák. opravňoval~ Ž<llo:,anoll. k o;lsto:,pem
od smlouvy, což žalovaná, jak soud procesm zJIshl, neJe;, ustn.e one
20. dubna 1921, nýbrž i dopisem ze dne,25 .. dll~?a 192,1 zaluJ.'cl pr?~
hlásila. Náhledu žalující, že žalovana mela Jl pn druhe zkousce oatI
přiměřenou lhůtu k odstranění vad s prohláš~nín:: ~e od smlouv~ ustou!1 1,
nebudou-li vady ve lhůtě té odstraněny, pns,:e?cllI, ne~ze ~, ~vaze; ze
žalovaná, dopustivši opravu vad jeřábu, umoz?'.la hm zalujlel spravn~
plnění smlouvy a nemŮže proto tím zbavena byh. prava, Jl dle §u ll? I
obč. zák. příslušejícího, totiž možnostr, usto~plh od sml?uvy, t? tlln
méně, ježto žalující po odstranění vad vl,,:stne !epr:,e plmla, takze teprve po té žalovaná svá práva dle §u 1167 obc. zak. vykonah, m?hla,
a že z tohoto zákonného ustanovení nikterak odvozovatI nelze, ze zalovaná povinna byla, opětovné opravy díl,a při~ustiti. Nev~hovuje~1i dílo
ani po provedení oprav, může ten, kdo dllo objednal, zde zalovana, beze
vší pochyby od smlouvy ustoupiti i když k opravám dí:: svohla, nebo;
nelze spravedlivě požadovati na strane, dllo obJednavsl, by Je, 1 kdyz
po provedení oprav jest neupotřebitelným, pon~chatJ Sl 1l1usela. Vzhl~
dem k tomu padají veškeré vývody, které žalUjící odvllzuJe z toho, ze
prý žalovaná provedla volbu tím, že zvolila opravu díla a proto ,od
smlouvy ustoupiti nemůže. Žalovaná, ustoupivši od smlouvy za ~any.ch
okolností, vykonala tím jen právo jí příslušející dle §u 1167 obc. zak.
Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vod y:

Nesprávné právní posouzení věci o~volacim, s?udem ,~patřuj: dovolání v řešení právní otázky, zda byla zalovana fuma pn zko~sce dne
20. dubna 1921 oprávněna, ustoupiti od smlouvy pro vadnost dlla, a ~da
tohoto oprávnění také v čas použila. Oba nižší soudy sp,rávně ;,ys?hly
právní povahu smlouvy, jako smlouvy o dílo (§ 1165 a nas!. obc; z.ak.),
neboť šlo tu o zhotovení a o dodání jeřábu pro lomy žalovane fIrmy,
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individualisovaného zvláštnimi potřebami lomu a k určitému účelu zhotoveného. Jest tedy onu spornou právní otázku posuzovati dle ustanovení §u 1167 obč. zák., které přiznává objednateli dila oprávnění k jednostrannému zrušení smlouvy, má-li dodané dilo tak podstatné vady,
jež je činí neupotřebitelným, nebo, příčí-li se podstatné vady výslovné
smluvní podmínce. Dle skutkových zjištění prvého soudu, odvolacím
soudem dle §u 498 c. ř. s. převzatých a spisům 'ldpovídajících, jimiž
také dovolací soud jest vázán (§§ 272, 498 a 513 c. ř. s.),nedodala žalující firma objednaného jeřábu v původní lhůtě a byla jí dodací lhůta
vícekráte prodloužena, zejména dopisem ze dne 16. října 1920 do konce
října 1920 a ještě po té poskytla žalovaná žalující firmě další, časově
nevymezenou lhůtu k řádnému provedení stroje, když při dvou před
běžných zkouškách se objevilo, že jeřáb nevyhovuje účeli, pro který byl
objednán. Dnem 20. dubna 1921 měl býti jeřáb předán a za tím účelem
provedena odborná jeho zkouška technickými znalci a nížší soudy zjistily, že při této zkoušce jeřáb ve své mechanické části vykazoval podstatné vady, které jej v tomto stavu činily neupotřebitelným. Za tohoto
skutkového stavu věci jest přisvědčíti právnímu názoru nižších stolic,
že žalovaná byla oprávněna dne 20. dubna 1921 od smlouvy jednostranně ust~upiti p;o zjištěné podstatné vady jeřábu, činící jej pro její
lom neupot:e?ltel?ym, nebof ustanovení §u 1167 obl'. zák. vyhražuje
toto opr~vnel1l obje~nateh dlla, nehledíc k tomu, zda jde o vady odstral11telne Cl :reodstral11telné. Rozhodla-Ii se žalovaná pro toto své právo,
nebyla ovsem povlllna, dilo· převzíti a dodateli určiti přiměřenou lhůtu
k jeho opravě. s .výhradou, že, nebude-Ii oprava ve lhůtě provedena, ji odmltne. Dovolanl buduje své vývody, hájící tento náhled, na mylném před
p~kladu, ž; žal.ovan,á firma převzala jeřáb, koncem řijna 1920 po část
kach dodavany, a ze, žalobkyni poskytla při předběžných zkouškách
stroje po dvakrate Ihuty k odstranění vad, že však při druhém zkoušení
je,ř~bu neprohlá~i1a, že, nebudou-Ii opravy ve lhůtě provedeny, jich nep:I1'ne. ža!ovana frnna však při předběžných dvou zkouškách stroje nepnj~la, lezt? nevyhovoval účeli, pro nějž byl objednán aniž ujednala,
kt~re a lake opravy mají se na jeřábu provésti, nýbrž ponechala žaluIICI. !lrme, by str~l doko?ale zhotovila a později v řádném stavu, smlouvě
a uceh vyhOVUj1Cllll, predala, nevymezujíc ani přesné lhůty k tomuto
dodatnému splnění smlouvy (čl. 356 obch. zák.). Nešlo tu tedy vůbec
o ,smluvenou opravu vad stroje ve smyslu §u 1167 druhé věty obč. zák.,
nybrz je.ll o prodlo.užení dodatné lhůty ku splnění smlouvy dodáním
bezvadneho stroje, jak správně vystihl soud odvolací a nevzdala se žalo.v~ná ,s~ého práva, .od smlouvy později ustoupiti, b~de~li stroj při pře
dam jesk vykazovalI podstatné vady, činicí jej pro ni neupotřebitelným. '
Poskytla-Ii však žalovaná Hrmě žalující bez omezení lhůtu ku dohoto- .
vení a zdokonalení jeřábu a žalobkyně dne 20. dubna 1921 stroj jako
hotový a ku předáni způsobilý ve výkonnosti jeho předvedla což i dovolhí přiP?uští, šl? tu teprve o skutečné plnění smlouvy se 'strany žalobkYr:e a zalovana fIrma měla možnost a byla oprávněnou, by up lat111la, pn tomto, předávání stroje své právo na zrušení smlouvy, když
plnene dIlo melo vady ve smyslu prvé věty §u 1167 obl'. zák. Že jeřáb
dne 20. dubna 1921 měl podstatné vady, které jej činily v jeho mech a-
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nické části pro lom žalované neupotřebitelným, zjistily oba nižší soudy
jako okolnost skutkovou, na základě provede~ýc~ průvodů. Nej.d,e, t~
tedy o právní posouzení odvolacího soudu, )1ybr~ o skutkov~ z]lstem
spisům odpovídající, jímž dovolací soud Jest vaza;" a brDjem, dovolatelky proti němu není vůbec přípustným (~ 503 c. 1'.
pr?če.z musely.
zůstati její dovolací vývody v tomto smer~ nepovslmnutynu. Bylo-II
však také nižšími soudy zjištěno, že žalovana fIrma hned dne 20. dubna
1921 ústně prohlásila před zástupci žalobkyně, že od sm!?uvy ust~puje
a že mimo to dopisem ze dne 25. dubna 1921 zalobkym radne ?Zl2~mt!a
své odstoupení od smlouvy, žádajíc vrácení předem z~placene castky
na kupní cenu 13.500 Kč, byla těmito projevy žalovane fIrmy sn~louva
platně po rozumu §u 1167 prvé věty obč. zák. zrušen,: a odvolacl. S?U?
správně posoudil věc, potvrdiv rozsudek prvé stohce, zalobu zamltaj1cl.

::l,

čís.

3104.

V zaručení že automobilový plášť vydrží jízdU nejméně 9.000 km,
spatřovati prodloužení lhůty pro správu jen tehdy, nemohl:1i,k~pitel
při normálním používání automobilu ujeti trať 9,000 km v 6 meslclch.

lze

(eozh. ze dne 31. října 1923, Rv I 7',,2/23.)

žalobce koupil od žalované firmy tři automobilové pláště, jež mu
byly dodány dne 23. července, 26. září a 30. září ,1921: žalovaná se"zaručila žalobci, že pláště vydrží jízdu 9.00,0 km;. lezto vsa!, p;askly: dnve,
domáhala se žalobkyně dne 8. června 1922, vrac:,,:' pomerne častl. kupm
ceny. O b a niž š í s o u d y žalobu zamltly, jezto nebyla podana ve
lhůtě §11 933 obč. zák.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

I
I,
"

II

I'
II
I'I

,

Důvody:

Dovolání uplatňuje toliko dovolací důvod nesprávné!lO posouzení
věci po stránce právní dle §u 503 čís. 4. c. ř; S., leč, ~epravem. U stanovení §u 932 a 933 obl'. zák. neobsahuJ! prava nutrclho a mohou tedy
býti změněna dohodou stran, kterou pak strany,isou ovš.em. vá;ány tak,
že jednostranný odstup není dovolen. Odvolacl s~ud .~j1,strl, ze str~ny
ujednaly že nevydrží-Ii plášť jízdu 9.000 km, bude zalujIcl strana opravně na, žádati plášť náhradní a zaplatiti o zaň čás!ku, kt;rá s~ rovná p?měru 9.000 km k počtu ujetých kilometru a dosp,e1 na .zakl~de !oho!? Zj'~
štění k závěru docela správnému, že žalobkyne ne,,:' 0J',ravnen~ z~,dat~
správu jiného druhu, než ujednala, to jest, že, nemuze, zadatr pnmeren;
snížení kupní ceny po rozumu §u 932 obě. zak.,. Jak zal obou svou Č1l11:
žalující firma, která od námitky, že žal?~ana fIrma !edn,~la ~bmysln;
ve smyslu čl. 350 obch. zák., upusti!a)lz ':.. odv.olac~m, nzem a letera
v dovolacím řízení již na tom netrva, ze pn dOjednam smlo~vt byla
uvedena v omyl (§ 871 obč. zák.) a že zaručená vlastnost pla~ťu ?yl~
podmínkou smlouvy (§ 901 obč. zák.), napadá shora, u~edenJ pravm
závěr odvolacího soudu s poukazem na bezelstnost a duveru pn obcho-
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dování,)íž by se příčilo, kdyby měla býti vázána na ono dojednání i
tento~rate, když náhradní pláště jsou právě tak vadné, jako pláště pítvodne dodané, neboť by tím nastal nekonečný řetěz takovéhoto vymě
~?vání plášťů. Leč s tím musela žalující firma dle učiněné dohody pocltalI a nelze jí proto přisvědčití, že ji ona dohoda již neváže a že jest
naopak oprávněna, domáhati se toho, by jí byl vrácen přeplatek kupní
ceny. Leč, i kdyby dovolatelka měla pravdu, by to na věci ničeho nezměnilo, neboť nižší soudy nezjistily, že lhůta pro správu byl a p r od I o uže II a a zejména tak neučinil ani odvolaci soud, jenž toliko v dů
vodech rozsudku uvádí, že možno souhlasiti s odvolatelkou v tom. že
v za:uč~ni, ,že plášť vydrži jízdu nejméně 9.000 km, lze spatřovati prodlouZ':TII lhuty 'pro sp~ávu na dobu tam uvedenou, a v š a k jen v p ř ipad e, J e - I I spr a v n Ý m, že při normálnim použivániauta dovoI~telka v době 6 ,měsíců trať 9.000 km ujeti nemohla. Otázka správnosti
teto okolnoslI zustala však otevřena, jelikož odvolací soud se svého
prá,vního stanoviska tohoto zjištění nepotřeboval, a náprava v tomto
smeru nebyla by ani možnou, jelikož žalující strana kusost odvolaciho
řízení v dovolání nevytýká a příslušného návrhu na zrušení napadeného
rozsudku nečiní. Pakliže však lhůta pro správu dohodou stran prodloužena nebyla, platí lhůta zákonná, tedy šestiměsíčni, která, jak nesporno
v den podáni žaloby již prošla. Byla tedy žaloba ze správy zamítnut~
erá~e';1, ~echť již ujed~,ání:n, ~j!štěným ~dvolacím soudem, bylo uplatnova~1 naroku na pnmerene smzem kupnI ceny vyloučeno, jak tvrdí odvolaCI soud nebo ne, jak tvrdí dovolatelka.
Čís.

3105.

Dalo-Ii ministerstvo veřejných prací poukaz k dodání petroleje, jednalo se o výkon práva výsostného, nikoliv o objednávku.
(Rozh. ze dne 31. října 1923, Rv I 881/23.)
žalující společnost dodala k poukazu ministerstva veřejných praci
ze dne 29. prosince 1920 okresní politické správě v D. 90 sudů petroleje. žalobu na erár o zaplacení kupní ceny o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Objednávku ministerstva veřejných prací dovozuje žalobkyně z jeho přípisu ze dIie 29. prosince 1920, ale z obsahu přípisu toho plyne, že ministerstvo sdělilo žalobkyni, že na základě dovozního povolení přiděluje dovezený petrolej
třem okresním politickým správám, z nich také okresní politické správě.·
v p. pIe nařízení ze dne 11. prosince 1916, čís. 411 ř. zák. byla petrole]ova ustředna zmocněna výrobcům výrobků z minerálních olejů jakož
i obchodníkům, zabývajícim se prodejem petroleje, udělovati příkazy
a pokyny o dodávce petroleje a o prodeji petroleje prodavačům z druhé
ruky, se zvláštním schválením ministerstva obchodu může petrolejová
ústředna udělovati příkazy k dodávce petroleje i jiným držiteliim a
usc~ovateICI~; opatření, jichž je snad třeba, by se zajistilo plnění pří
kazu Petrolejové ústředny, v § 1 a 2 zmíněných (provedení rozvrhu petroleje v tuzemsku přiměřeně k potřebě), učiní politický úřad prvé sto-

lice na základě nařízení ministerstvem obchodu; rovněž nucené provedení takových přikazů děje se prostřednictvim politického úřadu prvé
stolice ~u základě nařízení ministerstva obchodu (§ 6). Dle nařízení
c. k. místodržitele pro království České ze dne 24. února 1917 čís .. 18
zemsk. zák. vydaného na základě nařízení minis!erstva. obchodu, JS~u
velkoobchodníci povinni, oznamovati každ?u do;;lou za~llk~ p~!rol:]e
bez ohledu na to, odkud byl petrolej odebran, onem l',ohtlckrrr: urad~~
okresním, do jichž okresu maji zásilku d?d~:i dle p:IKa~u, ]e]z vyda;ra
petrolejová ústředna podle §u 6 min. nar. CIS. 411 r. zak. (§ 4), dale
jsou dle téhož §u 4 velkoobchodníci povinni, odeslání ~aždé zá~i1ky 'petroleje maloobchodnikům.. oznamovati onomu ,okreslllmu pohtrcke,mu
úřadu od něhož dostali pnkaz, aby dodah dotycnemu maloobchodnrku.
úle I;ařízeni Národního výboru ze dne 7. listopadu 1918 čís. 26 sb. z.
a n. přešlo hospodařeni s minerálními ol~ji ~ výrobky z mchJbe~zIl1em,
petrolejem atd;) v době přechodní na spravI1l kOI~lsI,a dl~ ?a;lzem ,ze dne
ll. ledna 1919, čis. 25 sb. z. a n. přešlo hospodarelll zmlllenyml vyrobky
výhradně na ministerstvo veřejných prací, kteréž dle §u 3 rozhodovalo
o povolení přídělu i pro všeobecné potře?y. Na~izení čis. 411 z roku
1916 nečiní rozdílu mezi petrole]em k osvetlovam nebo petrole]e,m k JIným účelům a dle téhož nařízení týkala se závěra petrole]e take ,z~s~b
u obchodniků, zabývajicích se jeho prode],:m. VytknoutI Jest jeste" z.e
žalobkyně nyní teprve v odvoláni tvr?í, ~e slo O petr?le] k ,o~vetlovalll,
tvrdí tedy novou skutečnost. Uvedene predplsy o pozado~anI p;tr~le]e
vydány byly v zájmu veřejném, v z~jmu obyv.atelstva a, stat~. Statn,1 orgány: ministerstvo veřejných pracI I ~~resm, pohlicka splava Jeanal~
ja'co orgánové státní ve výkonu verejnopravm funkc~:. Peholej,ova
ústředna dle §u 6 nař. čís. 411 ř. zák. z roku 1916, pozdeJ! ~Ill}stel~t,:o
veřejných prací (čis. 25 sb, z. a n. z roku 1919) byly opr~vneny udelovati příkazy a pokyny o dodávce petrole]e a o prodeJI jeho prodavačum z druhé ruky. Nebylo tedy potřebí žádosti se strany dodavatel~
neb odběratele. že veškerý petrolej prodán ~eby'I,. nez~vIl~,rI~ okresn!
politická správa v D., jak prvý soud bezv~lhle zjl strl, nY,brz zalo~k~ne
sama požadujíc ceny, za něž petrolej odbytr ?ebylo mozno. T,ake, pk
z dalŠích prvým soudem zjištěných skutečno str plyne, vyrozn111en~ byla
žalujicí firma Drem S., že petrolej dodán byl hrme B. ne? S., .ktere prevzaly rozdělování petroleje. Z toho, co uvede~o, plyne" ze nej~dnalo, se
o cbjednávku se strany žalovaného eráru, nybrz .o, vykon yyso~tn:ho
jeho práva na základě platných ~ákol:ných, předpISU. Z, duvodu tec,h
hení žalovaná strana povinna, plmtr narok zalobou upla!n?vany a .oplrající se ~ důvod soukromoprávní, totiž o smlouvu o dodam pehole]e.

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Uplatňujic důvod podle čís. 4 §u 503 c. ř. s., napadá dovolate!ka
názor odvolacího rozsudku, že v tomto případě jde o výkon, vý~~~tneho
práva státu a nikoli o soukromoprávní poměr. Dovola!elka prehIJ:? ustanoveni §u 6, ministerského nařízení ze dne ll. prosJ~c~ ;916 CIS; 411
ř. zák., tvrdíc, že podle jejího názoru mlTIIsterstvo verejnych pracI do-
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]lisem ze dne 29. prosince 1920 o b j e cl n a 1 o u ní petrolej pro okresní.
pohllckou správu v D. Napadený rozsudek dovodil správně, že šlo
': !omto případě o výkon práva ministerstvu veřejných prací pří slušejlclho, udělovati příkazy a pokyny o dodávkách petroleje, tedy nikoli
o soukromoprávni objednávku státu, nýbrž o veřejnoprávní funkci státních orgánů. Dovolací soud poukazuje v t~to příčině na správné, věci
i zákonu vyhovující důvody napadeného rozsudku, jím sdílené.
čís.

3106.

Bylo-Ii umluveno plnění ve prospěch třetí osoby (§ 881 obč. zák.),
jíž v době úmluvy tu ještě nebylo, dlužno ji aspoň co do podstatných

náležitosti

přesně určiti.

(Rozll. ze dne 31. října 1923, Rv I 968/23.)
Po předběžném vyjednávání dohodly se strany dne 6. dubna 1921
na tom, že zřídí společnost k využitkování patentu vynalezeného žalovaným a výsledek jednání toho sepsán byl ve smlouvu písemnou z téhož
dne, dle níž žalovaný přenechává zužitkování svého říšsko-německého
patentu čís. 330.340 a případných dodatných patentll, které s patentem
oním souvisejí, společnosti, která bude zřízena a jejíž kapitál žalobce
~patří, že patenty budou dány žalovaným do společnosti jako podíl, a
ze poměr společnosti ku hodnotě podílu žalovaného určuje se 100:25.
žalobce zřídil po té se stěpánem W-em veřejnou společnost a domáhal
~e na žalovaném, by dle smlouvy ze dne 6. dubna 1921 přenechal zužitkování svého říšsko-německého patentu čís. 330.340 a případných
dodatných patentů s ním spojených společnosti, kterou žalobce společně
se štěpánem W -em zřídil a kapitálem opatřil, a, by patenty vnesl do
společnosti té jako podíl, rovnající se ve své ceně ke kapitálu společ
nostnímu 25: 100. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů: Smlouva ze dne 6. dubna 1921, jež je základem právního poměru mezi stranami a jejíž obsah je nesporným, posuzována s hlediska právního, má tvářnost dvojí: pokud odpůrce slíbil
odvolateli, že přenechá využitkování svého patentu společnosti, kterou
měl tento (odvolatel) založiti, jest smlouvou ve prospěch osoby třetí
po rozumu ustanovení §u 881 obč. zák. (ve znění III. novely), pokud
pak šlo o to, by se odpůrce stal členem společnosti a přinesl do ní jako.
vklad svůj patent, je to smlouva předběžná dle ustanovení §u 936 obč.
zák. Obě tyto části smlouvy tvoří ovšem jeden celek a dlužno proto na
ně také tak pohlížeti. K platnosti smlouvy dle §u 881 obč. zák. nelze'·
ovšem požadovati, by osoba třetí, v jejíž prospěch byl slib učiněn, byla
tu již v době smlouvy, poněv8dž jí však dle okolností přísluší přímý
nárok ze smlouvy proti slibující straně, je třeba, by byla dostatečně
označena. To je všeobecným požadavkem každé smlouvy. Této náležitosti smlouva, jak bude bliže uvedeno, nemá a nemůže proto již z tohoto důvodu obstáti. Smlouva ta nemůže však obstáti ani s hlediska
ustanovení §u 936 obč. zák. Podle tohoto ustanovení jsou strany, ujednají-Ii, že chtějí smlouvu teprve budoucně učiniti, vázány jen tehdy,

1'yl-li určen I čas, kdy má býti smlouva uzavřena, i podstatné kusy
smlouvy. V případě tomto nebyla urČena doba, do které má odpůrce
smlouvu společenskou uzavříti a také nebyly ujednány podstatné náležitosti smlouvy společenské a sluší v tomto směru především vytknouti,
že nebylo umluveno ani, jaká to má býti společnost, kteruh měl odvolatel založiti a do níž měl odpůrce jako společník vstoupiti (zda společ
nost veřejná dle čl. 85 obch. zák., či občanská dle §u 1175 obč. zák. či
konečně společnost s ručením obmezeným ve smyslu zákona ze dne 6.
března 1906 čís. 58 ř. zák.), ani, kdo vše má býti členem společnosti,
nad to však, vyjímajíc odpůrce, jenž měl do společnosti přinésti jako
vklad svůj patent, nebyla výše vkladů jednotlivých společníků ani
určena, ač to zákon ke smlouvě společenské žádá (čl. 91 obch. zák.,
§§ 1178, 1182 a 1183 obč. zák. a § 53 zák. z 6. března 1906 čís. 58
ř. zák.) Odvolár.í jest ovšem na stanovisku, že předpisu §u 1178 obč.
zák. bylo vyhověno tím, že byl stanoven poměr kapitálu, který měl opatřiti pro společnost odvolatel, k hodnotě patentu, který měl přinésti do
společnosti odpůrce. Než s náhledem tím nelze souhlasiti, poněvadž odporuje předpisu §u 11780bč. zák., který vzhledem k tomu, že společ
nost byla založena dle odvolatele samého jako společnost ve smyslu
obč. zákoníka, přichází pro právní poměr stran jedině v úvahu. Rovněž
nemůže obstáti další výtka, že odpůrce, ničeho si nevyhradiv, ponechal
odvolateli, by založil společnost dle své úvahy a svého názoru, neboť
u každé společnosti hraje právě osobní otázka největší úlohu a nelze
míti za to, že by odpůrce, jenž jako majitel patentu měl pochopitelně na
věci l.. jvětší zájem, chtěl v tomto ohledu ~onechati odvolateli úplně
volnou ruku.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Právním základem žalobním je smlouva dle §u 881 obč. zák., podle
kteréhožto předpisu, dal-Ii si někdo přislíbiti plnění ve prospěch třetí
osoby, může žádati, by třetí osobě bylo plněno. »Třetí osobou«, které
žalovaný postupuje zužitkování svého říšsko-německého patentu byla,
jak je zjištěno, »společnost, kterou má založiti a jí kapitál poskytnouti
dovolatel« a do této společnosti vnáší žalovaný řečený patent případně
s doda1nými patenty jako appor!. Vzhledem k žalobní žádosti, domáhající se smluvního plnění »společnosti, kterou žalobce společně se ště
pánem W-em v H. zřídil a kapitálem opatřil,« sluší nejprve uvážiti, zda
jest žalobce k této žalobě aktivně legitimován, žaluje pouze vlastním·
jménem a nikoli jménem společnosti podle jeho mínění smluvně utvořené. Dovolatel se opírá O předpis §u 881 obč. zák., leč tento předpis
nevytvořil jednotného institutu právního, nýbrž jest pouze theoretickou
abstrakcí z případů jinak třeba ničeho společného nemajících, leda že
při těchto smlouvách vzniká za nějakých a jakýchkoliv předpokladů
s a m o s t a t n é oprávnění třetích osob. Proto musí podle §u 881 odstavec druhý obč. zák. otázka, zdali a kdy vzniká právo třetí osoby,
býti posuzována podle ujednání a podle povahy i ·účelu smlouvy. Byť
i zákon nepravil v §u 881 odstavec druhý obč. zák., že sejde jenom na
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stran, přece jen dlužno při výkladu smlouvy (slova »podle ujednání«) a při vykládacím pravidlu §u 914 obč. zák. vtíti zřetel na smluvně projevenou vůli a sporné smlouvě nemá býti tak rozuměno, by to neodporovalo zvyklostem poctivého styku. Ze sporné smlouvy vyplývá,
že dovolatel měl na smlouvě hospodářský zájem, neboť se zavázal společnost jako »třeli osobu« svým vlastním a po případě cizím kapitálem
vyvolati do života; vystupuje tedy dovolatel ve sporné smlouvě ve dvojí
úloze, jednak jako příjemce závazného slibu žalovaného, jednak jako
účastník, interesovaný kapitálem ke společnosti, kterou měl smluvně
vytvořiti. Za tohoto stavu nelze bráti v pochybnost jeho aktivní legitimaci k žalobnímu žádání. Jiná však jest otázka, zdali sporná smlouva
vzešla po právu a obstojí jako celek, zdali právní osobnost onoho tře
tího, která, jak je zjištěno, v době uzavření smlouvy ještě neexistovala,
byla pro budoucnost tak bezpečně a spolehlivě určena, že není nejistoty,
jaká právní osobnost má se státi ze sporné smlouvy, v její prospěch
učiněné, nositelem smluvních práv. Není ovšem potřebí, by ona třetí,
totiž společnost, tu byla již v době, kdy byla uzavřena smlouva, nelze
však upustiti od toho, když sporná smlouva tvoří celek a ustanovení
o onom třetím jest její podstatnou součástí, že mezi stranami musila
býti právní osobnost společnosti tak bezpečně ujednána, by v této pří
čině nebylo nejmenších pochybností. Vždyť se žaloba domáhá plnění
ve prospěch »společnosti, kterou společně se štěpánem W -em v H. zří
dil a kapitálem opatřil«; musí tedy býti po právní stránce úplně jisto,
že tato v žalobním žádání uvedená společnost je totožna s takovou společnosti, jakou měly strany na mysli a jakou zříditi mezi sebou sku~
tečně ujednaly. To všecko odvolací rozsudek zcela správně postřehl a
také obsažně dovodil, že nebylo umluveno ani, jaká to má býti společ
nost, kterou měl dovolatel založiti a do níž měl žalovaný vstoupiti jako
společník, ani kdo má býti členem společnosti, že také, vyjma žalovaného, jehož apport byl ujed.nán, nebyla výše vkladú jednotlivých společníků ani určena, ač toho zákon žádá, má-Ii společenská smlouva vzejíti.
Tvrdí-li dovolatel, že založil společnost podle §u 1175 obč. zák., pře
hlíží, že není ve zjištěních napadeného rozsudku opory pro tvrzení, že
byl mezi stranami smluven tento právní útvar společnosti; ale, i kdyby
to bylo lze předpokládati, že nebyly smluveny podstatné kusy společen
ské smlouvy. šlo o smlouvu podle §u 881 obč. zák., jejíž podstatou jest
za daného stavu věcí osobnost onoho třetího; té však nebylo v době
uzavření smlouvy a pro budoucnost nebyla její osobnost určitelně·
smluvena. Tato úplná neurčitelnost svolení smluvního zabránila, že podle §u 869 obč. zák. platná smlouva z jednání sporných stran vůbec.
nevzešla. Otázkou, zda by nebylo nutno, posuzovati spornou smlouvu'
jako předběžnou s hlediska §u 936 obč. zák., není již potřebí se obírati,
poněvadž dovolatel sám uznává, že touto smlouvou sporná smlouva
není.
čís.

3107.

Uplatňováno-li proti škůdci vice nároků z náhrady škody, jest mezitimním rozsudkem rozhodnouti ohlední'. důvodnosti všech nároků.

RodIč.e nemohou se na škůdci domáhati ani náhrady nákladu jejž
vynaložili na výchovu usmrceného dítěte, ani náhrady za to, že dítěte
bylo používáno k různým pracím ani odškodnění za to, že se jim nedostane v budoucnu podpory dítěte.

(Rozh. ze dne 31.

října

1923, Rv I 1109/23.)

Silostrojem žalovaného byl usmrcen devítiletý syn žalobcův. Žalohou o náhradu škody domáhal se otec pohřebného (5.393 Kč 33 hl,
náhrady nákladu vynaloženého na dítě (10.000 Kč) a orlškodnění
(60.000 Kč) za to, že usmrcený syn nebude moci žalobce v budollcnu
podporovati. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal žalobní nárok co do důvodu jednou třetinou po právu, o d vol a c í s o u d zamítl
žalobu pokud se domáhala náhrady nákladů vynaložených na vychování a výživu usmrceného od jeho narození a odškodnění za to, že hoch
by byl žalobce kdysi podporoval.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání.

o ů vod y:
Nesprávné právní posouzení spatřuje dovolatel především v tom, že,
když bylo jednání podle §u 189 odstavec prvý a §u 393 odstavec prvý
c. ř. s. omezeno na to, zdali je sporný nárok důvodem svým po právu,
nemohlo býti rozhodováno o jednotlivých náhradních nárocích, v žalobě uplatňovaných. Dovolatel přehlíží, že odvolací soud byl povinen
vyříditi podle §u 404 odstavec prvý c. ř. s. a §u 393 odstavec prví'
c. ř. s. všechny návrhy, tedy že musil rozhodnouti o právním důvodu
vše c h v řízení vznesených nároků a že konečnému rozsudku vyhražena byla pouze sporná výše požadovaných nároků. Když se tedy dovolatel domáhal, nehledě k pohřebním, již dílčím rozsudkem vyřízeným
útratám, náhrady za to, že by ho usmn;ený syn kdysi podporoval a
náhrady za to, že na vychování a zaopatření synovo vynaloženy byly
od jeho narození až do jeho smrti útraty, bylo se odvolacímu soudu
obírati právním důvodem obou těchto nároků, a nemá opačný názor
dovolatelův opory v zákoně. Dovolatel míní, že, když neměl žalovaný
úředního povolení k řízení automobilu, stihá jej za způsobené neštěstí
plná zodpovědnost, poněvadž neštěstí to úplně sám zavinil. Leč uplatněným nárokům jest zavinění žalovaného pouze jejich zdrojem; jinak
musí býti oprávněnost požadované náhrady škody posuzována s hlediska konkretních předpisů zákona, což napadený rozsudek správně
učinil poukázav, že dovolatelovy nároky dlužno posuzovati podle
§u 1327 obč. zák. Dovolatel buduje svůj prvý nárok na tom, že by ho
usmrcený devítiletý syn v budoucnosti podporoval; patrně se tedy
opírá o předpis §u 154 obč. zák. Nárok tento jest pouze podmínečným
nárokem; předpokládá, že rodiče skutečně upadli v bídu a sami si nemohou opatřiti slušnou výživu: Tento předpoklad nemůže býti kladen
na roveň dovolatelovu tvrzení, že usmrceného chlapce používal už
k různým posílkám a že si musil vzíti nyní zástupce, a nemůže býti
srovnáván s okolností dovolatelem tvrzenou, že dělnické děti před-
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stavují ~ rodině v kažclem věku jistou silu pomocnou. Že nastal případ
§u 154 obě. zák., nebylo ani tvrzeno, ani 'dokázáno, a jest ostatně při
rozeno, že by devítiletý chlapec, byť i žalobci tu a tam někam doběhl,
kamž nyní tento musí doběhnouti sám, ani nebyl s to, by clo bídy upadnuvšího otce, což také nebylo zjištěno, uživil. V případě usmrcení člo
věka náleží pozllstalým usmrceného náhrada podle §u 1327 obč. zák.
bez ohledu na stupeň zavinění; jiná náhrada, než tato, jim nepatří.
Podle zprávy, doprovázející návrh na úpravu §u 1327 obč. zák., vy. týčen jest slovy: »pozůstalí, o jejichž výživu sem ě I usmrcený podle
zákona starati« ne toliko okruh oprávněných osob, nýbrž také rozsoh
jimi požadovatelné náhrady. Podle toho mají po zůstali jenom nárok
na náhradu výživy, kterou jim byl usmrcený ze zákona povinen. Neni
vkusným dovolatelovo porovnání držby kabátu s »držbou« dítěte a ještě
nevkusnějším je srovnání, že by za přejetého a usmrceného psa dostalo
se kromě odklizovacích výloh pohodného více, než za usmrceného člo
věka. Takové vývody nutno důrazně odmítnouti. Ale i bezdůvodnost
druhého nároku dovolatelova byla v odvolacím rozsudku posouzena
správně. Podle §u 134 obč. zák. jsou rodiče povinni k výchově svých
dětí, ale podle §u 154 obč. zák. nemohou rodiče na dětech žádati náhradu těchto nákladů. Nemají tedy rodiče po zákonu nárok na jich
náhradu, pročež jí nemohou žádati ani podle §u 1327 obč. zák. na
tom, kdo zavinil smrt jejich dítěte, a jest nerozhodno, že náklad na
výchovu stal se usmrcením zbytečným a že byl promiřen.
čis.

3108.

Kdo se přihlásil za člena výrobního a hospodářského společenstva
a byl představenstvem při jat, třebas se tak stalo ještě před zápisem
společenstva do rejstříku, jest členem a povinen plniti závazky ku společenstvu, najmě zaplatiti upsané podíly.
(Rozh. ze cine 31.

října

1923, Rv I 1122/23.)

žalovaný se přihlásil písemnou přihláškou ze dne 3. ledna 1921
za člena žalujícího družstva s 20 podíly po 2.000 Kč a byl předsta
venstvem dne 17. ledna 1921 za člena přijat. Družstvo bylo 'zapsáno
dne 8. února 1921 do společenstevního rejstříku. Dle §u 5 stanov
žalujícího družstva stane se členem, kdo písemně za přiietí požádá
a za člena představenstva byl přijat. Dle §u 6 stanov musí vésti společenstvo seznam člení!, ve kterém dlužno vyznačiti den přístupu a
úbytu, počet poclílů každého člena a výpověď z podílu. V seznamu
členíl byl žalovaný veden. Žalobě o zaplacení upsaných podílů bylo
vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto
dúvodú:

člena žalujícího družstva s 20 podíly po 2.000 Kč a současně pouk' I
zápisné 400 Kč a když byl také, jak je dále zjištčno, ve schůzi p~:(~_
staven~tva, I:0 případě dozorčí rady, dne 17. ledna 1921 za člena přijat
zdalt, zava~ne se stal člene;n žal~jícího družstva a zda jest také povinen:
dostah svym členskym zavazkum podle obsahu přihlášky. Dovolatel
mín~ a na tom buduje uplatněný důvod, že jeho přihláška i jeho přijetí
za c1':I;a ,ze dne 17. led,na 1921 mohou býti posuzovány jedině 'jako
před~ezna smlouva, ktera podle §u 936 obč.zák. do jednoho roku, nejpozdeJI,do 17. ledpa ~ 922, po~ násled~y zániku úmlu~y p1usila by býti
proh nemu, uplatnovana a Jez pro neho v tomto prtpadě jest nezávaz~ou, ~:neI1l1y-11 se ode dne jejiho uzavření poměry tak, že tím byl
zmaren uocel výslovně určený, nebo z poměrů vysvítající, nebo když
pozbyl, duvěrr k druhé straně. A dále míní, že nebyl přijat za člena
zalu]lcl;n druzstvem p o jeho zápisu do rejstříku, když totiž podle
~u 8 zakona. ze dne 9, dubna 1873 čis. 70 ř. zák. se po zákonu utvo:110. Nelze ,SIce pochybovati, že před zápisem do rej střiku družstvo
Jako takO'.-.: neeXIstUJe, ale okolnost tato nesvědčí právnímu názoru
dovolatelovu, že učiněná a před utvořením družstva (§ 8 cit. zák.)
přija.tá přihláška mŮže býti považována jenom za předběžnou smlouvu,
~tera podle §u 936 obč. zák. jest úmluvou, v bucloucnosti teprve ně
Jak?u sml?uvu"chtíti uzavří,tí. nebo,ť shora ~jištěnými oboustrannými
pocmy closlo JIZ ke smlouve hotove a platne, kterou se přihlašovatel
;,:avázal státi se členem společenstva tím okamžikem, kterým spolecenstvo podle §u 8 cit. zák. začne po zákonu existovati, a tím zároveň
;,:mocl1l1 ony osoby přípravného komitétu, které se založením spolecenstva. které se přece jako právnická osoba samo založiti a ctáti do
rejstříku zapsati nemohlo, obíraly, by všecko vykonaly, čeho jest k existencI zakládaného společenstva zapotřebi. Dovolací tvrzení že dovola:el o přijetí za člena pebyl vyrozuměn. odporuje zjištění;" napad~n,:~o rozsudku" ačkoli ~0dle §u 5 stanov žalujícího družstva této
nalezltoslt k nabyh člen StVl není potřebí, neboť podle citovaného ustanovení stal;'ov stane se členem, kdo písemně požádá za přijetí a jest
za člena predstavenstva přijat, což obojí bylo ve příčině dovolatele
napacleným rozsudkem zjištěno.
čís,

Dopravní řád železniční.
Použití předpisu §u 86 čís. 3 žel. dopr. řádu není podmíněno tím,
byv ,ten, ~?o dopr~vll:je zboží, l1mluv!! s dráho}l, ž~ je sám naloží i vy10Z1, stacl, umluvtl-h pouze vlastnI naloženi a skoda vznikla právě
z vadného naložení.
Dráze nelze klásti za vinu, že se odesílatelem vybraný a jím k naložení použitý vagon ukázal po té nezpůsobilým.
(Rozh. ze dne 31.

Podstatou rozepře jest a s tohoto hlediska musí býti posouzen na
třetím místě podle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný clúvod, když se dovolatel přihláškou ze dne 3. ledna 1921, jak je zjištěno, přihlásil za

3109.

října

1923, Rv I 1123/23.)

Žalobce naložil dle úmluvy s dráhou sám vagon cukru, za dopravy
vnikla do vagonu dešťová voda, jež cukr částečně promočila. Žaloba
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o náhradu škody byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnu!a, o dvol a c í m s o ude m z těchto d ů vod ů: Jest nespo~no, .ze odesílatel sám nakládal zásilku cukru, čímž vzal na sebe veske;e nebez~
pečí, plynoucí z vlastního nakládání zbožl. ?kolnost, zd.~ zas.'l~tel take
zboží skládal, nepadá zde na váhu, poněvadz v tomto pnpade jde.? to,
zda způsob naložení cukru lze pokládati za vadné n~lozem ZbOZI, v;
kterémžto případě dráha neručí za škodu,. kte~~. ~zejd: z ,!ebezpečl,
spojeného s vadným naložením zbožl. Jest SIC~ zp~teno, ze s~edc~ Adolf
C, Václav D. a Jan W. prohlíželi vagon, k!ery draha k ~akl~dam cukru
přistavila, že shledali, že nikde do něho sveHo ::ep~omka a ze ho uZI:all
za bezvadný. Prosté zevnější i vnitřní pro hll zem v.ag~nu .nelze vsak
pokládati za dostatečné a náleželo odesílateli, by se I ~resvedc!l vhodným způsobem, zda přistavený vagon J:st neI;.r~pustnym pro vodu,. ~
měl v tom směru učiniti zkoušku tím spíse, kdyz Jednalo s; o na~ladam
cukru, tedy zboží oproti vlhkosti choulostivého. Že tak~vym zpusob~m
při stavený vagon byl zkoušen, žalo.~ce .ani ,"~á:n netv;dll. Opomenul!m
této zkoušky se stalo, že nebyla radne z]lste.na zpUSOb.llost vagonu,
o nějž jde, k dopravě cukru, zejména zda nem propustnym pro v??u:
Není tedy pochybnosti, že, když pak za dopravy cukr ?yl vodo~ z cas~l
promočen, vagon, V němž byl cukr na~ože~, byl vadnym .a kdy z odeSIlatel, nepřesvědčiv se o teto vadnosh, prece cukr nal~:ll, nestalo s~
toto naložení do vagonu naprosto bezvadného a jest tUdlZ samo o .sobe
vadným. Za následky vadného naložení zodP?vídá dle toho, .co. predesláno, odesílatel, nikoli dráha, zejména k?yz se a~l n:tv~~l, .ze od.~
sílatel dráze oznámil, že přistavený vagon Jest vad~ym, ze zada. za pnstavení jiného vagonu a že tomuto požadavku draha nevyhovela. Jen
za těchto předpokladů bylo by lze usuzovati na zavin.ění dráhy o~l~dně
škody, kterou žalujíci utrpěla. Vzhledem k ton;u .prave~n dovolav~ se
dráha omluvného důvodu §u 86 odstavec ervy CIS. 3 z,:l. dopr. :. a,
prvý soud nevyhověv z důvodu toho žalobe, posoudil vec po strance
právní správně.
N c j v y Š š ís o u d nevyhověl dovolánI.
D

ů

vod y:

Dovolatel m1l11 především, že k použití předpisu §u 86. ž;l. dopr;
ř. nestačí, že sjednáno bylo mezi stranami pou,:e s.amonakladam,. k9Y z
nebylo současně sjednáno samoskládání; p.~o~oze Jenom. tyt? obe c;nnosti dohromady jsou předpokladem pouzll! onoho. predplsu. Prav~
nímu názoru dovolatelovu nelze při svědči tL Záleží jedll1ě na tom, ktera
činnost dala podnět ke vzniku uplatňovaného náh~~d~ího nár?ku, ~
bylo-li to v tomto případě n a k 1 á dán í, pak zapste P?stačl, Je-ll
zjištěno, že bylo podle §u 8? čí;;. 3 že! ..~op~. ř. smluveno, ze. dovolatel
naloží si zboží sám. Ale a11l vyklad, JeJz dava dovolate.l pOjmu »va.dného naložení«, neobstoji před zákonem. Dov?latel mml, z~ o vadnem
naložení mluviti lze pouze tehdy, lze-ll nalozem do vadneho .~ago~u
přičítati k vině odesílatelově, a odvozuje z toho, že dráh~ pn.stav!1~
sama vagoll pro zásilku cukru, a že, když o tak~ ?ylo smluv11l povmnos!l
dráhy, aby přístavila bezvadný vagon, ZPUSOblly ke konkret11l doprave,

.Jelze mluviti o odesílatelově zavinění. Dovolatel k tomu ještě zdůraz
ňuje, že vagon byl jím zevrubně zevnitř i z venčí prohlédnut a shledán
bezvadným. Ale vadným naložením je také naložení do vadného vagonu, neboť, má-li ten, kdo sám nakládá,právo, jemu nabídnutý, ale
pro jeho konkretní dopravu nezpůsobilý vagon odmítnouti a žádati
přistavení jiného způsobilého, a když přijetím vagonu bez námitek
zbavuje také dráhu povinnosti, aby vagon ve příčině jeho nezpůsobi
losti přezkoumávala, nelze pochybovati, že nemůže býti za zvláštní
zavinění dráze kladeno, že se dovolatelem vybraný a jím k naložení
použitý vagon, jak se později objevilo, ke konkretní dopravě nehodil.
Nemění na tom praničeho, že byl vagon dovolatelem zevrubně zevnitř
i z venčí prohlédnut a shledán bezvadným, když na konec obje~ila se
jeho vadnost, která podle §u 86 čís. 3 žel. dopr. ř. jde na odesílatelův
vrub.
čís.

,I
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Poctivý stavebník nabývá vlastnictví staveniště jen v mezích stavby,
nikoliv i okolni plochy, byť i snad pro budovu potřebné. Předpis §u 418
obč. zák. netýká se ani ohrad ani budov přenosných, ani prohlubní
(studní a pod.).
(Rozh. ze dne 31.

října

1923, Rv II

33~/23.)

Žaloba, domáhající se z důvodu §u 418, poslední věta obč. zák.
soudního výroku, že žalovaná strana jest povinna podepsati žalující
straně proti náhradě obecné ceny a proti složení jistoty na zaplacení
převodních poplatků, dávky z přírůstku hodnoty, podílu na dávce
z majetku a z přírllstku majetku, kterou by žalovaná firma dle svého
ručení byla nucena zaplatiti, prohlášení, kterým částice parcely čís. 344
vČ. sez knihovni vložky čís. 1396 v Č. vylučuje a připisuje ve prospěch
strany žalující, jinak na základě tohoto rozsudku provede se vyloučení
parcelní částice 344 a připsání její do nové knihovní vložky v Č. a na
této nové knihovní vložce vloží se právo vlastnické ve prospěch strany
žalující, byla s o ude m p r v é s tol i ce zamítnuta, o d vol a c í m
s o ude m uznána za oprávněnou.
N e j v y Š š i s o u d zrušil rozsudky obou předchozích stolic a odkázal spor na soud prvé stolice, by o něm znovu 'projednal a rozhodl.
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D ů vod y:
Žalobkyně podle svého výslovného prohlášeni založila svůj žalobní
nárok, jímž domáhá se vydání vkladného prohlášení za účelem
knihovního zápisu svého vlastnického práva na stavební parcelu čís.
kat. 344 v Č., jen na předpis §u 418 po sl. věta obč, zák. a uvedla jako
skutečnosti, ze kterých nárok ten vyvozuje (§ 226 c. ř. s.), že na stavební parcele čís. kat. 344 postavila v roce 1908.stáje, kolny a jámu
na vápno z a s o uhl a s u tehdejší vlastni ce, že byla věc tehdy v yr o v n á n a a že jen nebyla knihovně provedena; že žalovaná firma
Civíml rozhodnuti V.
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koupila kupní smlouvou ze dne 20. prosince 1919 také onu s!avební
parcelu a že plnomocník prodávající ':,l.astnice upozorml tehd1;' pn kupu
žalovanou firmu že stavební parcela CIS. kat. 344 zastavena jest budovami svrchu uv~denými, kte:.é jso~ vlastni;:t;,ím ž~l?bkyn~. a .že tudíž
i pozemek dle všeho patří jl, ta~ze kUPU]!CI. nemuze ,Sl clmlI ?aroku
na budovu a pozemek. Již tu dluzno upozormlI na to, ze tvrzene skutkové okolnosti jednak nestačí, by nabytí vlastnick~ho ~ráva po rozumu
§u 418 posl. věta obč. zák. na straně žalobkyne octuvodmly, jedn.ak
by bez vysvětlení přímo vylučo,:aly použití §u ~1.8 e~s!,. věta obč. zak.
žalobkyně neudává, kdy tvrzeny s o u h I a s drl v e JSI V I ~ ~ tnI c e
byl dán. Byl-li dáll před stavbou, šlo prost~ o postup dotycneh~ staveniště za účelem stavby (§§ 431 a 440 obc. zak.), pak-II byl dan po
stavbě, nastalo dodatečné schválení provedené stavby a byl by, t~
V tom i v onom případě jen obligační nárok žalobkyně na spln~m
úmluvy, nešlo by však o nabytí vlastníctví ve smyslu §u 418 pos!. vet~
obč. zák. Protože však žalobkyně svůj nárok žalobní opřela výslovne
o předpis §u 418 posl. věta obč. zák. a tento předpis předpokládá,. že
stavebník stavěl bezelstně a protože podle jednacího protokolu tvrd!~a,
že tehdejší vlastníce pokud se týče její plnomocník v době, kdy staje,
kolny a jámy na vápno byly postaveny, měli o tom, vě~omost a, přec.~
stavby ihned nezakázali; dlužno z toho usuz~valI, :e zalobkyne sv0J'
bezelstnost v době prováděné stavby - třeba jen mIcky - tvrdIla a ze
naopak od tvrzení o vyrovnání ,věci ~pust~la. Neja,snost vš~k tu ~ůstala
a protože' napadený rozsudek zalobe pIne vyhovel, a take prvm soud
ve svém rozsudku nárok žalobní aspoň zásadně za důvodný uznal, bylo
povinností nižších soudů, aby před svým rozhodnutím jednak onen
rozpor, týkající se tvrzeného vyro;nání. věci, moCÍ hm<:tn.éh;, ,:,ed~ní
sporu odstranily, jednak k tomu pusob!ly, by nedostatecn~ udaje z~
lobkyně ohledně její bezelstnos!i v do?" stavby byly ~oplne~y" by d,~
kazy pro to byly nabídnuty a vubec vsechna vy~vetlem ke ;,]!sten!, deje
nutná byla dána (§ 182 c. ř. s.). To se nestalo, jak bude dale dohceno.
Odvolací soud připojil se toliko k právním názorÍlm prvního soudce
stran důvodnosti nároku žalující firmy protí žalované firmě. První soud
po theoretickém výkladu předpisu §u 418 posL věta obč. zák. přijal
za prokázáno, že zástupci žalo van é f i r m y již při podpisu kupní
smlouvy ze dne 20. prosince 1919 věděli, že žalující společnost má na
pozemku, který žalovaná firma koupila, postaveny budovy, kterých o~
roku 1908 stále užívá a vyvodil z toho, že nárok žalující strany protI
žalované firmě jest zásadně odůvodněn. Tento právní závěr jest ukvapeným. První soud smísil tu n aby t í vlastnického práva se strany
stavebníka po rozumu §u 418 po sl. věta obč. zák. s jeh o ú či nn o stí proti síngulárnímu právnímu nástupci dřívějšího vlastníka staveníště, ale neodůvodnil nikterak, že stavebník, v projednávaném pří
padě žalující firma, vlastnictví pozemku skutečně n aby 1 a. K roz~
hodnutí této otázky bylo třeba zjistiti: a) zdali s t a veb n í k po cely
čas prováděné stavby jednal bezelstně, 1. j. zdaii byl buď v poctivé
držbě staveniště (§ 326 obě. zák.) nebo se domníval, že tam smí stavěti, protože předpokládal svolení vlastníkovo; b) zdali i vlas ln i,c e
p o z e mk u v době prováděné stavby a až do jejího ukončení vědela,.
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že se na jejím pozemku bezelstně staví a zdali další stavby ihned nezakázala. Nestačila by tu vědomost o provádění stavby, nýbrž vlastnice pozemku musila by si býti vědoma, že se na jej í m pozemku
staví, že pozemek jest jejím vlastnictvím, neboť jinak neměla by dů
vodu k zakazování stavby. O Všech těchto okolnostech, pro rozhodnutí podstatných, jejichž důkaz náleží žalobkyni, neobsahují roz.sudky
nižších soudů žádúých zjištění. Stran r o z s a h u nabytí vlastnrckého
práva stavbou jest právní posouzení odvolacího soudu naprosto a
právní posouzení prvního soudu částečně mylné. Odvolací soud se
domnívá, že žalobkyně jako stavebník a majitel průmyslového podniku
nabyla podle §u 418 posL věta obč. zák. vlastnictví nejen k zastavenému pozemku, nýbrž i k nutnému příslušenství a zařízení svého. prťt
myslového podníku v takovém objemu, aby provozování podniku bylo
možným. První soud domnívá se, že stavebník nabýva do Vlastnictví
také ještě aspoň potřebné plochy kolem budovy nebo před budovou,
pokud jest jí zapotřebí k účelnému používání budovy. Odvolací soud
mimo to mylně předpokládá, že jde o »p o s t o u pen í« stavební parcely za obecnou cenu. Názory tyto zneUznávají podstatu nabytí vlastnictví staveniště provedenou stavbou. Předpis §u 418 obč. zák. uveden
jest ve hlavě o nabytí vlastnického práva a k c e s s í ~ jedná o zvláštaím případu nabytí vlastnictví stavbou. Takovéto nabytí vlastnického
práva akcessí, najmě stavbou, jest původní zpi'tsob nabývací, ovládaný zásadou, že accessio cedit principali a pokud jde o stavbu, že
inaedificatio cedit solo. Z pravidla toho jsou jen řídké výjimky a taková
výjimka uvedena jest také v posledním odstavci §u 418 obč. zák. Již
pro tuto výjimečnou povahu toholo předpísu musí býtí zákon vykládán
přísně. Zákon ustanovuje, že bezelstný stavebník, který staví vlastním
materiálem na cizí půdě, stane se vla~tníkem stavby i se staveništěm,
kdy:; vlastník půdy věděl, že se na jeho pozemku staví, ale bezelstnému
stavebníku ihned stavby nezakázaL Pak může žádati toliko, by mu. za
staveniště vyplacena byla obecná cena. Tam, kde předpoklady §u 418
~,osl. věta obč. zák. jsou, nabude bezelstný stavebník vlastnictví pozemku i stavby i hne ď z p ů s o b e m II ů vod ním a to i bez zápísu do knih pozemkových (vlastnictví naturální). Zápisu do knih pozemkových třeba jest jen k nabytí vlastnictví k n i h o v n í h o a k cíli
ochrany proti důsledki'tm veřejné víry knih pozemkových ve smyslu
§u 1500 ohč. zák. Proto správně v tomto případě zní prosba žalobní
jen na podepsání prohlášení k cíli vkladu práva vlastnického. Avšak
poctivý stavebník nabývá vlastnictví staveniště jen pře sně v m ez í' c h s t a v b y a jen pokud stavba pozemek skutečně zabrala. N e n í
ú čel e m z á k o n n a, aby z e s t a v b y n a c i z í m p o zem k u
provedené byl vytvořen samostatný hospodářskS
cel e k a aby p o cti v Ý s t a veb n í k m o h I bud o v y n a c izím pozemku vystavené také účelně hospodářsky
p o II Ž í vat i, aby tedy měl na př. také možnost příjezdu ke stavení,
a volného pohybu kolem stavení. Mylně tudíž řešily oba nižší soudy
rozsah nabytí vlastnického práva sťavbou nejen S hlediska samotné
stavby, nýbrž i s hledíska hospodářského příslušenství budovy, nebo
dokonce průmyslového podniku žalující firmy; příslušenství musí zů1GS'
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stati zcela mimo úvahu; rozhodným jest jen rozsah s t a v b y se svým
přírůstkem (akcessí), tedy s tím, co se stavbou pevně jest spojeno a
co samostatné existence nemá. Zákon n'epraví, co jest rozuměti s t a vb o u ve smyslu nadpisu §§ 417 až 419 obč. zák., ale mluví ve zmíně
ných §§ o »stavení" (Oebaude). Podle obecného způsobu řeči jest stavením rozuměti jen prostor podle pravidel stavebního materiálu tak
s pozemkem spojený, že bez porušení podstaty nemůže býti odstraněn,
při čemž objekt musí býti pořízen v úmyslu, by trvale na svém místě
zůstal (§ 297 obč. zák.). Tento pojem budovy (stavení) vyplývá také
z §u 28 mor. staveb. řádu ze dne 16. června 1894 čís. 64 z. zák. a
z §u 27 českého stavebního řádu ze dne 8. ledna 1889 čís. 5 z. zák.,
které mluví o novostavbách, přístavbách, přestavbách a o podstatných
změnách stávajících bud o v a vedle toho zmiňují se zvláště o o h r ažen í. Oh ražení (plot, ohrada, hradební zeď a pod.) nejsou tedy stavbou a proto v tomto případě nic na tom nezáleží, jak stavební parcela
čís. kat. 344 jest ohražena. Z uvedeného jest také jasno, že předpis
§u 418 posl. věta obč. zák. netýká se budov přenosných, tedy v tomto
případě kolny na povrchu půdy volně po stavené, která podle posudku
znalce dá se za půldne postaviti a v době ještě kratší odstraniti; ani
netýká se jam na vápno, ani betonové studny, kteréžto pro h I u b n ě
možno bez dalšího zasypati. Zdali záchod se žumpou jest v tomto pří
padě stavbou čili nic, nelze podle protokolu o místním ohledání posouditi, protože není tam udán ani materiál, z něhož jest záchod zřízen,
aní tam není uvedeno, zdali tvoří s hlavním stavením jediný celek.
První soud zamítl žalobu jen proto, že žalobkyně žádala podepsání
prohlášení ohledně cel é stavební parcely čís. kat. 344, a že soud se
domníval, že, nemoha vyhověti celému žalob ním u návrhu, n.emLiže mu
vyhověti ani z části, protože prý by se to příčilo ustanovení §u 405
c. ř. s. Odvolací soud, který žalobě neobmezeně vyhověl, nezabýval se
touto otázkou. Názor prvního soudu byl by správným jen tehdy, kdyby
žalobní nárok tvořil takový celek, že by se rozděliti nedal, nebo kdyby
žalobce prohlásil, že na přiznání jen části nároku žalobního nemá zájmu.
V tomto případě, jsou-li tu předpoklady §u 418 posl. věta obč. zák.,
možno však vyhověti prosbě žalob ní také jen ohledně zastavené části
stavební parcely čís. kat. 344, tedy přiřknouti kvantitativně méně než
bylo žádáno, ovšem s patřičným ohledem na útraty sporu (§ 43 c. ř. s.).
První soud má sice pravdu, že výrok rozsudečný, má-Ii býti titulem
exekučním, na základě kterého bylo by po případě nutno provésti
knihovní zápis v cestě exekuční, musil by býti určitý a že musila by
v něm býti přiznaná část pozemku přesně vymezena (§ 7 ex. ř.). BLIje
však věcí po případě soudu, aby přiznanou, část staveniště ve výroku
rozsudečném tak přesně označil, aby nebylo pochybnosti o tom, co
přiznal.

čís.

žaloba dle §u 35 ex.
nárok jen částečně.

ř.

jest

(Rozh. ze dne 31.

3111.

přípustm::

října

i tehdy, zanikl-Ii vymáhaný

1923, Rv II 624/23.)

~oudn~m smírem ze ~ne 24.,prosince 19:1 při dobrovo;lJém rozvodu
m~nzelstvl od ~tolu. a loz.e•.zavazal se manzel platiti manželce výživné.
Pn tom ,:]ednano,.ze Z~tSI nebo s.~~Ží-li s.e•. napotol11 manželův příjem
o v~<;e ~ez 1200, Ke, ZVySI !lebo S111Z1 se vyzlvné tak, že každé zvýšení
(~~lze~l) o plnych 1209 !<c ročně b?de míti v zápětí zvýšení (snížení)
vyzl~neho o 200 Kč. rocne. Usnesenrm ze dne 27. ledna 1923 povolena
manzelce proh manzelovl exekuce k vydobytí výživného za měsíc listopad a prosí~ec. 1921 a k .~a jištění výživného od 1. ledna do 31. prosince
1923. Tvrde, ze Jeho pn]my se ztenčily, domáhal se manžel žalobou
podle §u 35 ex. ř. soudního výroku, že nárok žalované ze soudního
smíru ze dne 24. prosince 1921, pokud přesahuje za listopad a prosince
19.2~. 7?0 Kč výživného měsJč~ě a od 1. ledna 1923 700 Kč výživného

meSlcne, uhasl. S o udp rve s t o I i c e žalobu zamítl o d vol a c í
s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Žalobce uplatňuje žalobo~ za exekuce
zahájené žal?vanou, že nárok žalované z exekučního titulu, t. j. z~
so?dnrho Smnu ze dne 24. prosmce 1921, pokud se týče z notářského
SpISU, Jenž byl mu podkladem, částečně uhasl zmenšením platu nast~vším l.lis!opadu 1922!,pokud se týče l..Iedna 1923. Jde tudíž o námItku protr naroku, pro neJz byla exekuce povolena a jež spočívá v tom
že vyživovací nárok žalované byl částečně zrušen skutečností nastavšf
po vzniku exekučního titulu, totiž zmenšením platu. Tuto nám'itku musí
vš~k. žalob~". uplatňovati žalobo:, podle §u 35 ex, ř., jejímž účelem je
prave, Z]Istrtl, zda nastala skutecnost, exekuční titul částečně zrušující
totiž zmenšení platu. Podle zmíněného smíru příslušel žalované nárok
na .VýžiVI~é ve výši 800 ~č ,měsíčně jen pod podmínkou, že se platové
pozltky zalobcovy nezmen!. Nastoupením této podmínky vyživovací
n~:ok sám sebou.částečně za?!kl. :.~ně~adž .skutečnost zmenšení platu,
Jep rozs.ah a Je]I vlrv na VySL vyzlvneho zalovaná, nepopřela, neboť
v ]ednaClm p;otokolu procesního soudu okolnosti žalobcem přednesené
uznala v celem obsahu za správné, musilo býti odvolání vyhověno a
'
uznáno podle žalobního nároku.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatelka spatřuje nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací
rozs:,dek n;,vystrhl, že v tomto. případě nejde o žalobu podle §u 35
:x. L, ktera podle dovolatelky Jest pouze tehdy přípustna, kdyby byl
zalobce s to dokázati, že exekuční titul uhasl buď uznáním nebo roz~udkem, že však žalobce tvrdil v žalobě toliko okolnosti, které ho opravc
no~~ly k takovémy Žádá?!. z~ uzná?í nebo k podání takové žaloby,
totrz. t~r911 pouze, ze se smzlly J.eh? duchody, ale on prý by musil v době
po?a11l, zaloby ~Itl v rukou pravl1l podklad, že byl oprávněn též snížiti
sv~.J zavazek VUČI dovolatelce, kterého ovšem neměl, poněvadž v oka~zlku, •.~d~ dovolatelka vedla exekuci, neprokázal, že nastalo snížení
Jeho pnJmu. Dovolatelka míní, že žalobce byl oprávněn žalovati pouze
určovací žalobou, nikG;' žalobou podle §u 35 ex. ř. Smysl těchto dovola<;ích vývO?ů jest dvvolatelčin právní názor, že žaloby podle §u 35
ex. r. JSou pnpustny tolIko, zamkl-li vymáhaný nárok úplně, nikoli
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však, zanikl-li pouze částečuě. Nelze tO'?~to p!ávnímu názoru dovolatelčinu při svědčiti. Z §u 41 ex. ř., }raV1Clho, ze »vys}<ytnou-l! se zru:
šovaci důvody, uvedené v §§ 35 az 37, 39 a 40 .ex. ,r.,. po~ze, ohled,ne
části vykouatelného nárokll, ~Iuší ,eXl'kllCl mkol!. zruslY,.. nrbrz pomerným dílem omeziti«, plyne, z~ ,~uvody, e~ekucl ~rusuJ1C\ mo??u ,se
vyskytnouti také pouze ohledne casl! e~ekuclllho ~arok~ a ze. muze ~a
lob a podle §u 35 ex. ř. (zákon výslo~ne ~ 35. ex. r.. cltule) by~l p oda 9a
neb odůvodněna také pouze ohledne č a Stl vymahaneho naroku. Ze
by v tomto případě žalobě dle §u 35 ex. ř. musila předch~zeti ž<:l0ba
podle §u 228 c. ř. s., nelze nahlížeti; tato.žaloba jest ?st~tne vyl?ucena,
neboť okolnosti, v §u 35 ex. ř. uvedene, lze uplatml! Jenom zalobou
podle §u 35 ll. ex. ř. s výhradou rekursu, pokud by mohl přijíti v úvahu.
čís.

3112.

Vydatelův podpis musí býti pod textem směnky, nikoliv však napříč
směnky nebo kdekoliv jinde.

(Rozh. ze dne 3i. řijna 1923, Rv II 665/23.)
Proti směnečnému platebnímu příkazu, jímž žalovanému jako pnjateli směnky bylo uloženo zaplatiti směnečnou s~mu, poda~ žal?vaný
včas námitky, v nichž uplatňoval neplatnost smenky, ponevadz zde
schází podstatná náležitost dle čl. 4 směn. ř., totiž podpis vydatelův.
Podpis ten musí státi pod textem směnky a nikoliv napříč přes s,měnk~,
jak se stalo při zažalované směnce. S o udp r v é s t o II c e zrus,l smenečný platební rozkaz. D ů vod y: Směnka zažalovaná je neplatnou.
Nedostává se jí náležitostí čl. 4 čís. 5 směn. ř., totiž podpisu vydatelova. Ku platnosti směnky vyžaduje se dle tohoto předpisu zákona, by
vystavitel směnku pod e p s a I. ] iž z tohoto doslovu vychází na jevo,
že nestačí, by vystavitel na kterémkoliv místě své jméno nebo firmu
napsal, nýbrž musí se to státi tak,aby na první pohled pOdplS vyd atelův je:vil se jako podpis směnky, by tedy bylo patrno, že vydatel
svým podpisem schvaluje obsah směnky. Tomu však není tak, podepíše-li vystavitel směnku, jak se v tomto případě stalo, napříč směnky,
nýbrž musí podpis jeho státi pod textem směnky jako uzávěr tohoto
textu. Zákon sám rozlišuje mezi podpisem vydatelovým a pouhým uvedením jména ostatních osob, totiž remitenta a dlužníka. Kdežto osoby
tyto mohou se podepsati kdekoliv na směnce, jest pro podpis vydatelův
stanoveno určité místo na směnce, totiž pod jejím kontextem. Nestalo"li
se tak, jest směnka neplatná pro nedostatek podstatné náležitosti dle
čl. 4 čís. 5 směn, ř. O d vol a c í s o u d rozsudek p·otvrdil podotknuv
v d Ů vod ech: Směnka je obligací skripturní, přísných forem, jež
musí býti bezvýhradně zachovány. Jeť bez významu, že v tomto případě
snad není pochybností o tom, že podpis žalobkyně napříč směnkou jest
jejím podpisem jako vydatelky. Neboť zákon nečiní pražádných výjimek
a značení směnky na jiném místě než pod textem směnky není vlastně
vůbec podpisem.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Důvody:

Sporné věci dostalo se v odvolacím rozsudku právního pOsouzení
správného; důvod podle čís. 4 §u 503 c. ř. s. není opodstatněn. Druhá
stolice výstižně uvádí, že směnka je skripturní obligací přísných forem,
jež musí býti zachovány bezvýhradně. To platí také ve příčině místa;
vždyť místo, na kterém podpis byl učiněn, r o z hod u j e, když nebyl
podpis učiněn pod určité prohlášení směnečné vedle náležitosti, že musí
odpovídati předcházejícím záznamům o zp::sobu směnečného závazku.
Vydatel musí se podepsati pod smě ne č nýt e x t, akceptant, když
nepřipojí prohlášení o přijetí, na pře dní str a n ě, bianco-indosant
n a z a dní str a n ě smě n k y. Podle čl. 4 čís. 5 směn. ř. musí býti
směnka vydatelem pod e p s á n a a musí býti tento podpis umístěn
pod textem směnky, poněvadž se směnka považuje za dopis, určený
remitelltovi jako adresátu. Je-li tedy, jak z hořejšího. vyplývá, vydatelův podpis umístěn napříč směn"j, nebo kdekoliv jinde, není to vůbec
podpis vydatelův; jeho podpis mohl by býti zaměňován s podpisy jiných osob, jiné povahy směnečněprávní, než vydatelova. Tak sluší rozuměti napadenému rozsudku osvojivšímu si po této stránce právní názor prvé stolice, a proto není dovolatelčiným tvrzením, že odvolací rozsudek předpokládá, že se na sporné směnce nedostává vydate!ova podpisu, opodstatněn důvod dovolací čís. 3 §u 503 c. ř.s., neboť je tímto
tvrzením napaden právní názor druhé stolice. Ale také není opodstatněn dovolací důvod čís. 2 §u 503 c. ř. s., spatřovaný v tom, že, měly-li
nižší stolice pochybnosti, čím jest podpis vydatelkou napříč směnky
učiněný, nebo že chybí vydatelčin podpis, ač tam nějaký podpis jest,
že měly vyslechnouti strany, neboť to jsou vše~ko okolnosti pro rozsouzení rozepře nerozhodující, o nichž důkazy připouštěti není podle
§u 275 c. ř. s. dovoleno.
čis.

3113.

Též v otázce, nakolik jest druhému manželi povoliti návštěvy dítěte,
jest v prvé řadě rozhodným blaho dítěte.
I při rozsudliu pro uznáni dlužno podle §u 142 obč. zák. hleděti k dů
vodům rozvodu (rozluky), jež byly uplatňovány.
Neshody manželů o výchovu a výživu
manželství jest upraviti v řízeni nesporném.

dětí

po rozvodu (rozluce)

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, R I 932/23.)
S o udp r v é s t o líc e upravil styk rozvedených manželů s jejich
nezletilou dcerou v ten způsob, že dcera, jsoucí ve výchově u otce, mohla
býti v době prázdnin po 4 neděle u matky a kromě toho mohla s ní
matka čtvrtletně jeden den mimo obydlí otce pobýti. Rek u r sní
s o u d zamítl rekursy manželů. N e j vy Š š í s ou d nevyhověl dovo.lacím jejích rekursům a uvedl mimo jiné v
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dúvodech:
, Pokud jde o stížnost Olgy L-ové ve směru na prvém místě uvedenem (po?ech~~í její dcery ve YÝ,ž!vě a výchově otcově) sluší poukázati
k tomu, ze stezovatelka ve sve zadostl ze dne 4. prosince 1922 žádala
jen za úpravu svých styků se svou dcerou, a vyplývá to nepochybně
z protokolu ze dne 14. proslllce 1922, s ní u opatrovnického soudu sepsan.ého. Př~dp.okl~dala-li, .že dítě zůstane v otcově výživě a výchově,
nemuz: se CIÍltl stlzenou vyr~ke~ soudu, v tom sm~ru vydaným, který
ost~tne s hledIska §u 142 obc., zak. jes! ,ospravedlnen, pročež o zřejmé
nezakonno~tl ~elze zde, ~IUVltl. Jeshť u,celem novelisovaného předpisu
§u 142 .obc, zak" umoz111h opatrovmckemu soudu v každém směru _
tedy nej en co se t~~e vÝ,živy a výchovy dítěte, nýbrž i ohledně styku
toho kterého Z'ro?IC~ s 111m - takové opatření, by zájmy dítěte zůstaly
n~dotčeny, V popredI byl postaven zájem o dítě, a při rozporu rozveden~ch pokud ~e t~če rozloučených manželů v uvedených otázkách musí"
byh !ozhod?l~ jen blaho dítěte, jemuž musí ustoupiti zájmy rodičů
o dlte se svanclch. Nebyl porušen předpis §u 142 obč. zák. tím, že soud
opatrovnický ve svém usnesení vzal zřetel k rozsudku zemského civilmh? so~?~ v, ~raze ze dne 27. prosince 1922, dle kterého bylo manželstVl ro~IcU, dltete rozvedeno od stolu a lože z viny manželčiny. Vždyť
cltovane zakonné ustanovení přikazuje mezi jiným soudu opatrovnickému, aby ku příčjnám rozV~?U přihlíŽ~1. Jest, lhostejno, že Olgá L-ová
SUb,?It,~valana zalo~u, v mz byla vmena svym manželem z cizoložství.
~~zalezI na po~nutka~h, z:, kterých tak učinila za sporu, v němž byla
Jlz ?r?vedena ;~da dukazu, a proto, poněvadž účinky rozsudku pro
~,zna~I JSou. !ytez jako ;ozsudků vynesenrch po provedeném průvodním
nze~I, ?emuz: s~, pokladah za shzenu dusledky, které z rozsudku toho
proti n:,vyplyvaj1ceJ osobnost její u porovnání s jejím manželem staví
do nepnz111veho svetla.
, Právní názor c'ovolacího stěžovatele Rudolfa L-a že věc o niž tuto
jde, Jest ~utno řešiti v ~ízení sporném, jest mylným', a obs~h zdejšího
rozho,,~nuh ze dne 14; br~zna 1922 R 1 295/22 (čís, sb. 1546), ni! něž
se skzovatel pro SVUj nahled odvolává, svědčí proti němu. Ze znění
§!1.50 odstavec třetí j, n. v dovolací stížnosti citovaného plyne že určité
veCI ,spor~é z poměru mezi rodiči a dětmi, které nejsou rázu ryze majetkoveho, JSO,U dle platn~ch předpi;;ů vyhraženy řízení mimospornému.
ž~,~ tak?~ymto vecem jest ČItah I neshody mezi manželi o výchovu a
VyZIVU deÍI p.o r o z v ~ d ~ man! d s tví dle §u 142 obč. zák" jest
nep.ochyb?o, jak~. teom I jUdlkature jest jednomyslně uznáváno, a také
v cltovanem ZdejSlm rozhodnutí vysloveno,
čís.

3114.

Předměte~ f,ide!k?t:'.isá~í s~bst!tuce ~ů~e ,býti pouze celá pozů
stalost (pomemy dd JeJl), mkoliv vsak urclta vec zůstavitelova.
Při substitučních odkazech rozhoduje v prvé řadě vůle zůstavitelova
a jen v pochybnosti dlužno přihlédnouti k zákonným domněnkám §u 651

a násl.

obč.

zák

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, R I 933/23.)

V rosleclní vůli zůstavitelově ze dne 25, ledna 1911 bylo universální
Pavlíni:' S-ové nařízeno, že 70,000 K musí býti uloženo v cenných papírech, majících sirotčí jistotu, které nutno vinkulovati a uschovati, a že o nich může dědička poříditi jen poslední vůlí a to výlučně
na prospěch svých zákonných dědiců. žádost universální dědičky a zákonných dědiček, by cenné papíry byly vydány ze soudní úschovy, o b a
niž š í s o u d y zamítly, rek u r sní s o Cl d z těchto d ů vod ů:
Ustanovení závěti dlužno pokládati za lideikomisární substituci ve smyslu §§ 608 a 610 obč, zák., neboť zůstavitel zavázal jím svou dědičku,
by část dědictví na případ své smrti přenechala jiným osobám, totiž
svým zákonným dědicům, Substituce tato však týká se zákonných dě
diců výslovně nepojmenovaných a peněžité částky, po případě cenných
papírů, tedy věcí movitých, pročež může se podle §u 612 obč. zák. vztahovati na nenarozené dědice až do lL stupně. Mylně ·domnivají se proto
stěžovatelky, že účastníky jsou tu ve smyslu §u 158 nesp, pat. pouze
universální dědička, dvě dcery zůstavitelovy, Irma F-ová a Anna W-ová,
jakož i dcera předemřelé dcery štěpánky N-ové, Alice provdaná W-ová,
a že ku vydání substituční podstaty z uschování stačí souhlas těchto
osob jako účastníků, Neníť vyloučeno, že substituovanými zákonnými
dědici v době úmrtí dědičky Pavlíny S-ové mohou býti také jiné osoby
(potomci jmenovaných dcer, § 730 obč. zák.), jak to má na mysli také
ustanovení §u 612 obč. zák., takže souhlas oněch osob s vydáním ještě
nestačí, nehledíc ani k tomu, že by se to příčilo výslovné vůli zůstavi
telově. Vyhověním žádosti za vydání cenných papírů byla by tedy porušena nejen ustanovení poslední vůle, nýbrž i zákon (§ 158 nesp.
pat.) ,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
dědičce

Důvody:
Stěžovatelky, vytýkajíce rozpor se spisy, vlastně jen hledí dovoditi,
že nižší stolice přikládají poslednímu pořízení zůstavitelovu nesprávný
smysl. Jest se tedy obírati pouze otázkou, zda napadené usnesení jest
zřejmě nezákonné po rozumu §u 16 nesp, pat. Zůstavitel v posledním
svém pořízení ustanovil svou manželku Pavlínu universální dědičkou a
nařídil, že má z jmění pozůstalostního 70,000 K uložiti na sirotčí jistotu, že úroky z této částky jí příslušejí, ale že o jistotě samé smí jen
poříditi posledním pořízením a to výlučně ve prospěch svých zákonných dědiců. Není správným názor nižších stolic, že tu jde o fideikomisární substituci dle §u 608 obč. zák. Předmětem jejim může býti
pouze celá pozůstalost, to jest podle §§ 531 a 532 obč. zák. souhrn veškerých práva závazků zůstavitelových anebo poměrný díl tohoto souhrnu, nikoli však určitá částka peněžní, kteráž dle §§ 535 a 653 obč.
zák. může býti pouze předmětem odkazu. Jde tu tedy o tak zv. substituční odkaz a nelze proto použiti předpisů §§ 610 a násl. obč. zák. a
nelze, jak stěžovatelky míní, vůbec mluviti o tom, že zůstavitel ponechal své manželce vlastně právo jmenovati dědice, COž zásadně dle
§u 564 obč, ,zák. jest nepřipustno. Při odkazech nepostupuje však zákonstejně přísným způsobem, nýbrž v §u 651 obč. zák. připouští odkaz
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určité třídě osob, jako příbuzným, služebným, při čemž rozdělení odkazu meZI příslušníky této třídy může býti ponecháno osobě, k plnění
odkazu P?vinné, neb i třetí osobě. V §§ 681, 682 a 683 obsažena jsou
p~k dalsl vykládací pravidla a v poslední větě SU 683 jest obsaž.eno
vseobecné vykládací pravidlo, že ve všech případech »zákonné domněnky« (spr,á':~lě. ře~eno »zákonná ~ykládacj pravidla«) mohou býti
zvraceny sIlnejslml duvody, pro opacnou domněnku svědčícími kterýžto předpis jest v souvislosti s ustanovením §u 655 obč. zák. 'že lze
v jednotl!vém případě ,zjistiti pravou vůli zůstavitelovu, od zákonných
vykladaclch pr~vI<lel trebas I odchylnou. V tomto případě jsou stěžo
vatelky toho nazoru, Že pod substitučními odkazovníky rozuměti jest
potomstvo, ~ den Úmrtí zůstavitele na živu byvší, to jest dvě dcery a
jedmou vnucku po předemřelé třetí dceři. Soudy prvé a druhé stolice
p~k vykládaE jJoslední vůli v ten rozum, že jde o potomstvo Pauly S-ové
vubec. a t~dlZ.1 O ~otomstvo nenarozené. Uvésti jest, že soudce v nespornem nzem nem povolán, aby řešil právní otázku, jak vyložiti jest
~.nen .odstavec. posledního pořízení; při rozhodování o věci, O niž v tomto
nzelll opravnem jde, zda totiž nastalo uvolnění substitučního odkazu
na zák!adě doho~y. účastníků, však dostačí, že poslední pořízení, pokud
st~novl subslItu;m ,odkaz, nemá tak jasného smyslu, aby tento prostr~dky n;sporneho rízení mohl býti zjištěn. Jde tu tedy o řešení sporné
pravnl otaz,ky; JI lze dle §u 2 čís. 7 nesp. pa!. vyříditi jen řádným sporem mezl.teml, kdož hájiti chtějí názor stěžovatelek, a mezi opatrovní~e?" .kter~ho by b~lo ~říditi potomstvu ještě nenarozenému. Před rozresennn, tdo sporne ,otazky právní jest však žádost universální dědičky
o ~vo!n:m substJtu.cm podstaty, k němuž dávají souhlas pouze svép;avm cekatele, v cas úmrtí zůstavitelova existovavší, v zákoně (§ 2
CIS. 4 a § 158 nesp. pa!.) neodůvodněna.
čís.

sem a uložil prvému soudu, by v tomto rozsahu dále jednal a znovu
rozhodl.
Ne j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu vlastnice do
zrušujícího výroku rekursn!!:!) soudu, vyhověl však dovolacímu rekursu
pachtýře, zrušil usnesení nižSích soudů, pokud byl jimi zamítnut požadovací nárok stěžovatele co do pozemků čís. ka!. 1018, 1049 (polovice) a 1050, a uložil okresnímu soudu, by, doplně řízení také v tomto
směru, znovu rozhodlo stěžovatelově nároku na tyto pozemky.

DŮ

dy:

Dle pr"ého odstavce §u 3 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318
sb. z. a n jest požadovací nárok drobného pachtýře vyloučen, přestou
pí-li získáním požadovaného pozemku jeho v I a s t n í zemědělská půda
výměru 8 ha, při čemž se dle druhého odstavce téhož paragrafu nehledí
k přebytkům, menším než 1 ha. Jest nesporno, že jmdřich O. má vlastní
zemědělské půdy jen 6 ha 08 a 61 on', tak že může bez porušení oněch
ustanovení získati do vlastnictví ješ,é 2 ha 91 a 38 m'. Nikterak nevadí,
že mu byl podle §u 29 dotčeného zákona pozemek čís. kat. 1019 ve výměře 2 ha 87 a 73 m' ponechán v pachtu na dobu šesti let za dosavadních podmínek, neboť tím se tento pozemek nestal v I a s t n í půdou
Jindřicha O-a. Názor majitelky, že se s hledis.ka §u 3 dotčeného zá~on~
ponechání pozemků v pachtu dle §u 29 rovna postoupem do vlastmctvl
dle §u'l, - tak že, když Jindřich O. má vlastní zemědělské půdy 6 ha
08 a 61 m' a půdy, pachtované dle §u 29 - 2 ha 87 a 73 m", má se věc
tak jako kdyby měl přes 8 ha vlastní zemědělské půdy, jest neudržitel~ý. Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ustanovením §u 3
chtěl pouze zameziti, by se v rukou oprávněných trvale nenashromáždilo
tolik vlastní zemědělské půdy, že by přestali býti dr o bn Ý m i země
dělci. Pozemek, ponechaný Jindřichu O-ovi dle §u 29 zákona do dalšího
pachtu na šest let, trvale však v jeho rukách nezůstane, alespoň má majitelka právo, odníti mu pozemek po uplynuti této doby. Nelze tedy k tomuto pozemku hleděti při posuzování přípustné výměry vlastní země
dělské půdy. Dovolací rekurs majitelky do usnesen~ rekursníh? soud.u,
pokud jím zamítavé usnesení prvého soudu bylo zfUseno a ulozeno mu,
by o požadovacím nároku dále jednal, jest tedy bezdůvodným. Námitku,
že Jindřich G. jest majitelem mlýna a pi!~ a sMn se svou rodmou ne~.o
spodaří na pachtovaných pozemcích, muze maJItelka uplatl1llI v dalslm

3115.

Zajištění půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919
'
. Při posouzení, zda vlastní zemědělská půda požadovatele nepřesa
hUJe 8 ha, nelze hleděti k půdě, jež mu byla ponechána dle §u 29 požad. zák. v pachtu.
Zpětvzetí přihlášky, podané dle zákona ze dne 27. května 1919, čís.
318 S?: z. a n. nevadí, by pachtýř po vydání novely ze dne L dubna
1~.21 •~1S. l6? sb. z. a n. ne~oDal přihlášku novou, ač-li, bera půvoDní
pnhlasku zpet, nevzdal se téz požadovacího nároku.
čís. 318 sb. z. a n.).

řízenÍ.

Odůvodněn

jest dovolaci rekurs pachtýře Jindřicha O-a. V z a 1- I i
v roce 1920 p o u z e z pět přihlášku, podanou dne 15. září
1919 podle §u 12 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n.,
nebránilo mu nicv tom, aby po vydání zákona ze dne 1. dubna 1921
čís. 166 sb. z. a n. ve lhůtě, stanovené v článku III. tohoto zákona, znovu
nepřihlásil nárok požadovací, neboť tu se měla věc tak, jako kdyby pů
vodní přihláška vůbec nebyla podána bývala, a ve zmíněném článku III.
byla určena nová, poslední,lhůta k přihláškám, které - . z důvodu jakéhokoliv - do té doby učineny nebyly. JlI1ak by tomu ovs;,m bylo: kdy~y
se I'yl stěžovatel v roce 1920 z á r o v e ň v z d a I pozadovaclho na,
stěžovatel

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, R I 945/23.)
S o udp r v é s t o I i c e nepřiznal pachtýři Jindřichu O-ovi požadovaného vl~stnictví k parcelám čís. 1018, 1049, 1050, 968/1 a 968/2.
Rek u r s n I s o u d potvrdil napadené usnesení ohledně parcel čís.
1O! 8., 1049 a 1050, maje za to, že požadovatel, vzav původní přihlášku
zpet, s~ vzdal ~?žadDvacího nároku, v)'hověl však stížnosti pachtýřově
ohledne parcel CIS. 968/1 a 968/2, zrusII v tomto směru nRpadené usne-
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roku, a vzdání se bylo přijato bývalo druhou stranou, neboť v tom pří
padě byla by tu úmluva, kterou jednostranně nelze zvrátiti v nesporném
řízeni. Ze spisů vysvítá, že byla okresnímu soudu předložena listina ze
dne 13. září 1920, nadepsaná jako »dohoda« a podepsaná pachtýřem
Jindřichem O-em jakož i lesmistrem Sch-em, ve které pachtýř prohlašuje, že se dohodl se správou velkostatku dobrovolně způsobem, právně

ho vížícím, tak, že bere zpět vlastnický nárok na pozemky čís. kat. 1049,
1050, 1020, 1021, 1022 a 1019 a koupí od velkostatku pouze zastavě
nou půdu, na které nyní stojí jeho pila. Doslov této listiny mohl by nasvědčovati tomu, že se požadovatel dohodou vzdal požadovacího nároku na zminěné pozemky. Ale ze spisů není patrno, zdaž ona dohoda
byla právně účinnou, zejména zda lesmistr Sch. byl oprávněn, jednati
za majitelku, a dále, zda strany setrvaly na tom, co v listině bylo osvěd
čeno, když soud se neřídil jejím obsahem, nýbrž zavedl další řízení, a
při roku dne 1. října 1920 pachtýř Jindřich O., prohlásiv, že chce pozemek čís. kat. 1019 na dalších šest let podržeti v pachtu, ustoupil, jak
se zdá, od dohody ze dne 13. září 1920, a zástupce majitelky proti tomu
ničeho nenamítal, naopak uznal nárok pachtýře. Nutno tedy výslechem
účastníků, po případě jiným vhodným způsobem zjednati spolehlivý
podklad pro úsudek, zda stěžovatel v roce 1920 vzal prostě zpět při
hlášku ohledně nyní požadovaných pozemků, či zda se platně vzdal nároku na ně, zda tudíž dle toho, co vyloženo, dlužno jednati o nové při c
hlášce, či zda nutno ji zamítnouti. Při tom bude záhodno, vyšetřiti také
okolnosti, tvrzené v rekursu a v dovolacím rekursu o způsobu, jakým
došlo k žalobě, poněvadž budc po případě lze, zjistiti z nich pravou
vůli stran. Připomíná se, že nárok na pozemek čís. kat. 1018 ne byl
původně ohlášen, ohledně něho tedy přihláška n e byl a vzata zpět,
opačný předpoklad nižších soudů tedy zřejmě odporuje spisům.
čís.
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Domáháno-Ii se zaměstnancem toho, co mu ušlo na mzdě předčas
ným a nezákonným zl'UŠenim námezdní smlouvy, jde o nárok ze smlouvy
.
námezdní (§ 49 čís. 6 j. n.), nikoliv o nárok na náhradu škody.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, R I 965/23.)
Žalobce byl zaměstnán u žalovaného jako cihlář a domáhal se na
něm po zrušeni námezdni smlouvy žalobou kromě jiného: »IV. Porušením ujednané smlouvy způsobil mně žalovaný následující škodu, kterou
jest povinen mně nahraditi: hotových 2.290 cihel byl bych zavezl do

pece, za což bych dostal odměnu 45 Kč 80 >h, za vypálení, vyvezení a
srovnáni 34.290 kusů hotových cihel býval bych dostal Odměnu 651 Kč
51 h, úhrnem 697 Kč 31 h. V. Další škoda žalovaným následkem pOc
r~šení ujednané smlouvy mně vzniklá jest následujicí: počítám, že bych
byval po celou dobu smluvní vyráběl cihly 85 dnů, během nichž býval
bych vyrobil celkem 100.000 cihel, tudíž po odečtení vyrobených již
cihel 34.290 býval bych za zbytek sezony ještě vyrobil 65.710 cihel.
Za zhotovení těchto 65.710 cihel býval bych obdržel odměnu, čítaje

95 Kč za 1.000 cihel 6.242 Kč 45 h. Vl. Dle ujedl~á;,í se ,~alo~anýl11 měl'
J'sem nárok na provisi z drobného prodeje a p~čltka~tvlysl teto provlse
ra I, a JesIItdpovmcn
za ce IOll sezonu n350
aKč
, o něž mne žalovany
I z'
ě 'e _
, 'i nahraditi. žaloba zadána byla na o (r es nIm s o
, J. n~
~:~ítl námitku věcné nepříslušnosti. D ů vod y: V t?mto SP?fU, dfmah~
se žalobce na žalovaném náhrady škod~z tO,ho duvodu, z~ z~ ovany
.
edodržel smlouvy námezdm, se zalobcem uzavrene. A tu
svou
n
"d os t'I opr:,vne.
" n . Jedná
dle §uvmou
920 obč. zák. jest žalobce k takove, za
, se,
proto dle přesvědčení soudu o nárok ze smlouvy sluzebm, po.ne~adz
nárok žalobcovy jsou z ní odvozeny a poněvadž ono ustanovem. osa:
ženo ~st v zákoně v kapitole o závazcích, nikoli v kar:ltole, o nahr~d;
škod J. A tu dle §u 49 čís. 6 j. n. veške.ré Sp?:y ze sluz,eb~~ch pomer~,
.. y tech obchodních živnostenskemu radu podlehajlclch, patn
v 'lzl~n?s řed okresní souď v místě kci" není soudu živnostenského, je-li
vy
ucne p
,
h l ' b> t k' ho dlužno
zřízenec ustanoven k výkonu obyčejnýc s uze , a ze,
,
, pova.:
žovati za pomocného dělníka ve smyslu. §u 7~ ži~n. r. Ponevadz totez
latí o dílovedoucích, mistrech a pred,mch de1ll1c~ch v,e smyslu §u 49
6; n a §u 5 a) zák. o soudech zlvnostenskych, zalobce byl sku~~~~ě ~isirem (předním dělníkem) v Cihelně a tato v~hledem ~ tomu,
, I byly v ní vyráběny cihly pouze pro vlastm spotrebu, nem pouze
~:dl':Ší živností zemědělské produkce (článek V,a cls. pat. .ze d~e 20.
.J
1859 C'I'S . 227 ř. zák)
prosInce
., ny'brž podmkem zlvnostenskym,
,", 43"
'zakonu
)' t
živnostenskému podléhajícím· (§ 27 odstavec Pr;'y CIS.
zl~n; r; , Jes
ku ro 'ednání této rozepře příslušným okre~m ,soud ,by~hste . zalova'h P dek u r sní s o u d vyhověl námitce vecne nepnslusnO~Íl, pokud
na nároky v odstavci IV. až VI. žalob,)'
zalo?u
ohledně těchto nároků. D ův o d y: Soud rekursnl dospel k zaveru, z~:
pokud se týče nároků v žalobě v odst. IV. až VI. uvedenych, nejde pn
nich o nároky ze smlouvy námezdní, nýbrž? nároky z ,pr~vního dúvodu
náhrady škody dle §u 1295 obč. zák. ". dusledku zrusenl smlouv1 n,ae dní tedy o to co ve smlouvě obsazeno nem a co teprve zrusen~m
~mfouvy bylo zpr1sobeno. Pro tyto nároky není pak, vzhledem k vyšl
hodnoty jich 5.000 Kč převyšující příslušným. okresn~ s~ud bez ohled~
na hodnotu předmětu sporu dle §u 49 čís. 6 J. n., nybrz soud sborovy
dle §u 50 j. n.
~ e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

e,

~: ~;tahovala

~ odm~t1,

Důvody:

Právnímu názoru rekursního soudu, že, po~~d se !ýče náro~ů v ža:
v odstavcích IV. až VI. uvedených, nebe Zl o n~roky z namezdm
smlouvy, nýbrž o nároky z právního důvodu náhrady s~ody d!e §u 1295
obč. zák., při svědčiti nelze, neboť právním zá~la~em ~alobm,? Jest to,
co žalobci ušlo předčasným a nezákonným zrusemm nam;zdm smlouvy
na mzdě v prvém odstavci blíže kvalifikované. ?~dle teto kV,ahlrkace
hyla mezi stranami zjednána mzda od kusu a p~OVIS; z, drobneho prodeje. Provise v běžném smyslu slova sIce nema pravm povahy m~dy
(§ 10 zákona o obch. pom.), tuto však nejde o proVISI podl; cltovaneho
předpisu, nýbrž to, co je v žalobě označeno Jako provlse Je podle 1. a
lobě
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VL od~tav~e žaloby kusovou mzdou za odprodané zboží, neboť i přes
zv?leny na!ev je tomuto platu základem námezdní smlouva živnostenskeho za~.estnance,)ejíž zvýšení v tomto případě se určuje výší prodaneho zboz!,.ač ~amestr:anec pracuje pouze při výrobě, a v merkantilním
obor,? nem cmny. To vsecko soud prvé stolice ve svém usnesení správně
postrehl, ale .také z pos.třehu svéh~ správn~ odvodil, že jde o nároky
ze smlouvy n~n;szdm v.zlvno.s~enskem podmku, jenž musí býti dle §u 27
od~tave.c. prvy ?ls .• 43 Zlvn. radu posuzován podle předpisů živnostenskeho radu, teCty ze Jde o rozepři, o jakých mluví § 49 čís. 6 j. n.
čís.

3117.

• ~rávním názorem, jejž projevil bývalý c. k. nejvyšší soudní dvůr ve
':'tdnt ve svém. zrušovacím Usnesení před 28. říjnem 1918, jsou vázány
ceskoslo~enske SG'Udy včetně čsl. Nejvyššího soudu.

. Za preklad dovolací odpovědi do státmno jazyka nelze přisouditi
utraty.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv I 1349/22.)

O Ž;aJobě. amsterodámského obchodníka na terstského agenta rozhodl puvodne. krajský soud v Litoměřicích dne 21. listopadu 19116 a
vrchm zemsky soud v Praze jako soud odvolací dne 20 ledna 1917
načež býv. c. k. nejvyšší dvůr soudní ve Vídní usnesení~ ze dne 17:
dubna 191! zrušil roz~udky obou nižších soudů a vrátil věc prvému
so,:d.u, by jl znov~ projednal a rozhodl. K r a j s k Ý s o u dvL í t o _
m e r 1 CIC h po te rozsudkem ze dne 9. března 1922 žalobě vyhověl a
o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdiL
N e j vy Š š í s o u d usnesením ze dne 12. června 1923 vrátil stranám dovolání i dovolací odpověď, by je podaly v jazyku státním a když
se tak stalo, nevyhověl dovolání žalované.
Důvody:

Dovolání, v němž jsou uplatt'iovány dovolací důvody §u 503 čís. 2
~. 4 c. ř. s., postrádá oprávněnosti. Rozhodnutím bývalého c. k. nejvyšslho soudního dvoru ~e Vídni ze dne 17. dubna 1917, jímž byly rozsU?ky vrchl1lho zemskeho soudu v Praze ze dne 20. ledna 1917 a krajskeho soudu v Litoměřicích ze dne 21. listopadu 1916 zrušeny a věc
vrácen~ d? prvé stolice k novému projednání a rozhodnutí, byl vysloven pravm nazor, že smlouva, o níž žalo-vany' tvrdí že pro nedorozumění
'k
' ceny nebyla
. . dojednána, byla by ve, prospěch žalovaného
o h'.eeIne.
upm
relallvne llIcotnou, kdyby mohl dokáza·ti určité okolnosti ve zrušovacím
u~nesení. blíže [!Vedené. Tímto právním názorem byly nížší soudy váv,,;~y, lec te~to právni názor víže také Nejvyšší soud a nelze proto při
hl.tzetI .k. on:r:1 vývo~ům ;Iovolání, jež jsou založeny na jiném právním
nazoru, tollz ze vysvetlem omylu stalo se včas, poskytlo-li žalobci možno~.t, by přr~az. na odeslání zboží, jíž udělený, odvolal anebo dokonce
zanzenou JIZ prepravu bramborů- zarazil.

Výrok o útratách dovolacího řízení opírá· se o ustanoveni §§ 41 a
50 c. ř. s., při čemž se podotýká, že útraty, vzniklé překladem dovolací
odpovědi do státního jazyka a jejím opětným předložením přisouzeny
nebyly, jelíkož dovolací odpověď měla hned původně býti podána ve
státním jazyku a náklady, jež byly způsobeny tím, že se tak nestalG,
jsou tedy zbytečné.
čís.

3118.

Není nicotnou úmluva, jíž prodatel část surovin, zakoupených pro
jeho podnik, přenechal kupiteli s tím, že mu tento vynahradí, oč bude
prodatel přenechanou část surovin při novém nákupu dráže platiti.
(Rozh. ze cIne 6. listopadu 1923, Rv I 295/23.)
takbce koupil v červenci 1919 od panství dřevo po 65 K Z<i pevný
metr ku zpracování ve své pile. Žalovaný, jenž potřeboval nutně dřevo,
obrátil se v říjnu 1921 na žalobce, by mu část dřeva přenechal. Žalobce
žádostí vyhověl a prodal mu část dřeva po 80 Kč za pevný metr, staooviv za podmínku, že mu žalovaný nahradí rozdíl, oč bude žalobce při
příští dražbě platiti nad 75 Kč za pevný metr, s kteroužto podmínkou
žalovaný souhlasil. Při následující dražbě platil žalobce za pevný metr
dřeva 160 Kč a domáhal se umluveného rozdílu na žalovaném. O b a
niž š í so u d y žalobu zamítly.
N cj v Y š š í s o u d uznal dle žaloby.
Důvody:

~Jelze přisvědčití mínění nižších soudů, že smlouva, kterou se žalovaný zavázal doplatiti žalobci tolik, o kolík tento při příští dražbě bude
za 1 m' dříví platiti více než 75 Kč, se jiříN zákonu a dobrým mravům.
Žalobce není obchodníkem dřívím, nýbrž kupuje je, by je zpracoval ve
svém závodě. Kdyby nebyl žalovanému odprodal část své zásoby, byla
by mu zůstala a byl by ji mohl zužitkovati sám. Ze smlouvy jest zřejmo,
že úmysl žalobcův se nesl k 10mu, zachovati si hOSP0dářskou výhodu,
!,yplývající z nákupu dříví za levnější cenu. žalobce nebyl povinen,
vzdáti se této výhody ve prospěch žalovaného, a nelze v tom, že si ji
žalobce zajistil pro sebe smlouvou se žalovaným, spatřovati nic, co by
se příčilo zákonu nebo dobrým mravům. Tím, že se žalovaný zavázal,
že doplatí žalobci, o kolik tento bude museti dříví platiti dráže, měl býti
vlastně zřízen stav, který by tu byl, kdyby žalobce nebyl žalovanému
dříví prodal. Věc se nemá v podstatě jinak, než kdyby žalobce byl žalovanému zapůjčil dříví se závazkem, že mu je žalovaný vrátí po příští
dražbě nebo kdyby byl, umluvil se žalovaným, že si "patří stejné množství dříví při příští dražbě na jeho účet. Tak, jako by v těchto případech
nebylo lze říci, že žalobce d0sáhl nadměrného zisku na újmu žalovaného" nelze to tvrditi ani v přířradě, o který tu jde, poněvadž žalobce
obdrží v podstatě jen to, co by byl měl, kdyby nebyJ. žalovanému dříví
prodaL Zda žalobce utrpěl ve svém obchodě škodu, v důsledcích t0ho,
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že prodal část svého dříví žalovanému, jest lhostejno. Právě tak, jako
by žalobct nemohl žádati doplatek, kdyby si ho nebyl vymínil, i kdyby
byl škodu měl, nemůže žalovaný odepříti placení doplatku, protože
žalobce škody neutrpěl. Také na tom nesejde, že žalobce si dal za prkna
platiti takové ceny, jako by nákupní cena dříví činila 160 Kč. Dopustil-li
se tím zakázaného činu, dopustil s ho na svých zákaznících, nikoliv
však na žalovaném. Jen tito by tedy mohli uplatňovati, že cena prken
jest přemrštěna, žalovaný není žádným způsobem oprávněn, by odvozoval námitky proti úmluvě se žalobcem z právních jednání mezi tímto
a osobami třetími. Z těchto úvah plyne zároveň, že tu není patrného
nepoměru mezi plněním žalobcovým a vzájemným plněním žalovaného,
a jest již z tohoto důvodu bezpodstatna námitka žalovaného, že žalobce vykořistil jeho tísně a že smlouva jest tudíž neplatná dle §u 879
čís. 4 obč. zák. Lichou jest i další námitka, že tu jde o diferenční
obchod, neboť tento předpokládá, že nemá býti plněno, nýbrž jen placen rozdíl mezi ujednanou cenou a cenou kursovní, kdežto v tomto
případě bylo žalobcem plněno.
čís.

3119.

V tom, že určena byla dodací lhůta, nelze ještě spatřovati fixní
obchod, není-li zřejma vůle stran, že plnění mimo lhJltu nelze polvažovat! za smluvní plnění.
Právo na prodej dle čl. 343 obch. zák. jest osobnÚll právem obchodníka a přechází na postupníka jen tehdy, byl-Ii prodej v době postupu
již povolen.
Oznámení, že smluvník od smlouvy ustupuje, stačí a jest účinné,
když původní IhJlta uplynula a spolusmluvník do přiměřené lhJlty do(Jatečné prodlení neodčiní.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv I 445/23.)
Smlouvou ze dne 16. října 1921 koupila žalovaná od žalobkyně
zefírovou přízi k dodání v prvé polovici listopadu 1921, dle »známých
podmínek«. Obchodní podmínkou žalující bylo též: »Netto Kassa b~i
Fakturenerhalt.« Žalobkyně dodala zboží teprve dne 1. a 7. prosince
1921, žalovaná odepřela je přijati, žalobkyně vyzvala dopisem ze dne
17. ledna 1922 žalovanou, by zboží přijala a do26. ledna 1922 zaplatila, jinak že dá zboží dle čl. 343 obch. zák. prodati. žalovaná to údmítla, načež žalobkyně prodala zboží dle čl. 343 obch. zák. a domáhala
se na žalované náhrady rozdílu mezi umluvenou cenou kupní a cenou
strž,:nou. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, vyvráltv námitku žalované, že šlo o fixní obchod, takto: žalovaná má za
to, že tu jde o fixní obchod, především proto, že příze byla Určena ku
zpracování pro vánoční svátky, což opozděnou dodávkou stalo se nemožným. Mínění žalované nelze přisvědčiti. Fixní obchod jest tu jen
tehdy, směřuje-li úmysl stran k tomu, že dodání mimo smluvenou lhůtu
nelze již považovati za smluvní dodávku. V tomto případě dodací podmínlcy stanoví značně širokou dodací lhůtu (prvou polovici listopadu),

ač i v
míněn

tom případě by mohlo jíti o fixní obchod, kdyby byl 15. listopad
.iako nejzazší dodací termín, jehož nedodržení by mělo vzápětí
neplatnost smlouvy. Avšak o tom není v celé korespondenci ani zmínky.
Další důvod spatřuje žalovaná v tom, že cena příze neustále kolísá.
Že by ze zefírové příze bylo možno zhotoviti pouze zboží vánoční, nelze
seznati, možnoť počítati s odbytem takového zboží po celou zimu.
Ani z toho, že zboží bylo požadováno a zasláno jako rychlozboží, nelze
souditi na fixní obchod. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Pokud se týče posledního důvodu, jejž dovolatelka uplatňuje (§ 50::S
čís. 4 c. ř. s.), dlužno právnímu názoru odvolacího soudu v podstatě
přisvědčiti. V potvrzení uzávěrky ze dne 18. října 1921 stanovena výslovně podmínka, že kupní cena má býti zaplacena při obdržení faktury, v dodatku pak stojí, že nedodržení platebních podmínek opravňuje žalobkyni, by stornovala zbytek dodávky (»Streichung des Auftragsrestes«), a dále, že, nedojde-li obratem opačné vyjádření druhé
strany (žalované), pokládá prodatelka (žalobkyně) závěrečný list za
schválený co do celého obsahu. Nesporno jest, že žalovaná, obdrževši
toto potvrzení, námitek neučinila. Z toho plyne, že ujednání ohledně
této dodávky stalo se za podmínky placení knpní ceny po obdržení
účtu. Žalovaná musila býti na to připravena, že žalobkyně bude žádati
úhradu předem, třebaže dosud, až na případy žalovanou v dopíse ze
dne 9. prosince 1921 přiznané, zasílala zboží před jeho úhradou. že
by byla bývala žalobkyně přesvědčena, že jest její smluvní povinností,
dodati zboží před zaplacením, pro to nebyl v řízení před soudy prvé
ani druhé stolice zjednán pražádný podklad. Otázkou, zda byl mezi
stranami uzavřen obchod fixní, zabývaly se oba nižší soudy zevrubně,
a sdílí i soud dovolací plně názor. že· o fixní obchod nešlo. V podrobnostech stačí poukázati k důvodům rozsudků obou nižších stolic. Nebyl-li uzavřen obchod fixní, bylo povinností dc\;olatelky, chtěla-ll
ohledně zbytku dodávky smlouvu zrušiti, by se zachovala dle článku
355 a 356 obell. zák., totiž aby rozhodnutí své žalobkyni oznámila a
poskytla jí přiměřenou dodatnou lhůtu k plněni. To se však nestalo.
Zákon nežádá ovšem, aby bylo použitím některého z práv čl. 355 obch.
zák. pohrozeno a teprve po uplynutí dodatečné lhůty výkon práva toho
znovu oznámen. Oznámení, že smluvní k od smlouvy ustupuje, stačí a
jest účinné, když původní lhůta uplynula a když spoluvlastník v při
měřené lhůtě dodatečné prodlení neodčinÍ. Není také třeba výslovného
udělení lhůty, stačí, by IhLJta tato byla poskytnuta, to jest, aby přimě
řenou dobu bylo posečkáno, zda prodlévající závazku dostojí. Stačilo
by tedy v tomto případě, že žalovaná dopisem ze dne 1. prosince 1921
storno oznámila. Leč žalovaná neposkytla žalobkyni přiměřené lhůty
dodatné a byla žalobkyně naopak k plnění ochotna již 1. prosince (7.
prosince) 1921, zaslavši účty na zbytek dodávky, a bylo na žalované,
by dle smlouvy účtovanou kupní cenu předem zaplatila. Z vývodů rozsudků obou nižších stolic, týkajících se povahy sporného obchodu,
Clviln! rozhodnutI.
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vyplývá také zřejmě, že není v tomto případě podkl!ldu, bl se mo~l~
za to míti, ž"""hledně povinnosti k poskytnutí dodatecne lhuty k pInem
nastala výjimka, kterou má na zřeteli čl. 356 obch. zák. Právem t,:dy
dospěl odvolací soud k závěru, že s:orno dovolatelky bylo opr?h ~:,~.
lobkyni bez právního účinku. Naproh tomu byl postup strany zalupcl
bezvadným. žalovaná, nesloživši po obdržení účtů ze dne 1. prosince
a 7. prosince 1921 kupní ceny, ocitla se sama v prodlení a byla žalobkyně dle čl. 354 obeh. zák. oprávněna, zakročiti o prodej ve smyslu
čl. 343 obch. zák. a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty, ježto žalovaná
přijetí zboží, tudíž i placení svým stornem ze dne 1. prosince 1921
odmítla. žalobkyně však přes to dopisem ze dne 17. ledna 1922 lhůtu
takovou žalované do 25. května 1922 poskytla s pohrůžkou, že by jinak
přikročila k zmíněnému již prodeji. žalovaná neplnila ani v této lhůtě
a byla proto žalobkyně oprávněna, by prodej provedla. Pokud se týče
výtky, že žalobkyně nebyla oprávněna k vyhrůžce nuceným prodejem
zboží dle účtu ze dne 5. prosince 1921 a ku provedení tohoto prodeje,
poněvadž pohledávku tu postoupila, budiž uvedeno toto: Právo na
prodej dle čl. 343 obeh. zák. jest osobním právem obchodníka, který
zboži prodal a nesdilí osud pohledávky jeho za prodané zboží. Nepřecházi tudíž postupem této pohledávky na postupnika . .len tehdy,
kdyby pohledávka byla postoupena v době, kdy již prodej dle čl. 343
obch. zák. byl povolen, kdy tedy právo toto svou realisací ohledně
určité pohledávky s touto pohledávkou již úzce bylo spjato, mohl by
v prodej postupiteli povolený vstoupiti i postupník. V tomto případě
stal se postup v prosincí 1921 a prodej povolen byl dne 9. února 1922.
Nemá tudiž postup, jehož se žalovaná dovolává, účinku dovolatelkou
tvrzenéh'l.
čís.

3120.

Daň z obratu (zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 321 sb. z. a n.).

S právem dodavatelovým, započítati si daň z obratu, musí odbě- .
fatel za všech okolností počítati, leč že by se byl dodavatel práva toho
výslovně nebo mlčky vzdal.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv I 472/23.)
Prodav žalovanému 23 dobytčat, účtoval mu žalobce zvláště daň
z obratu a, když ji žalovaný odmítl zaplatiti, domáhal se jí žalobou, již
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d jí
vyhověl.

NejvyŠší soud

dodavatel předmětů, d,,;,i z obratu podléhajícich, také vzdáti jejího
vzdání to se může státi dle všeobecných pravidel občanského
zákona buď výslovně nebo mlčky (konkludentními činy, § 863 obč.
zák.). V tomto sporu je zjištěno, že při kupu nebylo mezi stranami
o dani z obratu vůbec řeči, ze souhlasného přednesu stran pak vyplývá, že žalobce teprve při odebrání koupených 23 dobytčat žalovanému vydal účet s připočtením jednoho procenta jako daně z obratu.
Kdežto žalobce tvrdí, že jest vzhledem k onomu ustanovení oprávněn
daň přesunouti a zaplacení její žádati, trvá žalovaný na tom, že nemá
povinnosti, platiti tuto daň, ježto při koupi dobytka nebylo to ujednáno,
nýbrž bylo jen umluveno, že žalovaný zajllatí žalobci určitou pevnou
cenu za 1 kg živé váhy. Jde tedy jedině o výklad tohoto ustanoveni,
o právní posouzení věci. Soud prvé stolice, sdneje názor žalovaného,
zamítl žalobní žádost, kdežto odvolací soud vzhledem na uvedený § 12
na odvolání žalobco'vo vyhověl žalobní žádostí. A to právem. Zákon ze
dne 12. srpna 1921 čís. 321 sb. z. a n. ukládá platiti daň z obratu podnikateli a přiznává mu současně právo, jak již bylo podotknuto, pře
sunouti ji na odběratele (kupitele atd.). S tímto právem daným dodavateli zákonem, musí tudíž odběratel za všech okolností počítati, nevzdal-li se dodava'oJ svého práva bud' výslovně nebo mlčky. Ze, zjištění nižších soudů Jyplývá, že při ujednání trhové smlouvy o dani
z obratu vůbec nebylo jerlnáno. Nevzdal se tedy žalobce práva přesunu
výslovně a běží nyni o ~v, zda nes\alo se tak jeho konkludentním jednáním, mlčky. Než ani o vzdání se práva přesunu mlčky nelze tu mluviti, jelikož při nčm občanský zákon dle §u 863 předpokládá takové
jednání, jež nezaricchává po uvážení všech okolností rozumného dů
vodu, by bylo lze o vůli smluvníkově pochybovati. V tomto případě
však se žalobce nezachoval ani při ujednání trhové smlouvy ani později
takovým způsobem, z něhož by bylo lze usuzovati na vzdání se práva
přesunu daně z obratu mlčky; právě naopak při placení trhové ceny
a odebrání dobytka uplatňoval toto své právo. Uplatňování to se stalo
včas a nemohlo míti vlivu na uzavřenou smlouvu trhovou, jelikož se
žalobce práva přesunu nevzdal a tudiž jednal jen v mezích svého práva
podle §u12 cit. zák., jímž odběratel jest vázán a jemu podroben. Proto
právem trval žalobce na trhové smlouvě, když žalovaný chtěl od ní pro
přesun daně odstoupiti a židal závdavek zpět. Chtěl-li se přesunu daně
vyhnouti, měl si hned při ujednání trhové smlouvy na žalobci vymoci
vzdání se přesunu jejího, neučinil-li tak, nemohl se již proti přesunu
brániti.

přesunu;

čís.

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Podle §u 12 zák. ze dne 12. srpna 1921 Č. 321 sb. z. a n. může podnikatel jako pia ti tel daně z obratu osobě, jež má nárok na dodávku nebo
výkon, podléhajicí této dani, daň z obratu zvlášť účtovati, a jest k tomu
povinen, žádá-li o to příjemce. Z ustanovení tohoto vyplývá, ~e se může

3121.

Zcizení věci, jež byla pak zabavena pro trestný čin z duvodu, který
zde byl již v době zcizení, zakládá závazek ze správy, leč že by nabyvatel o důvodu napotomního zabavení byl věděl již v čase nabytí věci.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv I 683/23.)
Žalobce prodal žalovaným manželům Mořici a Janě E-ovým dům
a na úhradu zbytku kupní ceny odevzdali žalovaní žalobci sedm bede"
109'
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hudebních nástrojů, jež byly u žalobce v trestní věSi proti Mořici E-ov~
a spol. zabaveny. žalobu o zaplacení ;Cbytku ~upm ceny p r ~ c e s n I
s o udp r v é s t o I i c e pro tentokrate zanlltl, o d vol a c I s o u d
jí vyhověl.
Ne j v y Š š í s o u d. Zl11Šil rozs~dky obou ni~Nch soudů a vrátil
věc prvému soudu, by JI znovu projednal a rozhodl.
D

ů

vod y:

Dovolání, v němž jsou uplatňovány dovolací důvody §u 503 čís. 2,
3 a 4 c. ř. s., nelze upříti oprávněnosti. Hudební nástroje, kterých žalobce od žalovaných úplatně nabyl, byly po odevzdání do žalobcova
vlastnictví soudem zabaveny a sice dle usnesení krajského soudu v Ch.
ze dne 23. června 1921, po případě radní komory téhož soudu ze dne
14. července 1921 v trestní věci proti Mořici E-ovi a spol. pro podvod
a řetězový obchocl. Odvolací soucl zjistil, aniž toto zjištění .bylo napadeno že příčina, která opravŤlOvala úřad k tomuto zabavem, nenastala
tepr:e později, nýbrž že byla tu již v době dojedn~ní smlot~vy: Z.v toh?
plyne, že hudební náslroje byly v uvedeném smeru vad~yml JIZ pn
odevzdání žalobci a že tedy, jak správně vyslovrl odvolacl soud, nelze
shledati v jejich z~bavení pouhou n á hod u (§ 1311 obč. zák.), nýbrž
vad u věc i, za kterou zodpovídá ze správy ten, kdo ji úplatně pře
nechal nabyvateli. že tato vada brání řádnému použití hudebních nástrojů, zejména, když bylo jich nabyto za účelem dalšího zcizení, jest
zřejmé. Leč žalovaní v první stolici výslovně tvrdili, že žalobce okolnosti, které vedly k zabaveni hudebních nástrojů, a tudíž vadnost hudebnich nástrojů při jejich nabytí znal, a nabidli o tom důkaz. Výtka,
že tento důkaz nebyl připuštěn a proveden, jest opodstatněna, neboť
v takovémto případě by správa dle §u 928 obč. zák. ovšem místa neměla. Bylo proto dovolání vyhověti již z .tohoto důvodu a usnésti se,
jak se stalo, aniž bylo třeba, obírati se zvláště ještě ostatními dovolacími důvody. Podotýká se pouze, že, utrpěl-li neb utrpí-li žalobce delším trváním zabavení další škodu, jest mu zůstaveno, by se její náhrady domáhal dle §u 932 odstavec prvý poslední věta obč. zák., jak
si ostatně již v žalobě výslovně vyhradil.
čís.

3122.

Dopravnl řád železniční.
Každá nákladní smlouva jest sjednána za předpokladu, že bude
užito správných tarílů a že. poplatky budou správně vypočteny. Omyl
ve výpočtu dopravného dle §u 70 žel. dopr. řádu nezavazuje dráhu
dle §u 870 a násl. obč. zák., ani dle předpisů XXX. hlavy obč. zák•.
k náhradě škody, Icterou obchodník utrpěl kalkulací na základě mylně
vypočteného dopravného.
Pro zjištění omylu samého není předepsána lhůta, nehledíc k ustanovení §u 71 žel. dopr. ř. o kratší lhůtě promlčecí.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv I 759/23.)

ž~lovaná

firma obdržela v srpnu 1921 několik zásilek másla, za něž
dopravné dle zlevněných sa:eb pro ry~hlo~boží. ža.lovaná dopravné zaplatila. V listopadu 1.921 predepsala J:. draha r~zdll
mezi zlevněným a obyčejným. dopr~vnym za rychlozbo}1 a, kdyz se
žalovaná zdráhala jej zaplal!l!, domahala ,se ho drah~. :alobo~. žalovaná namítla navzájem nárok na náhradu .skody ,~e vysl zalobm pohledávky, ježto, nemohouc zvýšené dopravne zapocltal! do pr?deJm ce~~
másla, utrpěla škodu. žalobě bylo vyho,věno s o u d Y v sec h trl
s tol i c, N e j v y Š š í!TI S o ude !TI z techto
jí

byl~ vypočteno

důvodu:

Nelze při svědčiti názoru dovolatelovu, že nákladní smlouva s drahou uzavírá se na podkladě těch tarifních položek, které zří~enci dráhy
v tom kterém případě zapíší do nákladního listu. Dle §u61 zel. dopr. r.
ze dne 13. května 1921 ČÍs. 203 sb. z. a n. Jest nakladm smlouva sJednána, jakmile výpravna ku pfepr~vě přijala z?oží ~ nákladní l~st. .0, ?dměně za přepravu zboží netreba Jednal!, ponevadz dl;, §u 6 teh?z radu
jest výše odměny stanovena a sazby zpus?bem tan1Ze uv~deny';1 J.~ou
uvedeny u veřejnou známost. Jest tedy kazdá smlouva rrakladm sJednána za předpokladu, že užito bude správných sazeb a že poplatky
budou správně vypočteny. (Srovn. Rinaldiniho komentář k žel. dopr. ř.
z roku 1909 str. 168.) Proto § 68 téhož řádu nařizuje, by do nákladního listu zapsány byly tarifní částky dovozného a poplatků připuště~
ných dopra'!'lním řádem, a v §u 70 téhož řádu se sotanoví, ž,:'. stal~~l~
by Se chyba při počítání dovozného nebo poplatku nebo pn pOUZIÍl
tarifů, jest buď doplatiti, oč méně vybráno, nebo vr~titi" oč více zapl~:
cenO. Tato ustanovení podmíněna jsou povahou sluzby zekzmčll1, J,e}!z
složitost uvésti jest v soulad s požadavkem rychlé dopravy zbožL Vzeide-li pochybnost o tom, kterébo tarifu jest použiti, nelze sečkati s ujednáním nákladní smlouvy, až předeni rozřešena bude otázka tarifnÍ.
V (omto případě odvolací soud velmi případně poukazuje na lo, že V nákladním Jistě, ve spisech založeném, bylo dopravné opravováno v ten
způsob, že místo obyčejného použito bylo dodatečně mimořádného sníženého tarifu pro rychlozboží; byly tu tedy pochybnosti o použití tarifů již za dopravy zboží. Vzhledem k předpisům §u 70 žel. dopr. ř. a
jejich účelu nelze tedy omyl v §u 70 uvedený prohlásiti za dolosní nebo
kulposní uvedení osoby, smlouvu nákladní s drahou sjednávající, nebo
z této smlouvy oprávněné v omyl, anebo za porušení péče řádnébo obchodníka a činiti dráhu zodpovědnou dle §§ 870 a násl. obč. zák. nebo
dle XXX. hlavy tohoto zákona.
uvedení v omyl lze pak tím méně
mluviti když ani strana smlouvu nákladní sjednávající, ani příjemce
zboží ~emůže se omlouvatí neznalostí předpisů §§ 6, 61, 68, 70 žel.
dopr. řádu, kterýžto řád byl vydán u provedení zákona ze dne 27. října
1892 ~[s. 187 ř. zák. (§ 2 obč. zák.). Vzhledem k vývodům dovolatelovým se ještě podotýká, že předpis §u 70 žel. dop:. ř. nemúž.e ohroz~ti
bezpečnost obchodu v tom směru, že by obchodl1lk, kalkulUje s mozností doplatkú, zdražovati musil všechno zbožÍ.. Vždyť dle sama dovc;~
latele stane se chyba pouze v jedno1p z tisíců případů, takže nebezpecl
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ztráty na tak značném množství případů rozdělené nemůže padati na
váhu. Dovolatel dále upírá §u 70 žel. dopr. ř. platnost pro dobu nuceného poválečného hospodářství a platnosti zákonů o válečné lichvě.
K tomu uvésti jest, že nyní platný dopravní řád ze dne 13. května 1921
čís. 203 sb. z. a n. vešel v platnost právě za oněch mimořádných poválečných poměrů, totiž 1. srpna 1921 a že do téhož měsíce spadají též
sporné zásilky. Rovněž mylným jest názor dovolatelův, že dráha jest
p~vi,nna ,zjistiti omyl v p~užití tarifu, t~k, abY,obchoťřliík, který v témže
meSlCI vice podobnych zasllek dostava, aspon při dalšich mohl kalkulov,ati s:, správným dovozným. V §u 70 žel. dopr. ř. jesi pouze přede
ps~n~, .ze o~?b,a, doplatky povinná nebo k příjmu přeplatků oprávuěná,
ma bylI o zllstenem omylu hned vyrozuměna. Pro zjištění omylu samot?ého ne~í př,;depsána žád.ná lhůta a jen v §u 71 téhož řádu stanovena
Jest k,ratsl I~uta p;omlčecl Jednoho roku. Předpis tento kotví v pomě
rech ze,l,eZ~llc:ll sluzbj1 sa,motny, které nedovolují, by dráze uloženo bylo
tak oblIzne bremeno, pkym by bylo prozkoumáni nákladních listů v době
dovolatelem požadované. Že pak dráha o odkrytí omylů, o něž v tomto
sporu ,Jde, nevyrozu~lěla žalovaného bez prodlení, ani žalovaný sám
netvrd!. Za tohoto zakonneho stavu není dráha za škodu žalovanému
chybnou kalkulací vzniklou, zodpovědna, pročež právem' nižší stolice
neuznaly započítávané vzájemné pohledávky žalovaného z t'lhoto dů
vodu odvozované,
Čís.

3123.

, Dala-li s~ořitelna svému zaměstnanci výpověď ze služby výpověď'
vsak, by}a 'p .. ~v?pl!1~~ě u:'nána _z,a bezúčinnou, protdže jí nepředcházelo
l1~tn~, dls~lph~r~t rtzem, ,!emuze, i když provedeným pak disciplinárn1f11 ~lZef1"~ z.l'~teny byly duvody ku propuštěni, zaměstnance propustiti,
nybrz zustava I pal, obmezena na výpověd'.
~Ol1dU ptísluší ptezkoumati disciplinární nález proti soulíromému
zamestnanci i co do věcné oprávněnosti důvodu předčasné výpovědi
(propuštěni) ze služby.
Zaměstnanci spořitelen jsou soukromými zaměstnanci.
Dosah ustauovel1í §u 1 zákona ze dne 14. dubna 1920 čís. 302 sb.
~. a n., jímž spořitelny prohlášeny za samostatné v e ř e j n é peněžní
ustavy.
Ustanovení §u 29 zákona o obch. pomocnících nehodí se na služ~bní !l0měr, jenž j~st sice vypověditelným, ale jen z určitých důvodů.
Vypoveď bez platneho důvodu nemá tu právní účinnosti a nerozvazuje
shiŽebniho poměru.
.Ust~o,~e?í .§? ~ák. o o~ch. pom. není právem donucujícím. Ujednati I~e 1 Jme Jeste duvody predčasného propuštění.
Zakaz t. zv. reformatio in pejus platí i pro obor práva soukromého.

'P

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv í 844/23.)

?hledně ~kutkové ~9dstaty a předešlého sporu poukazuje se na čís.
142J teto sblrky. Kdyz bylo ve sp'oru tom pravoplatně uznáno, že vý-

pověď není po
spořitelna proti

právu a že služební poměr žalobcův dále trvá zavedla
žalobci discíplinární řízení a byl týž disciplin'árním nálezem ze dne 21. března 1922 uznán vinným hrubým a opětovaným porušením služebních povinností ve smyslu čl. 10 ll. čís, 4 a čl. 3 disc. ř.
a pro p u š t ě n z e s I u ž b Y dne m 30. b řez n a 1922 b e. z
n á r o k u n a v Ý s I u ž n é. žalobce dne 24. května 1922 (§ 34 zakona o obch, pJm,) podal pak žalobu ve smyslu §u 29 zákona o obch.
pom, na zaplacení sl,užebn!ch požitků pro bezp:ávné prop~št~ni, dovozuje, že jeho služebm pomel" mel dle §u 10 trvah 35 let, s mmlZ se vstupuje do výslužby, že mu tedy přísluší při 5'~s~ouž:n~ch 14 letech a 1
měsíci služné za zbývajících 20 let a 11 meSICU rocne 39.816 Kč, tedy
úhrnem 832.818 Kč najednou splatných. O b a niž š í s o u d y žalobu
zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Soud prvé stolice pr~
vem nepřihlížel k žalobcově námitce o udanlivém vzdání se žalovane,
uplahiovati disciplinární řízení proti žalobci pro konkretní služební poklesky. Rozsudkem Nejvyššího soudu v Brně ze dne 17. ledna 1922
Rv 11018/21 čís. sb. 1423 bylo jasně vysloveno, že výbor žalované spořitelny může ovšem dáti z podstatných důvodů úředniku výpověď, ujednanou při nastoupení jeho služby, že však, má-li se tak státi pro proviněni služební, musí předcházeti řízení a nález disciplinární a že v tomto
případě žalovaná strana uvedla jako dúvody výpovědi vesměs pouze
služební poklesky a přestupky, aniž by se. mohla v tom směru vykázati
předchOZÍm řízením a nálezem disciplinárnim. Dle toho není ničím odů
vodněna žalobcova domněnka o udanlivém vzdání se žalované uplatňo
vati řizení disciplinární, neboť, když bylo dle žalobcova návrhu prohlášeno, že třímčsiční výpověď není po právu a že služební poměr ž,alobCův výpovědí tou ku dni 31. března 1920 rozvázán není a dále trva, n~
stoupii ve vzájemném poměru žalobce a žalované ten stav, pkoby zmlněná výpověď se svými důsledky vůbec dána nebyla a měla ovšem pak
žalovaňá možnost své stesky proti žalobci uplatniti jedině správnou cesiou, totiž řízenim disciplinárním. Když pak žalovaná sáhla skutečně
k tomuto jeJině správnému postupu,nemůže jí býti zamezeno, by řize
ním tím neuplatňovala ony služební poklesky a přestupky žalobcovy,
které tvořily základ pro výpověď, jež soudem z důvodů formelních byla
za bezúčinnou prohlášena. Z vývodů zde uvedených vychází též jasně
na jen ~,eudržitelnost dalšího žalobcova náhledu, že již dle §§ 411,
530 čís. 7 a 534 c. ř. s, měly býti veškeré důvody pro výpověď uvedeny
hned v prvém sporu a že to žalovaná omeškala. Nijak nejedná se nyní
o prvý, právoplatně skončený spor mezi oběma stranami, nýbrž j~e tu
o rozhodování nově se utvářivšího poměru mezi žalobcem a žalovaným
právě v důsledku provedeného řizení disciplinárního. Nejméně má pak
žalobce příčiny dovozovati, že výbor spořitelny vzdal se práva, pro ty
které konkretní případy služebních poklesků řízení disciplinární proti
němu prováděti a celý případ pojímati spíše s hlediska nedostávajících
se nutných předr·)kladů pro způsobilost ku službě, nežli se stanoviska
disciplinárního, vždyť jak žalobce sám v žalobě uvádí, použito mělo býti
tehdy na venek takové formy; že žalobce sám stálo zrušení svého aktivního poměru služebniho. žalobce této snahy výboru (ředitelství) neuznal, s ni srozuměn nebyl a vydobyl si soudní rozhodnutí, že výpověď
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není po právu a že poměr služební dále trvá. Když tedy žalovaná při
výpovědi mu vyměřila též pensijní požitky, odpadlo také jejich placení
spolu s odpadnutím výpovědi a postrádá tedy žalobcovo tvrzení, že žalovaná povinna jest při nejmenším ku placení aspoň těchto požitků pensijních, všeho základu. O úplné bezdůvodnosti tohoto tvrzení svědčí i
žalobcovo doznání, že po právoplatném rozhodnutí prvého sporu žalovaná mu zaplatila celý rozdíl mezi platem s přísl., který by byl jako aktivní úředník žalované v době od 1. dubna 1920 až do suspense ze
služby bral. Tvrzení žalobcovo by mělo jen v tom případě ~il,á.klad, kdyby
žalobce byl na řešení případu výpovědí a vyměřením penSíjních požitků
přistoupil a tímto způsobem oboustrannou vůli stran k uzavření smlouvy
bylo došlo (§ 883 obč. zák.). Není též správný názor žalobcův, jaký
význam nyní snaží se přiložiti spořitelnám vůbec a žalované zvláště,
klada je na stejný stupeň s kterýmkoliv kupcem. Spořitelny jakožto veřejné ústavy peněžní z veřejné potřeby vzniklé a státnímu dozoru podrobené, podléhaly již spořitelnímu regulativu ze dne 27. září 1844 čís.
832 sb. z. s., na jehož místo pak nastoupil zákon ze dne 14. dubna 1920
čís. 302 sb. z. a n. a zejména tímto zákonem (§ 34) výslovně opatřeno
nejen vydání vzorcových stanov a jednacího řádu, nýbrž i schvalování
služebních, disciplinárních a pensijních řádů spořitelen. Dle toho zaujímá žalovaná spořitelna v základě svého veřejného úkolu postavení
výjimečné a nelze ji srovnávati s ostatními soukromými podniky Praž-o
ské městské obce. Jak obě strany v řízení před prvým soudem souhlasily, skutečný obsah žalobcovy služební smlouvy jest vymezen pravidly,
službu avýslužbu u žalované upravujícími, a to: 1. služebními pravidly
pro úředníky a služebníky Městské spořitelny pražské, 2. pravidly, jimiž se řídí vyměřování výslužného neb odbytného úředníkům a služebníkům této spořitelny, 3. jejím disciplinárním řádem. Žalobce sám také
pravidla k čís. 1-3 ve sporu předložil, doznávaje, že služební dekrety
s pravidly těmi tvoří jediný celek, z něhož skutečný obsah služební
smlouvy a rozsah služebních práv a povinností obou stran dá se poznati a posouditi a že také on dne 7. března 1920 (správně 1908) bezprostředně před nastoupením služby vydal písemné prohlášení, že vše'cka ustanovení služebních pravidel i všechny dodatky, které k nim budou vydány, uznává za závazné a že se jim podrobuje. žalobce ovšem
nyní v odvolání snaží se doznání to odčiniti tvrzením, že prohlášení jeho
týkalo se pouze služebních pravidel a všech dodatků, které k nim budou
vydány, avšak činí tak marně vůči jasnému doznání na soudě prvé stolice, ostatně však i z pravidel pod čís. 1-3 uvedených jde na jevo, že
skutečně tvoří jediný ústrojný celek, poukazujíce vzájemně jedny na
druhé (na př. § 19 pravidel služebních poukazuje na zvláštní řád disciplinární, čl. 10 II. disc. řádu vztahuje se na § 18 pensijních pravidel).
Disciplinárním řádem jest, jak soud prvé stolice v napadeném rozsudku
šíře rozvádí, upraven celý pořad řízení, rozhodování, jakož i otázka odvolání a výslovně stanoveno (čl. 19), že z rozhodnutí výboru spořitelny
není přípustno odvolání. Ustanovením těm dle shora řečeného podvolil
se také žalobce. Snaží-Ii se nyní žalobce vykládati podrobení to jakožto
absolutně neplatné a proti dobrým mravům, a odůvodňuje-Ii stanovisko
to i §§ 29 a 40 zákona o obchod. pomocnících a dále tím, že nemůže

býti ponecháno, by jedna ze s.tr~'l ,3am~ si roz.hod~vala) zneuzná~.á tím

povahu a zásady řádu disciphna;nIho,. I d:~ CIt. zakona ~ro spontelny
výslovně přípustného (čl. 11 a nasl. dlsc. I:adu). Navr~ n~lezu, dlsc!plInárního výboru s důvody byl dle předp~su c1~ 1,6 dlsc. r. predloz~n red:telstvu k dalšímu řízení dle čl. 17 dlsc. r., nacez pak byl vydanpls~mne.
V základě shora řečeného jest patrno, že prvý soud P?soudll vec. po
právní stránce správně, vysloviv, že není oprávněn, spra~nos~ dISCIphnárního nálezu ze dne 21. března 1922, který dle ~Ias~n.lho zalobcova

přednesu byl nálezem ze dne 30. března 1922, zaml;al.'clm Jeho ,odvo~
lání, potvrzen - přezkoumávati po stránce mateneml,a vhodne tak:
odůvodnil toto své stanovisko. Poněvadž pak, Jak prvY"soud sprav,n~
konstatuje, žalobce nešetření předepsaných formaht pn r~)Zho~o:al1l
v disciplinárním řizení ani netvrdil, nebylo dle stavu vec,l, pr;poustt;Í! ~
prováděti další důkazy a SOU'! prvé ~tolic,e pos,ou~11 tud!z vec spravne
i se stránky právní, zamítnuv úlobu pkozto neoduvodnenou.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vráti!
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

D ů v o cl y:
I. Ve sporu předním, uveřejněném pod čís. sb. 1~23, měla se v~c
takto: žalobce, jehož služební poměr u žalované ~pontelny byl, na tnměsíční výpověď, obdržel dne 31. pros:nc~ 1919 pnpl,s vybo}u teto ~po
řitelny ze dne 30. prosince 1919, ~ nemz,.se mu sdeluJe, ze ho vybw
dává dnem 1. dubna 1920 na trvaly odpocmek ve smyslu §u 17 ,praVIdel pro vyměřování výslužného, a to s ročním výslužným 1695, Kc
h.
Byla to tedy, jak bezesporno, výpověď ve smyslu CIt. §u; Avs~k pr;dpis ten připouští takovouto vý~ově~' toliko z podstat~J.'ch du~o?u ,a
v přípisn nebyly žádné důvody vypovedl udany. ,žalobc~ zadal udal1l ?U,vodů, a když mu to bylo odepřeno, podal na ,spont;,lnu zalob,u na ~Zl:al1l,
že výpověď není po právu, že jeho sluzebl1l pomer nebyl JI r?zvazan ,a
tedy dák trvá. žalovaná spořitelna teprv ve sporu. udala duvody vypovědi, jež _ pravdivost jich předpokládaJ.~,- JevIly by St; Jako, služební provinění žalobce, takže by dle tehdeJslho Jeclnomyslneho ,~azoru
všecfl tří stolic bylo šlo vlastně o výpověď dle
9 (1). dl~c. r~d,u: a
nikoli dle §u 17 pens. pravidel, j<;žto ?le tohoto m,:z~o d,:tl v~poved Jen
z ji n Ý c h podstatných dll vodu nez JSou provmel1l sluzebl1l, (§ 9 (~)
disc. ř.). To žalovaná spořitelna sama uznávala,. ale pr.ohlas?vala, ze
v prospěchu žalobce samého rozhodla se nalozlÍ! s 111m m;sto Jako
s úředníkem se provinivším raději jako s úředníkem neschopnym, a pojímati celý případ spíše s hlediska nedostávajíc!ch se nutných predpokladů pro způsobilost ke službě, a dovozo~ala, ze nes~hoP:lOst ve smyslu §u 6 pens. pravidel jest podstatným ?uvod<;:n k vypovedl dl~ §u 1,7
týchž pravidel. Souhlasnými ro,zsudky vsech tr; stoh: .b{'}o u:;nano, ze
výpověď ta není po právu, že služební poměr zalobcuv JI zr~se~ nebyl
a dále trvá, poněvadž tu nejde o případ ~u 17 p~n~. prav.: nybrz o vy~
pověď dle §u 9 disc. řádu, která však predpokla~a nzenI a ods~zUJlCI
nález disciplinární, kteráž podmínka však tu chybl. ll. Na. t~ s~onte.lna
zavedl~ proti žalobci disciplinární řízení a byl týž dlsclplmarnllTI nale-
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zem ze dne 21. března 1922 uznán vinným hrubým a opětovaným porušením služebních povínnosti ve smyslu čl. 10 ll. čís. 4 a čl. 3 disc. ř.
a pro p u š t ě n z e s I u ž b y dne m 30. b řez n a 1922 bez
n á r o k u n a v Ý s I u ž n é. žalobce dne 24. května 1922 (§ 34 zákona o obch. pom:) podal pak žalobu ve smyslu §u 29 zákona o obch.
pom. na zaplacení služebních požítků pro bezprávné propuštění, dovozuje, že jeho služební poměr měl dle §u 10 trvati 35 let, s nimiž se vstupuje do výslužby, že mu tedy přísluši při odsloužených 14 létech a 1
měsíci služné za zbývajících 20 let a II měsíců ročně 39.816 Kč, tedy
úhrnem 832.818 Kč najednou splatných. Bez p r á v n o s t pro p uš t ě n í dovozuje žalobce z toho, že jednak právo spořitelny, uplatňovati
udanlivá jeho služební provinění vzhledem k ději I. již pow»1Ulo, jed. nak, že provinění těch není. Obě nižší stolice na námitky žalované spořitelny žalobu zamítly a to z těchto důvodů: co se týče otázky, zda právo
spořitelny, uplatňovati žalobcova služební provinění vůčí ději I. již pominulo, prvý soud vůbec neřeši, druhý pak ji zodpovídá záporně, a co
se týče otázky, zda provinění ta zde jsou, praví obě nižší stolice, že
soudu nepřísluší přezkumovati disciplinární nález. Nejvyšší soud však
dochází k poněkud jinému výsledku. a) Právo žalované spořitelny uplatíÍovati služební provinění žalobcova s i cen e p o Dl i n II 1 0, avšak
z příčiny těchto provinění nesmí žalobce stihnouti žádná další újma, než
jaká plyne z výpovědi pod I. vylíčené, 1. j. nemůže již pro ně býti pro,
puštěn, třeba jinak povahou svou právo spořitelny na propuštění jeho
zakládaly, nýbrž může vždy uznáno býti již jen na t r val Ý od P o čin e k s roč ním v Ý s I u ž n Ý m 1695 Kč 20 h. To, avšak také
jen to a nic více, Se spravedlivě z uvážení děje I. podává. Žalovaná spořitelna, dobře vědouc o tvrzených služebních proviněních žalobcových,
rozhodla se, nenaložiti s ním tak přísně, jak by tato provinění dle nynějšího jejiho výkladu snad opravňovala, nýbrž mírněji, tak, jak by tomu dle jejího mínění bylo při pouhé nezpůsobilosti služební, a toto své
rozhodnutí dávno hned při výpovědi žalobci také prohlásila, mlčky hned
ve výpovědi samé, výslovně potom v odpovědi na jeho žalobu, tedy ve
spisu, který předkem pro něho určen byl, a v němž provinění ta vylíčila; tím se však vzdala práva, spojovati s proviněními těmi těž š í
nás led k y, než které na ně v rozhodnutí tom a tudíž ve výpovědi položila, zejména tedy i práva, pro p u s t i t i h o pro provinění ta bez
výslužného, jak nyní se o to pokouší. Zaměstnanec nesmi býti odstrašován od hájení svého práva tím, že by se musil obávati, že když nezákonný počin zaměstnavatelův pořadem práva zvrhne, počin ten mohl
by na něho potom dolehnouti tíže, než onen pl.vodní nezákonný. Zárověď reformace in pejus na základě právního prostředku strany, domáhající se rozhodnutí příznivějšího, jest zásadou, která sice nejjadrněji
vyslovena v trestním řízení, avšak platí i v řízení civilním, neboť jest
to něco právnímu cítění tak odporujícího, že to každý právní řád musí
odmítnouti. Odvolal-Ii se na př. pouze žalovaný a docílil zrušení rozsudku pro neúplnost řízení, nemůže 'nikdy býti již odsouzen k více, než
k čemu ho odsuzoval rozsudek jím napadený, byť i na krásně doplněné
řízení mělo výsledek, že se celý žalobcův nárok, v žalobě žádaný, ale
rozsudkem jen z části uznaný, jeví úplně oprávněným. Tak také zde,
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kdy žalobce docilil soudního zrušení výpovědi, nemůže mu na základě
týchž skutečností, na něž výpověď se zakládala, uložen býti trest větší,
než který výpověd' ukládala, sice by ':,'usn I,i t o vato i, že ~e. hájil a
rozsudek sobě pří z n i v y vymohl, cozprave pro SVU] vOltrm rozpor
jest tak nehorázným, že věta, vyjadřující motiv zápovědi in pejus (?der
Partei soli das Rechtsm.ttel mcht verle.det werden«) stala se pnmo
právní paroemií. Kdyby mělo býti podle opačné~o n~z~ru spohtelny,
byl by žalobce na tom lépe, kdyby byl spor o vypoved prohral nebo
vůbec sporu toho nezahájil a tato byla by zůst~la v p:~tn?sl!. Za to ,:elze s žalobcem z děje I. vyvozoval! tyto domnele dals. dusledky: 1. ze,
když v předním sporu rozsudkem uznáno, že služební poměr výpovědí
rozvázán není e. dále trvá, váže to žalovanou - tim chce žalobce patrně říci, že je 1.0 věcí rozsouzenou - žalovaná že neměla již. p}á,va:. za:
hajovati proti němu řízení disciplinární, leda P':t pro provmem, ych 7
by se byl dopustil po doručení rozsudku NeJvyss.ho soudu (Jlchz pry
však není, ježto ke službě již připuštěn nebyl), dřívější poklesky že
mohla uplatniti jen v onom předním sporu, jinak že je s uplatněním jich
již vyloučena; na to odvětiti, dlužno,. ž.e v předním spor~ uznáno bylo
zřejmě jen, že -',lužebm P?m~r rozv~zan n;nl ?110U n~zak<:n~ou, vypo,vědí, nebylo vsak řečeno, ze zal ovana nema prava k vypovedl zakonne,
dále nebylo jí oduznáno právo z~hájiti, di~cipli:,ární říz,en~, nýbrž, naopak toto uznáno za podmínku zakonne ,vypoved!, kt:ora J' vJ:h,:a7e~a,
a konečně, že nemůže žalovaná s uplatnemlTI sluzebJ1lch provmem zalobcových býti vyloučena pro domnělé obmeškání v prvém sI;0ru, .p,:oto že ve skutečnosti je tam uplatňovala, jenže k tomu nehledeno, Jezto
nepředcházelo disciplinární řízení; 2. že žalovaná .:'zd~la se .p:á,:,~ na
disciplinární řízení, když se jednou rozhodla na sluzebm provmem Jeho
nahlížeti se stanoviska nezpůsobilosti; na to odvětiti sluší, že př~c vždy
jen provinění ta jako důvod výpovědi uplatňovala a tudíž se mJak nevzdala práva, právě z příčiny jich zrušeni služebního poměru ~e do':,áhati, o což jedině ve sporu jde, a máU1adále právo k tomu, ovsem vzdy
jen v mezích. shora pod a) vytknutých; 3. že prý bylo v předním sporu
uznáno že flrovinění ta jsou prominuta, neboť to prostě není -pravda:
prvá st~lice ~znala toliko, že odpuštěny jsou poklesky, da~ujIci z d,oby
před válkou, na poklesky z doby po převratu, ktere ]edme JSou predmětem nynějšího sporu, však se to nevztahovalo, a vyšší stoli~~ se t~~
otázkou neobíraly. b) K druhé otázce, z d a s o u dup r • s I u s •
pře z k o u m á vat i d i s c i P I i n á r n í n á I e z, dlužno, pokud jde
právě o spořitelny, bez pod rn i n e č n ě při s věd čit i. Spořitelna
odvolávala se na praxi býv. nejvyššího soudu vídeňského, zejména na
judikát čís. 191 (plenissimární usnesení ze dne 22. Ii~topadu 1910), al;"
ačkoli otázku, nejvyššímu soudu mmisterstvem polozenou, kde se uvaděly korporace práva veřejného i soukromého, cilovala správně, výra,z
»soukromého« podškrtávajíc, citovala odpověď (Jud.kát) zkomolen",
vypouštějíc nejdůležitější stať, dle, níž se. judiká! vz:ahuje jen na s~luvní
zaměstnance ustanovene v e ve reJ nes I u z b e. Tento jUdlkat 1 ve
svém omezeni na korporace veřejnoprávní setkal se s prudkým a ne neúčinným odporem (Zentralblatt!lir die Jur. Pr. !,912, str. 224 n; n. pO,zn.
red.), avšak to netřeba rozbírati, neboť o ten pnpad se nejedna. D1uzno
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však jej doložiti rozhodnutim ze dne 17. dubna 1911 č. j. R I 169/11
(Zentralblat!, týž ročník 1912, str. 395 n. n.), kde výslovně potvrzeno,
že se judikát vztahuje jen na smluvni zaměstnance ve veřejné službě
ustanovené, zaměstnanců s o u k r o m Ý c h že se netýče, pří těch že
soud povolán jest d i s c i P I i n á r ní n á I e z přezkumovati nejen po
stránce formální, nýbrž i po stránce h ol o t n é, k čemuž redakce projevila souhlas, zamítajíc ovšem i nadále judikát sám. Rovněž doložiti
dlužno rozhodnutí ze dne 31. ledna 1912 č. j. Rv lil 491/11 (Jur. Bl.
1912, str. 165 n. n.), kde ve věci úředníka ne moc e n s k é pok I a dny uznáno, že dísciplinární nález přezkumu soudu podléhá (str.
166 druhý sloupec dole) a nález ten zároveň Nejvyšším soudem pře
zkoumán a nesprávným nalezen (str. 167 prvý sloupec shora), a zmíniti se možno i o rozhodnutí ze dne 11. října 1910 R I 533/10 (Z~ral
blat! 1912, str. 394), kde uznáno, že poměr smluvního zřízence (revídenta) státních drah je soukromoprávní a disciplinární nález proti němu
že podléhá přezkumu soudu, ač rozhodnutí to datuje z doby před judikátem, tak jako rozhodnutí ze dne 18. ledna 1893, čís. 272 01. U. sv. 31
rok 1897 čís. 14.555, jež se shoduje s potomním judikátem. Také rozhodnutí česko~lovenského Nejvyššího soudu ze dne 10. září 1921 č. j.
Rv I 364/21 ČIS. sb. 1189 odkazuje výslovně na judikát, setrvávajíc na
něm, takže nelze z něho dovozovati důsledky za meze judikátu, ať už
ho tam správně použito bylo čili nic. K posouzení, zda spořitelna spadá
poá subjekty judikátu, dlužno uvésti, že judikát rozeznává zda smluvní
zřízenec povolán jest ku spolupůsobení n a ve ř e j n Ý c h (ve ř e i n o p r á v n í ch) ú k o I ech, jako na př. kancelářští pomocníci a mechaničtí pom,ocníci pří poště a telegrafu dle nařízení tam citovaných, čí
Jen k spolupusobení na ú čel ech s o u k r o m Ý c h, a právem ovšem
n~u ,b!la vytýkána neja.sn?"t myšlenek i výrazu. Správněji lze věc vyJadntl tak, zda smluvm znzenec povolán jest k zastávání úkolů veř e j n é spr á v y, tedy správy státní, zemské, okresní, obecní, či zda
jest ustanoven v s o u k r o m o h o s pod á ř s k é m podniku takové
veřejnoprávní korporace na př. v zemědělském nebo lesním hospodář
stvÍ, nebo v provozování dolů, v továrně, peněžním ústavě a vod," což
ovšem k veřejné správě nenáleží. Jen v onom případe lZe D n("l11 říci cu

právní věta judikátu praví, že ustanoven jest »ve veřejné službě«. což
ovšem dobře rozeznávati dlužno od ustanovení ve službě »veřejné korporace;<, kteréž přes to může se týkati jen služby soukromé. Znak je
tedy vecny, podle povahy s I u ž b y, ne osobní, podle povahy z a m ě s t n a vat e I e. Tu se naskytá zdánlivá námitka, že zákon ze dne
14. dubna 1920, čís. 302 sb. z. a n., jenž nastoupil na místo spořitelního
:egulatrv~ ze d;,e 26. září 1844 čís. 832 sb. z. s., označuje v §u 1 spontelny vysl0v.ne za samostatné ve ř e j n é peněžní ústavy. Tento výraz
nesml zde mastr, neboť skutečně nejde o úkoly veřejné správy, ty nejsou, spořitel~át;' ~Ioženy, nýbrž spořitelny provádějí, jak týž § sám
['favI, toltko uverl11 obchody, a spadají tedy pod pojem obchodníků dle
č1. 272 čís. 2 obch. zák., I. j. bankéřů a (po případě) penězoměnců, což
jest i ,u nich činností čistě soukromohospodářskou jako u jiných bank,
pročez musí se zapsati také do rejstříku obchodního (§ 1 a 2 zákona).
Rozdíl je jen ten, že spořitelny musí zaručovati bez peč ,; o s t

v k I a d ů (§ 2), pročež jednak se d?voluje zřizovati je t?liko veřejným
korporacím, jež bezpečnost tu zaru,cltr, moho~, 1..1' ?bclm, ?kresum.a
župám (§ 4), a jen tak, že toto rucel11 za veskere zavazky ustavu vyslovně a listinně převezmou (§ .5), a Jednak JSou podrobe~y v provozu
svých obchodů státnímu dozoru. To vse plat!lo I dle regu!atrvu z r. 844,
'enž rovněž kladl důraz na jistotu vkladu (§ 1), vyzadoval zaruku
J(§ 2) a stanovil dozor (§ 27), jenže neom,;zoval zřízov,ání spořit;len
jen na veřejné korporace; ?ovoluJe. to I jlnym. korp?ra~lm (spolku~)
žádanou záruku poskytujlcllTL Stary regulatrv 1 novy zakon pak narIzují, že výtěžků musí se užíti k účelům obecně užitečným (úvod a § 12
reg. a § 1 zákona), najmě dobročinným, takže tedy .neplynou do so~
krmné pokladny podnikatele. Z toho vš~ho patrno:. v J,,;ke~ smyslu pr!domku »veřejný« peněžní ústav v zákone o l1lch O2;ltO: ze yst?t~ vkladu,
kterou zaručují, zabezpečuje jim »veřeJnou« duveru, I. J. duveru obecenetva, d ů věr u v k I a dat e I ů, v níž žádný z nich n,ebude ~kla
mátl, jak se to státi mÍlŽe a stává při, (:st~vech »soukron~yc?« 1., L fInanční silou veřejné korporace nezajlstenych, a za druhe, ze vytezek
neplyne do pokladny podnikatele, nýbrž musí b~ti vy,nalo~en k ?bec~
nému dobru. V té činnosti není ničeho, co by melo predmetem tlepky
obor veřejného práva, veřejné správy, bud', tedy tl~j!',ký úkon moci vlád~í
a výkonné (III. hlava úst. ltst.) nebo spravy,v UZSlnl ~myslu, nebo I~e
jaký úkon moci SOl1'!covs1<é (IV. hlava tamze) a spravy. soudm. S~m
také zákon O obch. oom. lyslovně uznává, že spořItelny JSou podmety
a zaměstnavateli pónze s o u k r o mop r á v ním i. Stavíť je v § 2
čís. 2 do jedné řady s úvěrními ústavy, záložnami, hospodářskými společenstvy, zastavárnami, zaopatřovacími ústavy, nem?ce?Skýml ,pokla~l
nami a pojišťovnami, a praví pak v §u 3, že,. prov?zuJe-lt tako~y podn:k
země, okres, obec, podléhají přes to služebm pomery o~chodnrch a vy~
škh neobchodnírh zřízenců tomuto zákonu, spoČlvap-h na smlouve.
Dlužno-li však SpOfIlý poměr posuzovati d!e zákona. o .obch. p.om; a to zde je bezesporno - plyne ZtO}'?, ,ze soud .dlsc:plmar,m nalez,
pokud se uplatňuje jako důvod propuste!", neb,o vypovedl, ~re:kumo
vati musi. Dle §u 40 není sice právem nuÍlcl111 opr:,dpls §u 27, Jenz .obs,ahuje důvody, pro něž lze zaměstnance okamzlte propustrt>. ale, te
§ 29. Z toho jde, že síce mohou smlouvou ustan?veny by~1 Jeste JI~?
cffivody předčasného propuštění, než které stanovl § 27, d,uvodY,lehcl:
jež pod tento § nespadají ,že vša~" k,dy~, př,:?pIS ~u 29, ze v pnpa~e
bezdůvodného předčasného propustem pnslusl z~mestn~ncI ty. a ty naroky, jest předpisem velícin\, jenž smlouvou am vyloucen. am omezen
býti nelmHe, musí v každém případě být; soud~m zkoumano, z ,d a, t ~
ten smluvní důvod k předcasnemu propustenl
o p r a v ň ují c í v s k u t k u j e s t, sice by předpis te~ ~yl naprosto
illusornim čemuž dopustití právě jeho nutící povaha branl, takze am,
i kdyby ;e smlouvě to výslovně stálo, že soudní přezkum disciplinárního nálezu, na důvod propuštěnI znčjícího, se nepřipo,uští, bylo by to
neplatné a nicotné. K tomu důsledku nutí všecko. ~am:stnavatel (spo'
řitelna) propustil by zřízence bez důvodu, ale P?ne,;'adz soud ~y n,ebyl
oprávněn, jeho nesprávný disciplinární nález, Jenz b~, t~kovy du~od
přijímal, přezkumrlVati, zůstal by zřízenec vždy na hohckach. Zamest-
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navatel může si, pak-li zřízéllec ve smlouvě na to přistoupil a není to
proh ~?brým mravům, tak že by přistoupení bylo neplatné, disciplino~al! znzence jak chce, ale jen dokud se to nedotýká §u 29 tak na př.
~e '!'t; spořit~lna uloží pokutu dle čl. 2 čís. 4 neb čl. 6, avŠak hned to
Je J!ne, Jak~tl,e uznal na propuštění ~ závisí od toho tedy otázka náro~u, d~e nutlcl~o §l~ 29. :ak ~e, to ma .take, když jde o předčasné propustenl, pro,to, z.~ dana ~y~o:r:,d, a neJsou tu důvody, jaké se k ní ve
s';llouve vyzaduj~. ~II, Zbyva jlZ jen st~noviti nároky ty pro tento případ.
CI,t. ~ 29 rozeznava v duchu § 19 mezI smlouvou uzavřenou n a u r č it'!. c _~ s ,a ~m!o~vou n a v Ý p o věd' a praví, že v onOm případě
pnslusl, predcasne propu,štčnómu, nárok na služební požitky za celou
dobu, az do onoho urclteho termmu a v druhém za dobu výpovědní.
P~meru ~a ~rčlt~ čas zde ~;ní. právě proto, že' jest na (oboustrannou)
~ y p o v e d/ takze, tento pnpaa pod první alternativu nespadá. Názoru ,
za~obco~u, ze p~:ner)eho Je n~ 35,let, s nimiž se do výslužby vstupuje,'''''
a ze ~n~. !edy pnsluSI slt~zeb~1 ,~ozitky, za nevysloužených ještě 20 let
II ~'~SICU, nelze proto. pnsvedCltl. Avsak není zde ani poměru na výpove? v ,to,m smyslu, Jak SI ho zákon představuje, neboť zákon myslí
na vYPo,~ed vol n o ~, ne,v~zan?,u na ,žádn~ důvody (§§ 19-21), takže
te~to pll pad, kd,e vypoved ~~ze byh _dana Jen z pod s t a t n Ý c h
d u .v o ~ u, zejmena pro hrubsl neb opetovane služební provinění (čl.
9 dlsc. r. a ~,17 pens. prav) ani pod druhou alternativu nespadá, Není
te~y t,ento pnpad v zakone rozhodnut. Spořitelna Ovšem myslí, že tu
ma mls.to obdoba §u 31 o obch. pom. a dovolává se rozhodnutí býv,
víd. nej,v. soudu ze dne 31. ledna 1912 č. j. Rv III 491/11 shora již
cltonneho, jež, skut~čně tak uznalo, což však je křivda pří~o křičící.
Jako v tomto p;ípade, tak i tam bylo nejen propuštění, nýbrž i výpověd'
s~ str~n~ z,ame"tna,v~telky vázána na u r čit é d ů vod y, bud' jistá
dls~lp}lnarnI ~nm~enI, ~eb, pokud jde o výpověd', též neschopnost ke
sluzbc, ;Ie byv, ,VId. DejV ~S?U~ došel uvedenou cestou obdoby k výsledku,. ze, I kdyz tu ty umte duvody nejsou, má předčasně propuštěný
nárok jen, na služební požitky za tři měsíce. To by však byla všecka
u~tanovenI ,~mlouvy, která žádají, by zaměstnavatelka měla podstatné
dUvo?y, ruSI-lI ~~nlouvu,.~ ~ nIchž právě ochrana zaměstnance jako hospoda:skysla?slho spoclva, vyjmuta z platnosti na škodu jeho a na
pros pech z~n'.estnavatelky. Ona dle smlouvy nesmí pOnIěr služební zruSI!, leda ma-II len a ten smluvní důvod, Ona takového důvodu nemá a
prece poměr z,ruŠÍ, a učiní všemu zadost tím, že zaplatí za tři měsíce,.
nebo-II posotavl ,se to na rovno případu, kde k výpovědi určitých pod:
st~tnJ::ch duvodu třeba nebylo, nýbrž výpověd' byla volnou, To by byl
vys~ech, smlo~vě, vv~měch všemu právu. Právě to je podstatný rozdíl
m,ezl ~b,;ma p;lpady ze tam dovoleno zrušení výpovědí volnou, zde jen
vypoyeť! z.urcltyC? podstatných důvodů, Vytčením těchto důvodů měla
prave zamestnanCI zabezpečena býti trvalá životní existence a nelze
je te,dy tak lehce hoditi přes palubu. Pro podstatnou rozdílnost případu
je ~secka obdoba vylou~ena! to ť b Y z a m ě s t n a vat e I c e v ž d Y
st a.1 o z a to, por u s I t I S m 10 u v u, aby se jen osoby nemilé
al~ ]I~ak bezúhonné, zbavila a existenci její zmařila. Proto, že v to~
ma byh eXIstence, která končiti má i zaopatřením ve stáří (pensí),
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nelze sáhnouti ani k obdobě §u 21, neboť jaká by to byla existence,
aby po pěti letech mohla dána býti výpověď volně, bez určitých vymíněných důvodů? Dle smlouvy musí se. výpověď (zrušení poměru)
opírati vždy o tyto důvody, ať by se dávala po jaké době chtěla, a právě
čím později, tím neúprosněji tu lakové důvody býti musí, protože čím
člověk starší, tím tíže SVOll existenci zakládá. Smlouva tedy musí býti
zaměstnavatelkou za všech podmínek dodržena a splněna. Východisko
na obě strany spravedlivé, jež se z toho podává, a rozhodnutí, jež zde
povaze případu odpovídá, a jež ve smyslu §u 7 obč. zák. (srv, § 1 obč.
zák. švýc.) teprv najíti dlužno, jest jedině to: je-li výpověď - a dle
vývodů I. a) shora o nic jiného než o následky výpovědi již nejde podmíněna ve smlouvě určitými důvody, avšak byla dána, aniž by tu
lakových důvodů bylo, n e m á p r á v n í ú čin n o S t i a s I uže bIl í li o po měr u pro t o ne r o z vaz u j e: poměr ten trvá a obě
strany jsou povinny plniti své povinnosti z něho: z a m ě s t n a v atel k a p I a t i t i s I uže b n í p o žit k y a z a m ě s t n a n e c k on a t i s I u ž b y. Tím sc žádné straně křivda neděje, jak by se děla,
kdyby buď zaměstnanec dostal výplatu jen za tři měsíce neb výpovědní
lhůtu, nebo zaměstnavatelka musila zaplatiti za celou služební dobu
až do vyjití služebních let a ještě ovšem i potom platiti pensi, aniž by
vzájemnou úplatu ve službách obdržela. IV, Dle toho všeho jest třeba
uplatňovaná služební provinění žalobcova vzíti na přetřes, provésti
o nich, pokud třeba, důkazy a učiniti zjištění, a pak posuzovati, z d a I i,
pokud budou zjištěna, jsou toho rázu, že spadají buď pod čl. 10 n.
čís. 4neb aspoň pod čl. 9 disc. ř, (oproti čl. 2-6) a zda tedy je propuštění, jež dle vývodů ll. a) mlIže míti jen význam výpovědi, i když
by tu přímo důvody propuštění" dle prvcitovaného čl. 10 byly, správněji tedy řečeno zrušení služcbního poměru s účinky zákonné výpovědi
odůvodněno či nic, Nebude-li odůvodněno, trvá služební poměr a žalobce může zatím žádati a přisouzeny obdržeti jen s I uže b n í p 0žit k y zahrnuté ustanovením §u 406, c. ř. s., nikoli tedy, jak činí, za
celou příští dobu, neboť není tu případu §u 29 zákona o obch. pom.,
jenž jedině by k tomu opravňoval. Pak-li však zrušení poměru odů
vodněno bude, může žalobce žádati jen p o žit k Y pen s i j n í v ně
kdejší výpovědi mu vyměřené, zatím ovšem též jen za dobu, za kterou
je posud neobdržel, tedy rovněž jen v rámci §u 406 c. ř. s.
čís.

3124.

Ve sdělení komisionáře komitentu, že dle příkazu zakoupil zbožl na
určité burse, nelze spatřovati oznámení vlastního prodatele po rozumu
třetího. odstavce čl. 376 obch. zák. Tato ustanoveni lze smlouvou PO"
změniti.

NakOllpil-1i komisionář krátce před válkou cenné papíry na burse
státu, jenž stal se pak vůči Rakousku státem nepřátelským a nařídil
sekvestraci cennQsti rakouských příslušníků, dlužno.v tom, že komitent
po oznámení nákupu se po drahnou dobu odmlčel, spatřovati zřeknutí
se nároku na dodání cenných papírů po dObu, dokud komisiQnáři ne·
bude lze nakládati s papíry, jím v cizině pro komitenta nakoupenými.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv I 1145/23.)
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Tuzemská banka, předchůdkyně žalované, koupila dne 5. června
1914 pro žalobce na londýnské burse cenné papíry. žaloba na vydání
koupených papírů byla o b·ě man i ž š í m i s o u d y pro tentokráte
zamítnuta, o d vol a c í m s o ude m z těchto d ů vod ů: Pokud jde
o odvolací důvod nesprávného právního posouzení, dospívá soud odvolací v souhlase s odvolatelem na rozdíl od soudu procesního k závěru, že banka, jejíž právní nástupkyní odpůrkyně je, vstoupila ohledně
sporných papírů sama do přikázané smlouvy kupní a že tedy přísluší
odvolateli právo ze smlouvy té přímo proti odpůrkyni jako právní nástupkyni uvedené banky. K tomu závěru dospívá odvolací soud na základě ust~novení čl. 376 obch. zák. Předpis tento má na mysli dva pří
pady: v Jednom stanoví podmínky, za kterých se mŮže komisionář za
smluvníka (prodatele nebo kupitele) prohlásiti (čl. 376 odstavec prvý
a druhý obch. zák.), v druhém pak mluví o podmínkách, za kterých
může komitent považovali komisionáře za smluvníka a se ho drželi
(čl. 376 odstavec třetí obch. zák.). V případě tomto je nesporno, že ,
banka, jež byla právní předchůdkyní odpůrkyně, vyrozumívajíc dne ,I
5. června 1914 odvolatele o provedení přikázané koupě papírů, poukázala při tom na podmínky na druhé straně dopisu vytištěné, za kterých
obchod přikázaný uzavřela, a že odvolatel ve své odpovědi na dopis ten
te dne 6. června 1914 výslovně prohlašuje, že s podmínkami těmi úplně
souhlasí. Podmínky tyto mají mimo jiné také ustanovení, že při příka
zech k nákupu papírů vystupuje banka ve vše c h případech, kde ko-·
mitent neustanovil jinak, vždy sama jako pro datel a to i tehdy, když
to nebylo v jejím oznámení ani výslovně poznamenáno. Dle toho je tu
však mezi stranami výslovná úmluva, že prodatelkou sporných papírů
jest odpůrkyně jako právní nástupkyně uvedené banky. Předpis čl. 376
odstavec třetí obch. zák. není donucujícím a lze jej proto úmluvou pozměniti. V důsledku toho nelze ovšem obhájiti ani další stanovisko
soudu procesního, že uvedená banka, oznámivši dne 2. června 1914
odvolateli, že sporné papíry koupila na londýnské burse, dala tak na
jevo, že nechce býti považována za prodatelku. Úsudek ten je v přímém
rozporu s podmínkami, které banka sama stanovila a které odvolatel
výslovně přijaL Ostatně z pouhé poznámky, že papíry byly koupeny
na burse, nelze ještě nikterak činiti závěr, že banka nechtěla býti prodatelkou, poněvadž bursa je právě střediskem trhu na papíry a tedy
nejvhodnějším místem nákupu jak pro komisionáře, tak i pro každého,
kdo papíry chce koupiti. Z téhož důvodu nemůže se však procesní soud
dovolávati na odůvodnění svého rozsudku ustanovení čl. 376 odstavec
třetí obch. zák. a z něho dovozovati, že právo odvolatele, by se držel
odpůrkyně jako prodatelky, zaniklo proto, že nebylo v čas uplatňováno,
1eboť toto ustanovení dává komitentovi právo, považovati komisionáře
za prodatele nebo kupitele mimo případ úmluvy již na základě toho, že
mu tento prodatele nebo kupitele neoznámí, a zde bylo již předem
umluveno, že proGlatelkou bude banka. Nehodí se proto ustanovení
čl. 376 obch. zák. na tento případ. Přes to však může napadený rozsudek, jenž zamítá žalobu pro tentokráte, před zákonem zcela dobře
obstáti. Bylo již soudem procesním zcela správně vyloženo, že sporné
papíry, jsouce od prvopočátku v Anglii, jsou pod sekvestrací, která ne-
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byla dosud zrušena. Sekvestrace tato byla v Anglii uvalena na majetek
příslušníkú nepřátelských států a tedy i příslušníků rakousko-uher"
ské říše, proklamací ze dne 5. a 12. srpna 1914, jež pak byly nahraženy
proklamací ze dne 9. září 1914 (Trading with the Enemy Proclamation
No 2), právě tak, jako i v bývalé říši rakousko-uherské učiněna podobná opatření ohledně majetku občanů oněch států, jež válčily s ústřed
ními mocnostmi, a přichází po této stránce v úvahu jmenovitě nařízení
ze dne 31. října 1917 čís. 439 ř. zák. Nejsou-li však sporné papíry dosud
desekvestrovány, nemá odpůrkyně možnost, aby závazku svému již. nyní
dostála a to ani jako komisionářka, ani jako prodatelka a jde tedy na
její straně o dočasnou nemožnost plnění, která pomine teprve zrušením
sekvestrace, ač nedá-li odvolatel přednost zrušení smlouvy (§ 1447
obč. zák.). ",'vrzení odvolatelovo, že jde o papíry nikoli určité, nýbrž
ien dle druhu označené a že místem plnění je Teplice-šanov, je sice
správné, pro věc však nerozhodné, ježto všechny papíry toho druhu,
jakého jsou papíry sporné, které odpůrkyně v Anglii" má, jsou stíženy
sekvestrací, odpůrkyně následkem toho nemůže do tuzemska převésti
žádné papíry a jiné papíry, než které v Anglii má uloženy, odvolateli
opatřovati nemusí, poněvadž z okolnosti, že s papíry zakoupenýrrii nebylo učiněno žádné opatření ani hned po jich zakoupení ani později,
lze právem souditi na to, že si odvolatel byl dobře vědom toho, že
jsou jeho papíry uloženy v Londýně, a příčilo by se zajisté zásadě
§u 936 obč. zák., kdyby měla odpůrkyně opatřiti odvolateli papíry jinde
za cenn, která s cenou jich v roce 1914 není v žádném poměru.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DLlvody:
Dovolací soud souhlasí s názorem odvolacího soudu, že žalovaná
banka vstoupila do přikázané kupní smlouvy jako přímá smluvní strana,
a to tím, že zpravivši žalobce o nákUpu žádaných akcií, vyžádala si
od něho podpis a zásilku zpětného listu ze dne 6. června 19l4, jímž žalobce prohlásil, že podrobuje se ustanovením, otištěným na druhé straně
listu a s nimi souhlasí. Tímto listem uznal žalobce žalovanou stranu
výslovně jako prodatelku oněch akcií. V tomto výslovném uznání žalované strany jako přímé prodatelky jest obsaženo prohlášení žalobce
jako komitenta podle čl. 376 odstavec třetí obch. zák., k němuž byl
oprávněn, ježto žalovaná banka při sdělení o nákupu neoznámila jiné
osoby jako prodatelky. Nesprávným je názor žalované strany, že sdě
lením o nákupu učiněném »na londýnské burse«, sdělila tím žalobci
vlastní prodatelku ve smyslu čl. 376 odstavec třetí obch. zák., ježto
sdělením tím bylo oznámeno pouze místo, kde byly papíry nakoupeny,
ne však osoba, jež je prodala. Odvolací soud posoudil věc v tomto směru
správně po právní stránce Totéž je říci o jeho rozhodnutí, jímž byla
žaloba zamítnuta pro tentokráte, byť i dovolací soud právní důvody
tohoto rozhodnutí spatřoval v jiné skutečnosti, než napadený rozsudek.
Dopisem ze dne 1. července 1914, zaúčtovala žalovaná strana žalol;>ci
sporné akcíe na jeho titrovém kontu. Tímto dopisem končí korespondence stran, týkající se těchto cenných papírů, na dlouhou dobu. SkuCivilnl rozhodnut! V.
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tečnost tu lze si snadno vysvětliti politickými událostmi, jež krátce na
to nastaly, a vylíčeny jsoh v napadeném rozsudku. Je vyloučena pochybnost o tom, že by byl žalobce nevědělo sekvestraci papírů pro
něho zakoupených, a vůbec všech cenných papírl!, jež jako vlastnictví
příslušníků nepřátelských států zůstaly v Anglii. O tom, že i tyto ·cenné
papíry zůstaly v Londýně, kde byly zakoupeny, věděl zajisté i žalobce
zcela určitě, ježto jinak nelze si vysvětliti jeho další mlčení, trvající
řadu let. Podle svého skutkového přednesu požadoval žalobce sporné
papíry od žalované dopisem ze dne 22. července 1922, vyhradiv si před
'ím dopisem ze dne 2. dubna 1921 zcela všeobecně práva svá proti
.žalované straně, určitého nároku však nevznesl, zejména nepožadoval
;:>apírů těch dříve od žalované banky. Za pravidelných poměrů nebylo
by' tot~ dlouhé mlčení souhlasem nebo vzdáním se práv, avšak v tom
pnpade, kdy neplnění žalovanou bankou přivoděno bylo událostí takového, rázu, jakou byla světová válka, přerušením všech hospodářských
styku a opatřením cizího státu, zabraňujícím jakoukoli disposici s papl:Y v AnglII uloženýpli, nelze toto mlčení žalobcovo vykládati jinak,
nez Jako souhlas s tím, že žalovaná banka po dobu oněch opatření plniti
nemůže, tudíž vzdání se žalohcovo, omezené na dobu těchto mimo- .
řádných poměrů hospodářských. V mlčení tom je dle §§ 863 a 914 obč.
zák. shledati zřeknutí se nároku žalobcova na plnění~něch papírů pro
dobu, po kterou nebude možno s nimi nakládati, t.
po dobu jich sekvestrace, Jež dle skutkového zjištění dosud je v platnosti. Závěr tento
vyplý~á ze :á~ady důvěry a poctivosti ovládající poměry a styky obchodm. Kdyz zalobce nepožadoval bezprostředně po 1. červenci 1914,
kdy. s; nlU dostalo konečné zprávy o obchodu se spornými akciemi,
vydal1l JIch aneb aspoň možnosti disposice s nimi mohla žalovaná
b~noka práyem předpokl~dati, že žalobce nežádá od ní' plnění jiných papuu t:~oz .. dru~u, nen;ela proto důvodu opatřiti si papíry náhradní,
a nemuze JI ulozena byh povinnost ta po několika letech kdy změnou
~ospodářských poměrů získání náhradních papírů spojen~ by bylo pro
zalo.vanou banku s nepoměrným nákladem. Nezáleží proto na tom že
pap:r! ~y bylo ,by si možno opatřiti na cizozemském (zámořském) trhu
p~ne~mm, ta~2'e. tu ve_ skuteč,no~ti není absolutní nemožnosti plnění,
nyb:z)e pohltzetl na vec tak, ze zalobce vzdal se pro dobu sekvestrace
papnu naroku na disposici s nimi, a že nárok žalobní je proto předčasný.
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Vlastník hypoteky, jenž není osobním dlužníkem, může žádati vyma~nou kvitanci (§ 1369 obč. zák.), jakmile pohledávka s úroky a s pří
slusenstvím byla zapravena tak, jak jest vložena do pozemkové knihy.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv I 1160/23.)
žalobě o vydání kvitance způsobilé k výmazu zástavního práva na
nemovitosti žalobců pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl,
odvolací soud ji zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil ro.zsudek prvého soudu.

D

ů

vod y:

Dovolání jest odúvodněno, pokud uplatňuje dovolací důvod §u 503
čís. 4, c. ř. S., neboť odvolací soucl posoudil věc po právní stránce nesprávně. Žalobci domáhají se žalobou na žalovaném společenstvu, by
jim vydalo listinu, způsobilou k výmazu zástavního práva, váznoucího
pro pohledávku žalované strany 2392 Kč 50 h s přísl, na nemovitosti
vl. či,. 28 v H. Odvolací soud změnil žalo',ě vyhovující rozsudek prvního
soudu a odůvodňuje zamítnutí žaloby tím, že Vý:-'13Z vnuceného práva
zástavilího v pozEmkové knize předpokládá zastavení exekuce a zrušení
všech exekučních úkonů podle §u 39 odstavec prvý ex. ř., kterýžto před
poklad však v tomto případě nemůže nastati, ježto nejsou zaplaceny
útraty 160 Kč 24 ha 292 Kč 74 h, jež byly žalované straně jako vymáhajíci věřitelce přisouzeny při mobilární exekuci vedené pro onu pohledávku proti Arnoštu H-ovi, od něhož žalobci nemovitosti zapsané ve
vl. čís. 28 v H. koupí nabyli. Dokud není vymáhajíci věřitel úplně uspokojen, dokud mu tedy nebyly zaplaceny i tyto útraty mobilární exekuce
vedené současně s exekucí na nemovitost, nemůže prý býti donucen,
aby vydáním výmazné kvitance projevil souhlas se zastavením všech
exekučních úkonů; žalobci neručí prý jen za zaplacení částek, jichž výše
jest patrna z pozemkové knihy, nýbrž ručí podle ustanovení §u 88 odstavec třetí ex. ř. za zaplacení vykonatelné pohledávky se vším jejím
příslušenstvím i s útratami. S tímto názorem odvolacího soudu nelze
však souhlasiti. Jak ze žaloby patrno, nedomáhají se žalobci na žalované
straně kvitance podle §u 1426 obč. zák., kterou by žalovaná strana potvrdila, že je úplně uspokojena, i pokud jde o útraty mobilární exekuce
vedené ·proti dřívějšímu knihovnímu vlastníku ~atížellé nemovitosti,
nýbrž domáhají se vydání výmazní kvitance dle §u 1369 obč. zák., aby
mohli provésti knihovní výmaz zástavního práva. Nárok žalobců na vydání takovéto kvitance arci předpokládá, že byl vymáhajícÍ věřitel uspokojen v rozsahu, v jakém nemovitost zástavním právem zatížená za jeho
pohledávku ručí, jinými slovy, že mu pohledávka s příslušenstvím a
s úroky byla zaplacena tak, jak jest vložena do pozemkové knihy. Podle
§u 88 odstavec třetí ex. ř. lze vésti exekuci proti pozdějšímu nabyvateli
nemovitosti pro pohledávku, pro kterou bylo zástavní právo vloženo,
tudíž jen potud, pokud bylo vloženo a nebylo by tudíž lze vésti exekuci
proti žalobcům pro útraty, vzniklé proti osobnímu dlužníku 1l1obilární
exekuCÍ, pro které zástavní právo zřízeno nebylo. Ježto žalované straně
zaplaceny byly jak vykonatelná pohledávka 2392 Kč 50 h s příslušen
stvím, tak útraty vnuceného zřízení práva zástavního, tedy celá pohledávka knihovně zajištěná, nemá jíž na žalobcích jako nynějších
knihovních vlastnících nemovitosti, na níž pohledávka vázne, nic požadovati a jest tudíž povinna, dáti svůj souhlas k výmazu zástavního
práva. S výmazem zástavního práva v pozemkové knize není ovšem
spojen zánik veškerých exekučních úkonů. Exekuční nárok žalované
strany proti osobnímu dlužníku na zaplacení hypotekárně nezajištěných
útrat mobilární exekuce zůstává nedotčeným. Pro "názor zde vyslovený
svědčí též zásada o důvěře v pozemkovou knihu) z !líž útraty 1110bilární
exekuce nejsou vlibec patrny.
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Bylo-li ustanovení dřívějšího dovětku v pozdějším vynecháno, ač
jinak obsah jeho nezměněn, jest pokládati dřívější dovětek za zrušený.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv I 1162/23.)
V posledním pořízení ze dne 2. prosínce 1919 ustanovil zůstavítel
mímo jiné, že Jaroslavu B-oví daruje dožívotní byt, stravu a službu dle
poměrů každého roku a že za to jest povinen Jaroslav B. dle možnost!
o hospodářství se starati a následkem toho, kdyby se Jaroslav B. oženil,
odpadá veškerá úmluva v předu uvedená. V posledním pořízení ze dne 22.
prosince 1919 shodujícím se jinak s posledním pořízením ze dne 2. prosince 1919, byl tento odkaz vynechán. Žalobu Jaroslava B-a o soudní
výrok, že odkaz, zanechaný mu v posledním pořízení ze dne 2. prosince
1919 jest po právu a že jsou žalovaní povinni to uznati a žalobci !llniti
na byt, stravu a služné ročně 5.400 Kč, po případě zaplatiti místt' roč
ního plnění 40.000 Kč, o b a niž š í s o II d Y zamítly, o d vol a c í
s o u d z těchto d ů vod ů: Prvý soud správně vyslovil a odůvodnil;
že obojí poslední pořízení, o něž jde, nejsou závětmi, nýbrž jenom dovětky, poněvadž v obou listinách zůstavitel nejmenoval dědice celého
jmění, nýbrž učinil v nich jenom jiná pořízení, vypočítávaje určité před
měty, do jeho pozůstalosti patřící, a jednotlivým osobám přikázané pro·
případ úmrtí (§§ 532, 535, 553-556, 647, 653, 655, 662, 672, 695,
714 obč. zák.). Vzhledem k tomu, že jsou tu dovětky dva, bylo rozsOudití, zda platí (dle §u 714 obě. zák.) dovětky oba vedle sebe, což na.
rozdíl od závěti jest dle §u 714 obč. zák. možno, čí, zda dovětkem ze
dne 22. prosince 1919 zrušen byl ohledně odkazu, žalobcí zůstavitelem
určeného, dovětek prvý, ježto odporoval druhému dovětku. Prvý soud
správně dovodil, že dovětek druhý jest v rozporu s dovětkem prvým,
i stačilo by odkázati odvolatele na důvody prvého soudu. Vzhledem
k obšírným vývodům odvolání slušelo vytknoutí, že jest správným názor
odvolatelův, že dle §u 714 obč. zák. mŮŽe vedle sebe trvati v platnosti
dovětků několik; ale z téhož zákonného ustanovení vyplývá, že pozdější
dovětek ruší dovětek dřívější, je-li onen v odporu s tímto. A právě tento
případ jest v tomto sporu jasně dán, poněvadž by nešlo na rozum, proč
by jinak zůstavitel svou vůli na případ svého úmrtí změnil právě a vý- .
hradně v odstavci, týkajícím se osoby žalobcovy, kdežto oba dovětky
jsou jinak v podstatě stejného obsahu. Pohnutka, pro kterou zůstavitel
napsal druhý dovětek, nerozhoduje; stačí,. že z jeho obsahu jasně jde
na jevo zůstavitelova vůle, aby se žalobci nedostalo odkazu, o kterém
bylo ustanoveno v dovětku prvém. Není správným názor odvolatelův,
že by odvolání žalobcova odkazu bylo se muselo v druhém dovětku
výslovně a do slova státi. Dle §u 714 obč. zák. stačí důkaz, že druhý
dovětek je v rozporu s dovětkem prvým právě ohledně žalobcova odkazu,.
nebo-Ii že odkaz ten byl druhým posledním pořízením zrušeh.
N e j vy
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Po zemřelém Vác1,avu B-ovi zůstala dvě písemná poslední pořízení
proti jichž platnosti po formální stránce jakož i co do doby zřízení ne~
byly vzneseny námítky. Oběma dovětky pořídil zÍlstavitel o své polovici usedlosti jakož i o hotovém svém jmění. Obě pořízení jsou do slova
shodná) v pozdějším však vynecháno jest ustanovení, na němž se zakládá žalobní nárok. Z těchto okolností lze vyvodití jediný právní závěr,
že zůstavitel zřízením lhuhého dovětku zrušil prvnÍ. Jiného významu
nemá vynechání jediného ustanovení, a doslovné opakování všech ostatních. Pozdějším dovětkem projevil zůstavitel svou vůli v ten rozum, že
zrušl.~e ustanovení, o něž opírá žalobce svůj nárok. Jiný účel Zll stavitel
svým jednáním sledovati nemohl. Náhled tento odpovídá §1I 714 obč.
zák. Oba tyto dovětky nemohou vedle sebe platně trvati, ježto si co do
ustanovení, v pozdějším dovětku vynechaného, odporuji jako klad a
zápor, byť i jen mlčky vyslovený. Nebylo potřebí, by zůstavilel v pozdějším dovětku výslovně zrušil ustanovení, do něho nepřevzaté, postačí
úplně, že se o něm nezmínil takovým způsobem, že by se dalo souditi,
že ponechává je v p~atnosti. Nezáleží na různosti formy v tom směru,
že první dovětek psán jest osobou rozdílnou od zůstavitele a podepsán
svědky, kdežto druhý dovětek je psán a podepsán zLlstavitc1em. V obou
případech je projev vůle posuzovati stejně. Odvolací soucl posoudil věc
správně po právní stránce.
čís.
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Na tom, kdo nabyl bezelstně věci, nevěda, že jest stižena zástavním
právem, nelze se domáhati uznání zástavního práva.
(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv 11171/23")
Zikmund U. zřídil žalobci k zajíštění jeho pohledávky zástavní právo
na s~ém kmenovém podílu na společnosti s r. o. Kmenový podíl přešel
po te na Huga O-a a z tohoto na žalovaného, na němž se žalobce domá!1ql uznání zástavního práva na kmenovém podílu." O b a II rž š í
s o u d y žalobu zamítly.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

V první řadě jest se zabývati právním posouzením věci, t. j. otázkou,
zda mOžno žalovati ze zástavního práva bezelstného nabyvatele zastavené věci nebo práva. Odvolací soud posoudil věc správně po právní
stránce. Dovolání opakuje názor, že zástavní právo jako věcné absolutní právo lpí na věci, nehledíc k osobě, jel nabude vlastnict~í věcÍ.
NáZQf tento nemá opory v zákoně. Není věcného práva tak absolutního
b~ lpěl~ be~p,o~mínečně n,a věci. V případech, vytčených v §u 367 obč:
zak .. pr~chazl 1 vlastmcke právo na nabyvatele věci, jenž nabyl jí od
nevlastmka. Dovolání připouští jedině pro tento případ, za to však b02-
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podmínečně, zánik zástavního práva, váznou~íh~ na y~ciJ přehlíží však,
že zástavni právo zaniklo by P?clle u,vedene za~ad~ jen tehdy, kdyby
nabyvatel nevěděl též o zásta~l1lI11 prav~. DovOla~l je proto na ,~I11ylu,
majic za to, že na př. ten, Jenz bczelstne I:abyl ve,~1 od, osoby, j,IZ byla
svěřena vlastníkem, nabyl vlastlllctvl v kazdem pnpade bez pra':,a ::astavního, bez ohledu na to, ať vědělo jeho. jsoucno.stí nebo nevědel, jen
když nabyl bezelstně vlastnického práva. Z toho ,~yplývá, že nel!e ~ro
nabyvatele věci, stižené z~~t~vním ~r~ven~, ~O~zlt! §u 3!37. o~c. zak.
měrou tak omezenou, jak CInl dovolam, nybrz ze Jest klastl duraz na
bezelstnost nabyvatele věcí vzhledem k vědomostí pouze o zástavním
právu, za to však chrániti tuto bezelstnost v každém případě, bez ohledu
na ZDlrsoby nabyti vlastnictví vytčené v §u 367 obč, zák, Zákon poskytuje Izástavnímu věřiteli dostatečnou ochranu právními předpisy o ruční
zástavě (o nemovitost v tomto případě nejde), již může věřítel vzíti do
úschovy, po připadě může své zástavní právo na věci vyznačiti, a tím
vyloučíti zánik zástavního práva převodem věci na nabyvatele, nevedoucího o jsoucnosti tohoto práva. Neučiní-li tak, ponechá-li věc bez
dalšího vlastníkovi, tudíž svěří-li mu věc obdobným způsobem, jako svěř:
vlastnik svou věc dle §u 367 třetí osobě, stihnou ho v případě zClzem\l1
věci tytéž následky, jež stihají vlastníka věci zcizené osobou, jíž byla
svěřena, bezelstnému nabyvateli.
Odvolací soud přihlédlsprávl;ě jen
k bezelstnosti nabyvatele věci, vylo učiv proti němu žalobu ze zastavního práva. Náhled jeho vyhovuje zásadě vyslovené jak v čl. 306 odstavec druhý obch. zák., jenž pro obdobný případ vylučuje uplatnění
zástavniho práva k předané věci, tak i v §u 1409 obč. zák. v nynějším
znění, v němž klade se důraz na vědomost nabyvatele podniku nebo
jmění o dluzích na nich váznoucích. zalobce mohl zániku zástavního
práva, zřizeného pro jeho pohledávku, zabrániti převodem zastaveného·
kmenového podílu na sebe nebo jeho zpeněžením. Tím by býval dosáhl
uspokojení své pohledávky, jehož domáhá se nyní pozdě.
čís.
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Přípustnou jest dohoda, dle niž směnečný věřitel, zřikaje se smě
nečného nároku, bere zpět směnečnou žalobu a vyhrazuje si nárok
obecnoprávní. Tento nárok lze pak bez závady uplatňovati obyčejnou·

žalobou.
Prolongace směnky předpokládá srovnalou vůli obou stran. Z~ěna
doby platnosti, provedená jednostranně, má v zápětí neplatnost smenky.
Podpis poukázaného na líci směnky jest přijetím směnky, kdežto,
podepsal-Ii se na rubu směnky, vyžaduje se p i sem n Ý dodatek, vyjadřující vůli akceptační.

Směřovala-Ii směnečná žaloba proti žalovanému jako akceptantu a·
požaduje-Ii pak na něm za sporu zaplacení jalw na avalistovi, jde
o změnu žaloby.

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv I 1475/23.)
P

l'

o c e s 11 i s o udp r v é s t o líc e vyhověl námitkám proti
platebnímu přikazu a příkaz zrušil. Od 'lol a c í s o u d

smčnEčnému

rozsudek potvrdil mir;'0 jiné z tě,chto d ů vod ů: ~aluiící uvedla v žalobě že směnka, o mz Jde, byla JI vydana dne 29. cervna 1921 se splatnosti ku dni 28. prosin,ce 1921,. a že b~la jedn~k PO,šumavs~ou b~nkovní
a obchodní společ~0<Í1 s r. o., j,;,dnak zalovanyml pn]ata ,a ze ma]It~lkou
směnky Zll stala az do posledn;ho dne ona ~ama, ze vsak.v do?e po
splatnosti směnky. koncem kvetna, nebo v, c:rvlc" 1922 puvodm den
splatnosli 28. pros:n~e 1921 ,n,a sr;lence zmenen byl, a to, pk v o~vo
lání výslovně doznava, JeJlm uredmkem Karlem H-em na den 28. kvetna
1922. Tím že žalující strana bez souhlasu dlužníků, třebas to snad bylo
v jich pro~pěch, po podání původni žaloby změnila směnku co do doby
její splatnosti, stala se směnka ,stejně neplatnou c jak~ kd~by ,byla b~
vala změněna suma nebo podvrzen byl podpiS nektere smenecne zavazané osoby. Vyznačení ,doby splat~osti směnky je r~vně~ jed;lOu ,z podstatných náležítosÍ1 smenky vydane (§ 4, odstavec ctvrty smen. r.). Poněvadž tato náležitost směnky byla změněna a není kryta podpisem
dlužníkovým, stala se směnka vadnou a tím neplatnou, Správně uvedl
soud stolice prvé, že je ne;:')zhodno, zda šlo pllvodně o bianco směnku,
poněvadž, jakmile tato byla jedn?u v~ph:ěn,a, jest !11~ji.tel jeií, jejím o~
sahem vázán a neSlTIl bez svalem smenecnych dluzmku na nt. nIC zmeniti. Ostatně podepsali žalovaní směnku na rubu beze všeho dodatku,
naznačujicíllO úmysl akceptační, a nelze je proto považovati za spoluakceptanty směnky, a to, jak správně uvedl prvý soud ani v tom pří
padě, kdyby prokázáno bylo, že v době podpisu byli již na směnce jako
trassái.i přeuepsáni.
Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovoláni.

Důvody:

Z vÍ'Vodů dovolacího spisu není zřejmě patrno, co by zakládalo vytýkanf rozpor se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.). Zdá se, že dovolatelka
uplatňuje jej tvrzením, že nemá ve spisech opory zjištění odvolacího
soudu, že dne 2. nebo 3. června 1922 zástupci žalující záložny v kanceláři Pošumavské bankovní a obchodni společnosti prohlásili, že vezmou
zpět obě v tu dobu podané žaloby směnečné, a že žalující záložna nemůže směnečnou sumu 1,500.000 Kč vymáhati na žalovaných jako dluh
směnečný, ale že obecnoprávní nárok proti žalovaným nepomíjí, a že po
tomto prohlášení vzala žalující záložna za souhlasu žalovaných skutečně zpět obě žaloby směnečné. Než toto zjištění kryje se v podstatě
s výpověďmi svědků a dovolatelka, vytýkajíc rozsudku rozpor se spisy,
v pravdě brojí vlastně způsobem, v dovolacím řízení nepřípustným, proti
zhodnocení těchto svědeckých výpovědí a proti onomu skutkovému
zjištěni. Neobstojí však ani výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil
věc po stránce právní (§ 503 čís. 4 c, ř. s.). Vezme-li se za základ právě
uvedené zjištění, dlužno uznati za správný závěr odvolacího soudu, že
se žalohkyně vzdala. uplatňování smě n e Č n é h o nároku proti žalovaným, vyhradivši si svůj nárok jen jako nárok o b e c n o p r á vn i. Nelze vystihnouti, proč by takové vzdání se nemohlo býti právně účinným.
Ustanovení §u 1444 obč. zák., jehož se dovoláyá žalobkyně, nikterak
nevadi, neboť, když se žalobkyně vůči žalovaným vzdala svého n ár o k u jako nároku směnečného, ponechavši si jen nárok obeenoprávní,

t';

1753

1752,

pominul zároveň směnečný z á vaz e k žalovaných a zůstal případný
závazek obecnoprávnL Tento obecnoprávní závazek může žalobkyni'
uplatnJÍl v řádném řízení sporném) a nemůže nic odvoditi z ustanovení
civilního řádu soudního o řízení ve sporech směnečných a ze svého
tvrzení) že tato ustanovení jsou právem donucovacím, vyňatým z disposice stran. Toho mohla by se žalobkyně dovolávati jen tehdy, kdyby
byl odvolací soud předpokládal, že může nárok smě n e č n Ý uplatniti
v, řád n é m řízení sporném. Mocným listem ze dne 27. května 1922
zmocnila žalobkyně advokáta Dra Václava M-a v S. vše o b e c n ě.
by se "vzdával nároků, činěných stranou zmocňující«, nesejde tedy na
, to,?, zda dost,alo se Dru M-ovi z v I á š t n í h o zmocnění k projevům,
Jez učmll za zalobkym dne 2. nebo 3. června 1922 v' kanceláři Pošumavské bankovní a obchodní společnosti, a k pozdějším úkonům. Poněvadž žalobní nárok již z těchto úvah není opodstatněn, nebylo by ani
třeba, zabývati se vývody dovolacího spisu jimiž se napadá rozsudek
odvolacího soudu potud, pokud tento potv;dil rozsudek prvého soudu
také z důvodu padělání zažalované směnky a neúčinnosti směnečných
pod~isú ~aIOtvka?ýcht)alktOžto přijahtehlů, ~ proto se jen k vůli úplnosti připomll1a, ze a e v ec 1 o smerec
OVl rozsudek odvolacího soudu plně
záko;,,:ja"..ož, i us!álen~ soudní praxi a nauce. Dovolací soud, přidávaje
se k pnslusnym duvodum napadeného rozsudku a poukazuje k nim dodává proti výv~dům dovolacího spisu ještě toto: Nejde o pouhou p' r o10 II g ~ C 1 s~lenky, o odsunutí platební povinnosti žalovan)rch, jak žalobkync tvrdl, neboť prolongace předpokládá úmluvu, srovnalou vtlli
stran, kdežt? zde byla změna doby platnosti, jak nesporno, provedena
Jednostr~nne, bez vědomí o souhlasu, a proti vůli žalovaných. Také nebyla zmena z a 111 Ý šle II a ve prospěch žalovaných, nýbrž, jak vysvítá
~~ s,věde~~ých ~ýp?~ědí Dra Václava M-a a Karla H-a, spíše k jejich
ujme, totr,z za trm ucelem, by mohla býti dokončena zameškaná pro testace ,smen,ky, na níž byl závislým směnečný nárok proti žalovaným
Ja,ko zrrantum"po .přípa?ě po připojení domicilu též jako akceptantům
(cL41, ~: smen. r.). Dusledky, odvozované z domnělé prolongace, nemaJl tudlz skutkového a právního podkladu. Teorie a praxe jsou si za
Jedno v tom, že podpis poukázaného na přední stránce (líci) směnkv
poklá.dá s,e ovše.m i bez d.alšího dodatku za akcept, kdežto, připojí-li
poukazany podpIS na zadl1l strance (rubu) směnky, jest třeba dodatku
vyjadřujícího úmY$1 akceptační, má-Ii podpis býti považován za přijetí
(akcept). Tento dodatek musí býti učiněn' na směnečné listině, úst n í
projev akceptační vůle, který nedošel výrazu na směnce nestačí ne n í
akceptací směnečnoprávní a 11 e z a k I á d á směnečného záva;ku ak:oeptanta, -:- neboť akcept jako každý závazek směnečný podstatně vyzad~Je sknpturnl akt poukázaného. V tomto případě podepsali se žalovanr na rubu sn~~llky,. be} jakéhokoliv dodatku, proč tak učinili, jest
Ihos.teJno, ~ takte~ nezaleZl na pohnutce, kterou byli vedeni při podepisovanr smenky. Zalobkyni:' nemůže se tedy držeti jich jako přijatelů.
Pokud u~ádí, ~e .žalovaní ručí aspoň jako avalisté, zapomíná, že je žalo":,ala vyslovne Jako akceptanty, ne jako avalisty; pokus, žádati smě
?ecn?u sumu od žalovaných jako avalistů, znamenal by - v opravném
nzenl naprosto nepřípustnou - změnu právního důvodu žaloby.

čis.

3129.

I za vyrovnávacího říze,~i jsO~ zá~!Idn~ připustna usnesení exekuč
ního soudu o zrušení zpenezovacího nzem.
V áhající věřitel může se 'a vyrovnávacího řízení domáhati zru, . eY!!kuce třebas jde o exeKuční práva zástavní, jichž bylo nabyto
senl
J
, •
,
,,,,
• - act'ho
'
v době 60 dnů před zahajemm rrzem vyrovnav.
(Rozh, ze dne 6. listopadu 1923, R II 357/23,)
Za vyrovnávacího řízení o dlužníkově )mě!'í, 1. odeptel ,e xe • . s o u d vy' kon exekuce a 2. vyhovel navrhu vymahaJlc, vcnk ucnl
§
O
3
'R k
.
ud
telky na zastavení exekuce dle II 20 CIS. ex; :', e u rys n I s o ,
ku stížnosti vymáhající věřitelky do rozhodn~trv>cls. 1. zru.sII ,n.apadene
usnesení, ku stížnosti dlužníka do ro~h?dnutr c;s. 2. zamltl zadost za
zastavení exekuce. D ů vod y: Na Jmel1l povll1ne strany Je u~aleno vy~
rovnávaci řízení a nabyla vymáhající věřitelka podle ;:las.tl1lho tvrze,~1
e ekučního práva v době méně než 60 dnů před zahaJemm tohoto n,:ní. Taková exekuční práva zanikají však podmíněně, takže po č".s jich
zániku nelze o nich vydati žádných soudních ':Sl;esem, ~:otoze se
vlastně exekuce vůbec nevede. Neměl proto exekucnl soud ~nč;n~, rozhodovati o výkonu exekuce a odepříti její výk~n a Je nespravne, ze vyhověl návrhu vymáhající věřitelky na za stavem exekuce dle. §u 200. ČIS:
3 ex. ř. Nebylo proto zapotřebí obírati se důvody rekursmml, z I1Ichz
žádný neuplatňoval důvod §u 12 vyr. ř.
N e' i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
V>

II

D

ů

vod y:

Pokud se týče zamítnutí žádosti vymáhajíCí věřitelky na ::astavení:

správně zrušení prodejového řízení (~.200 čís. 3 a,282 e;<.. r), Jakoz
i exekuce vnucenou správou hostinske zl~nOStI a pr~va ,pozIVacl~o, ~y
chází rekursní soud z mylného názor~, ze po z.a~aJenr ~yrovna~ac:ho
řízení nelze ohledně exekučních práv zastavmch, Jez v dobe 60 dnu pred
zahájením řízení vyrovnávacího nově byla naby:ta, vyda5i žá,~n~ so~dní
usnesení, poněvadž práva tato zanikla. ~ekursnr ~oud );)l'~~~IZI, ze ~a~lk

těchto práv jest jen podmíněný, totiž ze kone~ny svuJ ,u,:mek, JevI J,:,n
pro ten případ, že by k obmýšlenému. vyr?~~al1l. skutecne dosl o, a ze
práva ta opět oživnou, pakh by vyrovnavacl nzem bylo zastaveno (§ .12
(1) vyr. ř.). Zahájení vyrovnávacího řízení nedo~ká s~ nikte~ak op;avnění vymáhajícího věřitele, by se svého ~dde~ova~!ho pra~a ":,~bec
vzdal i pro případ, že by zastavením vyrovnavaclho n~em opet oZlvlo;
tím méně pak, aby upustil toliko od realisace tohoto. prava. žev>usn~sel1l
soudu exekučního na zrušení řízení zpeněžovaclho JSou 1 za nzem vyrovnávacího zásadně přípustna, plyne zřejmě z ustanovení §u 12 ~2)
vyr. ř., dle něhož k návrhu vyrovnávacího komisaře neb vyrovnávaclho
správce takové usnesení vydáno býti musí.

1754

"~

1755
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P ť
.
ro I c. a k. rodinnému fondu bývalé císařské rodin
.
d .
Y a n~ Jeho misto vstoupivšímu československému státu
cetileté.
vyza uJe se promlceni čtyřiv

v

Služebnost braní vody oro domácí s tř b
vov.
po e u nelze rozslrovatt na po-

třebu průmyslového podniku.

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1923, Rv II' 190/23.)
Správa státního velkostatku českosl
k'
. v "vlastnicky c. a k. rodinnému fondu bý I ?v~ns, ~ho, I~nz dnve náležel
l11áh~la se žalobou soudního v,' roku v~ e 51sars e, rodiny ~~ko~~ké, doodebnati pro jeho obchod a y, ,; ze zalov~nemu nepnslusl právo,
Heliga, a že žalovaný jest POVi~~I~'~:;;Ž!t~OS:~~~I, stroI~ vodu ze studny
Ob a niž š í s o u d y žalobě v 'h • "
eru vo ~ pro tyto účely,
1111mo jiné v d ů vod ech, P
,} ~\ ely" o.~ vol a c I s o u d uvedl
v', rvn; sou spravne vypočetl, že braní vod
trvá 38 let kd vt k
by bran! v~dy etr~alo v;~1t~~niefl~z~bt~~,~ti v t~l11to případě by bylo třeb,!,
pravl11cky správně neboť vyd ~ , itov ~Odu posoudil prvllI soud vec
proti privilegované'osobě, totiž ~Zr~;~ s~á~~le (§0Is1~2v ~~mt?kP)ří~adlě jd~
v oelvolal1i uvádí že stát e b I I '
o c. za .. Za ovany
že vlastníkem st~tku pře: tíl;, ~v~~tn~k~;;, studny.\,o celou dODu, nýbrž
zení Odvolatele není správno neS' ť dOL ~ ľl~pnVl egova.ná, avšak h-r-

~[~I~é~;át;~íl~r~vratem řeč~l;ý, vefkos~a:eok a~~~'~l~~rn~~t~f;,t czn!n~o, r~=

sařské rodiny,' te~yb~io~~;~o~ne v~:tnictv~ připsán této nadaci dosoby počítá občanský zák~~,e kP;~~11i~_i e osobe. ,A dovoh,né právnické
jest možným při nemovitostech
cl ~ vdeglovanym osobam, proti nimž
.
vyr rZCll! to Iko 40leté o
N j Y s S I S o u cl nevyhověl dovolání.

9°

1; čeľpáni

vody ze studny >,Heliga« pro svůj podnik průmyslový, t. j.
sladovnu - vydržením, bylo na něll1, aby prokázal, že on sám anebo
ieho pľávní předchůdci v držení pľáva po celou dobu vydržecí v tomto
j'ozsahu pľo zmíněný podnik průmyslový čerpání vody ze studny žalobcovy vykonávali (§ 1493 obč. zák.). Tento důkaz se však žalovanému nezdařil, neboť nižší soudy zjistily, že teprve v roce 1884 začala
se bráti voda ze studny »Heliga« p ľ o s I a d o v n u a že potřebná vydržecí doba 40letá pro toto právo pľokázána nebyla. Nerozhoduje, že
před roke;]] 1884 byla voda čerpána pro potřebu domácí, poněvadž čer
pání vody pro podnik prů111yslový vyžaduje nepoměrně větší denní spotřeby a bylo by zjevným rozšiřováním obsahu dříVf';'ií služebnosti, omezené jen obyčejnou potřebou v domácnosti - a v jžadovalo by tudíž nové doby vydržecí od roku 1884, kdy služebnost v tomto zvětše
ném rozsahu počala býti vykonávána. Než i právní povaha t. zv. statku
c. a k. rodinného fondu bývalé císařské rodiny, jako osoby právni,ké,
byla nižšími soudy posouzena správně, neboť šlo tu o zvláštní rodinný
nadační jond a nikoli o soukromé vlastnictví jedné nebo více osob lysických, jak správně uvádí samo dovolání a tento fond byl jako samostatné jmění účelové také samostatným subjektem práva závazků, tedy
právnickou osobou, pľoti níž však vyžaduje zákon v §§ 1472 a 1485
obč, zák. 401etou dobu vydržecí.
Přešla-li za doby vydržecí studna
»Heliga« dle §u 3 čís. 3 zákona ze dne 12. srpna 1921 čís. 354 sb. z. a
n. do vlastnictví československého státu dnem 28. října 1918 - nikoli
jak dovolání mylně dovozuje až roku 1922 - pak ovšem i vúči státu
zůstala mimořádná vydržec1 doba 40letá v platnosti (§ 1472 obč. zák.)
a mohla by teprve v roce 1924 v tomto případě se skončiti.
čís.

3131.

l~Vvv,

o ů vod y:
Dovolání, uplatúující pouze 10 I '
posouzení věci (§ 503 čís 4) se ~? ~Cl QuvOd nesprávného právního
že v tomto případě počai~' drŽel~a rUle Jev v naz~ru Odvolacího soudu,
pro sladovnu ze studny »Hell'g' t prava dzalovaneho k odebírání vody
v t tl
'
a« eprve o v roku
1884,a ďl
'
ze s a cy Co a k. rodinného fondu oe t
__ •
a e v nazoru,
nkké. Dovolání není však d o
I,~ povazova!t zavstatky osoby práv- .
soud svťij závěr že drz'e
UVOd?hY'll V onOm Sl11eru založil odvolací
,
'-111 spome o práva pro ž I
rh
prve rokem. 1884 na zjištění l' v 'I
d
' a ?vane .o pocalo tedříve výsledky pii)vedeny' ch I e ,? sou u, ktere prevzal, přezkoumav
I
I"
pruvo d u a shledav I'c spr' , . N
,.
C ovo am ve své prvé části toto skutk
' .. " , .vv~vnyml. apada-II
váeli po zákonu dovolacího dO d ove zJ,lste!1i llIzslch soudů, nepro.
věci, nýbrž brojí jen ne ří ustn~Vo u nesprav,neh~.l;ávního pOSouzení .
spisům odpovídaj'ícím p kPter' l'rk°lt skutkovym zJlstením nižších soudů
, a vsa nepřísluší dovol '
.'
prezKoumávati (§ 503 c ř s) DI § 4'
v , aCtnlU soudu ještě .
no st vykonávati způsob~n; š~t~n' e e~ 84 obc; zak-)est každou služebzejména obsah služebnost'
J.~TI Vl;CI vla~tl1iku veel služebné a nelze .
I roZSl ova 1. Oduvodňnje-li žalovaný práVG
00

•

o

r

v

v

,

o

V'

Prodej dle
jest,

čl.

343 obch. zák. jest

zásadně

provésti tam, kde zboží

(Rozb. ze cine 6. listopadu 1923, Rv II 413/23.)
Žalující vídeňská firma prodala žalované uhersko-hradišťské lirmě
100 q bulharské kukuřice. Když žalovaná odmítla přijati zboží, zaslané
do Uherského Hradiště, prodala je žalobkyně po předchozí póhrůžce na
plodinové burse ve Vídni a domáhala se na žalované náhrady rozdílu
mezi cenou smluvenou a cenou při prodeji dle čl. 343 obch. zák. strženou.
Pro c c sní s o u cl l' r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í
so u cl ji zamítl. D ů vo cl y: Opodstatněn jest odvolací důvod nesprávného právního posouzení věci, pokud první soud uznal, že žalobkyně
byla oprávněna dáti zboží prodati na burse vídeňské, neboť jak v nauce
tak v .iudikatuře jest ustálen názor, že zásadně má býti prodáno zboží
tam, kele jest (Staub-Pisko čl. 343 § 16 kom.). Větší útraty nebo pohodlí
prodatele neospravedlúují ještě odchylky od této zásady. Že kukuřici na
vídeňské burse plodinové koupila firma československá, nerozhoduje,
neboť možná, že to byla jediná firma, která měla zájem na kukuřici, nacházející se v Uh. Hradišti, a že právě tím bylo zaviněno, že nebylo
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docíle~o vyšší kupní ceny. žalovaný není povinen, uznati prodej, provedeny na vídeňské plodinové burse, za provedený na jeho účet a z dů
vodu tohoto bylo odvolání vyhověti a rozsudek změniti v ten smysl že
se žaloba zamítá.
'
N e j vy Š š í s o ucl nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

Prá~ní po;;ouz~ní tohot,? spo:n~ho případu soudem odvolacím jest
spravne. Ponevadz cena vecI urcuJe se pravidlem dle času a mís t a
sr.. § 305 obč. zák.), je v povaze věci samé, by za účelem svého zpeně
zem byla p;odána tam, kde právě je v době prodeje. Takový pravidelný
prodej v mlstě, kde věc je, mají patrně na mysli čl. 311 a 343 obch. zák.,
kt~ré, v prv~ řa~ě mluví o prodeji veřejném, který pravidlem před ppklada, by vecpn prodejI byla a mohla býti kupiteli hned odevzdána.
V p~!padě čl. 3~,3 ~bch. z.ák. jde o mlsto, které kupitel, jsoucí v prodlení
s pn]eÍlm zbozl sam zpusobi!, a když zboží se prodává na jeho účet
a nebezpečí, hoví zajisté povaze věci, by se při tom dbalo toho místa.
Sporých výjimek, které uvedeny jsou v komentáři Staub-Pisko ll. vyd.
1910, § 16 k čl. 343 obch. zák. a kotví patrně v ustanovení čl. 282 obch.
zák., nemůže se žalobkyně v tomto případě dovolati, a stačí ji poukázati
na d~,lší ř~dky téhož místa komentáře, v nichž komentátor vrací se opětně'
se vSlm durazem k pravIdlu: Bez nutnosti nesmí však prodatel jiné místo
(prodeje) v?l~ti, a uči~í-li to přece, je prodej věci kupiteli bezúčinným.
PoukazuJe-lI . ~a~obkyne na útraty, které by byly spojeny s veřejným
prodejem v.mlste, kde zboží bylo, zapomíná, že ani prodej, jí provedený,
n~by1 b~z utra!. Tento Jediný důvod nemůže proto omluviti prodej na
vI,de~ske burse, kde zboží tížily případné výlohy dopravní nazpět do
Vldne. V ostatním stačí poukázati na správné důvody soudu odvolacího.

i

čis.

3132.

Soud pozůstalostni jest oprávněn schváliti udělení prokury správcem
pozůstalostí.

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1923, R I 850/23.)
K žádo~ti .dědičky schválil p o z li s tal o s t n í s o II d, by udělena
byla kolekÍlvm prokura Luboru S-ovi a Františku U-ovi načež se dědička
dom:wala zápisu pro kury do rejstříku. Rej s tří k o ~ Ý s o u cl žádost
zamltl, rek u r sní s o u d jí vyhověl.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu finanční prokuratury.
Dúvody:
Nemuže býti o tom pochyby, že soud pozůstalostni dle zásad §§ 27
a 145 nesp. pa!. byl oprávněn, schváliti udělení prokury, navržené pozůstalou vdovou jako správkyní pozůstalosti. Dle stavu spisů ohlásila

pozůstalá vdova podáním ze dne 30; března ,1923 !,!ajské.mu soudu,. že
kresním soudem jako soudem pozustalostmm sver.ena Jl byla sprava

o ozůstalosti a že ona udělila kolektivní prokuru svemu ~ynovl ,L~boru
~-ovi a svému bratru Františk~y-ov!a žád,ala, aby tato ]ep op?vedbyl~
,
do obchodního relstnku pn fIrme Josef S. Ponevadz dotycna
zapsana
,
• t I t'h
d
'd' opatřena J'est schvalovací dolozkou pozus a os nI o sou u
S
'
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•
t
I
t
'
opove
.
'e se ohledně pozůstalosti po LadIslavu -OVl z . pozus a os ne
»S Ch val U]
"
'
. tk
S tím doložením, že po úmrtí L~dislava ;~-a byla sverena sprava ma].e ,u
ozůslalé vdově Anně S-ove«, nemuze ~1yÍl o t?m poch~~no;;h, ze
~kresní soud v P., schvaluje jako soud poz~stal?stn.' ono o~la;;elll Anny
S-ově, schválil též v ohlášení tom obsažene udele?~ kolekt~~lll, prokury.
Když ale soud pozÍlstalostní udělení prokury schvahl, padaJl vsecky. namitky, které stěžovatelka proti udělení prokur~ t:~nou S-ov'?,u jako
správkyní pozůstalého jmění uplatr'íuje. Pro tvrzem "tezo,"atelky, ze s?u~
schvalu]'e ono ohlášení Anny S-ove, otazkou kole khvlll
ozu'stalostní
p
,
l'"
pro kury se nezabýval, neposkytuje doloz'k a sc h
va ovaCI
za d'
ne op ory .
čís.

3133.

. Do usnesení odvolacího soudu, jímž změněno usnesení p,rvého soud~
o námitce nepříslušnosti, pojaté do rozsudku, jest dovolacl rekurs přípustným.
Ve sporu o vrácení kupní ceny přede~ splacené jest zboží, dané
k disposici, »majetkem« žalovaného, pak-h žalovaný své vlastnictví
k němu uznával.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1923, R I 936/23.)
žalobce (obchodník v českých Budějovicích ) koupil od žal~va?ého
vídeňského obchodníka zboží, ale, ježto mu nevyho~ovalo, jal Je zalovanému v českých Budějovicích k di~posicí a do~ahal se }.alob?u, zadanou dle §u 99 j. n. na okresním soudě v českych BudeJovlclch, n~
žalovaném vrácení zálohy. Námitku místní nepří~lušnosti s o u ~ p rve
s t o I i c e usnesením, pojatým do rozsudku, zamltl, o d vol a c I s o u d
jí vyhověl a žalobu odmítl.
,
N e j vy Š š í s o u d změní~ usnesení ?dv?laclho so!,d~ v te~ ro~um,
že nevyhověl odvolání žalovaneho ?hledne vy roku ~,nam~tce ;nl,stm nepříslušnosti a vrátil spisy odvolaclmu soudu k dal sImu ]ednam a rozhodnutí.
Důvody:

Vzhledem ku předpisu §u 519 c. ř. s., který vypočítává ~pů~~be,:,
vyčerpávajícím usnesení odvolacího soudu. vydaná v, odvolaclm, nzem,
proti nimž jest stížnostdovo~ena, a vzhled~m k t.omu, ze nap~;Jene usn~
sení nenáleží k žádnému z techto usnesem, uvazoval ne]vyssl soud neJprve, zda dovolací stížnost žalobcova, jest ,vůbec přípustn~u, a zodP?věděl tuto otázku kladně. RozhodnuÍl prveho soudu, kterym byla namitka místní nepříslušnosti zamítnuta, bylo prohlášeno dle §u 261
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c. ř. s. při ústním líčení dne 5. ledna 1923 jako pouhé usnesení a usnesením ostalo, třebas bylo pojato do p í sem n é h o vy hot o ven i
rozsudku, a třebas z tohoto důvodu mohlo býti a bylo napadeno pouze
odvoláním podaným současně ve věci hlavní a nikoliv rekursem. Soud
druhé stolice rozhodoval při přezkoumávání tohoto usnesení formálně
sice jako soud odvolací, nikoliv však »v říz e n í o cl vol a c í m« tf I c
§u 519 c. ř. s., neboť toto řízení vztahuje se pouze na přezkoumávání
r o z s u d k u prvního soudu, totiž na jeho rozhndnutí ve věci hlavnÍ.
Jeho činnost v tomto případě byla ve své podstatě činností soudu rekursního, a jeho rozhodnutí musí býti oceňováno tak, jako by bylo vydáno
nikoliv o odvolání, nýbrž o pouhém rekursu dle §u 514 c. ř. s. O pří
pustnosti dovolacího rekursu neplatí proto předpisy §u 519 c. ř. S., nýbrž
§u 528 c. ř. s., podle něhož podaný dovolací rekurs jest přípustným.
Kdyby tomu tak nebylo, nastala by nesrovnalost, že by byl sice pří
pustným rekurs proti změňujícímu usnesení soudu druhé stolice o otázce
příslušnosti, bylo-li usnesení prvního soudu zvlášť vyhotoveno, ale byl
by nepřípustným, kdyby usnesení bylo pojato teprve do rozsudku. Taková nahodilá okolnost nemůže býti právu strany na opravný prostředek
na úkor.
Ve věci samé nelze dovolacímu rekursu upříti důvodnosti. První
soud jednalo námitce místní nepříslušnosti odděleuě od jednání ve věci
samé a rozhodl o ní již při prvním ústním líčenÍ. Jeho usnesení můžE.
býti přezkoumáváno pouze na základě toho skutkového podkladu, na
jehož základě bylo vydáno, a nemůže dojíti povšimnutí, co bylo před
neseno a zjištěno teprve později při jednání ve věci samé. Při odděle
ném jednání o námitce nepříslušnosti bylo zjištěno, že žalobce dal zboží,
žalovaným mu v roce 1920 zaslané, k disposici a uznává je za jmění
žalovaného, dále že žalovaný dopisem ze dne 13. ledna 1922 nabídl žalobci smír a dopisem ze dne 4. prosince 1922 nejen prohlásil ochotu,
dodati ži!lobci místo zboží v roce 1920 zaslaného zboží jiné, nýbrž i že
mu toto nové zboží již dal ve Vídni k disposici jako splnění původní
smlouvy a že za to žádal vrácení zboží dříve zaslaného a posud v Čes
ských Budějovicích uloženého. Žalovaný přistoupil tedy na stailOvisko
žalobcovo, že zboží v Českých Budějovicích uložené nepřešlo v majetek
žalobcův, otázka tato přestala býti mezi stranami spornou a přestala
býti závislou na výsledku sporu zahájeného o platnosti kupní smlouvy
a o sporné otázce jejího splnění. Zboží v českých Budějovicích ulOžené
jest podle výsledků odděleného jednání o námitce místní nepříslušnosti
majetkem žalovaného, a to majetkem od zažalovaného nároku odlišným
a na něm nezávislým, a jest proto způsobilým, založiti přislušnost tuzemského soudu dle §u 99 j. n.
čís.

3134.

Ve sporu dle čl. 27 obch. zák. nelze zabývati se závadami, jež jesf
povinen odstraniti rejstříkový soud. Nejde o neoprávněné užívání firmy
»lázeňské hotelové společnosti«, třebas společnost neměla najaty podniky lázeňské, nýbrž pouze provozovala v lázních hotely. Možnost záměny firem u osob věci neznalých a majetková újma způsobená soutěží
nepřicházejí v úvahu.
·(Rozh. ze dne 7. listopadu 1923, Rv I 680/23.)

žaloba firmy: »Společnost l,ázeňského nAjn;u Mariánské Lázně ~r. V.:
L Dr P« jíž domáhala se na zalovane »Lazenske a hotelove spolecnostl
v'Mar'iá~skych Lázních«, by zanechala dalšího užívání !irmy a ~y, jí nahradila škodu 500.000 Kč, byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl s t oI i c, N e j vy

Š

ším s

° ude m

z těchto

dÍlvodů:

Ustanovením čl. 27 obch. zák., o který se žaloba ~pír~,)e~t dán
a vymezen důvod a rozsah žalobníh~. n~r?ku. žalobkyne 111uze ~ad~tl:
by žalovaná společnost zanechala pouzlvam f~nll~, je-ll toto neoprav.nene
a je-li jím žalobkyně ve svých právec~ porusovan~ .. P?uze :yto otazky,
týkající se soukromých pr~v,.žalobkyne, mohou bytr predl~ete111 t?hoto
sporu. Naproti tomu nelze resltr v to;nto spor~ ~tazky, zda ;;alovana Jak~
akciová společnost vůbec jest po pravu, zda jej! zakladatel,e umyslne 1'''
zřízeni společnosti obešli zákony,! tuzemsku platne, z~a zalovana společnost lázeňské podniky skutecne provozuje, a zd~. mela by tl pl~~oko~
lovám či ne. Tyto otázky řešiti jest povolán rejstr;kovy sO,~d z ured111
moci, žalobkyně není k výtkám toho drul;;' opravl~en~. Slu~.' proto pokládati žalovanou po jejím zápisu do rejstnkuza pravne trv,ajlcI akcIOVOU
společnost (čl. 21 I obch. zák.) a obmezltr se len na otazku, zda jest
správná volba její firmy, t. j. ?dpoVí?á-li pře,dpisům obch?dního zákon:"
a zda je tím žalobkyně ve svych pravech rusena. Jest ov.sem pravda.' ze
rejstříkový soud, u něhož má býti,.odštěpný. závod zapsan, .Jest P?vll1en
samostatně zkoumati podmínky pnpustnostr zaplsu, a,slusl tak~ z~lob
kyni přiznati právo, i když rej střikový sOl;d závady pn povole,:, zaplsu
neshledal domáhati se žalobou toho, by zalovana ftrmy, nepravem zapsané, ne'používala, jsou-li tu podmínky čl. 27 obch. z~k. ~Obě nižš! sto~
lice uznaly však správně, že tu těchto podmínek nen~ ,,:alobky~e ,!!d!
neoprávněné užívání firmy žalované společnosti v tO~11) ~e zal,ovana UZlva
označení »Lázeňská a hotelová společnost« ve spojem s mlstem (Mar.
Lázně), v němž žádných lázní nemá. Avšak tato okoll:ost sam~ o sobě
nemúže odúvodniti neoprávněnost firmy. Podle stanov, zalobkym v OpISU
předložených jest účelem žalované společnosti mimo jiné, provozovati
veškeré obcJ;ody spadající v rámec hotelových a lázeňských podnikú,
a odpovídá tedy firma předmětu podniku. Nezáleží na tom, že snad žalovaná společnost nemá toho času v Mar. Lázních žádných zřídel a koupadel, nýbrž jen podniky hotelové, stačí, že jest op:áv?ěna lá~eňský~h
podniků nabývati a je provozovatI. MImo to poskytuje zalovana spolecnost ve svých hotelích ubytování lázeňským hos!úm, pro které JSou tyto
hotely v prvé řadě určeny a zařízeny, a slouží tedy tyto podniky žalované, byť i nepřímo, účelům a potřebám lázeňským. Žalobkyně, ~o~olá
vajíc se ochrany ve smyslu čl. 27 obch. zák., mohla by vedent firmy
žalované společnosti odporovati jen tehdy, kdyby jí příslušelo v ýI II Č n é právo užívati názvu »lázeň.ské společnost.i«. Tomu však tak
není. Firma žalované odpovídá jejím stanovám a iJČelům. Ta okolnost,
že veškerá zřídla a koupele v Mal. Lázních, patřící Tepelskému klášteru,
pachtovala žalobkyně, neposkytuje jí výlučné optávnění k pojetí slova
»lázeňský« do firmy, poněvadž se touto skutečností pojem tohoto názvu
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nevyčerpává a také ze znění lirmy žalobkyně oprávněnost výlučného
užívání tohoto slova nevyplývá. čl. 2-7 obch. zák. poskytuje sice žalované ochranu jejího firemního práva a tím také v těchto mezích ochranu

1"

proti nekalé soutěži, avšak tato ochrana nemllže býti rozšiřována ve
smyslu žalobkyní míněném, totiž tak, aby bylo zakázáno Užívati j i n é
fIrmy k zamezení soutěže. Užíváním firmy: »Hotelová a lázeňská společnost«, není žalobkyně v e s v é m p r á v u už í vat í s v é lir m y:
»společnost lázeňského nájmu Mariánské Lázně, Dr. V., 1.., Dr. P.« pro
naprostou různost znění oboulirem nijak poškozována. Možnost záměny
obou firem u osob věci neznalých a majetková újma způsobená žalovanou Jako konkurenční společnosti nemůže žalobu podle čl. 27 obch.
zák odůvodniti. Nejsou tu tedy podmínky této žaloby, věc byla nižšími
stolIcemi správně po stránce právní posouzena a nebylo třeba žádných
důkazů prováděti.
'
čís.

3135.

Tím, že prodal dále vadnou věc, nevzdal se kupite! nárokU 7.e správy
na zmenšeni ceny.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1923, Rv I 988/23.)
. Žalovaný prodal žalobci automobn a ujistil ho, že gumové obruče
JS.ou bezvadné. Ježto se ukázalo, že .obruče jsou vadné, domáhal se kuplte! na prodateli vrácení čás,U kupní ceny. Za sporu prodal kupitel automobIl dale. Pro c e sní s o udp r v é ·s tol i c e žalobu zamítl, o dvol a. c Í s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Jde o to, zda žalobce dalším
pro~eJ:m ~ozby~ uplatňov~ného práva ze správy. K otázce té sluší odpovedeh zaporne. Neboť zalobce nedomáhá se zrušení. kupní smlouvy
le §u 9~2 obč., zák., kde by koupený předmět musil vrátiti, a v tom,
ze ZCIZ~l1l stalo se po žalobě za sporu, nelze spatřovati vzdání se práva
ze spr.a~y am mlčky (§ 863 obč. zák.). Poněvadž vadu tu napraviti
lze, m~ zalobce právo dle §u 932 obč. zák. nový doslov, jelikož se o zaplace.m ceny kupní nejedná; žádati zlepšení. Zlepšení to může nabyvatel
(kupltel) ~a utraty prodatele sám provésti, nemůže-li nebo nechce-li je
~rodatel. sam obstaratI. Prodatel k tomu zpravidla nemůže býti přidržen.
zalova.ny am n~tvrdí, že byl ochoten zlepšení sám obstarati, může je
proto z,,;lobce sam provésti. Poněvadž zadní ohruče jsou nepotřebné a
bezcenne!. záleží zlepšení v náhradě za opatření si dvou nových obručí.
(kol) a JIch namontování. Požadované náhrady za obě obruče (kola)
9?22 Kč a !ich namontování 400 Kč jsou dle posudku znalce přiměře
nyml. Aby zalobce obruče žalovanému vrátil, třeba není, jelikož obruče
JSou bezcenné a nejde o zrušení kupní smlouvy. Ostatně se žalobce
k tomu ve sporu nabídl. Jestproto zažalovaný nárok na náhradu 9422 Kč
dle §u 932 obč. zák. odůvodněn.
N e j Y Y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Důvody:

Okolnost, že žalobce vadného auta užíval dále, nikterak se nedotýká
jeho nároku na zmenšení úplaty (§ 932 obč. zák.) v této rozepři ze

správy uplatněného; jmenovitě nesvědčí tato okolnost domněnce, ostatně
nijak neprokázané, že se žalobce tohoto nároku mlčky vzdal, jak již odvolací soud dovodil zcela správně. Rovněž se nedotýká žalobního nároku
okolnost, že žalobce vadné auto prodal dále, neboť v případě opětovného
prodeje vadné věci dlužno postih uplatňovati po řadě, nikoli přeskáčkou,
totiž mezi osobami) mezi nimiž vzešel nárok ze správy. Že prodej vadné
věci nelze vykládati jako mlčky, ale poznatelně projevené vzdání se nároku ze správy, vysvětlil již odvolací soud postačitelně.
čís.

3136.

Za úraz, utrpěný vadným zařízením obecní plovárny, dané v pacht,
obec, byla-Ii vada zařízení zaviněna nesprávným nebo nedostateč
ným postavením plovártly, jež bylO provedeno obcí.
ruči

(Rozll. ze dne 7. listopadu 1923, Rv I 1077/23.)
žalobkyně utrpěla v městských fíčních lázních, které byly obcí propachtovány, úraz tím, že dostala se nohou do prostory mezi kabinou,
a prknem položeným podél kabin. Žalobu proti městské obci o náhradu
škody o b a niž š í s o u d y zamítly. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu pro,
jednal a rozhodl.

D li vod y:
Vzhledem na žalobní nárok musí býti především jasno, že žalována
jest obec, tedy právnická osoba, že právnické osoby ručí bezpodmínečně
na své zástupce (představitele, representanty) a že právnické osoby
neručí za pomocníky jinak, než jako přirozené osoby. Poněvadž se odvolací rozsudek, jak je zcela právem vytýkáno dovolatelkou, piizpů
sobil rozsudku prvé stolice, osvojiv si jeho právní názor, že pachtovní
smlouva ze dne 8. srpna 1919 a 1. června 1920 vylučuje vůbec ručení
žalované obce, leda že by snad šlo o ručení pachtéřovo, jenž však nebyl
spolužalován, jest zkoumati, zdali se škodlivá událost přihodila v podniku žalované, či v podniku pachtéřově, totiž zdali jest v příčinné souvislosti s podnikáním žalované či s podnikáním pachtéřovým. Oba nižší
soudy zodpověděly tuto otázku v ten rozum, že šlo o pachtéřovo podnikání, kterémužto právnímu názoru nelze podle dosavadních výsledků
rozepře a jmenovitě podle skutkových zjištění napadeného rozsudku
bezvýhradně při svědčiti. Podle žalobního tvrzení udál se úraz žalobkyni:'
tím způsobem, že prkno, položené bezprostředně podél kabin v dámském oddělení plovárny, nepřiléhalo, jak to vyžadoval pořádek, ke kabinové podlaze, nýbrž byla mezi kabinou a tímto prknem prostora, a
že žalobkyně, když opouštěla kabinu, dostala se nohou do této prostory, upadla a těžce se zranila. Podle zjištění odvolacího rozsudku
měla býti prkna, přiléhající ke kabinám, utěsněna, ve kterémžto případě
by se byl žalobkyni úraz neudál. Odvolací soud ~ usuzuje, že, když plovárna byla propachtována žalovanou obcí na dobu pěti roků Vi1ibaldu
Civiln! rozhodnut!. V.
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K-ovi a když v době, kdy se přihodil žalobkyni úraz, byla plovárna
v užívání pachtéřově, žalovaná obec neručí za úraz. Odvolací soud odvozuje tento právní závěr z okolnosti, že propachtovánim přešla správa
plov~rny na pachtéře, který měl jako z á s tup c e vlastníce plovárny
opatfltI vše, co bylo účel no a potřebno v zájmu tělesné bezpečnosti plovárenských navštěvníků, platicich za použiti plovárny. Odvolací soud
přehlíží ustanovení odstavce XVII. pachtovni smlouvy, že žalovaná obec
byla dle tohoto odstavce povinna, plovárnu na jaře postaviti a provozu
schopnou UČinItI; tedy postaveni plovárny jest součásti podnikáni ža100,:ané ?bce, která dává svému pachtéři do pachtu plovárnu postavenou
JeJ1m nakladem; ta~é přehlíží ustanovení odstavce I. pachtovní smlouvy,
podle ktereho dava do pachtu Vilíbaldu K-ovi plovárnu iiž hotovou.
Z toho. pl~ne! že, když b,:de zjištěno, že vada, která byla příČinou úrazu,
a kt,era z.alezela v tom, ze prkno, položené bezprostředně podél kabiu
V damskem, odděleni p!ovárny, nepřiléhalo, jak to vyžadoval pQřádek,
ke kabmove podlaze, nybrž byla mezi kabinou a tímto prknem prostora,
Jest vadou konstruktIvní, zaviněnou nesprávným anebo nedostatečným
postavením plovárny: ,;působenou dle dovolatelky také tím, že prkna
nebyla mkterak ochranena před posunováním směrem k řece, nelze poch~bovatI, .že za tuto vadu tíží zodpovědnost žalovanou obec, která ve
sve~ pod~lk~ s.vým! Iídmi plo~~rnu, n,:žli ji ~devzda\a n" jaře do pacht~vnrho uZlvanr svemu pachten, stavela a JI provozu schopnou měla
UC1l11tl. Ale pak je také další, dovolatelkou právem vytýkanou vadností
odvol~~ího, řizení,. ž,e nebylo zjištěno, zdali byla plovárna odevzdána
pach!en Jlz,,~e zmrn~no,u vadou. Neboť, je-Ii tornu tak, jest okolnost, že
plovarna (JIZ !10tova, zalovanou obcí každoročně budovaná plovárna),
Je?t v pach~u tre!1 osoby, byť i tato měla jako z á s tup c e vlastnice plovarny opatnl! vse, co bylo účelno a potřebno v zájmu tělesné bezpeč
nostI plo~árenskýc,tr návštěvníků, platících za ponžití plovárny, pro rozsouzem teto rozepre nerozhodnou, neboť tato okolnost nezbavovala žalovanou obec, plovárnu vadně zbudovavši ručení za vady v jejím podni,k,án! sběhlé, a hlovaná nemůže svůj p~chtovní poměr; třetí osobou
;~CI .za10bn.lmu, nar~ku uplatňovati jako důvod, pro který by byla sprostova,na sve rucebm povl11nosti. Z toho také plyne, že právní závěr odvolaClho rozs~dkuJ že tu ve příčině žalované není ani jednoho případu
dle §§ 1313 az 1319 obč. zák., jest předčasný, že jest naopak zapotřebí
podrobIl! spornou věc dalšímu pro brání s hlediska shora uvedeného že
bude p~dle okolností potřebí řízení doplniti, když ne jinak, důka~em
znaleckym a vyslechem stran, kteréžto důkazy dlužno připustiti i z úřední
mOCI.
čís.

3137.

Při vyměření bolestného (§ 1325 obě. zák.) lze vziti zřetel i na takov~. zohyzdění, které není lepšímu zaopatření poškozeného nikterak·

na ujmu.
Zohyzdění ženy ve smyslu §u 1326 obč. zák. týká se též částí těla
zahalených šatem.
.

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1923, Rv I 1156/23.)

Při srážce vlaků byla tehdy desetiletá žalobkyně těžce poraněna a
zůstala jí po ranách ve\~á ji~va v krajině ~ravého třísla a, defekt I?patky
a kyčelní kosti. K žalobe poskozene na ctrah~ o nahradu skody, pnzna1~
jí o ball i ž š í s o Ll cl Y jménem bolestneho a nahrady za zohavem

30.000 Kč.

N ej v yŠ š í sO
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Ll nevyhověl dovolání žalovapé.
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Zmatečností, a tím dle čís. 9 §u 477 a čís. 1 §u 5~3 c. ř. s. u~latně
ným důvodem dovolacím, je dovolateli skutečnost, ze napadeny r~z
sudek nerozlišil, přisoudiv jménem bolestného dle §u 1325 obc. zak.
a iménem náhrady za zohyzděni dle §u 1326 obě. zák. í~h:nn?u ~ástku
30.000 Kč, kolik přisoudití za každý tento narok z~laste, c~mz, zne~
možněn prý byl přezkum odvolacího rozsudku ~o strance opravnenos;1
těchto dvou nároků. každého zvláště. Z přel1plsu §§ 1325 a 1326 obc.
zák. plyne, že lze při určení bolestného dle §u 1325,.obč. zák ,p!ihléd:
nouti také k trvalému zohyzdění, jako nároku dalslmu, zvlaste kdyz
doslov zákona není na závadů, by při vyměření bolestného nebyl vzat
zřetel také na takové zohyzdění, které a n i 11 e 11 í ,~epší111u opatř~n~
poškozeného nikterak na újmu, neboť zákon náhradu ulmy za zo,tryzdenr
připouští i tam, kde zohyzdění na,~talo a ~ 1;lm na_sta~~ m o z n ,o s t,
že bud e zohyzděnému v jeho lepslm ?pat:em na,]'rekazku. K,dyz odvolací rozsudek výslovně poznamenal" ze pn v,YI;,ere111 bolest;le,tr0 vzal
zřetel na zohyzdění žalobkyně, jest prezkou;n~nr Jeho bezpe~n: vykpnatelné a znění rozsudku není tím nedostatecne. Na prvem mIste uplatněný d1rvod dovolací není opodstatněn. Nesprá~~,é pos?uzení právni spatřuie dovolatel v odvolacím rozsudku z te pncrny, ze" tento rozsudek
zjiŠtěné zohyzdění žalobkyně, děvčete desítil,etého, kv~htrk,oval jako ono,
které bude žalobkyni při jejím lepšír;r opatr:nI r;~ prekaz,ku. Dov.olatel
uvádi, že jde o vady v celku nepatrne a na !ech castech tela: ktere ),~o~
úplně zakryty šatem, a napad~ důvody ro~sudku ~ru!le stohc:, zn.epcI,
"že jest jisto, že zatajeno nezustalo a ,ne~.~stane, ze. zalobky!"c v ,uUem
věku řečené zohyzdění těla utrpěla a ze JIZ tato znamost muze by tl po
případě překážkou sňatku«, namítaje, ,že jde pouze o ,málo pravděpo:
dobnou domněnku. Dovolatel pravI, ze lest neloglcke, by za10bkyne
obdržela náhradu z důvodu, jak znalec udal, že stopy zranění budou
po provdaní jeviti u manžele odpor. Dlužno !u. p,řihlédno~ti k;e !,jištěním
odvolacího rozsudku, podle kterých zohyzdenr zalobkync za,~zl .ve ve~
Iiké jizvě v krajině pravého třísla, pak v delektu lopatky a kycel111 kostI,
a zůstanou trvalými, pro případ provdání žalobkyně !1I~liou působItI
odpudivě. Takto zjištěná zohyzdění právem se obJevuJI odvolaclmu
soudu jako neodstranitel.rá škodlivost, jež je s to, aby v budoucnostI
ohrozila žalobkynino pruvdání, a ujdou-Ii ženichu vady, jsouce zakryty
šatem, před sňatkem, mohou ohroziti trvání spokojen.ého manželství žalobkyně po súatku, neboť manželství neni zal?žel:o lenom I;a ethlckem
svazku, nýbrž i na úzkém spojení tělesném, pn ~elr~z ~e~kra~~n~ a nezkomolené ženství jest nenahraditelným bohatst~lm zenu:ym, JIm; podl,;
zákonů přírody připoutává muže. O toto Jest zal ob kyne nepoplrate1nc
chudší, ale tím jest také její zohyzdění kvalifikováno způsobem v §u 1326
1l1~
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obč. zák. uvedeným; proto odvolací soud právem na ně vzal zřetel, když
vyměřoval

bolestné.
čís.

3138.

»Dovolenost« §u 1305 obč. zák. nesmí býti provázena zlým úmyslem,
v §u 1295 obč. zák.

zmíněným

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1923, Rv I 1189/23.)
žalobu na náhradu škody, již prý žalovaní způsobili žalobci nezákonným vystěhováním z bytu, o b a niž š í s o u d y zamítly. Ne j_
v y Š š í s o u d uušil rozsudky soudů nižších stolic a vrátil věc prvému
soudu, by ji znovu projednal a rozhodl, shledav opodstatněným dovolací důvod neúplnosti řízení a uvedl po právní stránce v
důvodech:

Obírati se na druhém místě dle čís.

ll.:

4 §u

503 c. ř. s. uplatněným

důvodem dovolacím bylo by arci za tohoto stavu předčasno, přece však
nelze pominouti mlčením úzký výklad předpisu §u 1305 obč. zák.
»Právo«podávati bezdůvodně žaloby ovšem není pod ochranou citovaného předpisu. Zákon dovoluje mnohá a všelijaká jednání beze zřetele
na škodu, která z nich může vzejíti třetí osobě (§ 1305 obč. zák.), avšak
tohoto dovolení nesmí býti zneužíváno zlomyslně k účelům, příčícím se
cílům právního pořádku. Dovolenosti §u 1305 obč. zák. klade hranice
předpis §u 1295 obč. zák., jehož úloha sahá mnohem dále, nežli »při
rozené zásady právní« §u 7 obč. zák. Je-Ii dovolenost provázena zlým
úmyslem, v §u 1295 obč. zák. míněným, pak zásada »0 dobrých mravecll« zakazuje to, co předpis §u 1305 obě. zák. dovoluje; výkon práva
nesmí se zvrhnouti v jeho zneuživání. Dovolatel právem zdůrazňuje ku

konci dovolání, že založil žalobní žádost na tom, že žalovaní výkonu
svého práva zneužívali způsobem v§u 1295 odstavec druhý obč. zák.
uvedeným. Je-Ii tomu skutečně tak, pro to arci zjištění rozsudku neposkytují náležité opory, pak nelze na tomto základě založenému právnímu nároku žalobnímu předem již přinášeti vstříc skepsi a pochybovačnost, jimiž nikdy nemůže a nesmí býti nahraženo cílevědomě a do dů
slednosti provedené řízení procesní.
čís.

3139.

V mimosoudní výpovědi jest uvésti předmět nájmu, třebas o totožnosti jeho nemohlo býti mezi stranami sporu.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1923, Rv I 1433/23.)
O b a niž š í s o u d y prohlásily k námitkám vypovězeného Josefa
B-a účinnou mimosoudní výpověd', jež mu byla dána z pachtu dvora K.
N e.i v Y š š í s o ,u d prohlásil výpověď bezúčinnou.
I,!,

lili

ů

vod y:

Dovolatel vytýká právem, že mimos?udní výpov,ěď ze dne 5. bhozn~
1923 nemá náležitosti §§ 565 a 562 c. r. s. Podle techto ,:sta,no~ell1 ~na
·mosoudrti vy' pověď aby byla účmnou, obsahovati oznacelll predmetu
nu'jmu' l'dání doby ,ve které nájem má konCIl!.
,., N u t,nos t t'ee ht o na'I e21,.
~:stí vy;lývá ze zvláŠtní povahy řízení: upra~eného ~§ 560, a násl. e. ~. s.,
jehož účelem jest urychhll rozhodnut~ ve vec,ech naJemlllch. VYp'o:'ld~
jícímu má býti umožněno, by byla vee skoncena a ;oz~?dnuta Jlz vypovědí) není-li proti ní námi!e~, a ~ákoll vyba~!l za hm ll"celem, 1 ml~O
soudní výpověď moCÍ exekuclllho !Itul~ (§ 1 CIS. 18, ex .. r.). ,N,asle9ken~
toho musí míti také v tomto přlpade mll11osoudlll vf~oved :-:eske;e
formální náležitosti zákonem předepsané, by mohlo byli na JeJI1~ ~a
kladě ve smyslu §u 14 pachtovní smlouvy' z~ podnune~ ods,tavce tre:lh~
a čtvrtého §u 565 c. ř. s. za exekUCI zad ano, po pr!pade na Zl usem
smlouvy žalováno. Mimosoudní výpovědi ze d~e 5. brezna 1923 oznamuje se žalovanému, že se mu z rozkazu generalmho receptoratu a ~an
celáře receptorátu dává 14denní výp?věď pO,čí~aj~ dne':1 obclrželll tohoto dopisu, a že je podkladem k nI nes~lnclll naJ~mll1, s,mlo,uvy a t~
§ 14. Předmět nájemní smlouvy, ze, klereho se ,:,ypoved dava,. ne11l
v tomto dopise udán. Ta okolnost, ze Je dop~s flzen a ~dres?van }l~
»Jos. B-a, nájemce dvora K.« není. dostatečnym. oz~,aČe~l!n predmetu
nájmu vzhledem k event. vlaslnosll mlmosoudlll vypoveOl Jako exekučního titulu. I když strany nebyly v pochybnosti o přcclm,ětu pach;u,
neni shora zmíněnou výpovědi vyhověno náleŽItostem, predeps~?yr~
v §§ 565 odstavec druhý a 562 c. ř. s., které teprve vypovedl, proP':Jcup
formální i materielní účinnost. Nižší soudy neposoudIly tedy vee spravne,
uznavše tuto výpověď za účinnou.
čís.

Ten kdo má zájem na

zjištění

3140.
majetku,

může

se domáhati složení

příSahy' (čl. XLII uv. zák. k c. ř. s.), neví-Ii spolehlivě, kam se
věci poděly.

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1923, Rv II 348/23.)
Žalobě, by žalovaný byl uznán povinným, udat!:' co jest mu znán;o
o zatajení nebo zamlčeni jmění Hugona B-a, a pnsahou P?tvrdltr, ~~
údaje jeho jsou správné a úplné, bylo vy~ověno s o u d Y v s e e h trl
s t o I i c, N e j v y Š š í 111 S o ude m z techto
c!ůvodů:

~Dovoláni, jež uplatňuje dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., ~,ení
opodstatněno. Dovolatel, vytýkaje napadeném;t rozsu?kt~ nespr~vne
právni posouzeni věci, vychází se stanOVIska, ze krome te podnllnky,
že žalobce má soukromoprávní zájem na přísežném seznání o zamlčení
nebo zatajení majetku zemřelého Hugona B-a, ježto jako ;,ěřitel n~došel
z pozůstalostního jmění pro svou pohledavku uspokolem, ostatm pod-
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mínky druhého případu vyjevovací přísahy podle čl. XLII uvoz. zák.
k c. ř. s. u něho, to jest žalovaného, nejsou· splněny. Žalobce prý neprokázal, že kromě věcí, které ze jmění Hugona B-a scházejí, ale o kterých je známo, co se s nímí stalo, po případě, kde se nalézají, k vůlí
jichž zmizení ze jmění B-ova je žaloba o vyjevovací přísahu, protože
přímo může žalováno býti o jejich vydání, po případě o náhradu za ně,
jako bezúčelná vyloučena, ještě jiné předměty nebo součástky jměni
z majetku Hugona B-a byly odstraněny, zamlčeny nebo zatajeny a že
by žalobce o nich nevěděl neb aspoň bez peč n é vědomosti neměl,
a také prý žalobce nepodal osvědčení o tom, že žalovaný o nějakém
zamlčení nebo zatajení jmění B-ova ví. Avšak žalovaný, vycházeje z tohoto stanoviska a dovozuje z něho neoprávněnost žaloby o vyjevovací
přísahu) nepřihlíží k tomu, pokud se t)'če neuznává za správné,
co odvolací soud vzal za osvědčeno, a nevychází ze skutkového
základu, který jest podkladem napadeného rozsudku a na němž je rozsudek tento zbudován. Napadati hodnocení důkazů v dovolacím řízení
dle §u 503 c. ř. s. však nelze a rovněž nelze odchýliti se při výtce podle
§u 503 čís. 4 c. ř. s. od skutkového podkladu rozsudku nižšího soudu
t §§ 513 a 498 c. ř. s.); odvolatel, čině tak, neprovádí uplatňovaný dovolacÍ důvod nesprávného právního posouzení věci po zákonu. Nižší
soudy shledaly, že mimo 5.000 Kč, za které vdova Vilemina B-ová od
obchodníka vínem Aloisa K-a odebrala víno, a kromě nedobytné poklaclny, kočárů, vozu, sudů, kteréžto věci byly exekučně jako majetek
Hugona K-a prodány, dále kromě sklepa, zařízení v něm a sudů, pozemku zvaného »škarpa«, které však· prodal jako své vlastnictví žalo'laný, měl asi Hugo Bca ještě jiné předměty ve svém majetku, tak na př.
':;en~osti, zejména však hotové peníze a o těch že se neví, pokud se týče
ze z a lob c e nemá o nich spolehlivé vědomosti. Nižší soudy dáleshledaly, že žalovaný patrně o jmění Hugona B-a vědomost má a že ví, zda
bylo z něho něco a jak zamlčeno nebo zatajeno. Toto přesvědčení opírá
odvolacÍ soud o to, že žalovaný byl zetčm Hugona B-a, byl zasvěcen do
jeh~ majetkových poměrů a byl ve stycích s jeho rodinou, zejména s jeho
pOZllstalou manželkou, svou tchýní. Vzhledem k tomu, co odvolací soud
shledal a za osvědčeno vzal, jsou podmínky pro žalobu na přísežn~
~eznállí žalovaného o zamlčení nebo zatajení jmění Hugona B-a podle
cl. XLII uvoz. zák. k c. ř. s. splněny a bylo žalobě té právem vyhověno.

tís. 3141.
Nemanželský otec jest povinen vyživovati dítě, stalo-Ii se odbytné
bezcenným tím, že bylo převedeno do ciziny a pozbylo ceny tamním
poklesem měny.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1923, Rv II 404/23.)
Smírem ze dne 19. února 1919 složil nemanželský otec pro dítě odbytné 3.000 ~č, jehož část 1142 K byla uložena u tuzemské spořitelny,
zbytek pak preveden do Vídně, kde byl poklesem rakouské měny zne-

hodnocen. žalobě dítěte na nemanželského otce o placení výživného
o II a niž š í s o u d Y vyhověly, o cl vol a c í s o u d z těchto dlt,. od ů: Jak z poručenských spisll ,a nepřísežnéh~ sez~ání poručník~
vychází, jest z odbytného 3.000 K ulozeno u tuzemske spontelny 1142 Kc
57 h kdežto zbytek byl převeden do Vídně, kde bylo 3700 Krak. dáno
do r~kouské spořiteln" a 870 K mělo předem sloužiti k hrazení výživného žalobkyně. čásikd 3870 K, jež byla se svolením poručenského
soudu do Rakouska zaslána, pozbyla však veškeré ceny a nemohl poručník v čase převedení této částky tušiti, že,pozdějš~m.i0kolnost.mi p~
níze tyto budou úplně znehodnoceny. Výpovedí porucnIka jest dale zjištěno, že poručník ocl doby uzavření smíru obdržel ,na výživ~. žalo~kyn~
pouze 120 Kč a 80 Kč, nutno prohlásit~ že 1142 Kc ve zdej~1 sp,onte:ne
uložených ie vyčerpáno .narokem porucmkovym z dosavadm vyZ1vy zalGbkyně, ía'kže žalobkyně nyní je zcela nemajetná. Uveden~ naho,dilé
znehodnocení větší části odbytného, které znamena podstatne zhorsel11
majetkových poměrů žalobkyr:ě, nejd~ však na vrub ž~lobkyně, nýbrž
dle §u 166 obč. zák. na vrub zalovaneho a je proto take nánutka zalonného že žaloba je předčasnou, bezpředmětná, neboť peníze u zdejší
spořitelny složené JSou již vyčerpány na vyživovací náklddy žalobkyně.
Nejvy

Š

ší s(

'J

d .nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolání, uplatňující dovolací důvody čís. 3 a 4 §u 503 c. ř. s., není
v· žádném směru odůvodněno. Po právní stránce poukazuje se dovolatel
na správné důvody rozsudku odvolacího soudu s tím, že poměr mezi
nemanželským dítětem a jeho otcem nelze výlučně posuzovati s hlediska
obligačního "ráva, nýbrž i s hlediska zásad rodinného práva. Otec má
vyživiti a z:opatřiti své nem~nželské ditě, p~ně~adž jest jeh~ otcem;
žalovaný ·má pravdu v tom, ze jeho obhgaclll zavazek ze SITI1ru, jenz
poručenským soudem byl schv.álen, z,:ni~1 ve smysl~ §u. 1412 obč. zá~.
zaplacením ujednaného odbytneho. Nez t1111 nebyl zrusen 1 rodlllny pomer
mezi žalovaným a jeho dítětem ani jeho ethický a zákonný závazek dle
§u 166 obč. zák. Každý smír o výživném, i když byl schválen pO,ručen~
ským soudem, platí pouze s výhradou rebus SIC stantlbus. Zmemly-h
se majetkové poměry dítěte po uzavřeni a splnění smíru podstatně v jeho
neprospěch, nesmí je otec ponechati v .n0u~í ,~ to bez ?hledll k ,t?mu,
zda tato změna nastala bez otcova zaVlllem, clh nIC. Prevedem castky
2660 K do Rakouska Gamo o sobě nezpůsobilo její znehodnocení, jelikož jak jest zřejmo z poručenských spisů, platil tenkráte kurs 1 : 1·50.
Znel{odnocení má svou příčinu v okolnostech, jež, jak správně odůvod
ňuje odvolací ~oud, ani poručník ani poručenský soud r;emohli předví
dati, t. j. v rozvratu rakouské měny. Toto znehodnocem ;~st nahodou,
která nastala dle §u 1311 obč. zák. v majetku žalobkyne a která jí dle
výše uvedených zásad opravňuje, žádati výživné na otci pres to, že
jeho závazek ze smíru zanikl dle §u 1412 obč. zák. Nezletiiou žal obkY11l
vychovává a vyživuje dle poručenských spisů poručník od roku
15
11 sebe a obdržel za to, jak zjišťuje odvolací soud, od doby uzavre11l
smíru, t. j. od února 1919, pouze 200 Kč. Není potřebí šířiti se o tom,
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že žalobkyně dluhuje svému poručníku více, než činí vklad 1142 Kč
57 h s úroky ve spořitelně a že proto je, jak správně uvádí odvolací soucl
nemajetna. Není tecly příčiny, by žaloba vzhledem na tento vklad byl~
pro tentokráte zamítnuta. Poručník neprohlásil, že se svého nároku na
náhradu výživného vzdává a uvádí v protokolu ze dne 10 .. dubna 1923
jen, že n ech c e zmíněných peněz upotřebiti na výživu žalobkyně,
nýbrž že je ch c e :achovati pro její další zaopatření. Ža toto prohlášení učinil za předpokladu, že dostane náhradu od žalovaného a že bude
vyhověno žalobě, lze seznatí z jeho prohlášení u poručenského soudu.
Před poručenským soudem poručník se vůbec nezmiňovalo tom že Se
vzdává svých nárokú na vklad 1142 Kč 57 h a výrazy »chci« »n~chci«
jichž používal poručník při onom prohlášení, nejsou dostateč;'ým před~
pokladem pro závěr, že se poručník bez náhrady a za všech okolností
neodvo!atelnjm a právoplatným způsobem zavázal, že uvedený vklad
ve spontelne nechá nedotknutým.

čís.

3142.

Pozemková refonna.
Přejímací cena za přidělený nemovitý majetek (§ 41 náhr. zák.) stanoví se dle cen, docilovaných v letech 1913-1915 za celky v rozloze
přes 100 ha, ať jest rozloha přídělu jakákoliv.
Přejímací cenu při přídělu parcel nebo částí parcel jest určiti dle
nařízení ze dne 21. ledna 1921, čís. 53 sb. z. a n.

Zpusob
, "'1

výpočtu.

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, R I 909, 910/23.)
V přídělo."é~ ří~ení v okresu .Libochovickém stanovil s o tl d P r v é
s t o II c e prejlmacI ceny dle zakona ze dne 17. února 19t22, čís. 77
sb. z. a n. Rek u r s n i s o u d nevyhověl rekursu· přidělcú.
N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a nařidil
prvému soudu, by, doplně řádně řízení, znovu rozhodl.
D

ů

vod y:

, § 41. n. zn. náhr. zák. stanoví, že: 1. náhradou (přejímací cenou) za
prevzaty ~emovlty majetek jest cena jeho, vyplývající z průměru cen,
dOcIlov~?yc~ v letec~ 1913----1915 za nemovitosti toho druhu při prodeji
hospc:darskych c;,lku. v rozloze ples .100 ha z volné ruky, 2. vláda se
~:n?c~u)e,
nan.zenlll1 vydala predplsy, závazné pro určováni a vypocltavam prejlm~cI ceny dl~ této zásady pod čis. 1 uvedené, 3. pokud
n:bu~o~ tyto predplsy vydany, stanoví se přejímací cena podle odhadu
p;lseznynll znalci iia místě samém dle zásady čís. I hledíc k ustanovemm. §~ 42, a..43. Ad. 1. Předpis nepraví, že se, jak to rekursní soud mylně
p 0 1!i11a, prejlmacI cena určí dle průměru kupních cen, placených v letech

,br

1913-1915, jen tehdy, když jde o přiděl v rozloze přes 1,00 ha, nýbrž
že se cena přejímací určí prúměrem cen, cl o cil o v a II Ý C h v let ech
1913-1915 za celky v rozloze přes 100 ha, ať jest rozloha
přídělu jakákoli, třeba tedy několik málo hektarů nebo ještě méně.
Ostatně by byl tento omyl, pokud jde o pozemky (ne o stromy) bezpředmětný, kdyby správně býval pojat aspoi'I předpis čis. 2. Ad 2. Tyto
předpisy totiž byly vydány nařízChím vlády ze dne 21. ledna 1921 čís. 53
sb. z. a n., které se výslovně na § 41 náhr. zák. odnášejí a stanoví tabulky, "dávající násobitele čistého kat. výnosu, takže výpočet už je pak
pouhou arithmetickou úlohou, pročež, poněvadž jde právě jen o výpočet
ceny, ale ne o odhad pozemku, žádného znalce třeba není, a právě proto
stanoví pak předpis hořejší čís. 3, že znalců a odhadu je potřebí jen,
dokud ty předpisy (tabulky) nebudou vydány. Avšak podle těchto tabulek určuje se přejímací cena také" tomto případě, t. j. při přídělu
parcel nebo části parcel dle zákona :.:e dne 17. února 1922 čís. 77 sb.
z. a n., neboť § 6 (3) tohoto zákona odkazuje na bližší předpisy oceňovaCí, jež vláda vydá podle §u 41 náhr. zák., a vláda je vydala tak, že
nařízením ze due 9. března 1922 čís. 78 odkázala právě na ono své nařízení čÍs. 53/21. Avšak poněvadž § 6 (2) zákona o drobném přídělu
(čís. 7/22) nařizuje kategoricky přibri.,ní znalce, musí ovšem znalec
přibrán býtí, avšak toliko jeden, jak záKon výslovně dí, a tím ovšem
jest § 41 náhr. zák. pro drobný příděl pozměněn. Patrně však ani znalec
ani soudové nemohli se v tabulkách nařizení čis. 53/21 vyznat, jak znalec
sám uznává, proto se tu podává tento návod. Dle §u 1 tohoto nařízení
jsou ceny, vypočtené dle tabulek, cenami základ nimi a těmi se má dle
§u 3 vyměřiti přejímací cena, ovšem s případnými přirážkami (srážkami) dle druhého odstavce tohoto §u, jich') podmínky arci dle §u 6
vyšetřiti dlužno odborně a tedy znalecky-- n~ místě samém, takže
v této míře ovšem znalců je třeba. Podmínky přirázek neb srážek (§§ 4
a 5) však sotva asi připadati budou při přídělu drobném dle zákona
čís. 77/22, o nějž zde jde. To je věc jednání, které soud dle §u 6 (2)
zákona toho nařídí, a při němž strany na okolnosti, přirážku nebo srážku
odůvodňující, poukázati mohou (§ 6 (2) vl. nař. čís. 53/21), po případě
je to věc dalšího šetření. V tomto případě jde o okres Libochovice, jenž
v přiloze nařízení uveden jest pod titulem »Čechy« pod a) jako oblast
řepařská. Připadá tu tedy tabulka I. str. 96, 97, kde udán pro ní při půdě
bez budov (§ 2) násobitel prúmčrného čistého kat. výnosu při té které
v~dálenosti odbytiště. Dlužno tedy zjistiti čistý výnos k 1. lednu 1914
(§ 9), vypočísti pak průměrný čistý výnos dle §u 8 čís. 1, a zjistiti
vzdálenost odbytiště (§ 8, Čís.2), a průměrný čistý výnos násobiti násobitelem pro ten který výnos a tu kterou vzdálenost odbytiště v tabulce určeným a obdržíme tak základní cenu, načež přiKročí se k pří
padné přirážce neb srážce. Avšak není z protokolu vidět, že by při ocenění bylo postupováno dle těchto předpisů, ba je zřejmo z vyjádření
znalce, že jim nerozuměl a dle nich nepostupoval. Je tedy stížnost dle
§u 10 (1) zákona čís. 77/22 odůvodněna. Tolik (O do půdy samé. Co
se týče stromů, odkazuje § II (2) na ocenění dle §u 41 (3) náhr. zák.,
dle něhož ocenění předsevezmou znalci, zde, v drobném přídělu, tedy
dle §u 6 (2) zákona 77/22 jeden znalec dle zásady odstavce 1 téhož
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§u.41, t. j. dl~}růměrnýc~ cen placenÝ,ch v roce 1913-1915 při prodeJlc.h I:?,spodarskych celku o rozloze pres 100 ha. To jest ovšem dosti
lvrdY,or!sek,p;o znalce. Má-li přiměřeně úlohy své se zhostiti, musí Se
aspon pnbhz,ne dosoudiy ~ pO,dobnýcl; p;odejí kvoty, ~terá z kupní ceny
na stromy pn padala, pn cemz arCI dulezlty budou pruměrné ceny toho
druhu ovoce, o jaké stromy jde, v udaných letech 1913-1915.
čís.

3143.

úrazové pojištění dělnické (zákon ze dne 28. prosince 1887 čís. 1
zák. na rok 1888).
})~odl!ika~elem«, ve smyslu §u 46 zák. jest při stavbě ten který živnost,!ík, )ehoz z"amest,!anci se úraz stal, nikoliv ohledně všech zaměst
nancu pn stavbe podmkatel stavby nebo její prováděč.
ř.

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, R I 9'35/23.)
S J1ovos~avby t~várny, již provádělj: František f. jako oprávněný
stavItel, jenz vykonaval dozor a Karel S. jako vlastní prováděč stavby
tyla vi~hrem stržena střecha, nejprve vyzdvižena a pak převrácena n~
z.apad;" stranu, kde pracoval kamenický dělník Josef Z., jenž byl pada]ICI strechou usmrcen. Josef Z. byl tehdy zaměstnán Ll kamenické firmy
B. a
~ ,pracoval v o,sudný den na staveništi jako dělnik oné firmy
a na jejl uce.~ Kam;mcke p:~ce byly staveb,níky objednány přímo u firmy
B., a V., s m;, nel~leh f~an!Jsek f. a Karel s, co činiti. žalobu, jíž se dol11a,~aly p~zustala, manzel,ka a děti po Josefu Z-ov; na františku P-ovi
a !'.~rlu S-OVl nahrady skody, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
zam,'ll. O d vol a c i s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc
prvemu soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl.
Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl rekursu.

,v,.

ii

Důvody:

v:

tomto o,bdobí sporu jde jen o otázku, zda žalovani, proti nimž
manzelka a dltky usmrceného Josefa Z-a uplatňují náhradu škody ve
s.~yslu §u, 1327 .obč. zák, (po srážce částek, jež platí jim úrazová poj~sťovna. delmcka), byli vůči Josefu Z-ovi pod n i k a t e 1 i ve smyslu
Su 46 zakon,: ze dne 28. prosince 1887 čís, 1 ř. zák. na rok 1888, takže
bY,ruČII! za skod,u ]el\ kdyby byli úraz úmyslnč způsobili, či zda ruči
za skodu podle predplsu obč. zakona. Procesní soud zastával onen názor
a zamí~1 proto žalobu pro nedostatek úmyslnosti žalovaných, Odvolací
soud pnZll,:1 se k druhému názoru a zrušil rozsudek procesního soudu
pIO. kusost nzenl, podle §u 496 čís. 3 c. ř. s. Za pravdu nutno dáti odvola,cl:"~ soud~; Predplsy §§ 45 až ~7 záko?a o dělnickém úrazovém po]lste;ll j.edl1ajl o ručem po dmka tel u a třehch osob za úrazy a to: § 45
o rusem, podmkatele nebo jeho zákonného zástupce vůči pojišťovně, § 46
o ruc,em podr;lkatele nebo jeho zákonného zástupce vůči pojištěnci neb
oso,bam, po nem p~zůstalým, a § 47 o ručení plnomocníků nebo zástupců
I;0Qmk~tele, pak .J~ho dozorců jakož i jiných osob, které úraz bud'
umys1ne, neb zavmením způsobily, vůči pojišťovně i pojištěnci, pokud

512 týče

jeho pozústalým. Koho zákon míní »podnikatelem« ve smyslu
46, vysvětluje v §u 45 poukazem na § 11. Tento § vykládá, kdo se
110kládá za podnikatele podniku pojištění podrobeného (§ 10) a uvádí
v odstavci prvém, že ten, na jehož účet provozování se děje; v odstavci
,Iruhém pak rozvádí tuto zásadu pro t. zv. živnosti stavební ve smyslu
§u 1 odstavec druhý zák. o úr. poj, ve znění čl. I. zák, ze dne 29. dubna
1912 čís. 96 ř. zák., uváděje, že u podniků stavebních v §u 1 odstavec
druhý jmenovaných, pokud jde o dělniky, kteři zaměstnáni jsou v živnostenských podnicích ku provozováni staveb se vztahujících, pokládá se
za podnikatele při slušný živnostník. Předpis ten byl nutným proto, že
ph stavbách spolupůsob i vedle stavitele z pravidla celá řada samostatných živnostníků, kteří zaměstnávají své lidi, takže by mohla vzejíti pochybnost, kdo v tom kterém případě pokládá se vůči pojišťovně za podnikatele, jde-li o toho kterého zaměstnance. Jen tento předpis §u 11
odstavec druhý prvni věta jest pro tento spor rozhodným a z tohoto
předpisu, jakož i z předpisů §ů 45-46 zák, o Úl', poj, a z úmyslu zákona jest zjevno, že žalovaní vůči Josefu Z-ov i nebyli podnikateli po
rozumu §u 46 zák. o úr. poj. Tento posléze uvedený předpis - jak již
řečeno upravuje ručení podnikatele vůči pojištěnci pokud se týče
vůči osobám, po něm pozůstalým, a má na mysli takové pojištěncc,
kteří v podniku dotyčného podnikatele byli pojištěni. úmyslem zákona
bylo zmírniti osobní ručení podnikatele tím způsobem, že ručí je'! za
úrazy úmyslně způsobené, a to proto, že podnikatel musil z největší
části přispívati na úrazové pojištění svého zaměstnance (§§ 17 a 22
zák. o úr. poj.). Vývody§u 46 může se tedy dovolávati jen ten podnikatel, kter.ý nesl břímč placení pojistného za dotyčného zaměstnance,
jenž úraz utrpěl. Žalovaní však nebyli zaměstnavateli Josefa Z-a, neplatili mUl11zdu, ze které by byli mohli přislušnou kvotu pojistného strhovati (§ 22), neplátili za něho sami pojistného a nepřihlásili ho k úrazovému pojištění. Naopak zaměstnavatelkou Josefa Z-a byla kamenická
firma B. a V., která provozuje živnost, v níž jsou práce stavební prováděny (§ 1 odstavec druhý a § 11 odstavec druhý zák. o úr. poj,) a jež
jest sama úrazovému pojištění pOdrobena: Podle §u 1 čis. 3 zák. ze dne
26. prosince 1893 čís. 193 ř. zák. náleží živnost mistrů kamenických ke
koncesovaným s t a veb ním živnostem a podle čl. 1. čís. 10 zákona
ze dne 20, července 1894 čís. 168 ř. zák. jest podrobena povinnosti pojistné podle zákona o úrazovém pojišťování dělníků. Jenom tato firma,
která Josefa Z-a zaměstnávala a na jejíž účet on na staveništi práce kamenické konal, jest »příslušným živnostnikem« ve smyslu §u 11 odstavec druhý zák, o Úr. poj. a jen tuto firmu možno pokládati za podnikatele
vůči Josefu Z-ovi po rozumu §u 46 zák. o Úr. poj. Prvý soud to správně
vystihl, ale nesprávně vyslovil, že, pokud jde o náhradu škody, úrazem
vzniklé, který.žto úraz Josef Z. při stavbě továrny utrpěl, jest pokládati
ialované vůči Josefu Z-ovi za přimé podnikatele ve smyslu §u 46 úr.
zák. Plným právem naproti tomu odvolací soud prohlásil, že takové rozeznávání jest zákonu o úrazovém pojištění dělniků neznámo a že naopak pojem podnikatele v §u 11 i v §u 46 jest totožným. Marně tedy
dovolávají se žalovaní nyní v občanském sporu vlastnosti podnikatelů
vůči .Josefu Z-ovi, kterého se v trestním řízení jako svého zaměstnance
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odřikali. Vyjimečný předpis §u 46 zák. o úr. poj. pro žalované neplatí
n~opak platí pro ně jako pro třetí osoby ve smyslu §u 47 odstavee prv?
zak. o úr. poj. předpisy 30. hlavy obecného zákona občanského, tedy
1 § 1327 obč. zák. a ručí tudiž i za pouhé kulposni jednáni nebo opo-

menutí, jež jest s nastalou škodou ve příčinné souvislosti. Nelze však
souhlasiti s názorem napadeného usnesení, že první soud má teprve zjiš~ovati . hrubé zavinění žalovaných, neboť k jejich ručení podle §u 47
zak. o ur. pOJ. a §u 1327 obč. zák. stačí i jen lehké zavinění (tu dlužno
upozorniti, že v českém překladu §u 47 odstavec prvý zákona ze dne
~8. prosince 1887 ~ís., 1 ř. zák. ex 1888, otištěném v říšském zákonniku
castka I:, nespravne preložena byla slova německého autentického textu
>:oder lur e ln Verschulden« slovy: »nebo hru b Ý m zaviněnim«)
Vi~a žalovaných jest zjištěna právoplatným trestním rozsudkem kraj~
skeho soud~ v Ch. ze dne 27. ?řezna 1922, ktelým byli pro přeČin
§u 335 tr. }ak odsouzen,l a jehoz obsahem co do důkazu a připočtení
trestneho el~u jest clvrlm soud vázán (§ 268 c. ř. s.). Následkem' toLo
odpada take ~utno~t, zjišťovati tvrzení žalobců, že prý Karel š. svou
p~~mnost ,k nahrade skody uznal. Tím jest také již vyřízen další dllvod
~~Iznostr, ~e pry usnesení odvolacího soudu položen byl v podstatné
castr za :aklad ,s~utkový předpoklad, který jest v rozporu s procesními
spIsy: jezto pry zalovaní nebyli dozorci pOdnikatelovými, nýbrž sami
~odmk~teh stavby. Dozorci ovšem nebyli ani nad kamenickým závodem
flfmy B.a V,! am ,na~ .vlastní s~avb?u: nýbrž byli podnikateli stavby,
ale o to tu nejde, nybrz Jde o to, ze VUČl Josefu Z-ovi a jeho pozústalým
nebyh p.odmhteh ve sl~1Jslu, §u 46, nýbrž třetími osobami ve smyslu
§~ 47 zak. o ~r. pOJ. Joezto vsak první soud v důsledku svého právního
nazo~u ~ezabY,val se vubec nároky, v žalobě uplatňovanými, ani otázkou
sol~darn!ho ruceOl obou žalovaných (§§ 1301 a 1302 obč. zák.) a v tomto
smeru zustalo řízení v prvé stolici kusým, jest napadené usnesení které
rozsudek prvního soudu zrušilo, odůvodněno.
'
čís.

3144.

_Vý~e pov!nného dílu může sice sloužiti za směrnici, nikoli však za
\,:ocetm, P~~vldlo pro určeni věna. K přídělům, jimiž rodiče obmyslili
JlUé sve dlte, nelze při výměře věna hleděti.
.' Za věno můžežá~ati dcera i před sňatkem, splatným však stává se
\ eno teprve uzavřemm sňatku.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, R I 941/23.)

.. O ba. n i ,ž š í s o u d Y k žádosti dcery uložily otci žadatelky, by
JI vyplahl venel11 18.000 Kč, Ne i v y š š i s o u d snížil věno na
10.000 Kč s tím, že otec jest povinen vyplatiti je dceři při provdáni.
Dllvody:
" Dle §u .122~ obč. zák. jsou rodiče povinni, dáti svým dcerám při jeJ1~h pro,vda~l veno svému stavu a jmění přiměřeně, a stěžovatel zastává'
nazor, ~e narok ten nemůže sahati nad výši dílu povinného. Zákon neobsahUJe v tom směru sice výslovného obmezeni, přes to však nelze .i
ii

zapříti) že) mají-li děti nepominutelný !1árok na jmění po rodičích jen
do výše dílu povinného, platí jistá souměrnost i pro určení věna, jež
rodiče dcerám za svého živobyti dáti mají a jež vpočítává se dle §u 788
obč. zák. do dílu povinného a jest jaksi zálohou na něj, neboť bylo by
obtížno připisovati zákonu úmysl, že by dětem (dcerám) příslušeti měl
za živobytí rodičů nárok na větší příděl z jejich majetku, jímž až do
smrti neobmezeně vládnou a jehož i pro sebe potřebují, než jim zákon
přiznává pro případ jejich úmrtí na jmění po nich zůstalé. Přes to však
1110hla by tato zásada platiti jen za směrnici k posuzování »přiměře
nosti« věna, nikoli však za početní pravidlo a to již z toho důvodu, že
pro výpočet povinného podílu stanoví zákon určité předpisy a záruky
(§§ 784 a násl. obč. zák.) ve prospěch nepominutelného dědice, jichž
obdobné použití pro výpočet věna není pro různost věci možné. Z toho
plyne, že věno může býti vyměřeno výše, než by činil povinný díl .z vyšetřeného majetku rodičů vypočtený. Nehledě však ani k této otázce,
jest výměra věna soudy nižšími i jinak nepřiměřeně vysoká vzhledem
na zjištěný majetek otce. Dlužno především stížnosti dáti za pravdu,
vytýká-Ii, že nižší soudy, vyměřujíce věno, měly hlavní zřetél na to, kolik druhé děti stěžovatele od něho již dostaly. Za svého živobytí není
otec nikterak vázán, aby své děti ze svého jmění rovnoměrněpodě1il a
větší příděl na některé z děti neopravňuje zajisté jiné k nároku ~na týž
příděl. Pro vyměření věna jest směrodatné jen ono jmění, které otec
v době uplatnění, pokud se týče dospělosti nároku má a nikoli i ono,
které již dříve třebas i jenom dary na jiné své děti převedl. Z vyšetření
soudu prvé stolice vyplývá, že otec má čistého jmění 59.200 Kč. Í\ligí
soudy uvádějí dále, že stěžovatel vydělává ve své hostinské a řeznické
živnosti ročně 60.000 Kč. Údaj tento jest však nezaručený a předpisy
daně z příjmů a daně výdělkové, které stěžovatel předložil, poukazovaly
by na výdělek podstatně nižší. Dle tohoto vyměřovacího základu jest
přiřknuté věno 18.000 Kč nepřiměřeně vysoké, neboť zabírá téměř jednu
třetinu majetku stěžovatele a pokládá proto Nejvyšší soud za přimě
řené věno ve výši 10.000 Kč. K tomuto ýýsledku přibližně se dospěje
také, použije-li se obdobně vypočítací metody pro díl povinný. Započítají-li se dle obdoby §u 785 obč. zák. příděly druhým třen1 dětem Uči
uěné, hodnotou 45.000 Kč, ježto dětem těm patří zatím jen holé vlastnictví, zvýšil by se Vyměřovací základ okrouhle na 105.000 Kč, z čehož
činí pak podíl každého z 5 děti okrouhle 21.000 Kč a povinný podíl tudíž 10.500 Kč. Pokud tedy usnesení nižších soudů vyměřují věno bez
tohoto ohledu ku zjištěnému jmění stěžovatele především se zřetelem
na to, kolik ostatní děti od něho již dostaly, odporují usnesení ta zákonu a bylo výměru věna snížiti na částku 10.000 Kč. Co se týče splatnosti věna, neobsahují usnesení nižších soudů žádného ustanoveni. Po
této stránce dlužno uvésti, že nevěsta múže žádati o určení věna ještě
před sňatkem, co do splatnosti věna stanoví však § 1220 obč. zák., že
rodiče maji dceři věno vyplatiti při jejím provdáni.
čís.

3145.

Do usnesení vrchního zemského soudu jalw soudu rekursního, jímž
byl~ změnou usnesení sborového soudu prvé stolice uznána věcná při-
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s!ušnost to~oto soudu, jest dovolací rekurs nepřípustným (§ 45 j. n.) ..
třebas z duvodu rekursního soudu vyplývala příslušnost okresníhÓ
rioudu, a třebas rekursní soud vyhradil pravomoc.

dnem dražby, aneb do tří let před tímto dnem, pakli v tomto případě
do roku po splatností byly knihovně zajištěny.

•

(Rozll. ze dne 13. listopadu 1923, R 1 961/23.)
(Rozll. ze dne 13. listopadu 1923, R I 944/23.)
, S bor o:'; Ý ,s O udp r v é s t o I i c e odmítl a limine žalobu PK
vec~ou nepnslusnost. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení' a
ulozI1 prvemu soudu, by, vyčkaje pravomoci, ve věci po zákonu jednal
a rozhodl.
N e j v y Š š í s o.u cl odmítl dovolací rekurs.

o

ů

v o cl y:

l"ajský soud v Ch. usnesením ze dne 3. září 1923 odmítl žalobu pro
v~cnou nepříslušnost, maje za to, že žaloba, opírající se též o právní
duvody §u 1328 obč. zák. a §u 1042 obč. zák., patří dle §u 49 čís. 5
J. n. k vS'lučné věcné příslušností okresních soudů. Vvhověv rekursu ža-

lobkyně. zrušil rekursní soud usnesením ze dne 2. října 1923. napadené
L1snesem a ulOŽil soudu první stolice, by nehledě k domnělé věcné neprfsiušnosti po nabytí právní moci tohoto usnesení ve věcí po zákonu
d~l". jed;,al, čímž. uznal, že ~řísluší rozhodovati o všech nárocích uplatnenych, zalobkym soudu krajskému, ač v důvodech praví, že nároky žalobkJne za. ošetřování v porodnici, za živení a šacení dítěte a za jeho
pohreb sluselo by dle §u 49 čís. 2 j. n. uplatňovati u soudu okresního '.
neboť v případě, kde důvody rozhodnutí jsou v rozporu s jeho výrokem;
plalI to, co Je uvedeno ve výroku. Dle §u 45 j. n. nelze rozhodnutím sbo-.
rov0:1J soudu prvé stolice o jeho věcné příslušnosti odporovati z dů
vodu, že příslušným projednati spor jest soud okresní. Zákon vychází
ze ya?oviska, že nejsou nijak dotčeny zájmy stran, ba že jest jim více
vy~~ovtno, ~ poskytnuta stranám lepší záruka důkladnějšího, spolehlivC]'llho. a hm také i spravedlivějšího rozhodování, projednává-li věc
sborovy soud prvé stolice na místě okresního soudu, jenž by byl dle ná-~oru strany příslušným. Tatáž zásada musí platiti i v případě, o nějž tu
Jde. l<olhodl-h rekursní soud, že jest věcně příslušným krajský soucl,
nastupuje toto rozhodnutí pouze na místo usnesení sborového soudu
prvé stolice. Právní stav jest týž, jako kdyby byl sborový soud prvé

stol1Ce JIŽ předem učinil v příčině věcné příslušnosti totéž usnesení
jako rekursní soud. Dodatek, jímž rekursní soud vyhradil svému usne~
~~ní ~rávní moc, .odporuje tedy ustanovení §u 45 j. n., neboť z hořej
slch uvah plyne, ze proti usnesení rekursního soudu jest další opravný
prostředek vyloučen.

V rozvrhovém řízení o výtěžku za nemovitost) prodanou dne 22.
února 1923, přihlásila obec U. přirážky k výdělkové daní za léta 1919
a 1920. Přirážky. nebyly knihovně zajištěny. O b aniž š í s o u d y nepřiznaly uplatňovaných přirážek, rek u r sní s o u d z těchto cl ů vod ů: Jde o to, zda přihlášeným přirážkám přísluší pořadí dle §u 216
čís. 2 ex. ř. Výdělkové dani a veřejným přirážkám, na ni vypadajícím,
náleží přednostní právo přede všemi soukromými pohledávkamí pouze
tehdy, je-li nemovitost k provoZu živnosti výlučně neb aspoň převážně
určena a k tomu zařízena. Tento předpoklad tu jest. Avšak výdělková
daň a přirážky k ní požívají přednostního práva pouze tehdy, neváznou-li od doby dražby (22. února 1923) zpět počítajíc déle, než rok a
šest měsíců (§ 76 zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák.). Starší,
nikoliv však déle než tři roky, nedoplatky, požívají přednostního práva
jen tehdy, byly-li nejdéle do roka po splatnosti knihovně zajištěny.
Ježto dražba byla provedena dne 22. února 1923 a přihlášené přirážky
byly splatny v létech 1919 a 1920 a nebyly knihovně zajištěny, nebylo
lze na ně vzíti zřetel ani dle §u 216 čís. 2 ex. ř. ani dle §u 172 odstavec
druhý ex. ř.
Ne j vy Š š í s o Ll d nevyhověl dovolacímu rekursu.

• ?becnítn přirážkám k výdělkové dani nelze přiznati větší výhody'
nezlt dani samé. Výdělková daň a přirážky k ní požívají přednostního
j>ráva úkojného, pokud jde o nedoplatky do jednoho a půl roku přede

!

I;

Důvody:
ll:.!.'

Dovolací rekurs není odůvodněn. Nejvyšší soud sdílí právní názor
rekursniho soudu a poukazuje stěžovatelku na jeho správné důvody
s dodatkem, že není příčiny poskytnouti obecním přirážkám větší výhody než státní výdělkové dani samé. Správnosti tohoto názoru nasvěd
čuje též ustanovení poslední věty čís. 2§u 216 ex. ř., že dlužno zapraviti z rozvrhové podstaty přirážky k daním v témže pořadí jako daně,
jež jsou podkladem pro jejich vyměření. V exekučním řízení není pří
pustno, uplatnití novoty v rekursu a proto nelze přihlížeti k tvrzení stě
žovatelky, že se prý teprve nyni dozvěděla o tom, že jí platební rozkaz
o sporné výdělkové dani byl doručen dne 10. ledna 1922, ani k právním
závěrům, k nimž dospívá na základě této nepřípustné novoty, ani konečně k návrhu, by usnesení nižších soudů byla zrušena za účelem clo-·
tazu na berní úřad o době doručení platebního příkazu.
čís.

Cís. 3146.

.,

3147.

o návrhu na odložení exekuce dle §u 11 vyr. řádu rozhoduje vyrovnávací soud (vyrovnávací komisař) ve vyrovnávacím řízeni. V dražebním řízení o něm rozhodovati nelze. Exekuční soud nemůže v dražebním řízeni pokračovati, dožádá-Ii ho vyrovnávací ,soud (vyrovnávací
komísař) o odloženi. Nestalo-li se tak, nelze dražební řízení zastaviti.
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Do usnesení v exekučním řízení proti vyrovnávacímu dlužníku nemůže si jeho jménem stěžovati vyrovnávací správce.

",ovinného poukjzal na toto rozhodnutí a odmítl dovolací rekurs vyrovInávacl'h o spravce.
'
Duvody:

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, R I 963/23.)
Usnesením krajského soudu v P. jako vyrovnávacího soudu ze dne
14. září 1923 bylo vysloveno, že výkon vnucené dražby má býti exekučním soudem dle §u 11 vyrovn. řádu na 60 dnů odložen. Toto usnesení bylo usnesením vrchního zemského soudu v Praze jako rekursního
soudu ze dne 22. září 1923 v ten smysl změněno, že byl návrh povinného na odložení výkonu vnuceného zcizení na 60 dnů ohledně nemovitosti zapsané ve vložce číslo 74 pozemkové knihy pro kat. obec V.
zamítnut. Do tohoto usnesení rekursního soudu byla podána stížnost
vyrovnacím správcem a dlužníkem. Nejvyšší soud usnesením ze dne
13. listopadu 1923, R I 977/23 (čís. sb. 3148) dovolací rekurs vyrovhacího správce odmítl a dovolacímu rekursu dlužníka nevyhověl.
Do usnesení o k r e s II í h o s o II cl II v řízení exekučním ze dne 4.
1923, jímž byl vydán o pět n ě edikt o dražbě dlužníkovy nemovitosti stěžoval si dlužník a vyrovnávaci správce. Rek u r sní s o u d
stížnost vyrovnávacího správce odmítl, k stížnosti dlužníka zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, by o ustanovení dražebniho roku rozhodl teprve, až bude právoplatně rozhodnuto ve vyrovnacím řízení o návrhu dlužníka na odklad vnucené dražby. D ů vod y: Dlužník ve vyrovnaCÍm řízení na rozdíl od řízení konkursního není zbaven práva disposičního, nýbrž pouze, jak patrno z ustanovení §u 8 vyl". ř., postaven
pod dohled vyrovnacího správce. Proto není dlužník zastupován ve vyrovnacím řízení vyrovnacím správcem. Okruh práv a povinností vyrovnacího správce stanoven jest v §u 31-34 vyl". ř. V ustanoveních těch
zákon nikde nedává vyrovnacímu správci právo, proti usnesením v exekučním řízení, vedeném proti dlužníku, jménem dlužníka ve vlastnosti
vyrovnaciho správce podávati opravné prostředky. V řízení exekučním
Je tomu povolány jsou jen strany a účastnící v zákoně zvlášť jmenovaní.
Proto je stížnost vyrovnacího správce jako takového nepřípustna. Jinak
se má věc se stížností dlužníka samého. Ten učinil ve vyrovnacím ří
lenl, o jeho jmění zahájeném, návrh, aby výkon vnuceného zcízení jeho
mlýna s pozemky, v této exekuční věcí povolený, byl odložen na 60 dnů.
Vyrovnací soud návrhu tomuto dal misto, kdežto vrchní z,emský soud
rozhodnutím ze dne 22. září 1923 návrh ten zamítl. Rozhodnutí to však
dosud není právoplatným, ježto proti němu včas podána byla dne 16.
října 1923 dovolací stížnost vyrovnacím správcem a dlužníkem. Dokud
však není právoplatně rozhodnuto o odkladu exekučního prodeje dlužníkova mlýna, nelze u.stanoviti dražeb ni rok. Je tedy stanovení dražebního roku prví'm soudcem na den 27. října 1923, do kdy rozhodnutí
Nejvyššího soudu naprosto dojíti nemůže, předčasné. Mimo to schází·
zde návrh vymáhajícího věřitele na pokračování v .řízení exekučním dle
§u 44 poslední odstavec ex. ř. potřebný.
N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího vě
řitele a změnil napadené usnesení, pokud jím bylo rekursu dlužníka vyhověno, v ten rozum, že obnovil usnesení prvého soudu, dovolací rekurs
října

l"

O návrhu na odloženi výkonu zCÍzení rozhoduje, dle §u 11 v,Y'0,:n.
vyrovnávací soud, anebo vyrovnávacI kOl11lSar ve vyrovnavaclm
řízení; v dražebním řízení ,0 n~ll1 ro~hc:dovah n~lze: Usnese-lI se vy:OVnávací soud, nebo vyrovnavacl' komls,ar ~a o?!o~em dle §~ ,ll vyl". radu:
musí býti o výkon usneseného odlozem dozad,,:~, exeku~m so~d, ktery
musí tomuto dožádáni vyhověti a nesmí se poustett ,do jeho prezkum~,
k němuž není povolán. Z exekučních spisů neplyne, ze by~yl ,vy rovnavací soud ncbo vyrovnávací komisař exekuční so~d o ?dlozem exeku:e
dle §u 11 vyrovll. řádu dožádal. Když soud prvm stoltce ,se usnesl, :e
bude v dražbě pokračovati, poněvadž si do jeho u~nesem ~ebylo stežováno právem nařídil dne 4. října 1923 novou drazbu a,pravem vydal
nový ďražební edikt. Dražební řízení vůbec nebylo odlozeno, ,a t? am
podle §u 42 ex. ř., ani dle §u II vyrovn. řádu; pr,oto nebyl? potrebl, aby
bylo navrhováno dle §u 44 ex. ř., že se má v nem pok~·,acovatt. Z, to~~
plyne, že napadené usnesení rekursního soudu, ne~~sto]l, ve hla,::m v,ecl
po zákonu, a že rekurs ní soud neměl dlužníkove sttzno.sh .?O, drazebl1lho
ediktu vyhovovati. Proto bylo dovolací stížnosh ~ymahajlCI str~ny vyhovětí. Z tohoto odůvodnění vyplývá bezpředmetnost dovol~Clho rp.~
kursu povinné strany. Proto bylo jej odkázati,na :ozho~nuh ohledne
dovolacího rekursu vyn1ábající strany. Vyrovnavacl ~pravce, není a~l
stranou, ani účastnikem v tomto dražebním řízení. Ze ~epredstavuj~
dlužníka, dovodil správně již rekursn! soud. Proto bylo jeho dovolacl
r~kurs odmítnouti jako nepřípustný.

řádu

čís.
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Vyrovnací správce není oprávněn ku stížnosti do usnesení, jimž byl
zamítnut dlužníkův návrh, by výkon nuceného zcizení byl ve smyslu
§u 11 vyr. řádu odložen.
,o,
.
"
.•
Do usnesení, jímž bylo zcizení odlozeno, muze SI stezovah I hypotekární věřitel.
Věříteli, v jichž prospěch má s~ .?~kladem ~~~en~ho zcizení, zameziti škoda (§ 11 vyr. řádU), jsou m1l1em pouze ventele vyrovnac1.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, R I 977/23.)

s

o udp r v é s t o I i c e vyhověl návr~u dlu~nÍka, by vnucený výkon zcizení nemovitostí dle §u 11 vyrovn. r. odlozen byl na 60.dm, r ,ek u r sní s o u d ku stížnosti hypotekární věřitelky n~vrh zamltl., D u vody: Ve vyrovnacím řízení může dle §u 11 vy;ovn. :'. ~yrovnacl sou.d
nebo vyrovnací komisař výkon nuceného ZClzelll odloZlh na dobu .nej~
déle 60 dnů, avšak toliko tehdy, když jest t,o, v ~~jm~ výsl:~ku ZClzelll
nebo nutným, aby se zamezila škoda, hroZlCI .ventelur~:. Ve,nt~1t ,tak?:
vými rozumí se toliko věřitelé vyrovnací nikolt tedy ven tele, Jlmz pnCivilnl rozhodnutI. V.

IU
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sluší práva odlučovací a jimž tedy hrozí ztráta práva následk~m nedostatku krytí, neboť těmto přísluší toliko práva, řádem exekučním jim
vyhražená. V tomto případě jde o nucené zcizení mlýnské usedlosti,
pati'icí dlužníku, a tu především není podkladu pro úsudek, že by
v zájmu výsledku zcizení bylo, by nucené zcizení odloženo bylo na
dobu 60 dnů. Dlužník toho ani sám netvrdí, tím méně pak to osvědčil.
Tvrzeni dlužníka, že provedením nuceného zcizení by věřitelé újmu
utrpěli dle stavu věci, přisvědčiti nelze. Dlužník udal v seznamu jmění
a dluhů, jím předloženém, že má knihovnich dluhů 117.504 Kč 41 h
a neknihovních 3.153 Kč 62 h, takže úhrn jeho dluhů činí 120.057 Kč
03 h. Dle exekučních spisů okresního soudu ve V. byla mlýnská usedlost, patřící dlužníku, odhadnuta na 194.241 Kč 40 h a činí nejnižší
podání 129.399 Kč, které stačí ku krytí nejen knihovních, nýbrž i neknihovních dluhů dlužníkových. Za tohoto stavu věcí nelze důvodně
tvrditi, že by věřitellrm dlužníka z provedení nuceného zcizení vůbec
nějaká škoda hrozila. Dle toho všeho nejsou .splněny podmínky, za
kterých by dle §u 11 vyr. ř. bylo možno výkon nuceného zcizení odložiti.
Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs vyrovnacího správce
a nevyhověl dovolacímu rekursu dlužníka.
O Ů vod y:

Vyrovnávací spr'ávce není účastníkem ve vyrovnávacím řízení, nepředstavuje dlužníka, jenž ve vyrovnávacím řízení nestává se nezpů
sobilým k právním jednáním (§ 8 vyr. ř.). Dlužníku se ve skutečnosti
správa jmění ani neodnímá. Vyrovnávací správce jest i tam, kde se
vyžaduje jeho souhlasu k s.oukromoprávní působnosti nějakého právního jednání, pouze dlužníkovým podpurcem. Dlužníka může zastoupíti

pouze tenkráte, když ho tento. k tomu zmocní. Poněvadž vyroynávací
správce není ani osobou, jejíž práva byla by' napadeným usnesením
s hlediska §u 19 obe. zák. nějak dotčena, slusí uznati, že vyrovnávací
správce k této stížnosti není~právněn, proto měl jím podaný rekurs
Už vyrovnacím soudem jako nepřípustný dle §u 523 a 528 c. ř. s. býti
odmítnut, což, když se nestalo ani ve druhé stolici, zůstalo na dovolacím soudu podle §u 526 c. ř. s.
Rekursu povinného nebylo lze přiznati opodstatněnost. Pokud béře
v pochybnost legitimaci hypotekární věřítelky k podání rekursu, jest
uvážiti, že tato záložna jest hypotekární věřitelkou na nemovitosti do
dražby vzaté, ve příčině které běží o odklad zcizení. Je tedy účastnicí
tohoto řízení a proto jest ke stížnosti oprávněna. Předpisem §u 11
vyrovn. ř. má zabráněno býti, by nebyl znehodnocován a poškozován
všeobecný stav majetkový dlužníka nucenými prodeji a tím nebyl zmenšován úkojový zdroj věřitelstva, jenž tvoří základ připravovaného vyrovnání. Předpoklady pro odložení dle §u 11 vyr. ř. jsou: a) prospěš
nost pro výsledky zcizení, b) odvrácení věfiteWm hrozící škody. Že
nejde ani o ten, ani o onen předpoklad, vyložil již rekursní soud správně
a výstižně, a dovolací soud sdílí tento právní názor. Jinak stěžovatel
snaží se dokázati, že lJemovitost, do dražby daná, jest jeho jedIným
aktivem, a že jejím prodejem pozbude vyrovnání vůbec zdroje úkojo-
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vého. Ale tím dlužník jenom doličuje, že zahájením vyrovn~vacího ří
zení nebyla nastoupena prav~ ce_~ta. :romu stavu nebude ,ovsem pomoženo ani odložením zcizovaclho nzem dle §u 11 vyrovn. r.
čís.
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. I
' N . dal zaměstnanec slíbiti o.d nastupujícího zaměstnance
Um uva,
JIZ s, po dobu nezaprac?vanost.I nast UPUJtCI
"' 'ho zaměstnance
za pomoc
v práci
část služného, příčí se dobrým mravum.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, Rv I 268/23.)
Žalobce byl po 6 měsíců zaměstná;, t:, úřadu ~ro sprostředkování
měsíční plat 280 Kč z něhoz vsak dostaval pouze 1~O Kč,
p:lt~Cz~aytek zadržel si žalova'ný, vedoucí úředník .ústavu, ~~ zakl~de
~mluvy, již byl uzavřel se žalobcem před přijet~m Jeho do ura~u. t a=
. I tu zadrženého peníze pro c e snl s o udp rve s o
maje za to, že
180
bylo
úplat?u
za rád žalobce jako nováčka. O d vol a c í s o U d zalo?e vyho,:~I!
při~oniv se k názoru žalobcovu, že ona úmluva se žalovanym se pnčl
dobrým mravům.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
,

i~~ue °z~;;St~

měsíčních

Kč

dost~tečn?u

Důvody:

Odvolacímu soudu jest při svědčiti v tom, že úm!uva, kterou si žal~n' odŽ~lobce již předem dal přislíbiti, že ~ást zalo~cova pla!u pnv~d~e'emu a 'inému zřízenci, příčí se dobrym ,mra:,~m., Nes~j~e na
10m zJa by žalobce, kdyby žalovaný byl okresm pohhc_ke spra,:'2 l!avrhi bl1 žalobce byl přijat s menším pla!em, bXI obdrzel rov~~z, j~n
',." 1 t ebo by nebyl přijat vůbec, am zda uradu na tom za eze o,
mensl ~ a , n, . da dává žalobce žalovanému odměnu za vícepráce
kdo P':~~l :aonna~éa ~ozhOdUjícím jest zde, .že žalobci příslušel systemípro ~~ lat že Žalovaný, i kdyby byl musel za žalobc~ konalt práce
~~~~nr které tento, jsa nováčkem a dos~d ne~apracyvan.,! nebyl, s t~
vykon~ti, neměl nároku na odměnu pr?ti za~ob~t" ponev~dz ,by~ uřectg~
povinností žalovaného, prá;:e ty kona!, a ~el-kll zallovanYzen:~fov~:y' 0J'iŽ
'I . "
proti úradu jemuz prace ona, a
mř~~~mm~a J~~I~~ci, jsoucím t~hdy bez zaměst~~ní a. u~házejícím ,se
~ něho o místo, požadoval, by mu a jinému znzen,cl pren:~hal čast
svého platu, a takto svého vlivu na obsazení tohoto mlsta vyuztl k to~~,
b si dal poskytnouti majetkovou výhodu, n.a _kterou naro!"u nem,e.
·lakoVé jedn'ní jest nemravné a úmluva mezI zalobcem a ~alovfnym
tudíž neplat;;- dle §u 879 obč. ~~k. ~ů.sl~?k;m neelatnos~t sn;~u~ť
'est dle §u 1431 obč. zák., že mu ze byh zadano zpet, ~o na za !! e
latné smlouvy bylo
Dle
z.ák. by z.alobce
ne~ohl žádati zpět, ·co na základe zmmene umluvy plml, kdy?y ,y
lnil ač věděl, že není k tomu povinen, nebo dle ~u 1174 ~?,C~ z!'k.
i se strany žalobcovy bylo nemravnym. Ze
kdyby

~e

plněno.

plnění

~u 1~3~ ?b~.

ovs~~

zJ1st~~;.ch
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okolností však nevysvítá; že žalobce si byl vědom nemravnosti požadavku žalovaného, ani, že smlouva i na jeho straně byla nemravnou,
když přistoupil na požadavek žalovaného, by žádaného místa dosáhl,
při čemž dlužno uvážiti i to, že se mohl obávati, že místa nepodrží,
kdyby danému slibu nedostál.

plnění smlouvy odpírati. Jakožto hlavní důvod žalobního nároku uplat-

ňuje pak žaloba skutečnost, že žalovaná s(ra~a v pr~sJl1bC\ 19~11 Pbroud
la zastavila a v odporu svém setrvala pres t o, ze y a za o cem
zce
d d' , ,
d' Tyt
'I b
o za o ~u
vyzvána odporučeným dopisen; k~ _o ava~1 p;-ou .~'.
uplatňované skutečnosti nezaklada)' ~sak pr~va :~luJ1cI strany" domahati se zrušení smlouvy a uvedeni vecI v predesly ~tav, nebol § 918
obč. zák. výslovně slanoví, že, když jeden smluvmk, s!"louvy VU?CC
neplní nebo ji neplní tak, jak bylo ujednáno" l:evzch~!1 p!O druh:~o
smluvníka právo, žádati zrušení smlouvy, ~ýbrz. ze v pnpade tomm~ze
se domáhati pouze toho, by druhý smluvmk svemu zavazku ~~Iuvn:mu
zcela vyhověl a škodu nahradil. Odos~oup~~i .~d smlouvr muze ov~em
dle téhož §u smluvník též, avšak mu!,e ucmltl t~k: kdrz ~yl druhemu
smluvníku udělil dříve přiměřenou Ihu(u ku pInem, coz vsak v. tO~"to
případě vůbec ani tvrzeno nebylo, naopak z dopiSU ze dne 14. plOsmce
1921 vychází, že žádná lhůta ud~lena neb~la.
N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolalll.
0

čís.
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Koupen-Ii motor pod podmínkou, že prodatel bude moc i kupiteli
dodávati denně elektrický proud po určitou pracovní dobu, a zavázal-li
se prodatel, vzíti motor zpět a vrátiti kupní cenu, kdyby tomu tak nebylo, jest kupitel oprávněn ustoupiti od smlouvy a žádati vrácení kupní
ceny - aniž třeba, uděliti přiměřenou lhůtu Jí plnění (§ 918 obč. zák.)
- jen, kdyby prodatel ne byl s t o dodávati mu proud v umluveném množství, nikoliv však ne che e-I i prodatel proud mu dodávati.
(Rozll. ze dne 13. listopadu 1923, Rv I 398/23.)
V září 1921 uzavřely strany dvě smlouvy, z nichž první vztahovala
se na koupi pomocného motoru a druhá na dodávání elektrického proudu
k pohonu onoho motoru z elektrárny strany žalované a to každodenně
po dobu 8 až 10 pracovních hodin. Při tom se strany dohodly na -lom,
že, kdyby byla zjištěna nedostatečnost elektrárny žalovaného ku poskytnutí potřebného množství proudu,má z celé smlouvy sejíti a žalobce
má býti oprávněn, motor vrátiti, a žalovaná strana bude povinna při
jatou kupní cenu motoru.a jeho příslušenství vrátiti. Elektrický proud
dodáván byl žalobci od září 1921 do dne 6. prosince 1921, kde jeho dodávání bylo žalovanou stranou zúmyslně proto zastaveno, že bylo zjištěno, že v žalobcově podniku páchána byla krádež proudu, z čehož
žalovaná strana dovozovala oprávnění, odepříti žalobci proud do té
doby, kdy_žalobce nahradí žalovanému škodu, krádeží proudu mu způ
sobenou. Zalobou ze dne 28. února 1922 domáhal se pak žalobce, nabízeje se zároveň, vrátiti motor a dovolávaje se obsahu smlouvy, odsouzení žalovaného ku vrácení kupní ceny za motor. O b a n i žš í
s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů; Soud
prvé stolice neuznal žalobní nárok po právu, 1. vzav za zjištěno, že
elektrárna žalovaného jest s to, ujednané množství proudu dodávati
a je také skutečně dodávala, 2. uznav žalovaného za oprávněna další
dodávání proudu elektrického odepříti. Soud odvolací je toho názoru,
že, hledíc k obsahu žaloby, nebylo ani při činy, by se procesní soud
otázkami I. a 2. vůbec obíral, nýbrž že pro posouzení žalobcova nároku
stačil již přednes žaloby. V tomto ohledu má odvolací soud za to, že
pro žalobní nárok neobsahuje žaloba náležitých zákonných předpo
kladů. V žalobě totiž není určitě tvrzeno, že elektrárny žalovaného nejsou s to, by ujednané množství proudu dodávaly, nýbrž obmezuje se
žaloba na pouhé tvrzení skutečnosti, že smluvené množství dosud dodáváno nebylo, což přece nevylučuje schopnost elektrárny, smluvené
množství poskytovati, a svědčilo by pouze bud' o liknavosti žalované
strany v plnění povinnosti neb o tom, že žalovaný osobuje si oprávnění,

Důvody:

Dovolací soud sdílí právní názor, nižšíc~ soud~, že, l~oupi1-li ža~
lobce od žalovaného motor pod podmmkou, ze mu za!ovany bude mO~1
dodávati denně elektrický proudlo 8 ~ž. 10 pr,acovlllch hodm a ~zava
zal-li se žalovaný, vzíti motor zpet a vralili pem]e, kdyby, .tom~ L~ ~e~
bylo, jest žalobce oprávněn, ustoupIli o~ smlouvy a· zadali vrac~m
peněz jen kdyby žalovaný nebyl s to, dodavali mu proud v umluvenem
množství.' Že tento výklad hoví úmyslu stran, zřejmo,: toho, že z~stupce
žalobcův sám praví ve svém dopise ze dne 14. prosmce ~921: ze bylo
ujednáno, že žalovaný jest zavázán, vzíti zpět motor ~ pnsIL~senstvll:',
kdyby mu nebylo možno, dodávati žalobCI prou? v_ uJednanem, mnozstvl. žalob ní žádání bylo by tedy jen tehdy .opr~vneno, k?yby, zalobce
byl prokázal, že žalov~ný není s, to,. dodav~tl mupotrebny proud.
Z obsahu žaloby jakož i z uP.o'.l1lnaoC'b~ doplsu ze, d~e 14., prosmce
1921 jest zřejmo, že žalobce oplra svuJ narok na zrusent ku~nt smlouvy
a vrácení ceny o skutečnost, že žalova,ný za~y:vlI 6: P!OSlllcety' 192.
dodávání proudu. Nižšími soudy by!o vsak z)1sten~, ze zalo,:,:nx n~,do:
dává žalobci proud nikoli proto, ze mu Jej dodavatJ nenmze,. n},brz
proto, že mu jej dodávati nechce, P?kládaje se k to~u za .opravnena;
poněvadž krádeží proudu v ža~obcove. P?dmku byl P?skozo_van; Tvrzem
žaloby, že žalobci nemohlo byh dodavano umluvene, mno"stvl_ proudu,
dok;ud mu bylo přiváděno aluminiovým vedením a ze 1 p,ozdeJl"ne~y~
dodáván proud k pohánění motoru po 8--;-10 hO,~m denne, :repnC?aZl
vubec v úvahu, poněvadž žalobce těchto zavad dnve neuplatnoval pko
důvod zrušení smlouvy, svoliv k tomu, by vedem bylo s:~lleno, a ,spokojiv se s dodaným množstvím proudu, a tep}ve tehdy zadal, na zal~
vaném zpětvzetí motoru a vrácení peněz, kdyz mu tento odeprel dodavání proudu vůbec. Odvolací soud míní, že .žalobce b~ b~l mohl. od
smlouvy odstoupiti, kdyby dle §u 918 obč. zak. byl udehl z.al?v.anemu
přiměřenou lhůtu k plnění, což se však nestalo. Tomuto mmem. nelze
přisvědčiti. § 918 obč. zák. předpokládá, že smlouv~ ,,~ebyl~. J~d?ou
stranou řádně splněna. Kupní smlouva o motoru, o JeJlz zrusenl Jde,
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~Ia

však .~p!něna od obou stran a lze ji zrušiti jen 'za ujednan' ch o
kdyby bylo žalovanému nemožno, žalo6ci pfo~d
vb'
Y Y u tato podmlllka byla, mohla by smlouva b' f
s~na ez udělení dodatečné lhůty, není-Ii jí tu nelze smlouv y I z:~:
~~~ec. Proto, ~e,tř.eba se zabývati námitkou žal~vaného, že d~d:::~~t;

do~~~~:?t~l~ t~hdy,

st~a~ě n;~~~en~~ J~~~ovp~~~č~f~~ovnaěCenYt'brž
,

čís.

Bank't

z

že tstačí, bJ.lo-l~ druh~
o se v omto pnpade stalo.
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"

ItPiSovat~i]~ál~f::v;~~~ydO~á:~tyi f~ ~~Placenlí zápůjčky,

již poskytla
'
- I U m U ven O že zápůJ'čka
m a' by't·I spIat nou až při splatnosti
válečné půjčky.
'
(Rozh. 7e dne 13. listopadu 1923, Rv I 542/23.)

pOk~~~~Č~'~~h upsal ,roku

~ u..
ba~ky
Ir va~ecne
P~J~ky,

za 300.000 K státních
zalující banka zaplatila zaň
zaplacení na ža'l JZ, za 0pvanemu uv;nla, a domáhala Se roku 1921
,
ovanem.
r o C e snl s o udp
é tl'
.
žalujíCí, banka vydá
.
. . v o a C I s o u d rozsudek potvrdil.
Ne] vy š ší s o ud nevyhověl dovolání žalovaného.

potřebné pení:eoure~:e~

191

ž:,lujíc,í

~1=~~~~~ypg~~~z~oymÓ ~e

žafo~an:m~ u~~:néuz;oa!

D ů vod y:

POk~~I~~~~thPřiPUS~i1, že pros,třednictví:n ž:,lující banky upsal 300.000 K
zjistil, že žalují~~~~~~~k Z~~;!~i[:~Oo~~k~ ~alec~é půjč~y. Odvolací soud
emze

je kreditovala. Žalovany'sám netvrdrlel n,e Pb
za zalova!,ého a jemu
Z t hl' ,
, ze ance na to neco zaplať!
valéom~ rak~~~k~~~a~~~::ý ,~r?~~e~nictím ža!ující ba,:ky poskytl b~~
datářkou žalovaného kte:tit~I:' o~ ?~. sn:e~uč~yla zalobkyně man. ve~ I zapuJ ovou valutu rakouskému státu pokud ~e týč k
známo, za v~dení vídeň k e OnS?rClU ~. ank, které se, jak všeobecně
cování válečných '"
e postoym ~l'0ntel~y utvořilo za účelem fínanpisy. Zároveň vš~uJ~=nk - a prevz~Ť1 pro, zalovaného přís!l1šné dluholutu, založívší ho tudíž p~tř~~~~avl~~l t~a zalo~aného ~~půjčkovou vaněho a tento jejím dlužníkem
~cas t o~' sta a, se ~entelkou žalova-

t

r

a žalovaným jako vypůjčitelem, a běží jen o to, zda je žalovaný povinen, zaplatiti žalobkyni již nyní a hotovýmí poskytnutóu zápůjčku,
ke kteréžto otázce odvolací soud ve shodě s procesním soudem právem
přisvědčil. Zalovaný ovšem namítal, že úpis válečné půjčky a tudíž
i poskytnutí zápůjčky se strany žalující banky - nestaly se hotovými,
poněvadž byly učiněny závislými na pod m í n ce, že žalobkyně
opatří mu dostatečnou hypoteční zápůjčku na jeho nemovitosti, které
mělo alespoň částečně býti použito ke splacení jeho dluhu u žalobkyně, a že tato podrnínka nebyla splněna. Než odvolací soud převzal
skutková zjištění soudu prvé sto líce, že tvrzená podmínka nebyla stanovena; že žalující banka pouze slíbila žalovanému, že mu bude nápDmOcna při opatřování hypoteční zápůjčky; že s.e také skutečně snažila,
Dpatřiti mu zápůjčku od hypoteční banky; že tato nabízela 40.000 K,
ale žalovaný odmítl nabídku. Nemůže-Ii však nebo nechce-li žalovaný
splatiti svůj dluh u žalující banky z hypoteky, jak původně zamýšlel,
nezbývá ovšem, než aby učinil svému závazku za dost zaplacením hotovými, jak nižší soudy uznaly. Z v I á š t n í ú m I u v a mezi žalující
bankou a žalovaným, že zápůjčka má býti splatnou teprve při splatnosti válečné půjčky, nebo že banka nebude od něho před splatnDstí
válečné půjčky vůbec nic požadovati; nebyla zjištěna; - proto neplatí v tomto případě zásada, vyslovená v rozhodnutí ze dne 27. září
1921 č. j. Rv I 495/21, jež jest uveřejněno v úřední sbírce pod čís. 1202,
že, dokud nenastane splatnost válečné půjčky, pokud se týče nebude
konečně rozhodnuto o jejím osudu, žaloba o zaplacení zápůjčky, již
banka poskytla, jest předčasná.
čís.

3152.

Pokud byl »komisionář« zemské úřadovny pro knniva
misionářem dle obchodního zákona. Pro pohledávky proti
dovně nepříslušelo mu zadržovací právo dle čL 313 obch.

v Praze kozemské úřa
zák.·

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, Rv I 6"-7/23.)

v

Dr

~oě~[~é~~n:~t~rá~~~ pom,ér, ialov~nn~h~ ejrk~o~~~i~~~h kd~ý!';;!i:~ ~~:

mandatářkou žaldvanéh~~T~kU, k spr?st~edko,:aný

žalující bankou jako
žalující bankou jako věřite~k~a 'p~avnt pomer ze zápůjčky, poskytnuté
neb o komisíonářsk' . oměr te~ za ovanemu .lako, dlužníkovi. O koupi
bezpodstatny veške(.; ~ůsledky Je ,v dtomlo ~n~ade ~eJde, a proto jsou
léhD poměru, Poměr mezi žal' ~ ovo ~ t e ? VOZilje z tohoto domně
stává v tomto sporu úplně str~vanYl; : ,byval~m ,~akouským ,státem zů
stát zanikl ani'
n?u, a ze. nezalezl na tom, že rakouský
V úvahu phChá:í na tom, co, shbo~a~ up~s?vatelům válečných půjček.
pouze pomer meZI zalU]Icl bankou jako zaplljčitelkou

žalovaný byl »komisionářem« c. k. zemské úřadovny pro krmiva
v Praze a bylo mu dne 2. října 1918 vojenskou správou vydáno ku krytí
vagonů 12 plachet, jichž žalovaný neodvedl. Proti žalobě českosloven
ského eráru na vrácení plachet (zaplacení jich ceny) namítl žalovaný
vzájemnou pohledávku proti c. k. zemské úřadovně pro krmiva v Praze.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í
s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Soud prvé stolice shledal v tomto pří
padě podmínky zadržovacího práva ve smyslu čl. 313 ob~h. zák., ježto
poměr mezi c. k. úřadovnou pro krmiva a žalovaným byl poměrem mezi
komitentem a komisionářem, tedy mezi obchodníkem a obchodníkem,
a že plachty přešly do držení žalovaného 8 vědomím úřadovny. Soud
Ddvolací nesd·ílí názoru soudu prvé stolice, íe žalovaný jednal S úřa
dovnou pro krmiva jako komisionář. Při posouzení. poměru, v jakém byl
žalovaný k úřadovně, nerozhoduje, že v instrukci označen jest jako komisionář, nýbrž skutečný právní stav, který je patrným z ostatního.
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~ lovan' si~e pro zemskou úřadovnu a

obsahu instrukce, která vlastně tvoří s m I o u v u mezi stranami, jakož
i ze samého nařízení ministerstva ze dne 3. června 1918 čís. 192 ř. zák.
Dle tohoto ministerského nařízení. byla celá nesklizená úroda krmiva
z roku 1918 i zásohy'sena a slámy ze sklizně z roku 1917 ve prospěch
státu zabaveny a držitel jich byl povinen prodati je státu, zastoupenému
úřadovnou, za stanovenou přejímací cenu (§ 7). žalovaný, jehož práva
a povinnosti stanoveny jsou v instrukci, byl povinen a oprávněn k nákupu krmiva pro stát, jakož i k jiným úkonům, v instrukci podrobně
uvedeným, a byl tudiž pouhým funkcionářem úřadovny pro krmiva.
žalovaný nejednal jménem vlastním, nenabýval práv pro sebe a ani
závazků pro sebe nepřejímal.
Nebyl tudíž komisionářem po rozumu
čl. 360 obch. zák. a vůbec nelze ho v jeho vztazích oproti státu a úřa
cíovně pokládati za kupce ve smyslu obch. zák., který jedině dle čl. 313
obch. zák. k uplatnění zadržovacího práva jest oprávněn. Vznik tohoto
práva vylučovala však dále také ta okolnost, že plachty nedostaly se
do držení žalovaného na základě obchodu (čl. 313 obch. zák.), nýbrž
že mu byly, jak vzato za zjištěno, zemskou úřadovnou zapůjčeny za
tím účelem, aby jich při dopravě krmiva bylo použito, takže předmětenl
zadržovacího práva ani dle §§ 471 a 1440 obč. zák., ani dle druhého
odstavce čl. 313 obch. zák. býti nemohou. Žalovaný jest tudíž zavázán
plachty, jež si od zemské úřadovny vyžádal a jež mu byly s příkazem
zachování určité direktivy odevzdány a tím tedy po rOzumu §u 370
obč. zák. náležitě jsou označeny, jejich v I a s t n í k u, jímž jest čsl.
republika, vrátiti (§ 366 obč. zák.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
DL! vo dy;
Dovolání, vytýkajícímu odvolacímu wudu jen nesprávné právní posouzení dle §u 503 čís. 4 c. ř. S., poněvadž nepřiznal žalovanému zadržovacího práva k plachtám, na jichž vydání se žaluje, nelze přiznati
úspěchu. Odvolací soud odepřel na rozdíl od soudu prvého žalovanému
vlastnost komisionáře, poněvadž prý byl pouhým funkcionářem zemské
úřadovny pro krmiva v Praze. Nelze při svědčiti dovolateli, když proti
tomuto názoru se hájí poukazem na svou instrukci, v níž jest výslovně
jako komisionář poznačován. V obchodním životě užívá se tohoto názvu
hojně i tam, kde nejde o komisionáře dle čl. 360 a násl. obch. zák.,
rozhoduje jen skutečná povaha provozovaných obchodů a nikoliv jejich pojmenování. Nelze však souhlasiti ani s odvolacím soudem, pokud
tento dovozuje právě na základě uvedené instrukce, že žalovaný nenabýval práv pro sebe a ani závazků pro sebe nepřejimal, že tedy nejednal vlastním jménem a nebyl proto komisionářem. žalovaný byl
povinen nakupovati seno a slámu buď sám nebo svými lidmi, platiti
je hned a to svými penězi, byl povinen je sám vzíti na sklad, sám je pojistiti, o jich další dopravu se starati a potřebné dopravní smlouvy uzavírati, potřebné lisy a plac'hty sám opatřiti, a měl za to nárok na náhradu vyplacených kupních cen a na pevně stanovenou, dle množství
odvedených krmiv odstupňovanou provisi za svou námahu, použití
vlastního kapitálu, vlastních lisů a plachet, nakládání, dopravu a po-

·ištční. podle toho na~upov~1 za
vGstnim jménem se zavazoval jak
;1a její úče!, a~; ,vlastntm Jm~ner~iš:ovná111 a povozníkům. činnost je~o

Ps ' .

proti prodavajlclm, tak prolI
'ho zmocněnce naopak vykaZUje
nebyla činnosti úředníka.~eb o y~eJ~~dování dle čl.' 360 a násl. obch.
všechny zn~ky ~omlsIOl;arskeh~ fečně komisionářem a násl.edkem.. toho
zák. Aby vsak zalovany byl s u d ou činnost provozovali po Zlvnoobchodníkem, byl by mus21 u~e en
. k ). činil-Ii tak, o tom ne~ylo
stensku (čl. 360 odst~~ec dvrty O~Ct~";'~r~ řešení této otázky potrebjednáno, a výsledky nzelll nepoS Y Jati zda nebyl žalovaný snad .c:b nóho podkladu. Nelze z lllch alll .se:n ,/ adě by jeho činnost pro ura~
chodníkem jíného druhu, v~ kteren~tt;l~ák. Přes to, že nelze rozře.šltI
dovnu bylo posuzovalI dle cl. 378 ., . podle obchodního zákona, Jest
otázku, zda byl žalovaný komlsl~nal.emžalovaný neuplatňuje zákonného
rozhodnuti odvolacího ~Ou?U sp'raj~~eČI 374 obch. zák. komisionáři na
ráva zástavního, ktere pnsl;lsl (.
: o dle čl 313 obch. zák. PodP ..
b" ny'brž zadrzovacI
prav
.'
''', I kt . a
komlsm m z OZl,
b h dn 'kem bvl nejen verlLC, ery z mínkou tohoto práva jest, aby o, c °dl ; "K a' aby pohledávka vznikla
~.
I tnuJ'e nýbrz I UZlll,
k'
k
.
"
"k
b la »úřadovna pro rmlva c. .
držovacl pravo up a
z oboustranných obchodu. Dluzm en:
(Futtermittelstelle des k. k.
Úřadu pro výživu lidu, odbočka pro cec~y.~men) a ta již dle svého náe
Amtes fUr Volksernahrung Zwelgstell oboou nýbrž státním úřadem, zazvu nebyla samostatnou pravmckou os.
~může by'ji v této funkcI po.. ' b'yva l'Y c..
k erár . Am, yc.' k . erar
n
'v;,...ZuJIClm
st úřadovny
nevztah ova Ia se na
kládán za obchodnika, nebo! cI~n~ 'k a nebyla výdělečnou, přjed
žádný z obchodŮ čl. 271 a 272 o ,~ . :;a ~ dne 3 června 1918 čís 92
mětem jejím bylo dle §§ 4 a
,nlan~e~lzza'sob sen'a a slámy, které byly
.
.
' . nI' a pn de ovalll
ř. zák. obhospo d arova..
tedy vykonávání veřejne mocI a
státem ve veřejném zajmu zabavel;y,
kterou si žalovaný z provedeplnění úkolů státní správy. po~leda~ka, nenáleží mu proti státu jako
ných komhonářských. ,obchodu oso :jf;tňované zadržovací právo dle
obchodníh.vi, a. nem.l~ze 'U prot~ elalUylným jest názor dovolat.ele,
čl. 313 obch. zak. byd pnzl3ano .. C dle předpisů práva občanskeho.
že mu příslušelo právo zadrzova~1 I P? pra'vo omezeno na pohledávky
. k j' est zadrzovacl
b
'k d
'
't
držovacího práva ne o ze s o
Dle §u 471 ob c. za .
těchto dvou pří padL! zde není,
z nákladů, učiněných na pred~~:;a
tímto předn,dem způsobený~h. zad~,~ho -;ni plachtami v takové souvispohledávka žalovaného ~em se §za /t~gy~bČ zák. předmětem zadržovalosti. Nad to nemohou bylI dle u. t' . ký~i byly dle zjištění odvolacího práva věci půjčené n;b pro!lap e, P
cího soudu právě uvedene plachty.
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.. dělníkem při hospodářZahradník na velkostatku není pomocnym
stvl ve smyslu §u 49 čís. G j. 11.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 19:23, Rv I 821/23.)
.
.. k· 8505 Kč vznesl velkostatkový
Žalobu o zaplacení služebmch pOZlt u
. h o s o u dup r v é
zahradník proti majiteli velkostatku· u s b o r o v e
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s t O I ic e, ie~~
a N e Jv y s S 1

žalobě vyh~Věl.
S

O d vol a c í s o u d rozsudek otvrd'
o u d nevyhOVěl dovolání mimo jiné z těchto p
II
dlIVodli:

Čís.

3154.

Obchodní zmocněnec oprávn"
I
šovati. Výkon plné moci ~lIe čL 4;nrb~~ o~~y uzayírati, může je též zrumlstnost zmocnitelovu.
. za . nenl obmezen na obchodní
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, Rv 1 1164/23.)
• Žalující firma objednala od žalovaného 1 000 k b'

I .

~re~~~~~7~:~~y;:~:!:~~Wi~~:i~fo;~:~;j~;~d~:~;~l,t~~a!~1~~~!

vyhověno s o u d Y VŠe c h t·· Pt illlcen y za ~edodané krabice, bylo
z tčchto
r I s o I C, N e J v y Š š í m s o ude m

důvodů:

Žalovaný napadá rozsudek Jdvolacího soudu z dovolacího důvodu
nesprávného právního posouzení věcí (§ 503 čís. 4- c. ř. s.). Shledává
je v tom, že odvolací soud uznal, že syn žalovaného jako jeho zmocně
nec stornoval smlouvu na dodání zbytku krabic žalující straně. Míní, že
stornováni obchodu není jednáním, které by bylo obyčejně spojeno
s provozováním obchodu. Jeho syn by k němu byl potřeboval zvláštní
plné moci, jinak by jeho jednání nemělo pro žalovaného žádného právního účinku. Žalující strana by musila dokázati, že zmocnil syna ke
stornování. Žalovaný provozoval větší klempířskou živnost. Musel nakupovati materi'ál, aby jej zpracoval a prodal jako hotové výrobky.
Koupě toho materiálu byly obchody ve smyslu čl. 271 obch. zák. Žalovaný byl tedy kupcem dle obchodního zák(ma (čl. 4). Ustanovil-li
jako principál svého syna k vedení celého svéhO závodu, stal se syn
obchodním zmocněncem dle čl. 47 ::-bch. zák. Jeho plná moc se vztahovala na všecky obchody a právní jednání, která pravidelně s sebou při
náší provoz takového závodu. Je nesporno, že syn žalovaného byl jeho
zmocněncem a vedl jeho závod. Žalovaný tvrdí, že tomu tak bylo do
únola 1920, a že od té doby jeho syn se nes účastnil vedení závodu, a
že jenom příležitostně žalovanému pomáhal. Ale netvrdí, že odvolal
zmocnění k vedení závodu. Není pochybnosti, že jeho syn se súčastnil
vedení závodu i po té době, neboť nižší soudy zjistily, že uzavřel jménem žalovaného 2. října 1920 smlouvu se žalujíc i stranou o dodání krabic a že přijal kupni cenu. Syn žalovaného jako svědek udal, že po
Únoru 1920 nebyl sice stále zaměstnán v otcově závodě, ale že při návštěvách vyřizoval jeho obchodni záležitosti, podepisoval potvrzenky
a jiné pisemnosti svým jménem, a že žalující straně bylo známo, že je
zmocněncem žalovaného.
Odvolací soud pak zjisti!, že mezi žalující
stranou a tímto synem žalovaného bylo na podzim 1921 ujednáno zrušení smlouvy ohledně dodání zbytku krabic. Byl-li syn žalovaného oprávněn,smlouvu o dodání krabic uzavříti, přijmouti kupní cenu, podepisovati za otce listiny, byl zajisté podle zákona také oprávněn, ustoupiti od
smluvených prodejů. To je přece denním zjevem v řemeslných živnostech. žalovaný ani netvrdí, že obmezil plnou moc synovu, vyloučiv
zmocněni ke stornování uzavřených obchodů, a že to jakýmkoli způso
bem dal na jevo vůči žalující straně. Bezvýznamnými jsou tvrzení žalovaného, že by byl měl zisk z dodržení kupní smlouvy, a že snad jeho
syn smluvil storno jinde než v jeho závodě. Není totiž zjištěno, že by
by! měl žalobce zisk, kdyby byl krabice dodal. Výkon plné moci dle
článku 47 obchodniho zákona není obmezen na obchodní místnost
principálovu. Rovněž je bez významu tvrzení žalovaného, že zástupce žalující strany, B., nejednal se synem žalovaného jako s jeho
zmocněncem. Tato námitka nebyla přednesena a nebyla předmětem
jednáni v nižších stolicích. Nebylo ani tvrzeno, že B. s ním jednal bez
úmyslu, vyjednati zrušeni smlouvy. Názor žalovaného, že by jeho syn
byl potřeboval zvláštní plné moci ke zrušení obchodu se žalující stranou, neni správný. K tomu stačila zákonitá plná moc. Je zjištěno, že
smlouva o dodání zbytku krabic byla zrušena ujednáním mezi zástup-
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clel~/aIUjící stra?y a synem žalovaného, jako zástupcem tohoto. Ná-

s e v e~ toho pravem uznal odvolací soud, že pominul právni důvod
z vnehoz byla. ~~pvnf cena žalovanému vyplacena. Tento tedy nebyl opráv~
nen, aby Sl JeJI cas! zadržoval.

čís.
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Mezi odesílatelem peněz poštovní poukázkou a poštou'e

o

v

z~ocnite!s~. O~esílatel jest povinen nahraditi poště, oč zapl~til~ ~~~

prt zasla~I penez do ciziny, byl-Ii kurs cizozemské měny vypočten
omylem mzko.

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, Rv I 1197/23.)
. ž~~o~aný zaslal dne 29. listopadu 1921 na adresu Hansi B-ové
v Drazd anech 4 mezmárodní poštovní poukázky každou na 1333 M
33, Pl, dohro~ady tudíž na 5.333 M 32 Pf, pOd~v tyto poštovní 0ukazkyv na postovním úřadě v L. v Čechách a zaplativ u tohoto pošt~v
~Iho ur~du na t~to poukázky 1600 Kč. Žalovaný povinen byl platiti
V,h B-~ve 1600 Kc. bez ohledu na to, kolik marek německých dle tehdejSl,; ursu to Č!ll1lo. Poštovní erár domáhal se žalobou na žalovaném
na radY,533 Kcv 32 h se v6% úroky ode dne žaloby a útratami sporu
~ Oho duvodu, ze dle postovního kursu ze dne 29. listopadu 1921 měl
za ovany za 5333 M 32 Pf, jež adresátce Hansi B-ově b l l
zaplal!l! správně 2133 Kč 32h tedy o 533 Kč 32 h ' Y Y ~ypace.?y,
1 ťl P
"
, vIce, nez SKutecne
zap aL_ r o c:, s n I, ~ o u d vP r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů _
~ofil~ Yi ~~~o~avnyv namlt,a prol! zalo,M, že povinen byl platiti Hansi B-ové
__c, ze take tentov pel11~ z poštovního úřadu v L. 'í zaslal a
v o:
postovl11mu }:radu vyplatIl, ze postmistrovi výslovně řekl 1e poslati
chce 1600 Kc, tento mu dle poštovního kursu přepočetl 600 KV
m;~k~ a dle ,:ýp~čtu poštmistra On pak poukázky vyplnil na čá~tk~a
ZlleJicI v ma.rkach, nebyl-II tento výpočet správným a bylo-li adresátc~
vf) acen~ v~ce, nebyl tím nijak obohacen žalovaný nýbrž adresátka a
Sl ~ ~ set o ez zavinění žalovaného vinou poštmist~a tedy orga'nu zV a
UjICI s rany a
v
'k
v
,
b 't'
d
~ d ?en:.uze za ,s odu, postovnímu eráru tím vzešlou, činěn
uklz~o po~etV nKm zalovany. Soud má na základě průkazů poštovní po..
,
Ove us re ~.Y v n:Il11sterstvu pošt a telegrafů v Praze ze dne 17
~nora 1922 a pnplsu reditelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 17'
unora 1923 za proká'
v v
do- NV
k b I
zano, ze prepocltacI kurs pro poštovní poukázky'
. v lO~m;;,c a
stanoven od 13. listopadu 1921 dle sloupce 40 totiž
::d také rovna se 40 Kč, a že kurs tento platil až do 4. prosince' 1921
Y
dne 29, lrstopadu 1921 a že dle tohoto kursu 5333 M 32 Pl'
rovnalo se 2133 Kč 32 li b ,I t d
'v
štou
I
a y o e y na uvedene postovní poukázky popošto;J :~lrn~t~p~n KČv~2d h v513'c3e'KI~ež3 žalo,::aný ..z~platil, takže žalující
ms o u
c 2 h. ZalUjICI strana tvrdí, že ža-
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lovaný k náhradě této škody jest povinen bez 0hledu na tO,zda poštovní
úřad v L. při přepočítávání kursu na marky dopustil se nějaké chyby.
Názoru toho však soud nesdílí. Poštovní poukázka jest právní svou povahou příkazem, daným poště, jímž tato přejímá závazek, určitou část
ku peněz, u poštovní pokladny zaplacenou, vyplatiti určité osobě (adresátovi), V případě tomto má soud výpovědí svědka poštmistra P. za
prokázáno, že žalovaný přišel na poštovní úřad v L. a říkal svědkovi,
že chce poslati do Drážďan 1600 Kč, že svědek mu vypočetl, kolIk to
dělá dle poštovního kursu v markách, a žalovaný dle tohoto· výpočtu
vyplnil 4 mezinárodní poštovní poukázky v markách, neboť v korunách.
vyplniti takové poukázky není ['Hpustno a zaslal na ně po 400 Kč, cel:'
kem 1600 Kč. Příkaz, daný žaluvaným poště, týkal se tedy vyplacem
1600 'Kč adresátce Hansi B-ové v Drážďanech. Z okolnosti, že žalovaný
sám vyplnil poukázky každou na 1333 M 32 PI,. tedy dohromady na
5333 M 32 Pf, nelze dovozovati, že dal poště příkaz k vyplacení těchto
5333 M 32 Pf, neboť, jak svědkem poštmistrem P. bylo potvrzeno, musil žalovaný poukázky vyplniti na částky, znějící v markách, a to část
kami, které mu poštmistr vypočetl jako rovnající se 1600 Kč (4 X 400
Kč), ježto jinak by poukázky od něho poštou přijaty nebyly, úmyslem
ž210vaného však bylo, zaslati adresátce jen 1600 Kč, jak byl povinován,
a musil při vyplňování poukázek v markách důvěřovati ve správnost
výpočtu poštmistra P., jemuž se musil r;;drobiti, chtěl-Ii, aby poukázky
poštou byly přijaty. Ani z mezinárodní úmluvy poštovní, vyhlášené pod
čís. 218 ř. zák. na rok 1910 nelze dovozovati povinnost žalovaného k náhradě přeplatku, neboť touto úmluvou upravuje se způsob placení a
vyúčtování mezi súčastněnými "mluvními státy, nikoli však poměr mezi
poštou a stranami. Dle názoru soudu žalovaný byl by povinen k náhradě přeplacených 533 Kč 32 h jenom tehdy, kdyby tím byl buď bezdůvodně obohacen (§ 1431 obč. zák.), nebo škodu, tím poště vzešlou,
sám zavinil (§ 1295 obč. zák.); avšak ani ten ani onen případ zde nenastal. žalovaný, jak jest mezi stranami nesporno, povinen byl platiti
adresátce Hansi B-ově toliko 1600 Kč, a.tím, že jí bylo poštou v markách vyplaceno více, než dle poštovního kursu, tehdy platného, za
1600 Kč vyplaceno býti mělo, nebyl obohacen on, nýbrž adresátka Hansi
B-ová. Ani zavinění nelze mu přičísti, nebo'; vyplnil poukázky v markách dle výpočtu poštmiSlt<! p" jemuž se musil podrobiti. Dle přípisu
poštovního úřadu v L. ze dne 27. března 1923 došel telegrafický oběž
ník, týkající se přepočítání kursu marek na poštovní úřad v L. dne 11.
listopadu 1921 s platností do 4. prosince 1921, a ježto přístroj telegrafický toho dne nečitelně psa" zapsán byl do tabely sloupce 30, t. j.
100 Kč rovná se 333 M 33Pt. místo správně do sloupce 40, t. j. 100 Kč
rovná se 250 M. Zavinění (nedopatření), mající za následek nesprávný
výpočet při přepočítávání 1600 Kč na marky, stalo se tudíž na straně
orgánů žalujícího poštovního eráru a nemůže žalovaný činěn býti za
nč zodpovědným. Jinak, kdyby odesílatel měl ručiti za každou škodu,
poště vzešlou, i tu, která vzešla zaviněním (nedopatřením) poštovních
orgánů a na které on' žádné viny nemá ani snad nebylo v jeho moci,
by jí zabránil, bylo by používání pošty spojeno vždy pro strany se
značným risikem a pošta byh by dopravním prostředkem ceny po-
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chybné. Jest sice pravda, že by žalovaný mohl se hojiti na Hansi B-ov'
ale tento postižný. n.ár?k vzhl~d~m k .t0m~, že táž bydlí v cizozemsk~
a .vchledem ku zmenenym pomerum menovym nemá valného praktického
~yz~~n;u. O d ~ o I a c ~ s o.u d u:nal d~e žalob~. O 11 vod y: Odvolání
Z~IUJICl strany Jes~ pIne oduvodneno, nazor prveho soudu jest nes práv_
n~m .• Jest predevsím rozhodným ustanovení §u 1317 obč. zák., dle
n~hozpro posouzení.toho, kdo nese škodu, jsou směrodatnými zákonné
pr<:dplsy pro ten který dopravní ústav vydané, tedy v tomto připadě
posto:,nízá~on ze dne ~2. září 1916,. čís. 317 ř. zák. Pří placení postovm poukazkou vzmka zmocmtelsky poměr mezi poštovním erárem
~ odesll~telem, ~dežto poštovni úřad je pouhou sběrnou, poštovní erár
Jest t?t.l;' zmo~nencem, pověřeným stranou žalovanou jako zmocnitelem,
aby JeJlm Jmenem obstaral zaplacení určité částky peněz adresátoví
(§ 1002 o.bč: zák.). Dle čl. 2 bod 3. úmluvy o poukázkové službě ve
styku mezmarodnim, uzavřené v Řimě dne 26. května 1906, schválené
d?~ 19. červen~e 1910, čis.218 ř. zák., poněvadž se na poukázce do
Clzl~y odesl!ana sun;a poštou vypočítává v čísle kovovém té země, ve
kter.e s.e ma ~yplahti, a dle tohoto zákona každá státni správa jest
opravnena, urc~h .sama kurs, dle něhož odesílatel má platiti, jest tedy
t~to .ust,:no.vem raz.u donucovaciho a jeho )1inání jest podmínkou uza\tem .kazde ~mocmtelské smlouvy, týkající se placeni do ciziny: Byl
ted~ zalovany .odevzdáním poštovních poukázek k dopravě po zákonu
p~JV1~en zaplahtl.?ne~ r:eníz v .kor.uno~~ měně, jenž odpovídal přepo
~ltacl~u kursu pnslusnym spravmm uradem určenému. Průkazy po~:ovm p~uká~kové ústře~ny v ministerstvu pošt a telegrafů a připisem
ndltels~vl P?st a t~legrafu v Praze bylo prokázáno, že přepočitací kurs
pro postovm poukazky do Německa stanoven pro dobu od 13. listopadu
1921 do 4. prosmce 1921 dle sloupce 40, totiž 100 Mk=40 Kč takže
5.333 Mk 32 Pl. rovnalo Se 29. listopadu 1921, kdy žalovaný 'penize
P?ukazoval,2.133 Kč 31 h, tedy O 533 Kč 32 h vice, než bylo ža10va?ym place~o: a bll tedy poštovní erár o tuto zažalovanou částku posko~;n, ;oz 1 prvy soud za prokázané vzal, a zjištěním tímto, jež není
se; ~adne. strany vzato v odpor, jest soud odvolací dle §u 498 c. ř. s.
vazan .. Narok n,: ná.hr~du šk~dy jest ~důvodněn ustanovením §u 1014
obč .. zak:: dle nehoz zalovana strana pko zmocnitel jest povinna nah:adlÍ1 vsechnu škodu, která vznikla tím, že žalující strana jako zmocn~nec vlkonala to,. čím byla pověřena, tedy, když žalující strana adresa.t.c,: mela z~p!ayh 5.333 Mk 32 Pl., zbývá dle onoho výpočtu, by žaIUJl~1 strana Jeste zaplatila poštovnímu eráru částku 533 Kč 32 h. Tato
pov~nn~st, zaplatHi každou výlohu poštovnímu eráru, jest kromě loho
take vtelena v P?stovní zá~on (§ 14), dle něhož odesílatel ručí poště
po Jeden rok za pkoukoh skodu. Dle těchto zákonných ustanovení jest
ok.~lnost, že poštovní úřad v L. (dotyčný úředník) udal žalovanému
mZSl obnos, pro posouzení této otázky úplně lhostejnou ,ježto zákonnou podmín~ou při každé poukázce jest, že se strana podrobuje ministerstvem urcenému kursu a tudiž zavazuje se poukázaný peníz dle toh"
kursu zaplatiti.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
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Důvody:
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žalovaný se dovolává z rozsudku odvolacího soudu pro nesprávné
právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Dovolání není odůvod
něno. Odvolací soud právem uznal, že mezi odesílatelem peněz a poštou
vznikl právní poměr zmocnitelský toho obsahu, že pošta na příkaz
(§ 1002 obč. zák.) odesílatelův měla obstarati zaplacení určité částky
peněz adresátce. Ten poměr vznikl :Jodáním a přijmutím poštovnich
poukázek (§§ 81 a 82 poštovního řádu ze dne 22. září 1916 čis.317
ř. zák.). Pro otázku, iaký obnos a v jaké měně měla pošta vyplatiti,
byl rozhodným jedině obsah poštovních poukázek. Označeni peněz
v ní se mohlo státi a stalo jenom ve měně německé říše (čl. 2 odstavec
třetí mezinárodní smlouvy o poukázkové službě, obsažené ve světové
smlouvě poštovni z 26. května 1906 čís. 218 ř. zák. z roku 1910). Pošta
měla povinnost, vyplatiti obnosy, uvedené v poukázkách. To se stalo.
Právní poměr mezi odesílatelem a adresátkou byl při tom nerozhodným.
Nezáleželo na tom, co má odesílatel platiti ,dresátce. Rozmluva mezi
odesílatelem a poštovním úředníkem před podáním poukázek byla také
nerozhodna,.neboť z ní smlouva nevznikla. Ke splnění povinností z při
jatého příkazu vyplatila pošta adresátce obnos, uvedený v poukázkách.
To byl nutný náklad, spojený s provedením příkazu. Podle §u 1014
obč. zák. má odesílatel jako zmocnitel povinnost, nahraditi poště, jako
zmocněné, tento nutný náklad. Obnosem 1600 Kč, který dložil při podávání poukázek, jej úplně neuhradil. Má tedy povinnost doplatiti schodek. Jeho výše 533 Kč 32 h je nesporná. Odvolací soud tedy právem
žalobě vyhověl.
čís.

3156.

Ve směnečných sporech lze s právním účinkem ku započteni namítati ne I i k v i dní vzájemné pohledávky jen tehdy, nejsou-Ii se smě·
nečným nárokem v právní souvislosti.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, Rv 11505/23.)
Směnečný .platební příkaz na 67.517 Kč byl ponechán v účinnosti
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Ač žalovaná podavá dovolání proti rozsudku odvolacího soudu beze
všeho omezení a bez jakékoliv výhrady, jest z vývodů dovolacího spisu
přece patrno, že se pokládá za stfžena a proto napadá odvolací rozsudek jen z toho důvodu, že nebylo hleděno ku započtením namítané
vzájemné pohledávce 67.517 Ke:. Výtka, činěná v tomto směru, že odvolací soud .nesprávně posoudil věc po stránce právní (§ 503 čís. 4
c. ř. s.), není odůvodněna. Přísná zásada, plativší před vydáním civilního řádu soudního, že proti žalobnímu nároku nelze k započtení namítati vzájemnou pohledávku, jejíž likvidnost musila by teprve ve sporu
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býti prokazována, byla pozmenena pře~pisem třetího ~dstavce §u 391
c. ř. s., který, propůjčuje soudu právo,.oy -. :~ podmmek tam uvedených - rozhodlo zažalované pohledav.ce dllcm; rozsudke~, a p~kra
čoval bez přerušení v řízení o vzájemne pohledavce, pnpoush, by
byb v hlavním sporu zjišťována likvidnost namítané vzájemné pohledávky. Tím jest poslouženo jednak žalobci, který přes odpůrcovu námitku dosáhne lormalisace svého nároku, vyzíská vykonatelný rozsudek a nabude takto exekučního titulu; jednak se hoví též zájmům žalovaného, jenž se neodkáže se svým vzájemným nárokem na nový, zvláštní
spor, a jemuž se, uzná-li se v dalším řízení jeho vzájemná pohledávka,
dostane konečným rozsudkem výroku, zbavujícího zcela nebo částečně
působnosti předchozí rozsudek dílčí, a zrušujicího takto zcela nebo čá
stečně exekuční titul žalujícího. K otázce, zda to, co uvedeno, platí také
ve sporech směnečných, nelze zásadně odpověděti jinak, než kladně.
O sobě není závady, by nebylo také ve směnečném sporu jednáno o namítané vzájemné pohledávce, jejíž likvidnost jest popřena. Civilní řád
soudní neobsahuje žádného ustanovení, které by vylučovalo přípust
nost a možnost, by o směnečném nároku bylo. rozhodnuto dílčím rozsudkem, znějícím tak, že se směnečný plateb ni příkaz zachovává v platnosti, a po té bylo dále jednáno o vzájemné pohledávce a rozhodnuto
o ní konečným rozsudkem, a to, uzná-li se vzájemná pohledávka, v ten způsob, že se důsledkem toho směnečný platební příkaz zcela
nebo částečně zbavuje platnosti. Hledíc ke zvláštní povaze a k účelu
směnečného řízení, doznává však tato. zásada ve směnečných sporech
nezbytně jakéhosi omezení, plynoucího právě z povahy a účelu smě
n'ečného řízení. Dílčí rozsudek dle třetího odstavce §u 391 c. ř. s. lze
vynésti jen tehdy, není-li vzájemná pobledávka v právní spojitosti
s pohledávkou zažalovanou; je-li tomu tak, nutno o obou pohledávkách
společně jednati a jediným rozsudkem o nich rozhodnouti. Takovýto
postup by se však zřejmě příčil zásadě, ovládající řízení směnečné,že
má směnečnému věřiteli býti zjednána rychlá pomoc právní, - neboť
by v naznačeném případě jednáním o vzájemné pohledávce výrok o smě
nečném požadavku, o sobě snad ani nesporném, byl oddálen a to
někdy na drahnou dobu, žalovanému pak byla by dána možnost, by,
vznášeje vzájemnou pohledávku, často neoprávněnou, ba dokonce svévolnou, protahoval spor a tím mařil účel směnečného řízen;. Tyto úvahy
vedou k úsudku, že ve směnečných sporech lze s právním účin
kem ku započtení namítati ne I i k v i dní vzájemné pohledávky jen
tehdy, nejsou-li se směnečným nárokem v právní souvislosti, lze-li tedy
vynésti dílčí rozsudek o zažalované směnečné pohledávce a tak vyhověti
oprávněným nárokům směnečného věřitele. V případě, o který jde, vzájemná pohledávka však těsně souvisí se směnečným nárokem, proti
němuž žalovaná jako směnečný rukojmí uplatňuje nárok na náhradu
škody dle §u 1364 obč. zák., záležející dle jejího tvrzení v tom, že žalobkyně svou liknavostí při vymáhání směnečného nároku proti hlavním dlužníkům, manželům š-ovým jakožto akceptantům, .zavinila, že
žalovaná na těchto ničeho si nevymúže. Zcela správně žalovaná v dovolacím spisu poukazuje k tomu, že směnečný nárok žalobkyně protí
ní a závazek žalobkyně k náhradě škody jsou líc a rub téhož poměru
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právního. Ale právě proto jest tu vyloučen dílčí rozsudek a nelze tudíž
dle toho, co vyloženo, připustiti námitku započtení vzájemnou nelikc
vidni pohledávkou, jež by teprve ve sporu musila býti zjišťována. Z toho
důvodu nižší soudy právem odmítly námitku započtení, dovolání žalované jest bezdůvodné, a nebylo mu vy\l(wěno.
čís.

Zajišťovací

mínku, že ji již

3157.

exekuce pro výživné (§ 372 ex. ř.) vázána jest na podčasově předcházela uspokoj ovací exekucp pro výživné.

(Rozl

ze dne 13. listopadu 1923, RII 405/23.)

s o II ci p r v é s t o I i c e ~ovolil exekuci .k~ z~jištění v~živné~o
dle §u 37~ ex, ř., rek u r s n I s o u tl exekucnr navrh zamltl. D uvo ci y: Podle §u 372 ex. ř. může býti povolena exekuce ku zajištění
nároku na poskytování výživy pro budoucnost jen pod t o u .p o dm í n k o u, m u s e I a-I i pro t i o t c i di + ě t e k vyd o b ~ t I cl oS pěl Ý chl h ů t již jed n o u bý t i ve den a e x ~k u c~. Tento
předpis obsahuje zvláštní výjimečnou výhodu pro vyzlvovacl pohle. dávky a proto musí ona podmínka pro povolení exekuce býti přesně do~
držena. V tomto případě proti otci dítěte dosud exekuce pro nezaplacem
vyživovacích lhůt vedena nebyla, a proto první soud exekuci ku zajištění
ještě nesplatných vyžívovacích lhut dle §u 372 ex. ř. nesměl povoliti.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Podle §u 372 ex. ř. může býti pro nároky na poskytování vyzlvného povolena zajišťovací exekuce, když k vydobytí splatných lhůt
výživného proti dlužníku již jed n o u .exekuce vedena býti musila.
Nestačí tedy jen, že dlužník splatného výživnébo nezaplatil, nýbrž že
bylo na něm uhražovací exekucí již jednou vymáháno. Podle doslovu
citovaného paragrafu a z něho plynoucího logickébo výkladu předpo
kládá tedy zákon, aby exekuce uhražovací pro splatné výživn~byla
vedena dříve než exekuce zajišťovaCÍ pro budoucí výživné, aby Ji tedy
časově pťedcházela. To vyplývá též z motivů k §u 372 ex. ř., podle nichž
jest nepopíratelnou potřebou zajistiti budoucí výživné, nechal-li dlužník
o pět n ě dojíti k zavedení donucovacích prostředků. Není tedy pťí
pustno, by bylo žádáno současně za exekuci uhražovací a za exekuci
zajišťov'lcí, jde-li o první pnHah v placení výživného, jenž k exekucí
příčinu zavdal.
Čís.

~;;- Rozhoduje o tom,
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uděluje poručníkovi

rozepři

zda
svoleni k
s osobou, jež neuznává nabídky, poručníkem v poručenské věci přijaté, musí
poručenský soud zároveň rozhodnouti o tom, zda schvaluje přijeti naCivUnl rozhodnuti. V,
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bídky poručníkem. V takovém případě netřeba, by poručenskému soudu
byl předložen úplný nástin smlouvy, stačí, sdělí-Ii se mu obsah nabídky.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, R II 420/23.)
E1eonora K-ová, matka, a Dr. Richard H., poručník nezletilého Hanuše, Herberta a OUnthera K-ových, předložili poručenskému soudu
v opisu písemnou nabídku josefa j-a ze dne 12. července 1923, podle
níž tento jest ochoten koupiti dům čp. 151 v M., připsaný jednou čtvrti
nou matce a třemi čtvrtinami zmíněným dětem, za kupní cenu 160.000 Kč,
splatnou při podpisu smlouvy, a podle níž mají platiti dávku z přirůstku
hodnoty prodávající, kdežto ostatní útraty a poplatky mají platiti
kupující, a podle níž konečně J. zůstává s nabídkou ve slově až do dojití
poručenského schválení. Eleonora K-ová i poručník navrhli u poručen
ského soudu jednak schválení kupní smlouvy, jednak zmocnění k vede'ní
sporu s j-em, uvádějíce, že nabídku prostřednictvím správce Arnošta :S_a
již přijali, že však Josef J. smlouvu dodržeti se zdráhá. J. přiznal u soudu,
že nabídku podepsal, ale tvrdil, že ji četl jen zběžně a že je<1nal jen jako
sprostředkovatel Dra W -a, kterého správci S-ovl později taKé představil
a o věc dále se nestaral. Por uče n s k Ý s o u d, uděliv svolení ke
sporu, vyhradil si schválení smlouvy až po jejím předložení a po provedeném sporu. Rek u r sní s o u d poručenskému soudu uložil, by
rozhodl o návrhu na schválení kupní smlouvy.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu.
D ů vod y:
jde o písemní nabídku, která obsahuje všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy, jejíž přijetí však jménem nezletilce jest vázáno
schválením soudu (§§ 21, 233 a 865 obč. zák.). Dokud toto poručenské
schválení chybí, nemůže druhá strana od nabídky ustoupiti, ale dotud
zůstává otázka platnosti přijetí nabídky poručníkem nerozřešena (§865
obč. zák.). Proto nemohl by poručník před soudním schválením žalovati na dodržení kupu a zaplacení kupní ceny, nehledě ani k praktické stránce připadu, že by snad veden byl s Josefem J-em nákladný
spor, aniž by bylo jisto, zda vůbec platná kupní smlouva jménem nezletilců k místu přijde, a zda-li nezletilci budou směti smlouvu splniti.
Mylně domnívá se stěžovatel, že dalšímu postupu poručenského soudu
vadí nedostatek přesného nástinu kupní smlouvy, který podle §u 189
odstavec druhý nesp. říz. musil by býti předložen a který v tomto pří
paděpředložen býti nemůže. V tomto případě jde totiž jen o rozhodnutí, zda schvaluje se přijetí nabídky, a tato nabídka byla soudu v plném
,nění písemně předložena, takže ji může zevrubně prozkoumati. Neškodí, že poručník žádal za schválení uzavřené prý již kupní smlouvy,
tvrdě, že nabídku přijal, když z jeho podání jest zjevno, že Josef j.
účinnost kupní smlouvy popírá, a že nejde o schválení konečné kupní
smlouvy, kterou by byly strany nes por n ě již uzavřely, nýbrž
II schválení přijetí nabídky se strany poručníka. Návrh poručníkův nebyl
by tedy na závadu tomu, by poručenský soud po případném doplnění

opravě (§ 2 čís. 5 nesp. říz.) nerozhodl podle zákonných před
(§§ 232, 865 obč. zák. a § 109 j. n.). Tím nebude nijak předbí
háno příštímu sporu, jak stěžovatel míní, neboť nesporný soudce béře
za základ svého rozhodnutí jen písemní nabídku, jak mu byla předlo
žena, aniž by rozhodoval o námitkách stěžovatelový.ch, které ovšem
jen sporem řešiti možno. Ke schválení konečné kupm smlouvy mohlo
by ovšem dojíti až ve případě úspěšného. výsledku sporu, a bylo bl:'
pak třeba předložiti úplný nástin smlouvy, Jak to § 189 odstavec druhy
nesp. říz. předpisuje.

nebo

pisů

Čís.

Obsahovala-li faktura
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doložky »splatno a žalovatelno v X.«

též poznámku: »s díky dobírkou vyrovnáno«, nebylo jí založeno su-

diště dle §u 88, odstavec druhý j. n.
ňována-Ii tato nesrovnalost teprve v

Není nepřipustnou novotou, uplatopravném prostředku.

(Rozll. ze dne 13. listopadu 1923, R II 424/23.)
ObChodník v Kunovicích u Uherského Hradiště žaloval obchodníka
v Hranicích na zaplacení kupní ceny u okresního soudu v Uherském
Hradišti, opřev žalobu co do místní příslušnosti o § 88, odstavec druhý,
j. n. K námitce místní nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e žalobu
zamítl, rek u r s n i s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému
soudu, by po právní moci znovu ve věci jednal a rozhodl.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu s opravou, že
se žaloba pro místní nepřislušnost dovolaného soudu odmítá.
D ů vod y:
Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávnění. Předeslati dlužno toto:
Procesní soud omezil jednání na otázku příslušnosti a zamítl žalobu
usnesením pro místní nepříslušnost; správně měl zníti jeho výrok, že
žalobu odmítá, neboť ve věci samé nerozhodl, bylo tedy jeho výrok
v «nnto smyslu opraviti. Rekursní soud zrušil k žalobcově rekursu
napadené usnesení, vyhradiv moc práva. I tento výrok jest nesprávným,
neboť správně měl zníti, že se napadené usnesení změňuje a námitka
místní nepříslušnosti se zamítá. jest tedy proti tomuto změňujícímu
usnesení dovolací rekurs žalovaného přípustným, aniž by § 527 odstavec druhý c. ř. s. pticházel v úvahu. Ve věci samé jest nesporno, že
faktura ze dne 11. dubna 1923, žalobcem žalovanému zaslaná, o niž
žalobce opřel místní příslušnost podle §u 88 odstavec druhý j. n., obsahuje doložku )>splatno v Kunovicích a žalovatelno v Uherském Hradišti«, současně však také poznámku »s díky dobírkou vyrovnáno«.
Podle toho obsahuje faktura jednak doložku o splatnosti kupní ceny
v Kunovicích jakožto bydlišti žalobcově, jednak poznámku, že kupní
cena bude vybrána dobírkou, t. j. v Hranicích, jakožto bydlišti žalovaného; obsahuje tedy současně dvě různá platiště. Protože pak žalobce
zboží skutečně odeslal žalovanému no dobírku, byla tím jednotnost
1l3*
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platiště

a místa, kde žalobu bylo podati, porušena, neboť tím ve skubyly Kunovice jako platiště vyloučeny a na jejich místo nastoupily Hranice, kde dráha jako zmocněnec žalobcův měla cenu trhovou vybrati. Protože předpis §u 88 j. n. jako výjimečný dlužno vykládati přesně a podle toho, co bylo řečeno, jednotnost místa platebního
a žalobního, předpisem tím žádána, byla vyloučena tím, že faktura
obsahuje dvě různá místa platební a toliko jedno místo žalob ní, není
tu předpokladu §u 88 odstavec druhý j. n. pro příslušnost dovolaného
okresního soudu v Uherském Hradišti. žalovaný sice poukázal na tuto
nesrovnalost obou doložek faktury a z toho vyplývající nedostatek podminek sudiště podle §u 88 odstavec druhý j. n. teprve v dovolacím
rekursu, ale to není nepřípustnou novotou, neboť po stránce skutkové
nebylo nic nového uplatňováno, faktura byla ke spisům přiložena a při
ústním jednání přečtena a byly z ní obě doložky zjevny; mimo to bylo
již v žalobě' tvrzeno, ie zboží zasláno bylo na dobírku. Jde tu tedy
jen o nový právnický vývod a o právní posouzení nesporného skutkového podkladu. Za tohoto stavu věci netřeba se zabývati další otázkou;
v usneseních obou nižších soudů řešenou a také v dovolacím rekursu
přetřásanou, zdali sudiště podle §u 88 odstavec druhý j. n. bylo vyloučeno také tím, že prý byla faktura .iako smlouvě odporující vrácena;
tečnosti

čís.
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Dal-li československý úřad příkaz zhotoviteli díla, jež bylo objednáno před státnÚl1 převratem bývalým c. k. erárem, by dílo ukončil a
práce vyúčtoval, jest povinen zaplatiti mu pouze za práce provedené
k tomuto příkazu.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, Rv II 314/23.)
Bývalé c. k. moravské místodržitelství v Brně zadalo výnosem ze
dne 14. září 1917 žalobci práce v zajateckém táboře v Mikulově, jež
nebyly do státního převratu dokončeny. Dne 19. listopadu 1919 sdělila
státní stavební správa z příkazu ministerstva vnitra žalobci, že se veškeré práce v táboře zastavují, a vyzvala ho, by ku 30. listopadu 1919
veškeré započaté práce dohotovil a je pak vyúčtoval. žalobu, domáhající se na československém eráru zaplacení celého účtu o b a niž š í
s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u cl z těchto důvodů: Soud odvolací
jest toho názoru, že se žalovan)r erár zcela právem dovolává mírové
smlouvy St. Oermainské a zákona ze dne 12. srRna 1921 čís. 354 si:>.
z. a n., jelikož mírová smlouva St. Oermainská působí zpět ke clní pře
vratu a tímto cinem žalovaný erár stavby žalobcem vykonané nabyl a
nikoli dnem schválení (§ 1 cit. nař.). Pokud se týče věci samé dlužno
uvážiti toto: žalobce uzavřel smlouvu s bývalým c. k. erárem. Dle této
smlouvy měl bývalý c. k. erár nárok na žalobcovy práce, za něž byl dle
smlouvy povinen zaplatiti žalobci přiměřenou smluvenou odměnu. Závazek eráru k výplatě odměny za vykonané práce byl zde již od okamžiku uzavření příslušné smlouvy. Příkazem k pokračování v pracích
nevznikl pro bývalý c. k. erár nový závazek, nýbrž zemská správa po-

lítická dala příkaz k pokračování v pracích jménem bývalého c. k. eráru.
Aby z tohoto příkazu vznikl závazek pro československý erár, byla by
musela zemská správa politická na základě souhlasu příslušného ministerstva výslovně prohlásiti, že nežádá za pokračování v pracích jménem býv. c. k. eráru, jenž byl ze smlouvy zavázán pokud se týče oprávněn, nýbrž jménem československého eráru. Že by toto byla zemská
správa politická prohlásila, žalobce ani netvrdil, naopak svědkem ing.
5-em bylo dokázáno, že tento rozkaz nebyl dán jménem českosloven
ského eráru. Převratem zanikla bývalá· monarchie jako stát ve svých
vztazích státoprávních a mezinárodních, její erár trvá však dále až do
ukončení likvidace jmění této právnické osoby. Ježto dle mírové smlouvy a zákona z roku 1921 čís. 354 sb. z. a n. nabyl československý erár
sporných nemovitostí bez jakýchkoliv závazků a břemen, neručí za závazky býv. c. k. eráru, dokud žalobce nedokázal, že žalovaný erár tento
závazek výslovně převzal.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

D ú vo cl y:
Odvolací soud neposoudil věc správně po právní Stránce, zamítnuv
žalobu vzhledem k celé zažalované částce. Ve sporu šlo o otázku, zda
vznikla pro žalovaný erár povinnost, zaplatiti žalobci práce jím provedené. Záporná odpověď daná i odvolaCím soudem není oprávněna
co do celé částky. Jak bezespomo, zadalo sice žalobci práce ty bývalé
c. k. mor. místodržitelství v Brně výnosem ze dne 14. zář: '9.J7, zadání
stalo se tedy jménem a na účet býv. c. k. eráru, avšak práce ty nebyly
do převratu, jímž na území, kde objekt leží, býv. rak. erár zanikl a nynější čsl. erár vznikl, dokončeny, a tu, tedy již za existence čsl. republiky a tedy čsl. eráru, vydala státní stavební správa objektu, jehož se
sporné práce týkají, žalobci poukaz z!' dne 19. listopadn 1919 toho
znění, že z pří k a z II 111 i n i s t e r s t v a v 11 i tra sděluje, že veškeré živnostenské práce až na to, co provésti nezbytně nutno, se zastavují, a ž a lob c e s e v y z Ý v á, k u 30. I i s top a d u veš ker é
započaté práce dohotoviti a pak o tomto výkonu
ú čet pře d I o žit i, čímž jeho činnost v objektu t0111 za ukončenou
považovati dlužno. Pravost tohoto poukazu žalovaný erár výslovně
uznal a tvoří proto poukaz ten jako veřejná listina dle §u 292 c. ř. s.
o potvrzenéni v něm příkazu ministerstva vnitra a disposici, v něm obsažené, plný důkaz. O obsahu listiny se totiž žalovaný erár lK' yjádřil,
netvrdil také, že úřad, ji vydavší, k vydání jeji oprávněn nebyl, a také
důkazu o její nesprávnosti ve smyslu §u 292 odstavec druhý c. ř. s. nenastoupil. Podle kollaudačního protokolu ze dne 5. července 1921 jejž
žalovaný erár sám předložil, byly sporné práce komisionelně schváleny.
Dle čl. 205 poslední odstavec mírové smlouvy Saint-Germainské nepřešel sice závazek, sjednaný býv. c. k. erárem sám sebou na erár če
skoslovenský, a tento- ovšem neručí ze smlouvy c. k. erárem uzavřené,
nehledíc ani k tomu, že nařízení vlády ze dne 4. června 1919 čÍs. 313
sb. z. a n. jakékoli právní nástupnictví čsl. státu v povinnosti býv. rak.
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státu odmítlo. Avšak jiná jest otázka, zda nevzal čsl. erár vliči žalobci
povinnost, zaplatiti mu za práce, na se samostatně o ním s v Ý m j e dII á ním, a tuto otázku dlužno zodpověděti kladně. žalovaný čsl. erár
hájí se námitkou, že to nebylo jednáno za něj, k tomu že ani zemská
správa politická ani kollaudator oprávněni nebyli, nýbrž že, dalo-li po
převratu místodržitelství příkaz na dokončení prací, jednalo ve j m é n u
b Ý v. c. ker á r u (likvidačni podstaty), nikoli však nevstoupilo tím
do plivodní smlouvy, poněvadž k tomu by prý bylo potřebí s vol e n í
min i s t e r s t v a v nit r a, jehož prý není. Co se týče otázky první,
zda jednáno bylo jménem čsl. eráru či jménem býv. c. k. eráru, dlužno
předeslati, že jednání o provedeni prací, náležejíc v obor jednání o dílo
(§§ 1151, 1165 n. n. obč. zák), jest jednáním soukromoprávním ~
právě proto, že jde o věc soukromoprávní, rozhoduje se pořadem práva
-- a musí tedy vykládáno býti dle zásad práva soukromého. A tu jest
zřejmo, že by to bylo proti vší loyalitě, proti vší bezelstnosti, porušením
zásady věrnosti a víry, nebo-li jak to § 914 obč. zák. vyjadřuje, proti'
obvyklosti poctivého obchodu, by jeden z jednajících závazky, z jednání vznikající, chtěl napotomně přesunovati na právní podmět jiný,'
aniž by byl při jednání samém sebe vzdálenějším poukazem na tento
jiný podmět na jevo dal, že chce jednatí a jedná za něj, neřku-li, aby
zde byly půtahy k takovému úsndku, jak to § 863 obč. zák. vyžaduje,
neodkazatelně nutící. Naopak stav věci jej naprosto vylučuje: jednaly
úřady č s I. stá t u a tu jest zřejmo, že, dokud neprohlásily zřetelně a
nepochybné, že chtějí jednati za někoho jiného, musilo se objektivně
každým soudným pozorovatelem a zejména tedy též druhou lednající
stranou míti za to, že jednají za č s I. stá t, za čsl. erár, vždyť podle
přirozenosti věci a v duchu ústavní listiny (zvláště § 85 n. n.) ani nejsou povolány a tudíž ani oprávněny, by se staraly o stát aneb erár cizí
a jednaly za něj, což by byly mohly jen jako jednatel bez příkazu, neboť jínak ani se to mysliti nedá, když zmocnění se strany onoho jiného
eráru (státu) se ani netvrdí, a zákonodárství čsl. státu takového zmocnění též jim neudělilo. Byloť zmocnění, dané zákonem ze dne 20. prosince 1918 čís. 95 sb. z. a 11. uděleno toliko ministru financí a opravňo
valo jen k nakládání a k t i v ním ma jet k e m býv. rak státu, pokud
jest na území čsl. státu, majetkem to, jenž, jak níže uvedeno, dnem pře
vratu připadl čsl. státu, shora citované vládní nařízení ze dne 4. června
1919, čís. 313 sb. z. a n. pak týče se jen právního zastupování jmění
býv. rak. eráru finančními prokuraturami čsl. státu, a neuděluje vůbec
zmocnění k nějaké právní disposici jměním tím. Naprosto však vyloučeno
jest, aby úřady jednoho státu sjednávaly z á vaz k l' jménem a na účet
státu druhého, byť snad již zaniklého, tedy čsl. úřady závazky pro býv.
c. k. erár, neboť to by odporovalo jak právu státnímu, tak právu meziI;árodnímu, a nebylo takové zmocnění uděleno nikomu ani mírovými
smlouvami, ani zákonem ze dne 4. června 1919, čís. 313 sb. z. a n. ministru financí. Nynější republika rakouská je dle čl. 205 poslední odstavec mírové smlouvy zodpovědna jen za závazky, sjednané za války
bývalou vládou říše rakouské, a podivila by se zajisté, kdyby jí někdo
ukládati chtěl zodpovědnost za závazky, sjednané po převratu úřady
čsl. státu; ale ani za likvidační podstatu býv. Rakouska není nikdo opráv-
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něn sjednávati závazky a tak rozmnožovati její dluhy, a žalovan)T erár
neuvedl, kde a jaký je to mezinárodní předpis, jenž by byl čsl. státu a
reho úřadům zmocnění to udělil. Avšak i když se připustí, že čsl. erár,
i. j. úřady jej zastupující, jednaly v tomto případě za likvídační podstatu
býv. Rakouska, byl by, poněvadž se to stalo bez zmocnění a proti všemu právu, čsl. erár vůči svému smluvníku (žalobci) z tohoto nezmocněného jednání sám zavázán a musil by si pohledávati náhradu na likvidační podstatě dle §u 1036 a násl. obč. zák., neboť ten, za koho jednal, není s jeho smluvníkem v žádném poměru, tať právě rozdíl mezi
jednáním zmocněným (§ 1017 obě. zák.) a nezmocněným. Co však se
týče potřebného prý svolení ministerstva vnitra, přehlíží žalovaný erár,
že dle onoho poukazu státní stavební správy ze dne 19. listopadu 1919,
jehož obsah nebyl napaden, stal se poukaz ten právě na příkaz ministerstva vnitra. Doložiti dlužno, že první soud docela neprávem dovozuje
z obsahu dřívějšího přípisu státní stavební správy ze dne 10. prosince
1918, že sporné práce spadají do doby před 10. prosincem 1918, kdy
Mikulov nebyl ještě převzat, vždyť v přípise tom výslovně se mluví
o zastavení prací a o pracích nedokončených, a to právě z té příčiny, že
byl Mikulov ještě v držení cizího státu, a nechtěly se činiti náklady ve
prospěch této cizí moci. To se však napotom převzetím Mikulova změ
nilo a odtud další poukaz ze dne 19. listopadu 1919. Tím, že čsl. erár
dal svými orgány žalobci příkaz k dokončení započatých prací, a vyLval ho, by předložil účet; sjednal s ním samostatnou smlouvu o dílo,
.,ímž bylo dohotovení nedokončeného díla, počatého z příkazu bývalého
rakouského eráru. Pokud jde o toto dílo, jehož objednatelem byl žalovaný.erár, jest žalobní nárok odůvodněn podle §u 1170 obč. zák, ježto
dílo bylo schváleno a žalovaným erárem převzato. Je proto třeba, jednali dále o tom, jaká část zažalované částky připadá na práce, provedené na základě příkazu ze dne 19. listopadu 1919, a zjistiti tuto částku,
ohledně níž je žalobní nárok po právu. Bylo proto zaříditi další podle
§u 510 c. ř. s. Pokud jde o práce, provedené žalobcem před tímto pří.' . kazem, tudíž na základě smlouvy, sjednané s býv. rakouským erárem,
není žalobní nárok odůvodněn, a byla žaloba právem zamítnuta. Jde tu
o závazek, jenž, jak bylo shora řečeno, nepřešel podle čl. 205 mírové
smlouvy St. Oermainské na žalovaný erár. Nezáleží na tom, že tento
erár převzal od žalobce hotové dílo, tak učinil za bývalý rakouský erár
důsledkem čl. 208 téže mírové smlouvy a zákona ze dne 12. srpna 1921
čís. 354 sb. z. a n., jsa oprávněn chopíti se všech statků býv. rakouského
eráru bez převzetí závazků, s nimi spojených. Kolaudaci tohoto díla
provedl žalovaný erár též jako právní nástupce plivodního objednatele,
aniž převzal tím povinnost, zapraviti odměnu za dílo provedené na základě původní smlouvy, sjednané s rakouským erárem. žalovaný erár
není povínen zaplatiti odměnu tu přímo žalobci, nýbrž je povinen jí súčtovati způsobem, vytčeným v ~l. 208 mírové smlouvy St. Oermainské.
čís.
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Ku zřízení zástavního práva na movitostech nestačí pouhé sepsam
zastavených předmětů, třebas snad bylo spojeno s dotýkáním se jich
rukou.
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Nestačí označení zastavených předmětů způsobem, který sám sebou časem pomine nebo lehce dá se odstraniti.
Zmizely-li značky, ať z jakékoli příčiny, nelze zástavní právo uplatňovati vůči třetím osobám, jež o něm nevěděly.

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, Rv II 380/23.)
žalující banka domáhala se na žalované úpadkové podstatě zjištění,
že jí přísluší zástavní právo k zabaveným a prodaným movitostem a že
jí proto přísluší pro její pohledávku nárok na přednostní uspok0jení
z výtěžku dražby dotyčných svršků a že jest žalovaná povinna zaplatiti
žalobkyni z výtěžku dražby onu pohledávku. žalok byla zamítnuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š i m s o u ci e m z těchto
dúvodů:

Dovolání vytýká rozhodnutí odvolacího soudu nesprávné právuí posouzení, ale činí tak neprávem. Odvolací soud sice připouští, že právní
jednání o seznamenání předmětů, jež měly býti dány v ruční zástavu,
bylo dne 29. srpna 1921 řádně provedeno, z toho lze však jenom dovo,
diti, že listina, tehdy sepsaná, jest platná a jako smlouva, že zástavní
právo bude zřízeno (§ 1368 posl. věta obč. zák.) a jako důvod ke zří
zeni práva zástavního (§ 451 obč. zák.) právně účinná, ke skutečnému
zřízeni práva zástavního bylo by bývalo však ještě třeba bud' vzetí
v uschování dle §u 451 obč. zák. neb symbolického odevzdáni dle
§§ 452 a 427 obč. zák., což se dne 29. srpna 1921 vůbec nestalo, dne
24. března 1922 pak nebylo provedeno způsobem dostačujícím. Odevzdání pouhým prohlášením dle §u 428 obč. zák. ke zřízení zástavy nestačí. žalující banka tvrdí, že dne 29. srpna 1921 její úředník se společ
níky Chemické a průmyslové laboratoře prošel celou továrnu a sepsal
celé. zařízení, a že v tomto jeho jednání jest spatřovati zřízení práva zástavního ve smyslu §u 451 obč. zák. skutečným odevzdáním, přehlíží
však, že dle tohoto zákonného předpisu musí býti předměty, jež mají
býti zastaveny, vzaty věřitelem do uschování. Pouhé jich sepsání, třeba
s~ad bylo spojeno s dotýkáním se jich rukou, tedy nestačí, uschování
vsak se nestalo a nebylo dle skutkových zjištění obou nižších soudů aIii
možným. Pro tuto nemožnost mohlo býti zástavní právo zřízeno jenom
symbolickým odevzdáním dle §u 452 obč. zák., a tu bylo nutno označiti
zastavené předměty tak, aby každý jich zastavení mohl lehce poznati;
NestačÍ, jak- dovolání míní, pouhé upozornění třetích osob, že není
všechno v pořádku, a že jest třeba se teprve o skutečném stavu věci infc;rrnovati. N,estačí ani,. označiti zastavené předměty způsobem, který
sam sebou casem pomme neb lehce se dá odstraniti. Označení dle
§u 452 obč; zák. má nahraditi uschování dle §u 451 obč. zák., musí býti
proto trvale povahy, odstraněním označení pomíjí zástavní právo právě
tak jako pomí)! vydáním věci z uschování, nebezpečí odstranění značek,
,ať .se stalo nahodou nebo třetí osobou, nese zástavní věřitel potud, že
to nemůže naniítati proti osobám, které o něm nevěděly. Podle skutkových zjištění nižších soudů byla dne 24. března 1922 jenom část před-

mětů, jež měly býti zastaveny, opatřena cedulkami, lÍa zastaveni po~ka
zujícími, a i ti těch předmětů, u kterých se tak stalo, stalo se ,to zpusobem nedostatečným a pomíjejícím, takže když v ,dubnu a kvetnu 1,922
byly tytéž předměty soudně zabavovány, a kdyz byl, dne 23. kvetna
1922 vyhlášen úpadek a všichni věřitelé jím n~bylt naroku.~a steJnoměrné zaplacení ze všeho jmění dlužníkova, on~ch cedu:ek JIZ tam, ne~
bylo. Nemůže proto žalující firma vůči upadkove ,?odstate se ,dovolavah
zástavního práva ani ohledně těch předmětů, kt,ere dne 24. brezn.a 1,922
jako zastavené označila, nehledíc ani k tomu, ze neuvedla, ktere predměty to byly a jaká část z celého výtěžku utrženého při exekučním prodeji na ně připadá.
čís.
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žalobou lze se domáhati zrušení exekuce i z důvodu, že žaloba nebyla řádně doručena; Nejde tu o žalobu dle §u 36 ex. ř. ~hostejn.?, že
téhož výsledku mohlo býti dosaženo rekursem do usnesem povolu]lcího
exekuci; to mělo by význam pouze v otázce útratové.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 19\23, Rv II 381/23.)
Tvrdíc, že jí nebyla upomínací žaloba s pl~te?ním rozkazem řádně
doručena domáhala se žalobkyně žalobou zruselll exekuce, vedene na

základě ~noho exekučního titulu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d žalobě vyhověl.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dilvody:

Zjištěno je, že upomínaci hloba s platebním rozkazem n<;byla ž':lobkyni podle předpisu §u 7 zakona z,; dr.'e ~7. dubn~1873. CIS. 67 r;
zák. a §u 106 c. ř. s. doručena, nýbrž ze JI prevz~1 Je]! n~:I., syn" kt:ry
zpáteční lístek jménem žalobkyně podepsal. Nem take Z]lsteno, ze za~
lobkyně žalobu obdržela, neboť z té okolno;;ti, že nezL syn žal?bky'n;
řekl, že přišlo něco od soudu, s bezpečnosh tak soudlh nelze. Zal oba
a platební rozkaz nemohou býti tedy pokládány za doručené, a platební
rozkaz se nemohl státi pravoplatným proto, že žalobkyně proti němu
odporu nevznesla. Rovněž nebylo důvodu, aby se žalobkyně domáhala
navrácení v předešlý stav k podání odporu, poněvadž odpor proti nedoručenému platebnímu rozkazu podávati nemusila. Správně však uvádí
dovolatel že tato žaloba není žalobou podle §u 36 čís. 1 ex. ř., poněvadž
z citace §u 7 odstavec druhý ex. ř. je zřejmo, že má § 36 ex. ř. na mysli
jiné skutečnosti, na nichž splatnost a vykonatelnost nároku závisí, než
je doručení exekučního titulu. Tím, že žaloba s platebním rozkazem
žalobkyni doničena nebyla, stalo seřízení počínajíc doručením žaloby,
tedy i povolení a výkon exekuce zmatečným podle §u 477 čís. 4 c. ř. s.
a musi býti zrušeno. Ovšem nemohlo se tak státi, jak dovolate! míní,
žalobou pro zmatečnost podle §u 529 c. ř. s., poněva.dž tato předpokládá
pravoplatné rozhodnutí. Aby byla odstraněna zmatečnost, která se při
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doručení sběhla,

nebylo

třeba vůbec

podávati žalobu a

prováděti

spor

poněvadž se téhož výsledku mohlo dosáhnout rekursem proti povoleni

exekuce, v němž se mohl nezákonný postup při doručení žaloby vytý"
kal! (§§ 196 a 514 c. ř. s.). K této výtce musil by rekursní soud hleděti a okolnosti zmatečnost odůvodňující podle §u 526 c. ř. s. a s ohledem na § 473 c. ř. s. z úřední moci vyšetřiti. Avšak ta okolnost, že žalobkyně místo rekursu volila cestu sporu, mohla by míti vliv jen na
otázku útratovou, ve které však stížnost podána nebyla a vzhledem
k us:~novení §u 528 c. ř. s. proti výroku druhé stolice ani podána býti
nemuzc.
čís.
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a upadnutím do zajetí nebylo pozbyto

původního bydliště.

Zkoumati, zda jsou tu podmínky nařízení ze'dne 1. dubna 1919, čís;
167 ~ s~ •.z'.va n., jest věcí soudu, jenž není vázán zápovědí výplaty Ii- .
nancnmu urady.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1923, Rv II 506/23.)
žalobce bydlel před válkou v Prostějově odkudž v roce 1916 nastoupil válečnou službu vojenskou a kamž se'v roce 1920 navrátil z ruské!lO zajetí. V.lét~ch 1912 a násl. uložil žalobce u žalované banky, fihalKY v Pr?steJove celkem 2.000 K, jež přihlásil po návratu ze zajetí
u :ouplsoveho. úřadu čsl. republiky ve Vídni k soupisu. žalobu, jíž do·
maha! se na hlralce banky výplaty vkladu v Kč, p r oc e sní s o u d
p rove s t o II c e. pro tentokráte zamítl, o dv o I a c í s O u d jí vyhověl.
D u vod y: Prvm soudce zamítl žalobu z toho důvndu, že dle soupísoveho archu berního úřadu v Prostějově ze dne 3. ledna 1922 a jeho pří
pISU ze dne 29. prosmce 1921 povolilo ministerstvo financí výnosem ze
dne 28. lrstopadu 1921 SOUpIS sporného vkladu s tím že vklad tento
ne~mí. býtí .vyplac:n ,v koru~ách českoslo~enských, vycházeje z toho
pl a~m~o n:,zoru, ze zal ovana strana, ktera pko bankovní ústav podleh~ vynos~m .a ?ozoru ministerstva financí, jest povinna jeho zápovědi
G?ali a je Jl vazar;a a že Je. v tomto případě povínností žalobce, chce-li
~'yplat~ vkladu ~ cs. korunach, aby především vymohl sí u minísterstva
Iln~ncI povolel1l k ne.závadné výplatě v této měně, po případě, by se
branrl.er?li tomuto vynosu mInisterstva financí cestou správní a nikoliv
dne~ JI~ zalo?ou a ,cestou soudní, neboť nelze změnití cestou soudní tak~ve zavaz~e pro zalovanou rozhodnutí finančního úřadu. Tento právní
naz.or prv~Iho ~oudc~ nepokládá však soud odvolací za správný a to
z te~hto duvodu: Ot~zku, zd~ vklady u peněžních ústavů z doby před
~6: ~n~re:" 1919 ,I:lOZ~O ~o teto době vypláceti v čsl. korunách, jest ře"
SIli jedI.ne dle nanze11l vlady republiky československé ze dne 1. dubna
1919, ČIS. 167 sb. z. a n., které, byvši vydáno na základě zmocňovacího
zakona ze dne ~5. února 1919, čís. 84 sb. z. a n. bylo zachováno v platn?sh.:, samo. ma ~oc. z~kon~ a nelze při rozhodování této otázky vůbec
pnhlrzeli k vynosum, Jez mmlsterstvo financí (berní úřad) tomu kterému

peněžnímu ústavu ohledně vyplácení vkladu v čsl. měně vydalo. Vždyť
takovýto výnos ministerstva financí, nel~edě ani k tomu, ~: vydán byl
dle skutkového udání obou stran pouze zalovane bance, muze po pravu
zavazovati jen potud, pokud neodporuje platně prohlášenému zákonu,
pokud se týče nařízení; nikdy však nemůže míti. s~m. o ~o.bě moc zá~
kona nebo řádně prohlášeného vládního lrařízem, Jehkoz pko takovy
vúbe~ nebyl prohlášen. Jest proto výnos minister~tv!, financí, )~hož se
žalovaná strana dovolává, považovati pouze za zalezltost vmtrnl, vztahujíci se na poměr banky k finančnímu ministerstvu, jehož dozoru t~t~
podléhá, nemůže však býti tento. výno,s směrod~tnyl~ 'pro p.osuzova11l
poměru mezi bankou a osobou třeti, jez dozoru fmanc.mho mlmster~tva
nepodléhá. Jest proto v tomto případě zkoumatI, zda JSou tu podmmky
vládního nařizení ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n., za kterých
výplaty účtů, uzavřených ke dni 26. února 19,19, nesmějí se státi v kolkovaných bankovkách československých. A v příčině té stanoví § 1
zmÍnčného nařízení, že účty, jichž majitelé jsou na území bývalého Rakouska a U~~rska mimo obvod československé republiky, dlužno uzavříti k 26. únoru 1919 a že výplaty z nich nesmějí se státi v kolkovaných
bankovkách československých, tedy v měně československé. Vzhledem
k tomu jest pro posouzení oné otázky směrodatnou ta okolnost, zda žalobce v době jedině rozhodné, t. j. 26. února 1919 byl na území bývalého Rakouska a Uherska mimo obvod republiky československé, ježto
dle zmíněného nařízení nerozhod,* v této příčině státní příslušnost majitele účtu, nýbrž výhradně, kde knto tehdy se zdržoval. Jelikož této?pro
posouzeni sporu především rozhodné okolnostI prvl1l soudce nezJIstIl,
bylo tuto skutkovou okolnost zjistiti za řízení odvolacího. A tu pokládá
soud odvolací na základě výpovědi svědků, přípisu. policejního ředitel
ství ve Vídni ze dne 5. května 1923 a nepřísežné výpovědi žalobce jako
strany za zjištěno, že tento od roku 1910 měl řádné by:dliště v Pr,ostě
jově až do nastoupení služby vojenské v roce 1916, ze na vOJne byl
v Rusku zajat a vrátil se ze zajetí teprve v květnu neb červnu 1920. Tím
však jest zjištěno, že žalobce v době jedině rozhodné, t. i· 26. února
1919, nebyl na území bývalého Rakouska a Uherska. Naopak vzhledem
k tomu, že jest prokázáno, že žalobce již
roku }910 měl řádné bydliště v Prostějově a opustil je jen z toho duvodu, ze byl pov?la.n k nastoupení služby vojenské a že pak byl v Rusku zapt a ze zajetI teprve
v .květnu neh červnu 1920 se vrátil a opět trvale v Prostějově se usadil, jest míti za to, že žalobce tohoto svého řádného bydliště nepřerušil,
nýbrž měl na dále, tedy i dne 26. února 1919 své řádné bydliště v Prostějově, tudíž na území republiky československé. Neboť tím, že konal
službu vojenskou pokud se týče dlel v zajetí na jiném místě, níjak se
tohoto svého řádného bydliště nevzdal a také neučinil projevu, z něhož
by se důvodně dalo tak usuzovati. Za toholo zjištěného stavu věci není
však splněna hlavní podmínka, jak zákaz výplaty účtů v měně česko
slovenské dle §u 1 cit. vlád. nařízení předpokládá. Při tom dlužno uvéstí,
že odvolací soud nesdílí právního názoru prvého soudu, že ono vládní
nařízení nevztahuje se na vklady, uložené na "kladní knížky; naopak
odvolací soud jest toho právního názoru, že uvedené vládní nařízení
platí i pokud se týče těchto vkladů. Neboť jest obecně známo, že v hlav-
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ních kníhách peněžních ústavů zřízuje se pro každého vkladatele zvláštní
fohum, ':~ kter~m se zapisují po zp.ůsob~ účtu jednak vklady jednak výp~aty; pn čemz se ku kapltalu pnplsu]l uroky a ]Istma takto zjištěná
preva?1 se do příštího účetního období, takže vkladní knížka jest vlastně
ve sve podstatě výpísem z tohoto účtu. Nejde tu ovšem o seskupení po~ledávek a vzáie~ných pohledávek jako při běžných (kontokorentních)
uč~ech, ale zaJIs~e o. ~ouhrn .p.oložek aktívních a pasivních a výpočet
pozadav.ku, .:,yplyvaJl,Clho z lel~ch srovnání pro vkladatele. Jest tudíž
I vkl~dl1I kmzku povaz.ova~1 za ucet ve smyslu kupeckém, právním i technrckem, na ktery se uplne hodí ono vládní nařízeni. Proti tomuto náZO!U nelz~ nič?ho. dov?zov~ti z doslovu 2. a 3. odst. §u I cit. nařízení,
jezto nelil spravnym, ze pn vkladech u peněžních ústavů nelze mluvíti
o př~vode,ch a transakcích. Vždyť není žádnou zvláštností, že z požadavku, lez vkladatel~. vzešly uložením určitých obnosů u peněžního
. usta~u .0depI~u]I se castky a připisují se k jiným vkladům a že se to
p:ovadl v onech kontech (účtech), O nichž byla svrchu učiněna zmínka;
I?revodem z .Jednoho konta na druhé a jsou transakcemi při těchto
učtech vklady a výplaty. Konečně pro správnost tohoto názoru že'
i ~~lad~í .~níž~r s~adají pod ustanovení §u 1 cit. vlád. nařízení n:luví
I ,ucel, jel.Z nanzelll, to sledovalo, totiž aby cizozemské vklady z doby
pred 26. unorem 1919 nebyly jich majitelluTI, kteří jsou na území býva~eho Rakouska. a Uherska mimo obvod čsl. republiky, vypláceny v měně
ce~koslo~enske, pokud nebude dotyčnými státy upraveno vyúčtování
vzaj.emn~ch. pohledávek jednotlivých občanů z oněch států, jež vzníkly
na uzeml byvaleho Rakouska a Uherska. jelikož však, jak svrchu uvedeno: pro ~k~a~ní knížku, o niž v tomto sporu jde, zákaz vypláceti
vklaay,:, mene ceskpslovenské dle §u 1 vlád. nařízení ze dne 1. dubna
1919, ~IS. 167 sb. z. a n. neplatí, jeví se žaloba odůvodněnou a bylo ji
vyhovelt.
N e j vy

Š

š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D ů vod y:

Dovol~ní naeadá rozsudek dovolacím důvodem §u 503 čís. 4 c. ř.
s. ,ve dvo]lm. smeru a to: 1. pokucl odvolací soud vyslovuj c, žc žalobce
I~el dne 26: un?ra 1919 své řádné bydliště v Prostějově, tudíž na území,
Cesk?slovenske r.e'publrk~; 2. pokud odpírá zápovědi minísterstva fínancI pokud se .tyce bernlho úřadu v Prostějově, aby sporný vklad neby~ vyplacen v csl. k?:~nách, závazný účinek. K otázce první jsou smě
r~(jatn,a ': pro Nejvyssl sou.d závazna 'skutková zjištění soudu odvolaclho, ze zalobce opustIl sve bydliště v Prostějově v roce 1916 jedině
pr~to, by n,astoupll vOjenskou službu, že později upadl do ruského zajetr: se z neho vr~til teprve v květnu neb Červnu 1920 a že po návratu
z ~eh? se ~ase U,Sld~1 v Prostějově. Usuzuje-Ii z toho odVOlací soud po
pravl1l strance,. z: zal obce se svého bydliště v Prostějově nevzdal a
Jeho nepozbyl, jezto ,leho pobyt mímo Prostějov v letech 1916-1920
?enast~l z jeho v?!neho rozhodnutí, nýbrž přívoděn byl z příčin mímo
Jeh;:> vuh s: udav~lch, dlužno úsudek tento vzhledem na §§ 66 a násl.
c. r. s. pIne schvahtr a mylným jest naopak mínění oovolatelky, že pro

II

toto mezidobí posuzovati jest bydliště žalobcovo dle jeho domovské
příslušnosti. Dlužno-Ii dle toho žalobci přiznati ku dni 26. února 1919
bydliště v Prostějově, tudíž v území čsl. republiky, nelze na jeho peněžní vklad u žalované filiálky použíti předpisu vládního nařízení ze dne
l. dubna 1919 čís. 167 sb. z. a n., a soud odvolací odpírá právem shora
dotčené zápovědi ministerstva financí pokud se týče berního úřadu
v Prostějově jakoukoli závaznost, ježto nárok o výplatu účtů zmíněných
ve vládním nařízení ze dne 1. .dubna 1919 čís. 167 sb. z. a n., k nimž,
jak i dovolatelka uznává, patři i peněžní vklady na knížky, jest povahy
ryze soukromoprávní a zkoumatí jeho předpoklady vzhledem na cit.
vládní nařízeni náleží jedině soudům, důsledkem čehož zápověď ta nemohla býti na závadu splnění oprávněného nároku žalobcova.
čis.
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Pro povahu peněžité pohledávky ve smyslu §u 370 ex. ř. jest lhostejno, že dlužník jest pavinen složiti dluh na soudě. Ani v případech
§u 371 ex. ř. nelze se domáhati zajišťovací exekucí vnucené správy nemovitostí pro pohledávku, na nemovitosti knihovně již zajištěnou.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, R J 768/23.)
Na základě souhlasných rozsudků nižších soudů, jimiž byl žalovaný
uznán povinným) složiti zažalovanou, na jeho nemovitosti knihovně zjištěnou pohledávku na soudě, domáhal se vymáhající věřitel povolení
zajišťovací exekuce vnucenOU správou dluŽníkovy nemovitosti. S o u d
p r v é s t o I i c e zamítl exekuční návrh, rek u r sní s o u d exekuci
povolil. D ů vo d y: Náhled prvého soudu, že nejde o pohledávku peněžitou) nýbrž o nárok na složení určité peněžité sumy na soudě a že
tudíž není přípustnou zajišťovací exekuce ve smyslu §u 370 ex. ř., nýbrž že nárok rozsudečný vynucen býti může jenom exekucí ve smyslu
§u 353, po případě §u 354 ex. ř., je mylným, odporuje zákonu. Pro pojem )'peněžní pohledávky« směrodatným jest předmět obligace; záleží-Ii
tento v určité sumě peněz, kterou věřitel jest oprávněn požadovati a
dlužník povinen platiti, jde nepochybně o pohledávku peněžitou a nemění na povaze její ničeho okolnost, že dlužník následkem toho, že na
peněžité pohledávce vázne právo nadzástavní nebo že třetí osoba na
pohledávku činí nároky, nemůže platiti bez souhlasu věřitele nadzástavního neb osoby třetí svému věříteli, nýbrž musí pohledávku slOžiti na
soudě (§ 455 a 1425 obč. zák.). Tak tomu jest i v tomto případě, kde
žádost žalobní vzhledem k právům nadzástavním, váznoucím na dlužné
peněžní pohledávce, zněla na odsouzení žalované k s I o žen í peněžité
sumy na soudě, v kterémžto smyslu také oběma srovnalými rozsudky,
tvořícími títul exekuční dle §u 371 čís. 1 ex. ř., bylo uznáno. Předmětem
závazku jest tedy placení určité sumy peněz, jen způsob placení je
zvláštní, totiž složením na soudě a vymáhaný nárok je tedy pohledávkOu peněžitou a nikoli nárokem na nějaké jednání, které se vynucuje
podle §u 353 po případě §u 354 ex. ř., neboť těchto způsobů exekuč
ních lze použíti jen k vynucení jednání, majících ta předmět jínaké

i.

.I
1806
plnění,

než

plnění peněžité. Právě

tak tomu jest i

při

vedení exekuce na

základě směnečných příkazů zajišťovacích ve smyslu čl. 25 a 29 směn.
ř., které nezakládají rovněž nároku na placení, nýbrž jen na pojištění
sumy směnečné, a také zde vede se exekuce jako k vydobytí pohledávky
peněžité všemi zpllsoby exekuce, dle exekučního řádu připustnými, s tou
ovšem obměnou, že vydobyté peníze složí se jako jistota na soudě.

" e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Dů vody:
Dovolací rekus jest přípustným, neboť napadené usnesení rekursního soudu, ač vyslovuje zrušení usnesení soudu prvé stolice, jest
správně jen jeho změnou anikoli zrušením po rozumu §u 527, odstavec
druhý c. ř. s. Ve věci nelze rekurs uznati oprávněným, pokud se jím
dovoditi hledí, že pohledávka, pro niž se žádá o zajišťovaci exekucí,
není pohledávkou peněžitou ve smyslu §u 370 ex. ř. a že tudíž povoleni
exekuce nebylo již z tohoto důvodu přípustno; naopak jest souhlasiti
s názorem a odůvodněním napadeného usnesení, jenž vývody rekursú
nebyl vyvrácen. Naproti tomu nelze upříti oprávnění rekursu, pokud dovozuje, že exekuce zajišťovací neměla býti povolena, ježto není vůbec;
důvodu k zajištění. Dle §u 370 ex. ř. jest exekuci zajišťovací povoliti,
osvědčí-li se soudu, že by bez zajišťovacích exekučních úkonů dobytí peněžité pohledávky bylo zmařeno nebo značně stíženo. Dle exekučních
titulů, vyjmenovaných v §u 371 ex. ř., k nimž náleží dle čísla 1 i potvrzující rozsudek druhé stolice, v této věci vydaný a dovoláním napadený,
jest povoliti exekuci ku zajištění i bez osvědčení, v §u 370 ex. ř. dotče
ného. Přes to však i v těchto případech dlužno trvati na tom, aby návrh na zajišťovací exekuci byl odůvodněn skutečnou potřebou zajištění.
Mezi přípustnými prostředky ku zajištění uvádí § 374 ex. ř., pokud jde
o věci nemovité knihovní záznam práva zástavního a vnucenou správu
a uvádí v odstavci druhém, že, žádá-Ii toho potřeba dostatečného zajištění, může býti současně povoleno i několik exekučních úkonů, jež zákon ku zajištění připouští. V tomto případě jde o pohledávku, která jest
již knihovně zajištěna, a vede-li se exekuce zajišťovací prostředkem
vnucené správy oné nemovitosti, na Ilíž pohledávka jest již zástavně zajištěna, dlužno právem usuzovati, že pro exekuci tu oprávněného důvodu·
k zajištění nebo lepšímu zajištění není, ježto zavedení vnucené správy
nemůže pohledávce zjednati nové nebo vyšší jistoty, než pohledávka ta
již má dle práva zástavního, pro ni do knih vloženého. Vnucená správa
jako prostředek zajišťovací exekuce nemůže míti tudíž jiného účelu, než
aby tím již předem zavedeno a uspíšeno bylo uhražovací vymáhání pohledávky dosud nevykonatelné; k tomuto účelu však exekuci zajišťo
vací povolovati není dle zákona přípustno. Okolnost tato jest zjevna
7. exekučního titulu, a při náležitém právním posouzení dle §§ 370, 371,
374. 376, 377 a 14 ex. ř. bylo návrh na tuto exekuci zamítnouti.
čís.
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Postup sOoudu poziistalostního, jde-li o schválení listiny 00 rozdělení
poziistalostnlho jmění (§§ 170 a 171 nesp, říz.).
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, R I 912/23.)

ze dne,3. května 1923, jímž předložili listinu o rozuložil p o z Ů s tal o s ! n í s o u d notáři, by pozů
stalost znovu projednal a předložil výsledek projednání soudu k případ
nému schválení. Rek u r sní s o u d usneeení potvrdil.
N e j vy Š š í s o II d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by o předložené dědické dílčí listině ve smyslu §§ 170
a 171 nesp. říz. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. jednal a znovu
rozhodl.
D II V o cl v:
Z pozftstalostnich SpISU lze seznati, že podáním ze dne 3. května
1923 oznámili dědici soudu jednak své přihlášky k dědictví, o jichž
přijetí k soudu nebylo ještě rozhodnuto (§ 122 a násl. nesp. pat.), jednak, předloživše listinu o rozdělení pozůstalostního jmění, žádali, by
byla pozůstalostním soudem schválena. Dle ustanovení §u 170 nesp.
říz. jest svéprávným zletilým dědicům dáno ni: vůli, by rozdělení pozů
slalostního jmění provedli mimosoudně a to i před ,odevzdáním pozftstalo sti a soudu pozůstalostnímu jest předloženou jimi dílčí listinu
schváliti, zjistí-li, že se dědicové o rozdělení jmění náležitě dohodli a
že navržené rozdělení neodporuje ani vůli zůstavitele, ani jeho zvláštním opatřením. S tohoto hlediska měly nižší soudy posuzovati předlo
ženou listinu o rozdělení pozůstalostního jmění. Prvý soud považoval
však mylně dílči listínu za projednání pozůstalosti a odepřel projednání
pozůstalosti schváliti, vysloviv zároveň právní názor, že dědická smlouva
ze dne 2. dubna 1922, z níž dědicové se přihlásili, jest neplatnou. Jeho
rozhodnutí, které ve věci samé bylo i soudem rekurs ním potvrzeno, ode
poruje zřejmě ustanovením §§ 170 a 171 nesp. říz. Rozdělení pozůsta
lostního jmění bylo v dílčí listině provedeno na základě dědické smlouvy
ze dne 2. dubna 1922 a tomuto rozdělení vzepřel se zákonný dědic František N., navrhnuv, aby bylo zrušeno jednak pro neplatnost dědické
smlouvy, jednak z důvodu, že Josef Š. není vůbec zákonným dědicem
(synem) zůstavitelky. Bylo tedy nižším soudům jen rozhodnouti o tom,
zda lze dílčí listinu schváliti, či nikoliv, a ježto v podání Františka N-a
jest zároveň obsažen i návrh na s o u dní rozdělení pozůstalostního
jmění, měl prvý soud dle §u 171 nesp. říz. ustanoviti rok a při něm se
pokusiti o dohodu mezi dědici, pokud jde o rozdělení jmění a kdyby se
neshodli, odkázati je na pořad práva, jímž také bude řešiti spornou
otázku platnosti dědické smlouvy. Poněvadž napadená usnesení nižších soudů zřejmě odporují zákonu (ustanovením §§ 170 a 171 nesp.
říz.), bylo důvodné mimořádné dovolací stížnosti po rozumu §u 16
nesp. říz. vyhověti, napadená usnesení zrušiti a prvému soudu uložiti,
by o předložené dědické dílčí listině znova jedna! a rozhodl.
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Pohledávky kupních cen z několika časově oddělených kupních
smluv nejsou pohledávkou jednotnou (§ 55 j. n.), třebas kupite! měl
u prodatele »běžné konto«, na kterém se běžně zapisovalo, .co kupítel
z jednotlivých faktur dluží a co na tyto dluhy zaplatil.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, R 1 948/23.)

I

I
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žalobce podal na žalovanou u okresního soudu dvě žaloby: jednou
z nich domáhal se zaplaceni kupni ceny 3.536 Kč 59 h z dodávky ze dne
25. května 1923 druhou pak kupní ceny 3.785 Kč 86 h z dodávek ze
dne 14. září 1922 a 6. listopadu 1922. Žalovaná vznesla námitku věcné
nepříslušnosti, tvrdíc, že zažalova~é pohledávky jsou salde;n a pr?to
přicházejí pro příslušnost proces11lho soudu v uvahu pe11lzem pres
5.000 Kč. S o udp r v é s tol i c e námitce vyhověl a žalobu odmítl,
rek u r sní s o u d námitku zamítl. D ů vod y: Jde tu o pohledávky
ze dvou kupních smluv, spolu nikterak nesouvisejících, tudíž o pohledávky samostatné, které nepozbyly samostatnosti tím, že žalobkyně
vyupomenula dopisy ze dne 15. a 21. června 1923 celkový peníz obou
pohledávek a v dopisech těch mluvila o saldu, jež jí přísluší. Vždyť
upomenuti stalo se úhrnně pouze z důvodů vhodnosti a úspory a nelze
z něho dovozovati, že žalobkyně považovala obě pohledávky za celek,
Že byl mezi stranami poměr kontokorentní, žalovaná ani netvrdila.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

K odporu dlužniků zrušile x e k u ční s o u d rok ku složení pří
sahy dle §u 47 ex. ř., ježto dlužníci mají nemovité jmění, na něž by bylo
lze vésti exekuci. Rc k u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil
prvémú soudu, by ve věci po zákonu dále jednal. D ů vod y: Předpis
§u 47 ex. ř. mluví výslovně o věcech, které nebyly nalezeny, ze kteréžto
příčíny zůstal výkon exekuce bezvýsledným. Jest tedy zřejmo, že řízení,
opírající se o tento předpis, zahajuje se, když exekuce mobil á r ní
tústala bezvýslednou, že nepřichází v úvahu majetek nemovitý, a také
se nevyžaduje, by dříve byla vedena exekuce na majetek nemovitý, neboť zákon mluví O věcech nenalezených, kterými nemovité věci býti nemohou, poněvadž jsou z pozemkové knihy patrny. Také nelze míti
stranu vymáhající k tomu, by hleděla exekucí immobilární dOjíti uspokojeni, neboť ~spěch této exekuce pro zadlužení nemovitostí není vždy
zaručen, a vznikly by tedy straně vymáhající zbytečné, někdy i značné
útraty, kdyby se jí tento postup ukládal, poněvadž by možnost uspokojení své pohledávky seznala někdy až teprve při soudním odhadu.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

vod y:

Lze přisvčdčiti stěžovatelce, že žalobci není dovoleno děliti jednot n o u pohledávku a zmařiti takovýmto způsobem příslušnost sborového soudu, a jest také pravda, že dle §u 55 j. n. rozhoduje pro hodnotu předmětu sporu, žádá-li se pře byt e k, jenž vychází ze srovnání
pohledávek, oběma stranám navzájem příslušejicích, úhrnný peníz pohledávek, jichž žalobce se dovolává k odůvodnění žádaného přebytku.
Leč v tomto případě dle toho, co strany přednesly v první stolici a co
tedy jedině v úvahu přichází, nejde o takovou jednotnou pohledávku,
ani o takový přebytek, nýbrž, jak správně vyložil rekurs ní soud, o ně"
kolik pohledávek, ani skutkově ani právně spolu nesouvisejících, které
vzhledem k tomu, že dohromady 5.000 Kč převyšují, v jedné žalobě
shrnouti dle §u 227 c. ř. s. ani nebylo připustno. Jde o pohledávky na
zaplacení kupnich cen z několika časově oddělených kupnich smluv a
nemění na věci ničeho, že žalovaná strana, jak tvrdí, měla II žalující tirmy »běžné konto«, totiž konto, na kterém se běžně zapisovalo, co z jednotlivých faktur dluží a co na tyto dlužné částky zaplatila, neboť takové
»běžné konto« neni totožným s »běžným účtem« ve smyslu čl. 291 obch.
zák., kde přebytek (saldo) vycházi ze srovnání pohledávek, oběma
stranám navzájem přislušejících. Stěžovatelka ani netvrdila, že z obchodního spojení Se žalující firmou má také ona nějaké pohledávání.
Z a pia cen é č á s t k Y žalujíci firma od svého pohledávání právem
srazila, neboť tím její pohledávka částečně pominula (§ 1412 obč. zák.).
čis.
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Vymáhající věřitel může se domáhati vyjevovací přísahy dle druhého
odstavce §u 47 ex. ř., třebas neprovedl dříve bez výsledku i exekuci na
nemovitost.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, R I 949/23.)

Důvody:

Nelze přisvědčiti názoru dovolací stižnosti, že dlužníci nemaji povinEOsti ku složení vyjevovací přísahy, pokud vymáhající věřitel proti nim neprovede bezvýsledně také exekuci na nemovitosti. Jak doslov §u 47 ex. ř.
tak i účel vyjevovaci přísahy podporují názor soudu rekursního, že povinnost ke složení vyjevovací přisahy je tu již tim, že mobilární exekuce
proti povinným zůstala bezvýslednou. Pokud jde o doslov ustanovení
§u 47 ex. ř., poukazuje se na to, že mluví se o »věcech«. Tento výraz
zákonodárcem zvolený ukazuje na to, že zákonodárce na mysli měl jen
věci movité, neboť »věcmi« pravidelně jen věci movité se označují. Pro
Spl ávnost tohoto názoru mluví i to, že v zákoně ze dne 16. března 1884
čÍs. 35 ř. zák., jímž vyjevovací přísaha jako podpůrný exekuční prostře
elek byla zavedena a kde jako předpoklad pro ni se vyžadovalo bezvý-.
sledné provedení jak mobilární tak'i immobilárni exekuce, za podmínku
povolení vyjevovací přísahy se stanoví, že žádné »exekuční předměty«
nebyly nalezeny, kteréžto označení zajisté jest od nynějšího zákonného
označeni »věci« rozdílné a znači proto použití výrazu »věci« úchylku
od dřívějšího stavu. Účelem vyjevovací přísahy pak jest, aby vymáhající
věři:el uspokojení se domohl co možno nejdříve, s nejmenším nák'adcm
a s největším šetřením povinného. Kdyby správným byl názor stěžo
vatelů, že vymáhající věřitel žádati může od nich složení vyjevovací
přísahy, až provede proti nim také exekuci na nemovitosti, nebylo by
tomuto účélu vyjevovací přísahy v žádném směru vyhověno, neboť
exekuce na nemovitosti trvá poměrně dlouho, jest pro vymáhajícího
věřitele nákladnou a zasahuje povinného co nejtíže. Zájem povinného
však rovněž vyžaduje, by, i když je majitelem realit, jeho věřitel s náklady co nejmenšími dospěl k uspokojení, a vymáhajíCí věřitel zajisté
rád by mu poskytl lhůtu k tomu, by za účelem uspokojení jeho na své
nemovitosti vymohl si zápůjčku. Když tak učiniti nechce nebo nemůže,
musí si dáti líbiti, by vymáhající věřitel, aniž by proti němu prováděl
Civi\n! rozhodnutí.
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exekuci na nemovitosti, po bezvýsledně provedené exekuci mobilární
na něm složení přísahy vyjevovací žádal, a tak opatřil si. vědomost
o jmění povinného, které není zřejmo nebo vymáhajícímu věřiteli známo, které však vymáhajícímu věřiteli po případě umožni, by svého
uspokojení co nejdříve a co nejlevněji došel. Z toho plyne, že napadené
usnesení odpovídá jak stavu věci tak i zákonu.
čís.

3168.

Podle §u 104 j. n. stačí, byl-li k žalobě připojen opis dohody o pří
slušnosti s tím, že prvopis bude předložen u líčeni.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, R I 960/~3.)

s o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl námitce místní nepříslušnosti.
soudu, dovolaného dle §u 104 j. n., maje za to, že žalující strana, přilo
živši k žalobě pouze opis dovolávané úmluvy, nevyhověla požadavku'
§u 104 j. n. Rek u r sní s o u d námitku míst. nepříslušnosti zamítl. D úvod y: Dle §u 104 j. n. se vyžaduje, by dohoda o příslušnosti byla prokázána soudu listinou již v žalobě. Žalující strana přiložila k žalobě opis dohody ze dne 16. února 1923, prohlašujíc, že prvopis při ústním jednání
předloží. Soud spokojil se opisem a nařídil o žalobě rok. Při tomto roku a
při ústním jednání znovu namítala strana žalovaná nepříslušnost soudu
z toho důvodu, že není prokázána dohoda o příslušnosti. Soudce při
pustil důkaz opisem listiny a přes to, že ani proti opisu ani proti prvopisu nebylo námitek a že prvopis žalovaným byl uznán za pravý, odmítl žalobu pro nepříslušnost jen z toho důvodu, že prvopis listiny nebyl připojen již k žalobě. S tímto odůvOdněním nelze souhlasiti. Úmluva
o příslušnosti jest prokázána písemnou listinou, žalující stranou předlo
ženou a žalovaným za pravou uznanou, proti které žalovaný námitek
neučinil (§ 294 c. ř. s.). Tato úmluva byla také prokázána listinou již
v žalobě a není rozhodným, že žalující strana předložila pouze opis, na'bízejíc se prvopis při ústním jednání předložiti (§ 299 a 77 c. ř. s.), nebof není v zákoně výslovně nařízeno, by listina k žalobě v prvopisu
byla přiložena, jak nařízeno jest v §§ 548, 557 a 558 c. ř. s. Měl-li soud
za to, že opis smlouvy mu nestačí, mohl dle §u 84 c. ř. s. žalobu vrátiti
k doplnění prvopisem, čehož však neučinil a nařídil rok k ústnímu jednání. Za tohoto stavu věci, když při ústním jednání žalovaný učinil námitku nepříslušnosti soudu a soudce, jednaje odděleně o této namltce,
připustil důkaz opisem listiny ze dne 16. února 1923 a zjistil, že proti
němu není námitek, že prvopis listiny souhlasí s opisem a že žalovaný
prvopis uznal za správný, neměl prvý soudce žalobu pro népříslušnost
soudu odmítati.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Žalovaný bráuil se proti příslušnosti soudu prvé stolice tím, že pří
slušnost nebyla listinně prokázána a že dohoda o příslušnosti nebyla
prokázána; bylo se tedy nižším soudům jen těmito okolnostmi zabý-

vati. Nesporno jest, že žalující stran.a přiložila k žalobě o~!s kupního'
lístku ze dne 16. února 1923, podle něhož se strany pro pnpad sporu
podrobily přislušnosti okresního soudu v L., že žalující strana pří jednáni obmezeném na obranu nepříslušnosti, předložila prvopis tohoto
listu' soudu, jenž byl žalovaným za pravý u.znán a s ní~ž jak soudem
zjištěno, opis souhlasí. Za tohoto stavu pravem rek;trsm ~o?d obran~
nepříslušnosti zamítl a I:0u.kazuJe se proto k.Jeh? oduvodnem:.Re~urs111
soud nemusil vzíti na pretres, zda stala se ustm doh3da o pn.slusn?s:1
dovolávaného soudu, a to již vzhledem na § 2?4 ;. r. s., to ;1111 .mene.
když byla listina uznána ~a p~avo:, a žalovany vubec tvrzenl111 zalobl'
se nezabýval, nýbrž obl;,ezJl svuJ predn;s Jedl11; ~a 3nu obranu. O~:atn;,
i kdyby bylo správné, ze § 104 J. n. predpoklad~, ze doh09a o pnslus~
nosti musí býti prokázána listin~u v p r,! o p :.s e,. nen.rel SOU? .prve
stolice, když hned žalobu neodnutl, obrane nepnsl.usno~h vyhoveh, Jelikož lze příslušnost opříti, pokud jednání o obrane. ne111 skončeno, dokonce o jiný, v žalobě nezmíněný základ (§ 179 c. r. s.).
čís.

3169.

Vyklizeni bytu, obývaného na zákl~dě výprosy,. jest se. d~áhati
v řizeni sporném. Zjistí-li se ve sporu, ze nejde o vyprosu, Jest zaJobu
zamítnouti.
.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, R I 971/23.)
Proti žalobě o vyklízení bytu, jejž dle tvrz.~ní žaloby obývají ža!ovaní výprosou, vznesli žalovaní námitku nepnpustnost! por.adu prava
(sporného řízení), jíž s o udp r v é s t o II :.e vyhovel a .zalobu .odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepnpustnostJ poradu prava.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Pro posouzení přípustn,:sti pr~v!,ího poř~du.. jso~ rozhod~jící ~Ie
§u 41 odstavec druhý
n .•,:alo?nI. ~d~Je. ~ravnIm zakla.~em .:alobl:lm
dle §u 235 c. ř. s. v dalslm nzem neJ3ke zmeny nedoznavslm, Je. dle zalobllího přednesu, že žalovaní obýv~jí v domku čp. 18 ~ S. byt v!,'pros?u,
dále že smlouva s nimi učiněná je neplatna, a ze take nekonajl POVInností, jimi smluvně převzatých. Pro posouzení přípustn.osti právníh?
pořadu jsou rozhodující tedy jenom tyto údaje, a tu ne111 P?chybn?stl,
ž.e uplatňování tohoto nároku žalobního nem. zatarasen pravl1l porad,
jmenovitě že nejde o věc, o které. rozhodovah ?ylo by d~e §u 1 nesp.
pat. zákonem vyhraženo nespornemu so?dmct~l. SOU?U Jest roz~odo~
vati, zda právní základ žaloby Jest po pravu:. otazka, Čl;n ve skute<;nosh
jest právní poměr stran, jest o.tázkou p,:dru.,:~,:u,. k.pruk~zu. bezd~vod
nosti žalobního základu právlllho postacl zjlstelll: ze p!avm .P?mer, ze
kterého je žalováno jako z výprosy, výprosou ne111, Kdy.z se nIZSI soud~,
majíce řešiti otázku přípustnosti právního poř~du, pu~hly d? zkouma11l,
čím ve skutečnosti sporná smlouva jest, vybocJly ~ ramce clI1nostJ,..!l11!
V této příčině dle §u 261 c. ř. s. nařízené, a ač jednání bylo zajlste
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obmezeno na tuto námitku, obíraly se ve skutečnosti hned
zda právní základ žaloby jest proká.án, čili nic. Z toho,
vyplývá, že rekursní soud nepochybil, když námitce nepi'ípustnosti právního pořadu nevyhověl, ovšem jeho odůvodnění nelze
sdíleti, nýbrž je správným odůvodnění, že z výprosy dlužno žalovatí
ve sporném řízení. Kdyby měla býti tato věc pojímána podle právního
názoru nížších stolic, pak by mohl býti každému jenom pořadem práva
uplatňovatelnému žalobnímu nároku zatarasen pořad práva námitkou
nepřípustnosti právního pořadu, a tvrzením, že ve skutečnosti jde o n áje m n í s m I o u v u. je-li žalováno jenom z výprosy, a ukáže-li se, že
nejde o výprosu, může toho býti jediným důsledkem zamítnutí žaloby,
nikoliv její odmítnutí z důvodu nepřípustnosti právního pořadu.
-

řešením věci,
co tu řečeno,

čís.

3170.

Nárok na dohodné jest opodstatněn, jakmile sprostředkovatelovou
činností uskutečněn byl smluvený výsledek. Stačí činnost jakákoliv.
Sprostředkovateli náleží dohodné ve výši smluvené a, nebylo-li
smluveno, má nárok na dohOdné, v místě obvyklé, nikoliv pouze na při
měřenou odměnu, třebas jeho činnost záležela pouze v tom, že kupitele
a prodatele sblížil.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, Rv I 1121/23.)
Prostředníctvím žalobce byl uskutečněn prodej domu žalovaného za
500.000 Kč. Dům byl prodán v Teplicích-šanově, kde bylo obvyklým
dohodné2%. žalobě o zaplacení 10.000 Kč procesní soud prvé
s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s ou d přiznal žalobci pouze 5.000 Kč.
O ů vod y: Odvolateli sluší přisvědčiti v tom, že otázka, zda sprostřed
koval odpůrce prodej domu, je otázkou čistě právní, kterou může rozhodnouti jedině soudce a nikoli znalec, odvolatel však přehlíží, že otázku
tuto rozřešil soud prvé stolice na základě zjištění a že ji rozřešil zcela
správně. Ve směru tqmto zjistil soud prvé stolice na základě výpovědi
svědků a výpovědi odvolatelova odpůrce (žalobce) jako strany, že to·
byl žalobce, jenž upozornil závody M-ovy na dům odvolatelův, že závody ty odvolatelovu odpůrci sdělily, že si na dům ten nároku nedělají,
poněvadž jej chce koupiti svaz průmyslníků v Teplicich-šanově, že to
závody sdělily JUDru A1!redu S-ovi, zástupci právě uvedeného svazu,
zmínivše se při tom i o žalobci, a že JUDr: A1!red S. povolal na to žalobce k sobě. Vzhledem k tomuto zjištění, jakož i v uvážení nesporné
skutečnosti, že dům odvolatelův byl skutečně koupen svazem průmysl
níkův v Teplicích-šanově a že odpůrce odvolateli tento svaz za ·kupce
domu označil, je správný i další závěr soudu prvé stolice, že to byl
v prvé řadě odpůrce, jehož přičiněním byl uvedený prodej odvolatelova
domu uskutečněn. Došlo-li však mezi stranami k uzavření smlouvy dohodčí a byl-li to odpůrce, jehož přičiněním k prodeji došlo, nelze mU
nárok na odměnu, i když ujednána nebyla, zásadně upříti a proto, pokud soud prvé stolice vyslovil, že odpůrci nárok na odměnu přísluší,
nedá se tomuto rozhodnutí ani s hlediska nesprávného věcného a práv-

niho posouzení ani s hlediska nesprávného ocenění důkazÍI ničeho vytknouti a není odvolání v tomto směru oprávněno. Opodstatněno]e
oproti tomu odvolání, pokud čeli proti výš i přisouzené odměny. Ve
směru tomto dlužno v prvé řadě poukázati k tomu, že je nesporno, že
výše odměny mezi stranami umluvena nebyla, při čemž se ~od?týká,
že, i kdyby byl soud prvé stolice zjistil, že odvolatel vzal odpurcu~ nárok na 2% provisi mlčky na vědomí, by okolnost tato sama o sobe narok jeho na odměnu v této výši nikdy založiti nemohla. Soud prvé stolice této okolnosti však nezjišťuje a je proto výtka odvolatelova po
stránce této lichá. Nebyla-li však mezi stranami odměna umluvena,
může žádati odpůrce odměnu jen přiměřenou (§ 1152 obč. zák.). Kdyby
byl odpůrce prodej domu odvolatelova svazu průmyslniků v Teplicíchšanově skutečně byl sprostředkoval, !. j. vše vyjednal, co k prodeji takovému je třeba a byl oprávněným sprostředk?vatelem, b~lo by mu ~rci
těžko up řítí nárok na 2 % odměnu z prodeJl1l ceny, ponevadz odmena
taková je dle zjištění soudu prvé stolice v bydlišti stran obvyklá a odměna, která se obvykle platí, je zajisté i přiměřená. To se však nestalo,
neboť činnost odpůrcova, jak nesporno, se omezila pouze na to, že prodatel a kupitel byli jen sblíženi. Za tuto jeho činnost přiznává soud odvolací odpůrci jen polovici toho, co žádá,. což je úplně přiměřené, a
proto, vyhověv odvolání, žalobu co do zbytku 5.000 Kč zamitl.
N e j vy Š š i s o u d k dovolání žalobce obnovil rozsudek prvého
soudu, dovolání žalovaného nevyhověl.
Důvody:

Právní názor odvolacího soudu o sprostředkovatelské smlouvě neobstojí. Odvolací soud míní, že tato smlouva svou právní povahou vykazuje největší podobnost se smlouvou o dilo, že ku platnosti smlouvy
o dilo není potřebí, by byla umluvena odměna, nýbrž stačí, by bylo objednáno dilo, a nebyla úplata za ně vyloučena smlouvou. jisto je, že dohodčí smlouva není upravena zákonem. Proto při ní v prvé řadě je rozhodujicím úmysl stran, pří jehož vyšetřeni dlužno bráti zřetel na zvyklos!. V pochybnostech dlužno vzíti zřetel na zásady vyplývající z právní
povahy řečené smlouvy. Dohodné náleži sprostředkovateli, když jeho
činností je sprostředkovaná smlOUVa uskutečněna. Neni-li smluven obsah a rozsah této činnosti, stači činnost jakákoliv, jenom když je korunována výsledkem. Poněvadž při této smlouvě na rozsáhlosti sprostřed
kovatelské činnosti vůbec nezáleží, nýbrž záleží jenom na smluvním výsledku, je při určení výše dohadného sprostředkovatelská činnost úplně
bez významu. Sprostředkovatel (dohodčí) není dělníkem, nýbrž podnikatelem, kterého musí jeden zdařilý obchod odškodniti za mnohé nezdařené, za které se mu zpravidla vLlbec nedostává nějaké odměny.
Z toho plyne, že sprostředkovateli náleži dohodné ve smluvené výši, .a
nebyla-li smluvena, že mu náleží dohodné obvyklé. žalobce pr?to por~
vem označuje ve svém dovolání právní názor odvolaCího soudu, ze mu ze
dle §u 1152 obč. zák. žádati jenom přiměřenou odměnu, za ~ylný. Odvolací soud sice miní, že, kdyby byl žalobce prodej domu zalovaneho
svazu průmyslníků v T. skutečně sprostředkoval, t. j. vše vyjednal, čeho
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Je potřebí k takovému prodeji, a kdyby byl oprávnenym sprostředko
vatelem, že by bylo těžko upříti mu nárok na 2 % odměnu z prodejní
ceny, poněvadž bylo zjištěno, že taková odměna je v bydlišti stran obvyklá, ale jelikož se podle dalšiho zjištění žalobcova činnost obmezila
pome na to, že sblížil kupitele s prodávajícím, že jako přiměřená odměna náleží mu pouze polovice obvyklé odměny. Nelze přisvědčiti tomuto právnímu názoru. Byť i se žalobcova činnost obmezi1a pouze nc.
to, že sblížil kupitele s prodávajícím, činnosti tou bylo dosaženo výsledku smluvně mezi stranami předpokládaného, při čemž je naprosto
nerozhodujícím, že žalobce není koncesionovaným sprostředkovatelem
realit, ale pak sluši uznati, že žalobci přísluši nárok na 2% odměnu
z prodejní ceny, poněvadž bylo zjištěno, že taková odměna je v bydlišti
stran obvyklá.
čís.

3171.

Byla-li pronajata nemovitost (její část) s tím, že naJemce se zavázal, ji do určité doby za určitou cenu ukoupiti, jde o předběžnou
smlouvu kupní.
Předběžná smlouva jést přípustna i u smluv konsensuálních. Neváže, nastala-Ii taková podstatná změna hospodářských poměrů, že ji
strany nemohly předvídati.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923,Rv I 1124/23.)
V roce 1917 najal žalobce od žalovaného část nemovitosti a zavázal
se, že do pěti let koupí celou nemovitost za 30.000 K. Žalobce naléhal
v roce 1922 na předání nemovitosti za umluvenou cenu a, ježto se žalovaný zdráhal tak učihiti, žalovalo splnění smlouvy z roku 1917. O ba
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Ve sporu jedná se hlavně o to, jaké právní povahy jest úmluva,
na níž se žalobce se žalovaným dohodli a kterou si navzájem dopisy ze
dne 1. května 1917 potvrdili, nyní však, pokud jde o výklad a dosah,
naprosto se rozcházejí. Pokud bylo ujednáno, že žalobce najímá od žalovaného určité místnosti v domě čís. 40, náležejícím žalovanému, není
mezi účastníky sporu o obsahu úmluvy, za to však zcela různě vykládají strany onen odstavec úmluvy, podle kterého zavazuje se žalobce,
"že během pěti let koupí a převezme celý dům žalovaného za cenu
30.000 K, kterou bude cdou hotově zaplatiti.« Žalobce spatřuje v této
části ujednání hotovou již smlouvu kupní, dokládaje, že úmysl obou
smiouvajícíeh stran zřejmě se nesl k takovéto smlouvě, kdežto žalovaný
trvá na tom, že ujednání v naznačené právě části nelze pokládati zanic
jiného, nežli za pouhou smlouvu předběžnou -- ve smyslu §u 936 obč.
zák., směřující k tomu, by se žalobci zajistilo právo koupě za cenu již
vyjednanou. Na stanovisko hájené žalovanýrn postavil se nejen soud
stolice prvé, nýbrž s ním sdílí je i soud odvolací. Neboť, že by bylo
ujednání stran dospělo ještě k dalším výsledkům, než jak v dopísech
shora citovaných jsou vytýčeny, z projednání sporu nevychází a, i když
to žalobce tvrdí, ovšem že teprve ve spisu odvolacím, jsou dotyčná jeho

tvrzení povahy jen všeobecné a zároveň na tolik neurčitá, že by nebylo
lze k nim přihlížeti, ani kdyby nebylo toho, že jsou to vesměs nepří
pustné novoty (§ 482 c. ř. s.). Z dopisu žalovaného ze dne 5. března
1917 - jejž ovšem dlužno vykládati ve spojení s pře?::házejícím dopisem žalovaného ze dne 22. února 1917 - nelze rovnez mkterak spolehlivě usuzovati na rozhodnutí žalovaného, prodati dům ihned, a, kdyby
i snad byla nějaká pochybnost o obsahu dopisů těch, byla nadobro odstmněna dopisy již citovanými. Vždyť, kdyby byli měli jak žalobce tak
i žalovaný opravdu oba srovnalý úmysl, uz.avříti ihned hotovou smlouvu
kupní, bylo by prostě nevysvětlitelným, proč na místě smlouvy, jim zajisté mnohem běžnější a přístupnější, když nebylo proti ní překážek,
rozhodli se pro smlouvu o prodeji, k němuž dojíti mělo teprve v budoucnosti, obzvláště kdyžtě hotovou smlouvou kupní byly se staly zbytečnými jednak smlouva nájemní jednak i úmluva o závazcích žalovaného, vztahujících se na udržování domu. Stranám bylo by se nanejvýš
mohlo jednati o to, by oddálily lhůty k zaplacení kupní ceny a k předání
domu, to mohlo však zcela dobře vyjednáno býti i .při hotové smlouvě
kupní. Že by byl žalovaný uznával již žalobcovo právo vlastnické, prokázáno není a nebyly ani tvrzeny takové okolnosti skutkové, z nichž by
se spolehlivě na uznání to dalo usuzovati. I domnělé vyjádření žalovaného ještě z roku 1921 "že jest tomu tak, jako kdyby dům byl již žalobcův« nemá žádného významu, protože vyjádření to učiněno bylo domněle vůči žalobci právě, když týž dal zřetelně na jevo, že pokládá za
vlastníka žalovaného, protože se ho dotazoval, nemá-li ničeho proti
přestavbě, ačkoliv sám podle smlouvy nájemní k provádění změn stavebních byl oprávněn. Jakmile jest zjištěno, že smlouva, stranami uči
něná, jest smlouvou předběžnou náhledu, zastávaného žalobcem, že smlouva předběžná jest zde po zákonu již nepřípustna a vyloučena,
soud odvolací nesdílí, - nemůže býti nejmenší pochybnosti, že pozbyla
platnosti, nastaly-li takové změny, s jakými již po zákonu spojen jest
zánik podobné smlouvy. Procesní soud prvé stolice, opíraje se o skuteč
nosti) všeobecně známé, -vyložil vystižně, že smlouva, .0 kterou zde jde,
musí podle §u 936 obč. zák. pokládána býti za zaniklou následkem
úplného převratu ve všech otázkách a poměrech národohospodářských,
k jakému po uzavření smlouvy došlo a jejž předvídati bylo naprosto nemožno. Správnost těchto důsledků, k nimž dospěl soud stolice prvé, nedoznala otřesu vývody odvolacímí a posoudil proto soud ten zcela
správně věc po stránce právní, když, uVáživ, že by smlouva kupní, o kterou usiluje žalobce, byla docela něčím jiným, nežli co zamýšlely strany,
když smlouvu předběžnou ujednaly, nároku žalobního neuznal a žalobu
zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Jasný obsah dopisu, zejména doslov: »Dagegen sind Sie verpflichtet ........ leh verpflichte mich innerhalb eines Zeitraumes von fUnf
jahren das ganze Hausgrundstlick zu dem Preise K 30.000 kiillflich Zll
libernehmen« ve spojitosti s nájemní smlouvou, v těchže dopisech pro-
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zatím, uj~dna~~u: nepřipouští jiného výkladu než že tehdy byla ujednána
pou?a pre~bezna ,smlouva po rozUl~1U §u 936 obč. zák., jíž strany oproti
s?be navzaJem prevzaly zavazek, ze teprve v budoucnosti ve lhůtě do

pet! let spolu uzavrau kupní smlouvu o domě za cenu, předem stano_
veno,~' a v~hlede!n n~ průhl~,~nost věcí poukazuje Nejvyšší soud prostě

k pnpad?ym d~~odum mZ,slch stohc, v, níchž tato právní povaha
s,?lou~y. Jest dohcen,:, Hledl-h ~?volate! pres toto jasné znění dopisů
daÍl ~ecI, ten ~ykl~d, ,:e to byla.!'z ku~m sn;lo,uva sama, již od té doby
pl~tne za~a,zna, pr! ~lZ)e.dIne JeJI realm spinem bylo do budoucnosti odloze??, ČIm tak zreJme Jen za tím účelem, aby, když se vzhledem na
m,e,Zl~lm p~dstatn~ z.měněné poměry její závaznost jako smlouvy před
b;zne udr~eÍl neda, JI aspoň v tomto určitém právnickém pojetí v právní
zavaznosÍl z~choval. Tato snaha musí ovšem zůstati bez úspěchu, a ani
teoreÍlcke vyklady dovolatelovy o tom, že při konsensuálních smlou~ách, nen~yř~dběžná smlouva myslitelna, nebo, jak dovolatel asi míní, .
ze. predbe~ma .smlouva jest v těchto případech již vlastní smlouvou
neJsou z~u~obrly hled!sko jí!n.:as~ávané ?důvodniti, neboť teorie, jíŽ'
se .,dovolava, Jest, n~n~ temer )lz vseO?eC~le uz~ánoa za jllylnou, spočí
vaJlc, na nerozez~avam Dbo,u techto pravlllch pOjmu a nejsouc ve shodě
se :akon~m, Jenz v de!InICICh §,u 861 a 936 obč. zák. pojmy ty přesně
a ,zret~~ne od sebe odhsuJe, Dluzno-1I smlouvu pokládati jen za smlouvu
predb;znou dle §u 936 obč. zák., jest žalovaný k uzavření smlouvy
vlastnI v~zá~ Jen tehdy, ~ezměnily-Ii se od té doby podstatně poměry
pro uzavr,e,~l smlouvy smerodatné. Že se poměry ty podstatně změnily,
by':O , v, mzsl,ch ,:;tOhCICh bezvadně zjištěno a oba nižší soudy dle těchto
Zjls"t,em sprav~e usuzují, že změna poměrů jest taková, že se jí přímo
~an sm}uveny a př,:dpokládaný účel smlouvy a uznávají tudíž právem
:alo~aneho za sprostena závazku k uzavření smlouvy hlavní; k vlIli
strucnosÍ! poukaZUje se prosti' na odůvodnění rozsndků nižších stolic.
čls.

3172.

Jakmile byla' pozůstalost projednána a odevzdána nelze se domáhati zrušení projednání, odevzdání pozůstalosti a odev'zdací listiny.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, Rv ll! 51 /23.)

žalob~ dvou dědiců proti třetímu dědici, by projednání pozůstalosti
po ,Barbore B-ove a odevzdání její bylo prohlášeno neplatným a bylo
~ruseno, a by bylo ,uzná~o: že ode~zdad listina jest neplatnou a se zrusUJe a ze vecI, v zalobe Jednothve vYJmenované, náležejí do pozlIsta'osÍl po, Barboře B-ové, o b a niž š í s o u d Y vyhověly, N c j v v Š š í
s o u d zalobu zamítl.
.
D ů vod y:
. .žaloba!1a zrušení projednání a odevzdání pozůstalosti a odevzdací
h~t1l1y a dusledkem toho i rozsudek, vyhověvší této žalobě, odporují
zak~nu; Účele':1 poz,ll~t~lostní,ho řízení test úprava majetkových poměrů
zemreleho, t. J. z]lstem a prevod pozustalostního jmění (§ J.i31 obč.

zák.) na osoby k tomu oprávněné, nikoli však úprava poměru mezi tě
mito právními nástupci. Projednáním a odevzdáním pozůstalosti vykonal soud úkol vložený naň zákonem. Důkazem toho jsou §§ 179 a
180 pat. o nesp. říz. z roku 1854 a § 823 obč. zák., dle nichž ani jmění,
nově se vyskytnuvší, ani silnější dědické právo třetí osoby nemůže býti
důvodem k zrušení provedeného již řízeni pozůstalostního a opětného
projednání pozůstalosti. I právem silnější dědic může se domáhati žalobou jedině vydání dědíctví, jež by mu jinak bylo připadlo, kdyby své
silnější právo dědické byl mohl uplatniti ještě za řízení pozůstalostního.
Tím méně lze přiznati právo to dědicům, jimž pozůstalost byla skutečně odevzdána podle jich návrhu, již však tvrdí jedině, že jsou dodatně zkráceni ve svých právech spoludědicem, jenž neplní smlouvy,
na základě které došlo k dědické dohodě. Účelem pozůstalostního jednání nebyla tato dědická dohoda, nýbrž projednání a odevzdání pozů
stalosti po Barboře B-ové, a to se skutečně stalo způsobem, jejž strany
shodně navrhly a dodatně schválily tím, že daly odevzdací listině vejíti
v moc práva, Nemohou-Ii se dědici dodatně shodnouti o svých podílech,
není třeba, by proto bylo zrušeno odevzdání pozůstalosti, ježto účelem
nového řízení pozůstalostního nemohlo by býti zase nic jiného, než, by
pozůstalost ta byla odevzdána zákonným dědicům, což se již stalo, Žalujicí strana nebyla zkrácena odevzdáním pozůstalosti ani odevzdací
listinou, ježto to í ono odpovídá jejímu návrhu. Pozůstalostní soud nemohl věděti, že strany sjednaly ještě jiný způsob rozdělení dědictví
mezi sebou, a nemohl přihlédnouti k této zamlčené ústní úmluvě. Odevzdání pozůstalosti stalo se po zákonu, jemuž odpovídá i odevzdací
listina, a není proto důvodu pro jich zrušenÍ. Má-li žalující strana za
to, že byla zkrácena dědickou dohodou, po případě protismlLlvním jednáním žalovaného, musí se domáhati svého práva jiným způsobem,
Ovšem nemůže se již domáhatí plnění dle ústní úmluvy, jež byla právoplatně prohlášena za neplatnou, také nemůže se domáhati jiné dohody
dědické. Žalující strana má zajisté na mysli zrušení dědické dohody
z 18. prDsince 1917 a odevzdání pozůstalosti podle dědických přihlášek, .
tak že by se žalovanému dostalo )4 pozůstalosti, a oběma žalobkyním
po '/" při čemž by ovšem zaniklo právo žalovaného, používati bezplatně zděděných nemovitostí do smrti. Dle tvrzení žaloby poskytl žalovaný náhradou za toto užívání žaklbkyním nejen své právo vlastnické
k )4, náležející mu dle §u 757 obč. zák., nýbrž zavázal se k plnění urči
tých dávek, kterýž závazek byl však dodatně na jeho odpor prohlášen
neplatným. Žalobkyně přistoupily však na dědickou dohodu, uvedenou
v soudním protokole, jen za předpokladu, že tento druhý závazek jest
platným a že bude žalovaným plněn, takže by bylo jinak došlo k odevzdání pozůstalosti jen podle zákona shora uvedenými podíly. Chtějí-Ii
se žalobkyně dodatně domáhati tohoto účinku sporem, musí tak učinili
přímo, a žádati, by žalovanému bylo oduznáno právo požívací náhradou za vlastnictví )4 pozůstalosti nemovitého jmění, po případě
i dalších věcí movitých, jež elle tvrzení vyskytly se dodatně. Není však
účelno a neodpovídá zákonu, by za tím účelem bylo zrušeno skončené
již projednání a odevzdání pozůstalosti. Pokud jde o další žalobu na
určení, že mimo nemovitosti, uvedené v odevzdací listině, náleží ještě
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některé movité věci do pozůstalosti po BarbořeB-ové, ať již úplně,
ať polovicí, byla by žádost ta oprávněna v případě, že by bylo vyhověno předchozí prosbě žalobní O zrušení pozůstalostního řízení. V tomto
případě bylo by zajisté došlo k opětnému projednání pozůstalosti, a
mělo by právní. význam zjištění, že věci ty náležejí do této pozůsta
losti. Zamítnutím žaloby v onom směru zanikl však právní zájem žalobkyň na tomto zjištění, ježto podle §u 179 pat. o nesp. řízení nedojde ani k dědickým přihláškám ani k odevzdání pozůstalosti. Žalobkyně jako zákonné dědičky mohou žalovati přímo na plnění, t. j. na
vydání těchto věcí, po případě na uznání svého vlastnického práva
k věcem těm anebo jich poměrné části. Přijde tu na případné uznání,
~da dědická. dohoda z 18. prosince 1917 vztahuje se i na tyto věcí.

Ukolem pozustalostního soudu bude, nedohodnou-Ii se strany jinak, dle
§u 179 pat. mimo nutné ·úřední úkony jedině starost o zajištění a zaplacení z~konných poplatků, k tomu však není třeba rozsudku zjišťujícího,
zda veCl dodatně na jevo vyšlé náležejí do pozůstalosti, nýbrž postačí
pouhé oznámení tomuto soudu. Žalující strana neprokázala tudíž potře?ného právního zájmu na zjištění uvedených skutečností podle §u 228
c. r. s., a bylo z toho důvodu i tuto žalobu zamítnouti.
čís.

3173.

Clausula rebus sic stantibus, bylo-Ii před válkou umluveno peně
žité relutum za výměnek v nezměnitelné výši.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, Rv I 1178/23.)
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Písemnou úmluvou ze dne 17. července 1912 zavázali se žalovaní
že na místě výměnkových dávek platiti budou žalobkyni každoročně
stejnou a z a ž á d n Ý c h o k o I n o· stí n e z měn i tel n o u peněžní
častku 730 K splatnou ve čtvrtletních, ku předu jdoucích a dnem 1.. října
1912 počínajicích lhůtách. Žalobě, by žalovaní byli uznáni povinnými,
plahtJ žalobkyni zvýšenou náhradu za výměnkové dávky dle běžných
cen, ssutých dávek výměnkářských, pro rok 1923 2.500 Kč, bylo vyhov,eno S o u d Y VŠe c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s O ude m
z techto
. důvodu:
:rá~ni posouzení, jakého dostalo se věci u nižších soudů, jest úplně
spravne. Sm!ou~ou ze dne 17. července 1912 nastala obnova (§§ 1375
az 1377 obc. z,ak.) potud, že dřívější smlouva o výměnek, obsažená
v kupm smlouve ze dne 29. října 1908 co do předmětú totiž co do nat,:rálních ~ávek byla ~mě~ěn~ v peněžní relutum. Co bylo stranám podn~te;n k ~eto sJ?louve, zejmena, zda to bylo nepravidelné plněni naturallllch davek, jes! lhostejno. Smlouva o výměnek jest smlouvou svého
druhu" v zá,koně bliže neupravenou, a nutno ji posuzovati podle vše~becnych, zasad §,§ 859 a dalších obč. zák. Smlouvu tuto jako kaŽdOU
jlllO? dl~zno vykladati podle§§ 6 a 914 obč. zák. tak, aby výklad odpovldal umyslu stran a poctivému styku, při čemž i doba a hospodářské

poměry v době uzavření smlouvy nemohou zůstati bez povšimnuti.
Jak naturální dávky výměnkové, tak i peněžní částky, na mistě nich
smluvené, měly zajistiti výměnkářce slušnou výživu a to nejen v tom
roce, kdy smlouva byla uzavřena, nýbrž i pro budoucnost. Peněžní relutum bylo ujednáno v takové výši, by v podstatě bylo správnou náhražkou za naturální dávky a aby odpovídalo cenám za hospodářské
výrobky. Strany předpokládaly za tehdejších mírových a spořádaných
poměrů, že poměry ty se podstatně nezmění, a tento předpoklad vedl
je také k tomu, že do smlouvy pojaly doložku o nezměnitelnosti peněžních dávek. Tato doložka měla tedy jen vyjádřiti vůli stran, že výše
reluta, tehdy stanovená, má býti trvalou, ovšem za předpokladu, že
hospodářské poměry trvale a podstatně se nezmění a že hodnota výměnkářských dávek, bude-Ii vůbec kolísati, bude kolísati jen v mezích,
jaké v dobách předválečných byly obvyklými. To zajisté i nynější žalovaní dobře by chápali, kdyby 'naopak nějakou mimořádnou shodou
okolností byla nákupní cena peněz nápadně na př. 5krát až lOkrát
stoupla a kdyby v témže poměru ceny hospodářských plodin byly poklesly. Byla tudíž i tato smlouva uzavřena za předpokladu rebus sic
stantibus, kterážto zásada obyčejně jen mlčky se rozumí, aniž by se
do smlouvy pojala a kterouž možno vyvoditi z předpisů §§ 936, 1052
odstavec druhý a 1389 obč. zák. Správně uvedeno jest již v žalobě a
správně usuzovaly oba nižší soudy, že smluvní strany tehdy, roku 1912,
ani při největší bedlivosti a při nejbystřejši předvídavosti nemohly se
nádíti, že dojde k válce, jaké úžasné převraty válka do hospodářských
poměrů přivede a jaké stoupnuti cen všech životníCh potřeb, zejména
i zemědělských plodin za následek míti bude. O tom netřeba šířiti slov.
Kdyby to byly strany mohly předvídati, jistě by nebyly uzavřely
smlouvu toho obsahu, jakou uzavřely, a jisfě by výměnkářka nebyla
svolila k doložce o nezměnitelnosti peněžního reluta. O tom nemůže
býti pochybnosti.
čís.

3174.

žádostí o příděl uhlí od určitého prostředníka projevil žadatel úmysl,
koupiti uhlí od něho a, vstoupil-Ii pak prostředník do obchodu, přijal
nabídku žadatelovu, a došlo tim mezi nimi k platné kupní smlouvě.
Dáti dodané uhli k disposici byl žadatel povinen prostředníku nikoliv dopravnímu úřadu.
Pokud má prostředník nárok též na náklady sporu, jejž prosoudil
se svým dodavatelem.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, Rv I 1187/23.)
Žalovaná obec T. podala lL uhelného oddělení ministerstva veřej
ných prací žádost o příděl uhlí pro své obecní podniky, zejména vodárnu, a v přihlášce uvedla, by uhlí bylo dodáno prostřednictvím ža"
lobce a jím Íakturováno, čímž žalobce, jinak na věci neinteresovaný,
byl k dodávce přibrán jako prostředník. Dopisem ze.. dne 4. října 1920
oznámil stavební úřad města T. žalobci, že žalovaná obec má pro měsíc
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říjen 1920 pro vodárny přiděleno 90 tun hnědého uhlí z inspektorátu
v Karlových Varech jeho prostřednictvím a žádal ho, by se vynasnaŽIl
o řádné dodání celého kontingentu. Uhelná dovozní a vývozní společ
nost v Praie dopisem ze dne 5. října 1920 oznámila žalobci, že těch
90 tun uhlí (drobného) bylo žalované přiděleno z dolu »Ella" a že žalovaná nebyla při poslední dodávce s uhlím z dolu toho spokojena. Na
to žalobce dopisem ze dne 9. října 1920 požádal uhelnou společnost,
aby zařídila promptní vyexpedování tohoto přídělu, pokud možno v tří
dění hrubším. Důl Ella v měsíci říjnu 192.0 zaslal žalované obci 7 vagonů
uhlí, mimo jiné jeden vagon t. zv. »krupice« ve váze 21 tun a jeden
vagon uhlí »ořech" ve váze 11·3 tun, obec přijala pouze dva vagony,
které došly a byly odvezeny ve dnech 25. a 26. října 1920, ostatní odmítla, zejména i uvedené dva vagony krupice a ořechu, které byly pak
nádražním úřadem v dražbě prodány. Žalovaná obec odmítla placení
rozdilu tím vzniklého, pročež žalobce· je rovněž vůči své dodavatelce,
uhelné vývozní a dovozní společnosti, odmítl, načež tato podala naň
žalobu; žalobce dopisem ze dne 20. ledna 1921 a později soudně opověděl spor žalované obci, táž však odmítla do sporu vstoupiti. Rozsudkem ze dne 18. června 1921 byl žalobce odsouzen k zaplacení kupní
ceny obou vagonů, dráhou prodaných, 3446 Kč 68 h, dále účtu dráhy
s odmítnutím zásilky a dražby 2588 Kč 46 h, celkem 6035 Kč 14 h, dále
útrat 1312 Kča byl nucen zaplatiti své útraty 1766 ,Kč 44 h, takže zaplatil celkem 9113 Kč 58 h, jichž náhrady domáhal se na žalované obci.
() b a niž š í s o u d y uznaly dle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

Ditvody:
Udvolací soud posoudil včc správně po právní stránce. Obchod
s uhlím byl v době sporné koupě státem upraven, nikoli vyloučen, uhli
zůstalo nadále předmětem obchodu, stát staral se jedině o to, by dostalo se uhlí poměrně všem spotřebitelům, jinak však do obchodu nezasahoval. Žádostí o příděl uhlí a označením žalobce jako prostřednika
projevila žalovaná strana úmysl, koupiti uhlí, v žádosti uvedené, od žalobce, na státním úřadu bylo jedině, by toto množství uhlí přidělil žalobci pro žalovanou, což se stalo s použitim uhelné vývozni a dovozní
společnosti. Prostředníkú žalobcova druhu bylo třeba k obchodu s uhlim
i za státní úpravy, ježto uhli nemohlo býti dodáváno přímo spotřebite
lům z dolů. Neměl proto žalobce jako prostředník, státem uznaný, dúvodu obávati se trestniho stihání pro řetězový obchod. Pro žalovanou
stranu byl žalobce přímým pro datelem uhli, jež koupil od jmenované
uhelné společnosti, a byl proto oprávněn požadovati od žalované strany
jako kupitelky kupní cenu. Vstoupiv do obchodu jako prostředník přijal
tím žalobce nabídku učiněnou mu žalov.anou stranou, a tím došlo mezi
stranami k platné kupní smlouvě. Z tohoto právního poměru vyplývají
další dúsledky. Žalovaná strana věděla, že uhli koupila od žalobce,
jejž označila jako prostředníka, aniž záleží na tom, kdo byl uvedell
na nákladním listu jako odesílatel. Proto také poukázala žalovaná
strana kupní cenu za přijaté uhlí žalobci. Dovolací soud je dále vázán
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skutkov)rI11 zjištěním, že, žalované straně bylo skutečně dodáno uhlí,

a ne pouze hlína a kamení, a že uhli to bylo zasláno drahou odjinud.
Žalovaná strana měla se proto zachovati dle čl. 347 obch. zák., ježto
šlo na straně žalobcově o obchod (čl. 277 obch. zák.). žalovaná strana
skutečnč též zboži prohlédla a dala k disposici, nikoli však žalobci,
nýbrž dopravnímu úřadu, což ovšem neodpovidalo čl. 347 obch. zák.,
ježto tento úřad nebyl pro datelem uhli. Nez~leží ani na.tom, že. žal?vaná
strana neobdržela nákladního listu a že vratJla aVISO Jl dodane. Tlm ve
skutečnosti odňala žalobci možnost disposice s uhlím, tak že pozdější
dání k disposici nemělo účele. Přijetí uhlí nebylo potřebí, dostačí zjištěná skutečnost, že uhlí bylo žalované straně dodáno tím, že dáno
bylo pro ni na dráhu a jí vypraveno. Zjištěno .bylo dále, že ~~Iobce byl
o pozastavení uhli žalovanou stranou zpraven teprve 30. flJna 1920,
ač vagony došly a byly prohlédnuty žalovanou stranou již 25. a 27.
října. Zákon nerozeznává mezi osobami lysickými a právnickými, a neposkytuje těmto delší lhůty k pozastavení zboží dle čl. 347. Byla proto
i žalovaná obec povinna pozastaviti uhlí ihned. Uhlí nepodléhá sice
rychlé zkáze, přes to však vyžadovalo tehdy rychlél)o opatření pro nedostatek vagonů ,což patrno je z toho, že dražba nepřijatého uhlí byla
ihned nařízena· na krátkou dobu, čímž bylo žalobci zabráněno zařídlÍl
potřebné, by nedošlo k dražbě. Tvrzení dovolatelky, že žalobce obdržel
zprávu O pozastavení dřive, odporuje skutkovým zjištěnim. Tím, že
žalobce disponoval dalšími třemi vagony, odmítnutými žalovanou stranou, neschválil pozastavení sporných dvou vagonů. Právní poměr je
posuzovati ohledně každého vagonu zvláště, podobně jak je tomu u vagonů, jež žalovaná strana přijala jako plnění. žalovaná strana je tudíž
povinna zaplatiti žalobci v první řadě kupni cenu za oba vagony 3446 Kč
68 h. Mimo to je povinna nahraditi mu 2588 Kč 46 h, jež dle účtu dráhy
zůstaly neuhrazeny výtěžkem dražby. Obě tyto částky, jichž výše není
sporna, musil žalobce zapraviti uhelné dovozní a vývozní společnosti.
Pokud nejde o kupní cenu, jejíž zaplacenijest odůvodněno kupní smlouvou, zakládá se povinnost žalované strany v předpisech obč. zákona
o náhradě škody, ježto jde o škodu způsobenou žalovanou stranou žalobci protismluvnim jednáním, t. j. opozděným odmítnutím zásilky, již
pokládal žalobce proto právem za přijatou. Mimo to jsou zažalovány
útraty sporu, jejž provedl žalobce s uhelnou dovozní a vývozní společ
ností, a jichž výše není taktéž sporna. Žalovaná strana popřela všeobecně svou povinnost k náhradě těchto útrat, odůvodňujíc námitku tu
nedostatkem svého zavinění, po případě nedostatkem příčinné souvislosti mezi jejím zaviněním a škodou. Tuto výtku poráží dovolání
samo další výtkou, že žalobce měl spor ten vésti až do třetí stolice, čímž
uznává účelnost tohoto sporu. Mimo to je uvážiti, zda žalobce vzhledem k tomu, že žalovaná strana uhli pozdě pozastavila, neměl bez dalšího zaplatiti kupní cenu na něm požadovanou, a předejíti tím sporu,
jenž za uvedených okolností byl pro něho beznadějným, takže mohly
býti ušetřeny útraty, jichž domáhá se tímto sporem na žalované straně.
Na druhé straně je však uvážiti, že skutkový i právní stav je ny,ní vyjasněn teprv po provedení dvou sporů, kdežto tehdy nemohl žalobce
zjistiti, jak dalece jsou oditvodněny námitky vznesené žalovanou stra-
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nou proti povinnosti jeji zapraviti kupní cenu za uhli. žalobce upozornil žalovanou na nutnost sporu, nechce-li uznati kupní ceny, na
útraty s ním spojené, vyzval ji jak soukromě tak i soudně k přístupu
ke sporu, žalovaná strana nechala však všechna vyzvání bez povšimnutí, aniž zmocnila žalobce, by uznal žalobní nárok a kupní cenu zapravil. Za těchto okolností nezbylo ž'llobci jiného než pustiti se do
sporu a vyčkati rozhodnutí soudu. Bylo to na jeho straně příkazem opatrnosti, že dal dojíti na výrok soudní o povinnosti k zaplacení kupní ceny.
Nepodal-Ii žalobce opravných prostředkú do rozhodnutí procesniho soudu, nelze v tom shledati jeho zavinění, ježto nebyl k tomu po zákonu povinen, mimo to přednesl veškeré námitky, jež žalovaná strana uplatnila
proti němu, tak že soud i o nich rozhodl. útraty sporem tím vzniklé byly
tudiž zaviněny žalovanou stranou, jejíž povinnosti bylo v prvni řadě
uznati nárok žalobcúv na kupní cenu, nebo vstoupiti ve spor vedle nebo
IIlÍsto žalovaného, ježto ve sporu tom nešlo o nic jiného než o kupní.
cenu, jejíž oprávněnosti neuznávala. Nepříznivý výsledek sporu měl
pro žalobce za následek povinnost k náhradě útrat sporu, jenž byl ve .
skutečnosti vyvolán žalovanou stranou, tím je dána příčinná souvislost
mezi škodou vzniklou žalobci oním sporem, a odúvodněna povinnost
žalované strany k náhradě těchto útrat.
čís.

3175.

Dlužník není sice bezvýhradně zavázán, by v případě neshody mezi
zástavnim a nadzástavnim složil dluh na soudě, nemůže však
ntáleti s plněním tak dlouho, dOkud nebude docíleno souhlasu mezi
věřiteli. Tim, že dal svou hypotekárni pohledávku dále do zástavy, nepozbyl zástavní věřitel práva domáhati se na dlužníku, by složil splatnou pohledávku na soud, a učiniti ji podle smlouvy pro nedodržení
splátky celou sročnou.
věřitelem

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, Rv I 1443/23.)
žalobci prodali žalované dům. Nedoplatek kupní ceny byl zjištěn
na domě a ujednáno, že, bude-li žalovaná v prodlení s umluvenou splátkou dluhu, budou žalobci oprávněni požadovati celý nedoplatek najednou. Na hypotekární pohledávku žalobců bylo vloženo právo nadzástavní. Ježto žalovaná nezaplatila dne 1. července 1922 splátky včas,
domáhali se žalobci složení celého nedoplatku pro žalobce k soudu.
O b a niž š Í s o u d y žalobě vyhověly, O d vol a c í s o u d z těchto
d ů vod ů: Nesprávnost právního posouzení shledává odvolání v závěru prvého soudu, že žalovaná pohledávka stala se ku placení dospělou tím, že její první splátka, jejíž dospělost ustanovena byla na
den I. července 1922, nebyla do šesti neděl splacena. Tím, že na pohledávku žalobců bylo vloženo právo nadzástavní, byla prý smlouva
ze dne 13. února 1919 po rOzumu §u 455 obč. zák. pozměněna v ten
způsob, že věřitelé bez příkazu (souhlasu) nadzástavních věřitelů zaplacení žádati nesměli a že mohlo míti místo pouze uložení na soudě,
které však prý bylo pouze právem žalované, nikoli její povinnosti, ježto
§ 1425 obč. zák. zná jen dobrovolné složení na soudě a že také § 455

obč. zák. může býti vykládán jen v ten smysl, že uložení dluhu na soudě
jest pouze právem, nikoli povinností dlužnikovou: Tyto vývody jsou nesprávné. Dlužno přisvědčiti prvému soudu, jenž' vychází z názoru, že
nadzástavní právo, jež vzniklo ve prospěch osoby třetí, nemá a nemůže
míti pro majitele hypoteky v zápětí žádnou výhodu. Ustanovení §u 455
obč. zák. Jest jasné a vychází z něho dle výkladu gramatického i logického (§ 6 obč. zák.), že má na zřeteli pouze zájem nadzástavního
věřitele. Předpis ten stanoví, že, není-li tu souhlasu nadzástavního vě
řitele, hlavní dlužník není pouze oprávněn, nýbrž přímo povinen, dlužný
peníz na soudě složiti. Předpis §u 1425 obč. zák. vztahuje se na pří
pady jiné, v něm uvedené; avšak ani jeho by se žalovaná strana dovolávati nemohla, protože stanoví, že dlužník každého dalšiho ručení jest
pouze tenkráte prost, když složení na soudě se stalo, kdežto v případě
tomto se nestalo a tudí·Ž žalovaná k plnění s modifikací po rozumu
§u 455 obč. zák. nadále jest povinna. A poněvadž žalovaná strana
dne 1. července 1922 a ani do dalších šesti neděl své povinnosti, která
jí smlouvou ze dne 13. února 1919 byla uložena, nevyhověla, stalo se
zcela právem, když žalobci, použivší ustanovení smlouvy, celý dluh za
splatný prohlásili a nyní se domáhají jeho složení na soudě. Zdali žalující strana dosáhne tim, že zažalovaná částka byla pouze na soudě
složena, nějaké hmotné výhody čili nic, zde na váhu nepadá, o tom rozhodovati není zde na místě a jest pro otázku povinnosti strany žalované zcela bez významu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D d vod y:
Nejvyšši soud nesdílí sice názoru strany žalujíci a nižších stolic, že
v §u 455 obč. zák. stanoven jest bezvýhradný závazek dlužnika v pří
padech neshody mezi věřitelem zástavním a věřitelem nadzástavním
složiti ?Iuh na soudě a míní, že výraz »musi« obsahuje a vytýká jen pří
kaz praVlll opatrnoslt, kterou dlužník ve svém zájmu v těchto případech
~achovati má, nechce-Ii se vydávati v i1ebezpečí, že bude platiti ještě
Jednou věřiteli nadzástavnímu. Přes to však nelze přisvědčiti stanovisku
žalované strany, které z tohoto předpisu dovoditi hledí pro sebe přímo
právo, otáleti s plněním tak dlouho, pokud nebude docíleno souhlasu
mezi jejími věřiteli, neboť, i když by se v zásadě složení na soudě pokládati mohlo na oprávnění dlužníka po rozumu §u 1425 obč. zák. nelze zásadu tu připustiti do té míry, že by použití její musilo se jeviti 'bezprá~ím. Dlužník musí bý:i zajisté toho dbalým, by svému závazku vyhovel tak a v tom času, pk a kdy k tomu povinen jest ze zákona nebo
smlouvy, a nesouhlas věřitelů při pohledávce nadzástavol! stižené
nesmí mu sloužiti za záminku, by ve svém platebním průtahu setrval
může-Ii závazek svůj bez zadání svých práv splniti jiným v zákoně na~
značeným způsobem. V tomto případě zůstala žalovaná déle než 6 neděl v platebním prútahu co do prvé lhůty z nedoplatku kupní ceny, jež
byla splaÍl)ou 1. července 1922. Průtah takový opravňuje dle trhové
smlouvy ze dne 13. února 1919 věřitele, aby prohlásil celý zbytkový
kupní nedoplatek za propadlý a požadoval jeho zaplaceni. Důsledek
tento žalující strana z průtahu toho i vyvodila. Tím, "že žalující strana.
C
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pokud se týče Bedřich M. jakožto původ ni věřitel dal tuto svou pohledávku hypotekární dále do zástavy, nepozbyla zajisté 'svých věřitel
ských práv vůči dlužniku, její disposice nad pohledávkou byla právem
nadzástavním pouze obmezena a jen v té míře, pokud toho právo nadzástavní vyžaduje; Věřitel je tedy i bez souhlasu věřitele nadzástavního
nadále oprávněn naléhati na dlužníka, by plnil své platební závazky a
nesouhlas nadzástavnich věřitelů má jenom ten důsledek, že nemůže
žádati, by bylo placeno přímo jemu, nýbrž vzhledem na právo nadzástavní toliko, aby plněno bylo složením na soudě, jak § 455 obč. zák.
dlužníku na ruku dává. Dala-Ii tedy žalovaná, nedbajíc svého platebního
závazku, dojíti k platebnímu průtahu tím, že shora uvedené splátky,
když jí přímo věřiteli odvéstí nemohla, v době splatnosti na soua" nesložila, ač tak bez jakékoli práv ni újmy učiniti mohla a vzhledem na
svou platební povinnost i učiniti měla, stihaji ji právem důsledky, které
žalující strana dle ustanovení smlouvy z toho vyvodila tím, že prohlá- .
sila celý kupní nedoplatek za splatný a nelze žalovanou následků tohoto platebního průtahu sprostiti proto, že věřitelka k tomu neměla sou- .
hlasu věřitelů nadzástavních. Tento nedostatek nedává žalované právo,
by odpírala placení, když placení to uskutečniti může složením na soudě.
Míní-li ~alovaná, že složení na soudě nenáleží k jejímu smluvnímu závazku, Jest v neprávu, nebol' právem nadzástavním dostalo se jejímu
závazku nové úpravy v tom směru, že s ohledem na toto právo nadzástavni a se zřetelem na její právní bezpečnost plniti jest nyní složením
na soudě, ježto jedině tento způsob vyhovuje oběma těmto hlediskům
dotyčného dlužnického poměru. Žalobou touto žádá se arciť zaplacení
celého hypotekárního dluhu složením na soudě, avšak ani v té příčině
nehrozí žalované ~rávní újma, ježto její nárok na vydání listiny, způso
bllc k vymazu prava zástavniho a práv nadzástavních (§§ 1369, 469,
4~5 ob~. zák., §. 39 knih. zák.) zůstává jí zachován. Dle tohoto právn~ho n~~oru, n.em tedy pro spor rozhodno, zda pohledávky nadzástavl11ch ventelu JSou na léta nevypověditelné a zda nadzástavní věřitelé
svolení svého k splacení pohledávky své odpírají; nac1zástavní věřitelé
nejsou oprávněni poskytovati dlužníku jiné zejména výhodnějši platební
podmínky.
čís.
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o tom, zda pohledávka jest zabavitelnou, jest rozhodnouti při vyří
zení návrhu na povolení exekuce.
Zabavitelným jest nárok společenstva (zákon ze dne 9. dubna 1873
čis. 70 ř. zák.) na příplatky, jimiž jsou členové společenstva dle sta~
nov (dle zákona) v případě úpadku (likvidace) povinní třebaže" dosud
k úpadku (likvidaci) nedošlo.
'
Stížnost proti povoleni exekuce nelze ooírati o skutečnosti a dů
kazy, jimiž má býti prokázáno, že vymáhanf nárOk zanikl aneb alespoň
toho času není vykonatelným.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1(\23, R 11 432/23.)

s

o udp r v é s t o I i c e povolil proti výrobnímu a hospodářskému
společenstvu exekuci na příspěvky, jež členOVé společenstva budou po-

vinni do společenstva připláceti. Rek II ľ S 11 í s o II d zamítl exekuční
návrh. D ů vod y: Jak vysvitá ze spisu vyrovnávacího soudu, byla povinná strana ve vyrovnacím řízení a vyrovnání, jež uzavřela při stání dne
2. února 1923 se svými věřiteli, bylo potvrzeno usnesením ze dne 13.
dubna 1923, které nabylo právoplatnosti dne 18. července 1923. Dle
vyrovnání má býti vyrovnací kvota 30% zaplacena nejpozději do dvou
měsícá 'ode dne potvrzení vyrovnání. Poněvadž se vyrovnání stalo právoplatným teprve 18. Července 1923, uplynula lhůta dvouměsíční teprve
cine 13. záři 1923 a návrh na povoleni exekuce, podaný dne 23. srpna
1923, lTlusel býti zamítnut jako předčasný dle §u 7 ex, ř. Mimo to však
nebylo exekuci povoliti, poněvadž není vedena na pohledávky, v době
podání návrhu již existující, nýbrž na pohledávky budoucí, t. j. na pří
spěvky, které společník dle §u 76 zákona ze dne 9. dubna 1873 čÍs. 70
ř. zák. pouze v případě úpadku nebo likvidace společenstva má v budoucnu do společenstva připláceti. že případ takový nastal, strana vyC
máhající ani netvrdí.
Ne j v y Š š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu.
DLl vo cl y:
Dlužno především vytknouti, že soud, exekuci povolující, rozhoduje
o tom, zda jest pohledávka zabavitelnou a nelze proto souhlasiti s opač
ným názorem stěžovatelky, že řešení této otázky sluši vyhraditi sporu.
Jest přisvědčiti rekursnímu soudu v tom, že vyjmouc případy §u 299
ex. ř., zde v úvahu nepřicházející, musí pohledávka, na niž sahá vymáhající věřitel, již zde býti v době, kdy učiněn byl exekučni návrh, byť
i její výše· ještě nebyla známou, a že tedy pohledávky, jež v tu dobu
ještě neexistují, nýbrž teprve v budoucnu vzejdou, nejsou předmětem
exekučního zabavenÍ. Mylným jest však názor rekursního soudu, že
v tomto případě jde o pohledávky budoucí, toho času ještě neexistující.
Předmětem navrženého zabavení jest nárok povinného společenstva proti
. jeho členům na přispěvky, jež tito dle stanov pokud se týče dle zákona
(§§ 76 a 85 zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák.) připláceti jsou
povinni v případě likvidace neb úpadku družstva. Tento závazek béřou
členové družstva stejně jako každý jiný závazek vůči družstvu na se pří
slupem ke společenstevní smlouvě (stanovám), jenž se děje písemným
prohlášením podle §u 3 (2) uvedeného zákona a ·tímto úkonem vzejde
též nárok družstva proti jeho členům na ony další příspěvky, kterými
členové družstva s omezeným ručením podle §u 76 zákona o· společen
stvech kromě závodních svých podílů za závazky družstva ručí. J s o u cn o s t nároku, o který tu jde, počíná tedy u členů, kteří družstvo založili, zápisem společenstva do společenstevního rejstříku (§ 8 zákona
. o společenstvech), u členů, kteří teprve potom přistoupili, onim
písemným prohlášením, kterým se podrobili družstevni smlouvě. N ár o k sám jest ovšem p o dm í n ě n Ý úpadkem (likvidací) družstva,
v kterýchžto případech se teprve určuje jeho konkretní výše, a lze jej
vymáhati proti jednotlivým> členům žalobou, zdráhají-li se jej zaplatiti
dobrovolně. Dle toho nejedná se zde o nároky budouci, nýbrž o nároky
již tu jsoucí, ovšem pod m í n ě n é; leč i takové nároky, i nároky již
CivBn( tozhodol;ltl. V.
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existující a pOuze časově doložené jsou zabavitelné. Rekurentka má
i potud pravdu, že rekursní soud neprávem přihlížel k námitce povinné
strany, že byla ve vyrovnání, že řízení to skončilo tím, že vyrovnáni bylo
soudně potvrzeno, že byla dojednána 30% kvota splatná do dvou mě
sícú od potvrzení vyrovnání, že tato Ihltta v době podání návrhu na povolení exekuce ještě neuplynula a že vymáhající strana před uplynutím
tétu Ihúty novou exekucí vésti nemohla. Ustanovení §u 10 zákom o vyrovnávacím řízení tu ovšem v úvahu nepřichází, Ježto vyrovnání v dobĚ
podání návrhu na povolení exekuce bylo dle §u 55 tohoto zákona již
skoncováno, jest však souhlasiti s rekurentkou, že stížnost proti povolení exekuce může býti opírána jen o takové skutečnosti, jež byly známy
povolujícímu soudu v čase povolení cxekuce a že nelze ji opříti o skutečnosti a důkazy, jimiž má býti prokázáno, že vymáhaný nárok zanikl
nebo že alespoň toho času není vykonatelným. Právem vytýká rekurentka,
že to jsou novoty, z rekursního řízení vyloučené (posudek bývalého nejvyššího soudu k §u 520 bod 3 c. ř. s.), které rekursním soudem měly
zůstati nepovšinmuty a které dle zákona jsou vyhraženy zvláštní žalobě
(§§ 35 a 36 ex. ř.). Dle toho stěžuje si rekurentka do rozhodnutí rekursního soudu právem a bylo proto dovolacímu rekursu vyhověti a k jejímu
návrhu obnoviti usnesení prvého soudu, jímž vyhověno bylo jejímu
exekučnímu návrhu.
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Pouhé zmocnění poručníka k uzavřen~ smíru není
lením ve smyslu §u 233 obč. zák.

ještě

jeho schvá-

Žalobce, zbavený svéprávnosti pro pijanstvi, domáhal se na žalované dráze náhrady škody za ztrátu zavazadla. O b a niž š í s o u d y
žalobě vyhověly, o d vol a c í s a u d mimo jiné z těchto. d ů vad ll:
. Nelze přisvědčiti odvolateli, že prvá stolice posoudila věc nesprávně
po stránce právní, shledavši Iichau námitku žalované, že prý žalabní nárok zanikl smírem. Okresní SOud v J. jako soud opatrovnický dal ovšem
usnesením ze dne 30. května 1920 zmocnění žalobcovu opatravníkovi,
!ly tento. spor provedl a uzavřel za sporu se žalovanou smír na 7.500 Kč, .
avšak zmacnění toto zase odvolal usnesením ze dne 14. června 1922,
nevyhověv opatrovníkovu návrhu ze dne 13. června 1922, aby smír
v onom smyslu byl schválen a listina, a tam již vyhatovená, byla apatřena schvalovací doložkou. Pouhým zmocněním k uzavření smíru zajisté nebylo vyhavěno předpisu §§ 233 a 282 abč. zák. Vždyť základem
tohoto zmacnění měla teprve býti mezi žalovanou a žalabcavým apatrovníkem o uzavření smíru jednána. To Ovšem Se stalo a dašla také
již ku souhlasu žalované a opatrovníka, avšak tím přivOděn byl pouze .
stav, v §u. 865 obč. zák. vytčený, totiž ten, že žalovaná sice již nemohla
jednostranně od smíru odstoupiti, avšak platnost smíru na žalobcavě
straně zůstala nadále odvislou ad konečného schválení soudu apatrovnickéha. Když pak tento schválení odepřel, stalo se tím ujednání bezš í s a u d nevyhavěl davoláni.
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Není třeba by zabráni státem dle zákona o váleč?ý<;h úkonech, ze
dne 26. prosi~ce 1912, čís. 236 ř. zák. sta!o se ~onnalnu!l, ~s~ese~nn.
Trvá-Ii dosud zábor, nelze se domáhati odskodneho. za uZ1vant, za raných pozemků pořadem práva. Zákon ze dne 26. prosmce }912, cl~. 2!6
ř zák nebyl dosnd zrušen. Zákon ze dne 13. srpna 1918, CIS. 316 r. ~ •
přichází v úvahu tehdy nelze-Ii použiti zákona ze ~ne 26. pr<:smce
1912 čís. 236 ř. zák. O~ím zákonem měl b~ti tento zakon doplnen ve
prospěch osob, povinných k válečným úkon um.
(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, Rv II 649/23.)

předmětným.

Š

schválen~

U~~:~~~~~~t~á;;;ky

~a

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1923, Rv II 500/23.)
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Na pozemku čkat. 173, připsaném vlastnicky žalobcům, vystav~l~
b' I' c k státní správa počátkem světové války VOjenskou zalozUl
yva a ... :" pak !,oužívala a používá až padnes československá vonemocUlcl, JIZ
.
I t'·
ku na čsl
·enská
správa. Proti žalobě, jíž domáhali se v as UlCI pozem
.
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vojenské správě odškodného za UZIVal11 pozemku od 1. listopadu 1918
až do konce roku 1921, namítl žalovaný erár nepřípustnost pořadu
práva. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamitnuv námitku uznal
dle žaloby. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek prvé stolice s před
cllOzim řizením a odmítl žalobu. D ů vod y: Že zažalované odškodné
nepatří na pořad práva, byl-li sporný pozemek zabrán na základě zákona čís. 236/1912 ř. zák. uznává i soud procesni, míní však, že k takovému zabrání podle cit. zákona jest třeba formálniho usneseni státního orgánu a takového usnesení tu není. K tomu právnímu názoru nelze přisvědčiti, neboť ani jedno ustanoveni cit. zákona nepředpisuje, že
zabrání státní správou musí se státi formálním usnesením. Naopak
z §u 27 poslední odstavec cit. zákona plyne, že zabrání se může dokonce státi v připadě nutnosti přimo oproti osobě, k válečným úkonům
povinné, za vyloučení všech státních a obecních úřadú. Povinný obdrží
pouze písemné potvrzení, že mu byl ten který předmět zabrán, a i to
jen tenkráte, nebyla-li mu odměna ihned hotově vyplacena. Ostatně
jest přípisem zemské politické správy ze dne 17. září 1920 potvrzeno,
že sporný pozemek byl svého času k válečným úkonům zabrán. žalobci
tvrdí nyní, že s nimi vyjednávala stará i nynější vojenská správa li pře
nechání pozemku, než vyjednávání to nemá významu, ježto při tom nedošlo k pevné úmluvě, ani ohledně odškodného, ani ohledně prodeje
pozemku. Sporný pozemek byl tedy býv. rak. státní správou jednostranným administrativním opatřením zabrán a to, jak plyne z protokolu ze
dne 12. června 1918, výslovně k zřízení válečné nemocnice. Tento veřejnoptávní důvod nebyl napotom pozměněn; i čsl. správa vojenská nezaložila v roce 1918 onoho užívání sporného pozemku na jiném právním poměru, nýbrž pokračovala jednoduše dále 'oj užívání tohoto pozemku, a to na základě původního veřejnoprávního důvodu; že byl
tento důvod stranami souhlasně změněn nebo zrušen, žalobci ani netvrdili, tim méně dokázali. Trvá-li však dosud původní nabývací důvod,
mohou žalobci jen cestou správní domáhati se likvidace tohoto důvodu
a zapravení odškodného (§ 33 cit. zák.). Zájmy osob, k válečným úkonům povinných, byly nad to chráněny i zákonem ze dne 13. srpna 1918
čís. 316 ř. zák. § 1 tohoto zákona stanoví, že státní správa musí poskytovati náhradu za užívání pozemků i tenkráte, nemá-li oprávněný již podle zákona čís. 236/12 ř. zák. nároku na odškodné. Účelem tohoto zákona jest, aby každý, kdo musil přispívati na válečné účely, byl také
odškodněn. Zákonem tím měl býti zákon čís. 236/12 ř. zák. ve prospěch
osob k válečným úkonům povinných doplněn; nebylo-li totiž ve smyslu
posléz jmenovaného zákona řádně postupováno, nebo nebylo-li zabráno z důvodů v tomto zákoně vytčených, a nelze-li proto odškodniti
oprávněného podle tohoto zákona, přináleží mu odškodné dle zákona
čís. 316/1918 ovšem, sloužil-li zabraný předmět přímo nebo nepřímo
válečným úkolům. Ježto dle §u 2 cit. zák. jest i v tomto případě pořad
práva vyloučen, nelze žalob ní nárok ani s tohoto stanoviska uplatňo
vati pořadem práva. Že zákon o válečných úkonech účinkoval až do
konce roku 1921, vyplývá z vládního nařízení ze dne 6. června 1919
čís. 298 ve znění vlád. nař. ze dne 10. června 1919 čís. 303 sb. z. a n.;
tam se bez veškerého obmezení stanoví, že opatření na základě naří-

zení min. zem. obrany ze dne 25. července 1914~ís. 170 ř. zák. zůstá
vají v platnosti; též § 2 vlád. nař. ze dne 18. února 1921 čís. 66 sb. z.
a n. stanoví, že opatření na podkladě zákona o válečných úkonech Z[Istávají ua přechodnou dobu až do odvolání v platnosti; že čsl. vojenská
správa užívání sporného pozemku již odvolala, žalobci ani netvrdí. Dle
§u 3 cit. nařízení posuzují se právní poměry, vznikající opatřením v §u 2
uvedeným, i nadále podle zákona čís. 236/12, dle něhož pořad práva
jest vyloučen ..
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Uúvody:

Po stránce formální jest uvésti, že odvolací soud rozhodl o námitce
nepřípustnosti pořadu práva formou zákonem předepsanou, totiž usnesením, nicméně podali stěžovatelé původně proti němu opravný ,prostře
dek obsahem i formou dovolání, tedy opravný prostředek, který se co
do svého způsobu formě soudního rozhodnutí nepřimykal. Že stěžo
vatelé nevolili tento způsob opravného prostředku úmyslně, nýbrž že
se tak stalo z pouhého nedopatření, plyne jednak z obsahu dovolacího
spisu, jenž se obrací proti >>rozsudku« odvolacího soudu, ačkoliv roz-

hodnuto bylo usnesením; jednak z jejich návrhn na opravu opravného
prostředku na »dovolací stížnost«, kterýžto návrh došel soudu ještě
. v rekursní lhůtě 14denní (§ 521 c. ř. s.). Bylo proto podaný opravný
prostředek po rozumu §u 84 odstavec druhý c. ř. s. ve znění novely
o úlevách soudům a ve smyslu plen. rozh. nejv. soudu ze dne 28. listopadu 1921 čís. pres. 1210/21 pokládatí za opravný prostředek pří
pustný a podrobiti jej věcné úvaze. Ve věci samé není stížnost odůvod
něna; vývody její nejsou s to, by vyvrátily správné dúvody napadeného
usnesení. jež odpovídají úplně stavu věci. Bezpodstatnou Jest výtka stě
žovatelů, že spisy býv. c. k. místodržitelství neposkytuji ani té nejmenší
opory pro správnost přípisu zemské ,politické správy ze dne 17. září
1920, že sporný pozemek byl svého času zabrán k válečným účelům.
K tomu dlužno jen připomenouti, že ani se stěžovatelem ani s ostainími
majiteli pozemků nebylo jednáno pře d započetím stavby provisorní
infekční vojenské nemocnice na oněch pozemcích, což plyne z výměru
býv. c. k. mor. místodržitelství ze dne 23. listopadu 1914, kterým bylo
majiteWm pozemků a ostatním zájemníkům prostě oznámeno, že se na
vyšší rozkaz z ř i z u j e na jejich pozemcích dotyčná nemocnice. S touto
skutečnosti v souladu jest úřední záznam ze dne 2L října 1914 ve spisech magistrátu města 8., dle něhož správa městských nemovitosti při
obchůzce zjistila, že obecní parcely byly použity k stavbě erárních nemocnic, že na některých stojí již zděné baráky, které jsou již bezmála
dohotoveny, že dle sdělení dělníků bylo se stavbami započato již před
více než 14 dny a že se hospodářskému úřadu nedostalo dosnd vyrozumění o přenechání oněch parcel eráru a nebylo mu známo, zda bylo
vyjednáváno o náhradě škody s pachtýřkou. Na to bylo městskému stavebnímu úřadu uloženo, by sdělil hospodářskému úřadu, kým bylo
shora uvedenými obecními parcelami di sponová nOt doslovně »von wem
die innbezeichneten stadt. Grundparzellen zum Barakenbau in Anspruch
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genommen wurden um! ob der ..... Pachterin cine SchadloshaItung ;I
zugesprochen \Vurde.« Ani při komisionelním jednání ze dne 17. listopadu 1914, jež na to následovalo a mělo ráz stavební komise ani 00zději nedošlo k ujednání mezi stranamí, jež by mělo ráz soukromoprávní
dohody ohledně pře v zet í pozemků c. k. státní správou. Ohledně
výše odškodného přišla arciť k místu dohoda mezi pachtýřkou oněch
pozemků a c. k. státní správou, čímž však veřejnoprávní ráz zabrání
oněch pozemkll odčiněn nebyl. Dovolací soud neshledává proto ve spisech rozporu s prohlášením zem. politické správy v B. ze dne 17. září
.1920, že pozemky, na kterých jsou postaveny baráky záložní nemocnice, byly zem. politickou správou zabrány na základě zákona o válečných úkonech. Tomu nebrání okolnosti, jež onomu faktickému za?rání pozemkŮ. tepl:ve násled~valy, zejmén~ okolnos~,. že erár v pozdějslch let,:ch vYJedna~al s maJitelI pozemku o prol1aJem sporného pozemku, ze poh,rozll Jim vyvlastněním atd. Stěžovatelé poukazují ostatné
sami k, tomu, .::-e protokol o komisionelním řízení dne 17. listopadu 1914'
neobsa"uje mceho o tom, j a kým p r á v e m zamýšlela c. k. státní.
správa, dotyčných pozemků k vystavění nemocnice použiti, z čehož
plyne'"ze do té, d?by ~ůbec s majiteli pozemků nebylo jed n á n o, 'že
SI tudlz C. k. st atm sprava cestou »dobrovolné dohody« s nimi, tedy cestou:a mlru obvyklou (§ 1 zák. o vál. úk. ze dne 26. prosince 1912 čís.
236 r. zák.) pozemků těch ou nich nezaopatřila. Opakem »dobrovolné
d?hody;< jest pak skutečné zabrání pozemků, jež mohlo míti a mělo svůj.
zakonny p.odklad tolIko v zákoně o válečných úkonech, zejména v jeho
usta?ovemcl; ~§ 19 a 27. Okolnost, že majitelé pozemků při komisionelnllll Jednam dne 17. hstopadu 1914 ničeho nenamítali proti tomu, že
má býti j~jich pozemků po~žito k stavbě nemocnice, nenahražuje niKter,~k one, cest}: »dobrovolne dohody« a to proto, že se jednalo již jen
o pnpad?ych n~mlt~ach prolI stavbě po stránce technické a policejně
Llir:,votnl, mkohv vsak o pře v zet í pozemků dříve již bez vědomí
tn,ajltelu z~brantch., Stěžovatelé poukazují také k tomu, že erár, když,
neco ,na zaklade zakona o válečných úkonech zabral, byl povinen to
aspon ~:čltě vysloviti a ':Ivésti zákonná ustanovení, na základě jejichž
se to d~Je. K tomu jestpnpomenouti, že bylo spíše povinností majitelů
po~emku, by. se sami obrátili s dotazem na zástupce eráru, měli-li v tom
Smeru tenkrate pochybnost, a vyžádali si případně formální usnesenÍ.
KOl;ečně ne!ze ani souhlasiti s vývody stěžovatelů, pokud napadají
spravnost naZOru odvolacího soudu, že lze vzíti v úvahu zákon ze dne
13. ~rpna, 191~ čís. 316 ř..zák. v tom případě, když nelze použiti zákona
o vaJečnych ukonech. NeJdeť o pouhé »poválečné« užívání věcí totiž
takové, jež vzniklo teprve po skončené válce nýbrž o užívání kt~ré započalo ,na, zač,átku vá!ky" trvalo po dobu celé války a trvá i p~ převratu
neztencene dale. Spravne poukazuje druhá stolice k tomu, že zákonem
z~ dne 13. s;pna 19:8 čís. 316 ř; zák. měl býti zákon ze dne 26. proS!f,cr 1912 ČIS. 236 r. ,zak: doplnen ve prospěch osob k válečným úkonum povlnnych. Mylnym Jest naproti tomu náhled stěžovatelů že vše~hny zák??y, týkající, se války a služeb válečných, byly čs. zákony zrusen\ ~tacI v tom smeru poukázati všeobecně na zákon ze dne 28. října
1918 C1S. II sb. z. a n., kterym byly zachovány v platnosti v říši rak ou-

~ké

platné zákony, zvlášt~ jak na § 1 vl. nařízení ze dne 5. června 1919
C1S. 298 sb. z. a n., ktery ustanovoval, že,~ávazek k válečným úkonům
I??dle z~kona ze d~~ 2~. prosmce 1912 CIS. 236 ř. zák. počíná dnem
~~mnoslI tohoto nanze~l, a na § 2 vl. nařízení ze dne 10. června 1919
C1S. 303 sb. z. a n., ktery vyslovoval, že pozbývá sice moci nařízení býv.
c. k. mm. zem. obrany ze dne 25. července 1914 čís. 170 ř. zák. že však
veš.ke,rá opatření na základě tohoto nařízení zůstávají v plalt;osti. Ve
steJnem smyslu vyzněl také § 2 vl. nařízení ze dne 18. února 1921 čís.
66 sb. ~. a n. a ustanovil § 3 t. nař., že právní poměry, vzniklé z opatření
uvedenych v §u 2 zákona čís. 236/12, posuzují se podle to hot o zákon~ a že lhůta v ,§~ 33 tDhoto zákona označená počíná se u těchto opatrem ?nem skutecneho Jejich o d vol á n Í. O tom, že vojenská správa
sporneho pozemku dosud užívá, není sporu mezi stranami· ustanovení
náhrady škody za toto užívání jest dle §u 33 zákona ze cÍne 26. prosin~: 1912 čis . 236 ř. zák. jako zálditost práva veřejného vyhraženo
zvlastnllll, komlslm, sestavent~l1 úřady správními a byla proto druhou
stohcl pravem vyslovena nepnpustnost pořadu práva.
Čís.

3179.

Nájemné lze umluviti též jako »nájemné v místě obvyklé«, Smlouva
v níž bylo nájemné takto stanoveno, jest hotovou smlouvou nájemn~ ni~
koliv pouze smlouvou předběžnou.
(J.tozh. ze dne 14. listopadu 1923, Rv II 675/23.)
žalovaný prodal žalobci dům a vymínil si v něm bezplatné používání kancelářských místností až do konce roku 1921 a pro případ, že
by Se žalovaný nemohl ani po uplynutí této doby nastěhovati do vlastního domu, bylo umluveno další používání kancelářských místností žalovaným za nájemné v místě obvyklé. Ježto se žalovaný nemohl do vlastního domu nastěhovati, zůstal i po 1. rédnu 1922 v domě žalobcově~ Žalobu O vyklizení, zadanou v roce 1923, o ba niž š í s o u d y zamítly,
o u vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolatel spatřuje nesprávné
právní posouzení věci v tom, že prvý soud považoval nájemní smlouvu
za uzavřenou, ačkoliv výše náj emného číselně umluvena nebyla, nýbrž
pouze bylo stanoveno, že žalovaný bude platiti činži v místě obvyklou.
Odvolatel jest toho názoru, že tímto stanovením není vyhověno požadavku §u 1090 obč. zák., že nájemní činže musí býti určitá. Tohoto názoru nelze však sdíleti, neboť v místě obvyklou činži lze zjistiti a proto
není výše činže neurčitou. Poukazuje-li odvolání na to, ž~ není nikoho,
kdo by nájemné určil, dlužno připomenouti, že, nedohodnou-li se strany
o výši obvyklé činže, dojde patrně ke sporu na žalobu té neb oné strany
a že v tomto případě bude výše obvyklého nájemného zjištěna znalci.
Dále připomíná odvolatel, že slyšení svědci udali, že bylo o tom mluveno, že, kdyby žalobce musel žalované místnosti ponechati za obvyklé
nájemné, by se výše jeho dojednala a že proto nelze mluviti o určitém
nájemném. I tento názor jest mylný, neboť, i když umluveno bylo, že
se má platiti obvyklá činže, je třeba dohodnutí O toill, mnoho-li tato činí
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nebo v případě sporu ustanovení znalcem, jak shora uvedeno bylo. Neprávem uplatňuje odvolání, že v tomto příapdě jde o předchozí smlouvu;
neboť nic tomu nenasvědčuje, že strany měly v úmyslu. teprve později
nájemní smlouvu uzavříti, naopak jedná se o hotovou nájemni smlouvu,
podmíněnou tím, že žalovaná 1. ledna 1922 se nebude moci do svého
domu stěhovati. Ta okolnost, že doba nájmu nebyla umluvena, na této
povaze smlouvy ničeho nemění, ježto z §u 1116 obč. zák. plyne, že doba
nájmu předem umluvena býti nemusí.
NejvyŠši soud

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vod y:

Nesprávné posouzení právní spatřuje dovolatel v tom, že odvolací
íOzsudek považuje smluveni nájemného v místě obvyklého za smluvení
určitého nájemného, odpovídajícího ustanovení §u 1090, pokud se týče'
§u 1056 obč. zák. Dovolateli však nelze přisvědčiti. Podle §u 1094 obč.
zák., jakmile se smlouvající strany usnesou o tom, co v nájmu nebo
pachtu je podstatného, totiž: o věc a o cenu, jest smlouva celá a hotová,
a užívání věci pokládá se za koupené. Z toho plyne, že pro nájemni
smlouvu platí vedle zvláštních o ní daných předpisů doplňujícím způ
sobem všeobecná pravidla o úplatných smlouvách a obdobně také pravidla o kupu. Sluší tedy dle §u 7, 1090 a 1054 obč. zák. uznati, že je
slovum »za určitou cenu k užívání dá« z ustanovení §u 1092 obč. zák.
rozuměti tak, že nájemné jest určeno dostatečně, když je podle daných
okolností určitelno. Bylo-Ii, jak odvolací soud zjistil, smluvně ustanoveno. že žalovaná bude platiti činži v místě obvyklou, a že se výše takové v místě obvyklé činže dá vyšetřiti, nelze považovati výši činže za
nemčitou, nýbrž za určitou, protože podle daného stavu je určitel112.
Dnvolací soud sdílí po této stránce správné, věci i zákonu vyhovující
důvody odvolacího rozsudku, na které dovolatele v dalším odkazuje.
Sdílí tyto důvody také ve příčině právního závěru napadeného rozsudku,
že spornou smlouvu nelze považovati za předběžnou úmluvu dle §u 936
obč. zák. Už také ze shora citovaného předpisu §u 1094 obč. zák. vyplývá. že když se strany dohodly »0 věc a o cenu, jest smlouva celá a
hotová,« neboť se tím dohodly o tom, »co je v nájmu nebo pachtu podstatného.« Proto nejde o předběžnou smlouvu, která jest dle §u 936
obč. zák. úmluvou, že strany chtějí teprv v budoucností nějakou smlouvu
uzavříti, ovšem i tu dlužno při svědčiti odvolacímu rozsudku, že Llokoc
nalá smlouva nájemní stran byla podmíněna tím, že žalovaná záložna
1. ledna 1922 nebude se moci stěhovati do svého domu. Typickému
školskému případu předběžné úmluvy, za jaký dovolatel prohlašuje
spornou smlouvu, kdyby bylo lze přistoupiti na jeho vývody ohledně
neurčitosti smluvené činže, by chybělo, že by se domnělé smlouvě před
běžné nedostávalo základní náležitosti řečených smluv, totiž dohody
o podstatných kusech v budoucnosti zamýšlené a uzavřené býti majicí
smlouvy. Dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod není opodstatněn,
dovolání, které se ukázalo bezdůvodným, bylo úspěch upříti.

/

čís,

3180.

Do usnesení odvolacího soudu o pořádkové pokutě jest rekurs pří
pustným.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, R I 488/23.)

o d vol a c í s o u d uložil k návrhu procesního soudu prvé stolice
právnímu zástupci odvolatelovu pořádkovou pokutu dle §§ 86 a 220
c. ř. s. pro výroky odvolání, jimiž napadl soud prvé stolice. N e j v y Š š i
s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:
Ačkoliv § 519 c. ř. s. neuvádí usnesení o pořádkových pokutách
mezi těmi usneseními odvolacího soudu, proti nimž lze rekurs podati.
dlužno přece podaný rekurs pokládati za přípustný podle §u 514 c. ř.
s., neboť napadené usnesení nebylo vydáno v odvolacím řízení, jaké
. má § 519 c. ř. s. na mysli a v němž se rozhoduje o sporných nárocích
a návrzích stran, nýbrž u výkonu soud ni moci disciplinární, majíc za
účel chrániti vážnost- soudu a soudního jednání. Rekurs jest však neodůvodněný, neboť stěžovatel kritisoval v odvolacím Spisu rozhodnutí
prvého soudu způsobem, tento soud ponižujícím, a porušil urážlivými
výpady proti senátu i jeho předsedovi hrubě úctu soudu povinnou. Uložení po řádkové pokuty vyhovuje předpisu §u 86 c. ř. s. a nezáleží na
tom, zda jednal odvolací soud z vlastního počinu čí na návrh prvního
soudu.

čís.

3181.

Za tím účelem, by sama si mohla opatřiti důkazy pro skutkové okolnosti, jež zamýšlí ve sporu přednésti, není strana oprávněna k návrhu,
by odpůrci bylo podle §u 82 c. ř, s. uloženo předložiti obchodní knihy.
Tohoto účele může dOlSíci jen návrhem podle §u 303 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, R I 951/23.)
Návrhu žalované, by žalobce předložil ve sporu obchodní knihy
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Žalobce nabídl v žalobě na několika místech důkaz obchodními knihami fírmy William f. o skutkových okolnostech, tam uvedených. Žalovaná strana byla tudíž podle §u 82 c. ř. s. oprávněna žádati. by tyto
knihy předložil k soudu, by mohla do nich nahlédnouti a výpisy z nich
si učiniti. Účelem tohoto zákonného ustanovení jest zřejmě, by odpůrcí
strany, která důkaz listinami, pokud se týče, jako zde, obchodními knihami, vede, bylo umožněno, nahlédnutím do nich se přesvědčiti, zdali
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a jJokud jsou skutečně důkazem o skutkových okolnostech, jež tato
strana chce jimi dokázati. žalobce neuvedl v žalobě - vyjma knihu
poclilů výslovně, kterými obchodními knihami firmy William F. dů
kaz nabízí, a zvláště neuvedl, že jej nabízi všemi obchodními knihamí
a doklady listinnými, k nim náležejícími. Nelze tedy toho času také ještě
míti spolehlivě za to, že při ústním přelíčení před procesní:ll soudem
prvé stolice užije všech obchodních knih a dokladů k důkazu. Když tudíž, vyzván byv podle §u 82 c. ř. .s. ku předložení knih, předložil knihu
podílil a 2 hlavní knihy, nelze tvrditi, že toho času vzhledem na obsah
žaloby nevyhověl náležitě své povinnosti podle §u 82 c. ř. s. a že by
měl v tomto období procesního řízení předložiti podle tohoto §u 82 také
ještě knihy a doklady, uvedené žalovanou stranou na třetí stránce návrhu, O nějž nyní jde, jemuž totiž rekurs ní soud nevyhověl. Žalovaná
strana musí tudíž vyčkati, zdali žalobce při ústním přelíčení v první stolici povede důkaz také knihami a doklady, jichž toho času k soudu nepředložil, a potom bude oprávněna žádati, by jí podle platných zákonných předpisů byly předloženy k nahlédnuti. Jak již bylo připomenuto,
žalovaná strana v podání ani netvrdila, že žalobcova povinnost podle
§u 82 c. ř. s. vztahuje se na knihy a doklady, v tomto podání uvedené,
ona v tomto podání neuvedla, že těchto knih a dokladů potřebuje, aby
se přesvědčila, zdali a pokud jsou důkazem o skutkových okolnostech,
O nichž v žalobě dúkaz obchodními knihami jest nabídnut. Žalovaná firma podáním domáhá se podle jeho obsahu zřejmě předložení orchodních knih a dokladů, tam uvedených, za tím účelem, by mohla opatřiti
sobě důkazy pro skutkové okolnosti, jež ona sama zamýšlí ve sporu
přednésti; tohoto účelu však nemůže dosíci poclle §u 82 c. ř. s., nýbrž
musila by užíti ustanovení §u 303 c. ř. s. o vedení důkazu listinami, nacházejícími se v rukou odpůrcových a za tímto účelem by musila podle
§u 303 přednésti skutkové okolnosti, jež chce obchodními knihami a
doklady, o něž jde, dokázati. Těchto okolností neuvedla, pročež návrh
její je toho času nedúvodný a rekursní soud právem jej zamítl.
čÍS.

3182.

V úpadkovém řízení neplatí zákaz §u 349 c. ř. s. o výluce samostatného opravného prostředku.
Svědeckou výpověď nelze odepříti vzhledem k již zahájenému trestnímu řízení, nýbrž pouze, hrozí-li nebezpečí jeho zahájení.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 19123, R I 966/23.)
Úpa d k o v Ý k o 111 i s·a ř nevyhověl návrhu věřitelů a správce
úpadkové podstaty, by uloženo bylo úpadci odpověděti na otázku, kam
se dostalo 90.000 Kč ze 100.000 Kč, zaslaných úpadci firmou G. V. za
zakoupené kúže, které jí dodány nebyly. Rek u r sní s o u d návrhu
vyhověl.

N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu úpadce.
O li v o cl y:
Stěžovatel tvrdí především, že užiti jest ustanovení první věty §u 380
c. ř. s. a že tedy podle §u 321 čís. 1 c. ř. s. jest oprávněn, odepříti od-

pověd'
misaře

na otázku, o kterou jde, jakož i, že do usnesení úpadkového koo oprávněnosti jeho odepření této odpovědi není podle prvého
odstavce §u 349 c. ř. s. samostatného opravného prostředku. Tomuto
posléz uvedenému mínění o nepřípustnosti samostatného rekursu nelze
při svědčiti. Podle §u 172 konk. ř. ovšem užili zde jest druhého odstavce
§u 373 a první věty §u 380 c. ř. s. a v důsledku toho platí zde ustanovení §u 321 čís. I c. ř. s., podle něhož stěžovatel byl by oprávněn odepříti odpověd' na otázky, jež by měly proň vzápětí ne?ezpečí !restního
stiháni; avšak ustanovení prvního odstavce §u 349 c. r. s. o vyluce samostatného opravného prostředku do soudního usnesení nelze zde užiti.
Ustanovení toto předpokládá totiž, že vydáno bude později soudní rozhodnutí, podrobené samost.atnému oprav~ém~. pr~střed~u" kteréž ,~s~.~~
sení pozdější bude se zakladaÍl na SOUdllllí1 nzem, v nemz ono dnVejSl
usnesení bylo vydáno, a že tedy bude možno, s opravným prostředkem,
vzneseným do uvedeného právě pozdějšího rozhodnutí, spojiti opravný
prostředek proti usnesení dřívějšímu. V úpadkové věci stěžovatelově
však nelze očekávati takové pozdější soud ni rozhodnutí, které by umožnilo účastníkům, aby s opravným prostředkem proti němu spojili rekurs
do uSnesení konkursního komisaře ze dne 23. srpna 1923 o oprávně
nosti úpadce Viktora F-a, odepříti odpověď na otázku, o kterou jde.
Rekursní soud tedy právem rozhodl věcně o návrzích, obsažených v rekursech, do usnesení tohoto vznesených, a soudu Nejvyššímu náleží též,
by věcně rozhodlo dovolacím rekursu úpadcově. V této příčině pak platí,
iak bylo již nahoře uvedeno, ustanovení §u 321 čís. 1 c. ř. s. o oprávi,ění úpadcově, odepříti odpověď na otázky, při soudním výslechu je:llu
dané. Sluší tudíž rozhodnouti, zdali odpověď na otázku, kam se podelo
90.000 Kč z peněz, Viktoru F-ovi firmou G. V. poslaných, měla by proň
v zápětí trestního stíháni. Vzhledem na vlastní údaje úpadcovy, které
podle §u 323 c. ř. s. dlužno vzíti za základ rozhodnutí tohoto, nelze takové nebezpečí proň předpokládati. On totiž v trestním řízení při svém
výslechu jako obviněný tvrdil, že peněz vyzvednutých užil dílem pro
závod - patrně k výplatám pro závoc!ní personál, poněvadž uvedl, že
nemůže udati, komu z personálu je vyplatil, -- dílem k zaplacení svých
čestných dluhů; při svém výslechu v úpadkovém řízení 23. srpna 1923
pak uvedl, že penězi těmi byly zaplaceny pohledávky za Iirmou i za
ním. Náleží mu tedy, podrobně a určitě se vyjádřiti, mnoho-li, kdy, komu na kterou jeho pohledávku bylo z oněch peněz zaplaceno, a tu nelze nikterak uznati, že by mu hrozilo trestní stíhání, kdyby náležitě se
o tom vyjádřil to tím méně, poněvadž on sám ani neosvědčuje, ani neuvádí, v čelil by nebezpečí trestního stíhání z důvodu toh.oto vyjádření
mohlo záležeti, ač podle §u 323 c. ř. s. byl by k tomu povll1en. V d~vo
lacím rekursu připomíná v této příčině jen, že by domovní prohhdka
neb i zatčení nebylo vyloučeno; toto jeho tvrzení však nelze uznati
správným, když se vychází z jeho hořejších údajů, neboť podle nich on
sobě oněch peněz nepodržel, nýbrž obdrželi je věřitelé, pročež nelze logicky dospěti k závěru, že by mu hrozila don;ovní proh:ídka n.~bo zatčení, kdyby zodpověděl otázku, kam·ony pemze se podely, toÍlz k.o~u
a na kterou pohledávku která částka byla vyplacena. jeho tvrzem, ze
otázka, kam ony peníze se poděly, jest předmětem tre~tního vyšetřo
vání, Jest zde nedůležito jednak proto, poněvadž podmll1kou pro ode-
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podle §u 321 čís. 1 c. ř. s. není okolnost, že trestní ří
zení jest již v běhu, nýbrž nebezpečí zahájení řízení trestního, jednak
proto, poněvadž trestní vyšetřování vedeno jest proti Viktoru F-ovi, jest
podle trestních spisů vedeno pro podezření zločinu zpronevěry (podvodu), ale v tom, že, jak on tvrdí, nepodržel si peněz, o které jde, nýbrž
že je obdrželi věřitelé, nelze spatřovati ani zpronevěru, ani podvod, ani
žádný jiný trestný čin.
čís. 3183.
Zavedeni vyrovnacího řízení na jmění veřejné společnosti nevadí
tomu, by nebyla povolena exekuce na jmění veřejného společníka.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, R I 970/23.)

S o udp r v é s t o I i c e povo1i1zajišťovací exekuci proti Růženě
B-ové, veřejné společnici fy B., kterážto firma byla ve vyrovnáni. R e k u r sní s O U d zamitl exekuční návrh, maje za to, že povolení exekuce
brání předpisy §u 60 a 10 (1) vyr. ř.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
O Ú v o cl y:
Výtka stěžovatelky, že napadené usnesení nehoví zákonu, jest
správné. Ole §u 10 vyrovnávacího řádu nelze ovšem po zavedení řízení
pro pohledávku vůči dlužníku nabýti na věcech jemu náležejících soudcovského zástavního neb uspokojovacíhopráva. Leč dlužníkem, o jehož
jmění zavedeno bylo vyrovnávací řízení, v tomto případě není povinná
Růžena B-ová, nýbrž firma B., a nemění na věci ničeho, že povinná jest
veřejnou a. tedy osobně ručící společnicí této firmy (společnosti), neboť vyrovnávací řád neobsahuje ustanovení, že v případě zahájení vyrovnávacího řízení na jmění veřejné společnosti (komanditní společ
nosti nebo komanditní společnosti na akcie), jest u téhož soudu zavésti
z moci úřední zároveň i vyrovnávací řízení na soukromé jmění každého
osobně ručícího společníka, jak tomu bylo dle §u 199 starého úpadkového řádu při vyhlášení úpadku na jmění jmenovaných společnosti. Naopak jsou upraveny ve vyrovnávacím řádu zvlášť případy, kde zavedeno bylo řízení jen na jmění společnosti (§ 60) a případy, kde zavedeno bylo toliko na soukromé jmění osobně ručícího společníka (§ 61).
Rekursní soud dovolávaje se k odůvodnění svého mylného názoru
§u 69 (2) vyr. řádu, dle něhož právní účinky vyrovnání
jsou, pokud není ve vyrovnání nic jiného stanoveno, na prospěch každému osobně ručícímu společníku, přehlíží, že zcle nejde o právní účinky
vyrovnání, platně dojednaného a soudem potvrzeného, nýbrž o právní
účinky z a v e den í vy r o v n a c í hoř í z e n í, které tedy nelze posuzovati dle zákonného ustanovení k nim se nevztahujícího.
čís.

3184.

Při odhadu nemovitosti s průmyslovým podnikem nutno vyšetřiti
z pravidla odhadní cenu podle čistého výnosu. Odchylný způsob odhadu nutno zvlášť odůvodnití (§ 16, odstavec prvý odh. ř.). Lhostejno,
jakého rozsahu jest průmyslový podnik.

Odhadní řád neponechává účastnfkům na vůli, jak má se při soudním odhadu postupovati a která cena má se odhadem' zjistiti.
Odhad netrpí zmatečností, byli-Ii přibráni jiní než úředně zapsaní
znalci.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, R I 980/23.)
V řízení o odhadu průmyslového podniku, předsevzatém k žádosti
zemského inspektorátu pro dávky v Praze za účelem vyměření dávky
z přirůstku hodnoty zrušil rek u r sní s o u d usnesení prvého soudu
a přikázal mu, by dále po zákonu jednal.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Pokud usnesením rekursního soudu bylo zrušeno usnesení prvního
soudu pro neúplnost nálezu a posudku znaleckého, po případě též pro
neúplnost samého usnesení, nelze přiznati dovolacímu rekursu oprávnění. Z popisu odhadnutých nemovitostí a ze seznání znalců jakož
i přítomného při odhadu zástupce města P. je nepochybno, že jedná
se o odhad nemovitostí, s nimiž je spojen průmyslový podnik. Odhad
takových nemovitostí má se podle ustanovení §u 16, druhý odstavec
odh. ř. díti z pravidla podle čistého výnosu a od tohoto způsobu odhadu
mohou znalci dle §u 16 poslední odstavec odh" ř. ustoupiti toliko z podstatných důvodů, které však musí uvésti. Při odhadu, o který jde, nepoužili znalci postupu §u 16 odstavec druhý odh. ř., neodhadli nemovitosti podle čistého výnosu podniku, nýbrž dle prodejní ceny, avšak
dúvodll, které by toto odchýlení se od stanoveného pravidla opodstatňovaly, znalci neuvedli. Znalec z oboru strojnictví se v tomto směru
vůbec nevyjádřil a znalcem stavitelem uvedený důvod, že by cena dle
vi'nosu byla nepatrná, když tato cena ani nebyla zjištěna, právem rekursní soud za dostatečný neuznal. Rovněž první soud ve svém usnesení podstatných důvodů, proč místo podle čistého výnosu ustanovuje
cenu odhadnutých nemovitostí dle ceny prodejní, neuvedl (§ 30 odh. ř.).
V tom jest nález a posudek znalců jakož i usnesení prvního soudu neúplné a rekursní soud právem proto usnesení prvního soudu zrušil a nařídil nové Jednání a nové usnesení, v němž by buď úchylka od pravidelného odhadu byla odůvodněna nebo odhad byl proveden dle čistého
výnosu. Poukazuje-Ii stěžovatel na to, že žádná strana proti odhadu
dle prodejní ceny ničeho nenamítala, jest k tomu uvésti, že odhadní řád
neponechává stranám na vůli, jak se má při soudním odhadu postupovati
a která cena se má odhadem tím zjistiti. Za správné také nelze uznati
vývody stěžovatelovy, že prý jest u nemovitostí s průmyslovým podnikem zjistiti cenu kapitalisováním čistého výnosu jen tehdy, jde-li
o větší průmyslový podnik. Tento stěžovatelův náZOr nemá v odhadním
řádě nikde opory a §§ 16, 19 a 28 odh. ř., které jednají o odhadu nemoviwstí s průmyslovými podniky, rozdílu mezi menšími, prostředními a
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vělsími podniky nečinÍ. Dodati jest, že názor a posudek znalců, jak také
rekursní soud iiž naznačil, jest ještě v jiném směru neúplným, pokud se
týče nesprávným. Nebylo ani první,;, s?udem ani znalc~.k ~ tom~ př.ihli

\

ženo zdali odhadnuté budovy podleha]l domovm dam cmzovm (zakon
ze d~e 9. února 1882 čís. 17 ř. zák.). Stavení, jež této dani podléhají,
pokud netvoří součást pOd~liků v §u 16 odstavec druhý odh. ř. ,imenovaných, nutno každ.ým Zpus~?;m odhadnoutI podle ~~s~ano~em §u 16
odstavec třetí odh. ř., totIz prunzem kapltahsovaneho cmzovmho vynosu
a jejich pozemkové a stavební hodnoty (§ ~16 poslední~09s~avec odh. ř;
a výnos min. práv ze dne 23. dubna 1902 C1S. 4955 otIsteny v Manzove
vydaní ex. ř. u §u 16 odh. ř.). Stižnosti do napadeného usnesení, pokud
zrušuje usnesení prvního soudu pro neúplnost, opodstatnění se proto
přiznati nedalo. Stížnost je však oprávněna, pokud broji proti tomu, že
napadeným usnesením byl nález a posudek znalcú uznán netoliko neúplným, nýbrž také zmatečným. Tuto vadu shledal rekursní soud v tom,
že, ač prý jde o vel k Ý prúmyslový podnik, byly přibrány za znalce
o;oby, které nejsou zapsány v seznamu odhadců u vrchního zemského
soudu (§ 1 odstavec druhý odh. ř.) a že byl přibrán za odhadce budov
Václav H., který jest jen zednickým mistrem a nemá způsobilosti k provozování vysokých staveb ve smyslu zákona ze dne 26. prosince 1893,
čís. 193 ř. zák. Tuto zpitsobilost upírá však rekursní soud odhadci Vádavu H-ovi neprávem. Dle §u 2 odh. ř. nejde o jinou zpitsobilost než dle
§u 9 uvedeného zákona, tedy o způsobilost k některé ze živností v §u 1
[·"hož zákona uvedených, z nichž pro tento případ v úvahu přichází živnost buď stavitelská nebo zednického mistra. Zpúsobilost k živnosti
posléz uvedené rekursní soud Václavu. H-ovi sám přiznává) když O něm'
uvadí, že jest zednickým mistrem a ježto zednický mistr dle §u 3 cit.
zákona jest oprávněn ke všem pozemním a jim příbuzným stavbám,
vyjma stavby veliké a obtížné v tomto §u uvedené, k nimž ale budov)',
které byly odhadovány, zcela jistě nepatři, jest u Václava H-a dána'
způsobilost k odhadu dle §u 2 poslední odstavec odll. ř. a tedy i k odhadu, o který jde. Co se pak toho týče, že přibrani odhadci nejsou v seznamu odhadců u vrchního zemského soudu zapsáni, uelze proto odhad
a posudek těchto odhadců míti za zmatečný. Předevšim není ve spisech
dostatečného podkladu pro to, že by odhadovaný podnik byl velkým
nebo větším podnikem prlrmyslovým. Popis poduiku, cena budovy a
strojů, jakou znalci uvádějí, tomu nenasvědčují, výnos pak zjištěn nebyl.
Než, i kdyby šlo o velký průmyslový podnik, jest uvésti, žé odhadní
řád, třeba v §u 12 jako pravidlo ustanovuje, by za odhadce přibrány byly
osoby za stálé přísežné znalce soudem jmenované, přibrání jiných odhadců nevylučuje a vůbec hlavní váhu na (o klade, aby měli odhadci
pro ten odhad, o který jde, náležité znalosti (§ 12 a 13 poslední odstavec odh. ř.). Potřebných znalostí znalci z oboru strojnictví rekursní soud
neupírá a co se týče odhadce Václava H-a, upírá mu ji dle shora uvedeného neprávem. Dle toho nález a posudek odhadců zmatečným není.
V důsledku toho, že stížnost v tomto bodu shledána oprávněnou, odpadá
sice přibrání jiných zna!cú při novém odhadním jednání, avšak jinak
usnesení rekursního soudu, že se usnesení prvního soudu pro neúplnost
zrušuj", musilo ponecháno býti v platnosti.
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čís.

3185.

Potvrzen-li rozsudek prvého soudu v části 1.000 Kč nepřevyšující
a změněn-li v části do 100 Kč, jest dovolání i v té i v oné části nepří
pustno.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv I 495/23.)
Rozsudkem procesního soudu prvé stolice ze dne 6. června 1922
bylo žalobci z požadovaných 2.100 Kč přisouzeno pouze 795 Kč. O dvol a c.í s o u d vyhověl odvolání žalobce potud, že přiznal mu celkem
890 Kč, odvolání žalovaného pak nevyhověl.
Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolání žalovaného.
Důvody:

Dle předpisu §u 502 odstavec třetí c. ř. s. bylo dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu, pokud předmět sporu, o němž
soud odvolací rozhodl, 1.000 Kč nepřesahuje, v době podání dovolání
nepřípustno. Poněvadž odvolací soud rozsudek prvé stolice ohledně
795 Kč s příslušenstvím potvrdil, jde zde ohledně této částky o "srovnalá
rozhodnutí dvou stolic a bylo proto dovolání žalované ohledně 795 Kč
s příslušenstvím dle §u 502 odstavec třetí c. ř. s. jako nepřípustné odmítnouti. Ohledně 95 Kč s příslušenstvím, teprve soudem odvolacím žalobci přisouzených, ohledně nichž jde tedy o změnu rozsudku soudu
prvé stolice soudem odvolacím, jest dovolání nepřípustným z dúvodu
§u 502 odstavec druhý c. ř. s., neboť předmětem řízení dovolacího za
tohoto stavu věci byla by jenom otázka, zda žaloba také ohledně těchto
95 Kč jest odůvodněna čili nic. Dovolání ve věcech nepatrných jest
však dle §u 502 odstavec druhý c. ř. s. nepřípustným a v důsledcích
toho jeví se dovoláni žalované, týkající se 95 Kč s příslušenstvim, poněvadž jde o rozhodnutí ve věci nepatrné, nepřípustným. Že tomu tak,
vysvítá z toho, že proti rozsudku ve věcech nepatrných není mimo zma_
tečnost přípustno ani odvolání (§ 501 c. ř. s.). Mohl proto zákonodárce
při ustanovení §u 502 odstavec druhý c. ř. s. na mysli míti ty případy,
kdy původní nárok nad 100 Kč byl za sporu omezen pod nebo na 100 Kč,
nebo jako v tomto případě, kdy následkem změny rozsudku soudu prvé
stolice soudem odvolacím vyštípen byl z původního nároku, 100 Kč pře
sahujícího, nárok 100 Kč nedosahující a o něm bylo jinak rozhodnuto,
nežli o ostatní části původního nároku. Nepřípustné dovolání bylo proto,
pokud jde o věc hlavní, dle §u 507 c. ř. s., pokud jde o útraty dle §u 528
c. ř. s. odmítnouti, což se mělo státi dle §u 507 a 523 c. ř. s. již soudem
prvé stolice.
čís.

3186.

Třebas bylo umluveno splniště ve Vídni, jest platiti hypotekární dluh

převzatý na srážku kupní ceny za tuzemskou hypoteku, v Kč.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv I 659/23.)

'
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Notářski'i11 spisem ze dne 27. dubna 1909 poskytla žalovaná svému
manželi zápůjčku, jež byla knihovně zajištěna na jeho polovině domu
v Mariánských Lázních. Splništěm zápůjčky byla dle notářského spisu
Vídeň. Zavazenou polovinu domu koupil dne 19. října 1918 žalobce a
převzal onu pohledávku žalované na srážku kupní ceny. V roce 1921
byla povolena žalované na žalobcovu polovici domu vnucená dražba
ku vydobytí její pohledávky, načež žalobce nabídl žalované zaplacení
pohledávky v korunách rakouských a, když žalovaná odmítla, složil dluh
v rakouských korunách na soudě. Žalobu na zjištění, že nárok žalované
ze zápůjčky zanikl, o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d
vycházel z ustanovení §u 989 obč. zák., a odůvodnil svůj názor v podstatě t a k t o: Zápůjčka byla poskytnuta v bývalých rakousko-uherských korunách a žalobce nabyl při koupi domu peníze ve výši zápůjčky
v korunách rakousko-uherských. V těchto korunách nemůže nyní svůj
dluh splatiti a proto se dlužno poohlédnouti po penězích, jež se co do
hodnoty blíží býv. korunám rakousko-uherským. Ani koruna českoslo
venská, ani koruna rakouská nedosahují výše býv. koruny rakouskouherské, ježto však koruna československá se jí hodnotou vice blíží, jest
splatiti dluh v Kč.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o ů vod y:

\

Dovoláni sluši pří svědčiti v tom, že ustanovení §u 989 obč. zák. nelze
vykládati v tom smyslu, který mu dává odvolací soud, poněvadž jest
zjištěno, že splništěm pro zaplaceni pohledávky žalované bylo stanoveno notářským spisem ze dne 9. dubna 1909 bydliště žalované ve Vídni,
a mohly by tudíž se stanoviska §u 989 obč. zák. přijíti v úvahu jen takové druhy míncí, které jsou v oběhu ve státě splniště, po případě měna
tam platná. Avšak ani § 905 obč. zák., o který se dovolatel opírá, není
pro rozhodnutí tohoto sporu směrodatným. Tento § jen ustanovuje, že
co do míry, váhy a druhu peněz má se přihlížeti k splništi. Byť i tohoto
pravidla bylo používáno též na měnu, není tím ještě vysloveno, že měna,
ve které se má plníti peněžitý závazek, musí se řídití bezvýminečně a za
všech okolností plništěm; nutno spíše připustiti, že po případě podle
povahy věci může platiti i jiná měna, než měna splniště. Tak tomu jest
v oboru práva obchodního, pro něž platí ustanovení čl. 336 obch. zák.,
že v po c h Y b n o st ech mají býti míra, váha, ráz a druh mincí, čí
tání času a vzdálenosti, které platí v místě, kde jest splniti smlouvu,
pokládány za smluvené. Podle udání žaloby koupil žalobce dům "P.«
v Mar. Lázních, na jehož jedné polovici pohledávka žalované vázne,
kupní smlouvou ze dne 19. ledna 1918 a převzal na sr á ž k u k u p n í
cen y tuto pohledávku k placení a zúrokování. Tvoří tedy tato pohledávka ve skutečnosti část kupní ceny, za kterou žalobce dostal pří
slušnou hodnotu v nemovitosti, z čehož zároveň také plyne, že byl žalobce podle smlouvy povinen tuto část kupní ceny zaplatiti tak, aby
hodnotě nemovitosti odpovídala. Bylo by bezdůvodným obohacením žalobce na úkor žalované jako hypotekárn! věřitelky, kdyby žalobce, který
má dům v plné hodnotě tuzemské měny, a bere z něho užitky v téže

měně, chtěl se zbaviti svého dluhu zaplacením jeho ve měně téměř bezcenné. To by se příčilo právnímu citu a dobrým mravům. Z povahy věci
tedy plyne, že žalobce jest povinen bez ohledu na smluvené splniště
platiti ve měně tuzemské, poněvadž placeni v této měně odpovídá závazku, podle kterého pohledávku k placení převzal, a že tedy žalovaná
není povinna, přijati nabízené a složené koruny rakouské.
čís.

3187.

.•. Za řízení pozůstalostního může se každý dědic, jehož dědické právo
jest uznáno, domáhati určení, že určité věci náležejí do pozůstalosti,
třebas soupis inventáře nebyl ještě ukončen. Před odevzdáním pozůsta
losti nelze ještě žalovati o plnění.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv I 800/23.)
Angela F-ová, přihlásivší se ku dědictví po Oru S-ovi, domáhala se
na soudě zjištění, že celá řada věcí, k nimž si žalovaná osobuje právo
vlastnické, náleží do pozůstalosti po Oru S-ovi, a že k nim přísluší žalobkyni dědické právo jednou čtvrtinou. O b a niž š í s o u d y žalobu
zamítly, o d vb 1 a c í s o ud z těchto d ů vod ů: Podle obsahu žalob ní prosby jde tu o žalobu určovací dle §u 228 c. ř. s. a proto bylo
prvérnu soudu především zkoumati, zda má žalobkyně právní zájem na
tom, aby sporné poměry právní, jejichž zjištění se žalobou domáhá, byly
co nejdříve rozsudkem určeny. Prvý soud zodpověděl tuto otázku záporně a to právem. Jak zjištěno pozůstalostními soudy, nebyla pozůsta
lost po Oru S-ovi dosud projednána, zřizuje se o ní teprve inventář, protože se dědicové přihlásili k dědictví vesměs podmínečně. Přes to, že
již rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 26. července 1921 č. j. R I
894/21 bylo právoplatně rozhodnuto o tom, že má inventář v oné pozů
stalosti býti zřízen, nebyl tento inventář dosud ukončen a to hlavně
z toho důvodu, že se zůstavitelovy sestry Angela F-ová a Hermína M-ová
se zůstavitelovou vdovou Markétou S-ov ou nedohodly o tom, zda patří
majetkové hodnoty, v žalobě uvedené, do pozůstalosti čili nic. Kdežto
sestry zůstavitelovy trvají na tom, že ony hodnoty do pozůstalosti patří,
a navrhují, by do inventáře byly pojaty, hájí zůstavitelova vdova názor
opačný, ~sobujíc si výhradné právo k hodnotám, v žalobě uvedeným,
a navrhuJe, by pozůstalostní inventář nebyl sepsán před vyřízením tohoto sporu. O těchto protichůdných návrzích zákonných dědiců nebylo
dosud v řízení pozůstalostním rozhodnuto a jde nyní o to, zda je po
zákonu přípustno, by sporná otázka, v řízení pozůstalostním se vyskytnuvší, byla vyřešena ve sporu k určovací žalobě Angely F-ové. Soud
odvolací má za to, že nikoliv. Patent o nesporném řízení ze dne 9. srpna
1854 čís. 208 ř. zák. obsahuje přesné předpisy o postupu při zřizování
inventáře a stanoví v §u 97 jako účel jeho, že má obsahovati přesný a
úplný seznam veškerého jmění, v jehož držbě byl zůstavitel v době
smrti. V §u 104 je jasně předepsáno, jak se zachovati, tvrdí-li se, že
věci, v jejichž držení byl zůstavitel, patří někomu j"inému, anebo jsou-li
věci, zůstaviteli náležející, v rukou osob třetích. Již z těchto ustanovení
Civilnl rozhodnuti V.
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je zřejmo, že rozhodnutí o tom, co do ínventáře patří, jest úkolem řízení
nesporného a, poněvadž inventář obsahuje skutkový základ pro odevzdací listinu, plyne z toho dále, že dokud nebylo v řízení nesporném
právoplatně rozhodnuto o tom, zda nějaká majetková hodnota do inventáře patří, nedá se posouditi, která ze stran je tím, že nějaká věc bude
či nebude do inventáře pojata, ve svých právních nárocích dotčena
a má důvodnou příčinu, aby nároky své hájila v řízení sporném. To
platí též o žalobkyni v tomto sporu, která, nevyčkavši, až zřízení inventáře bude ukončeno, není s to, by prokázala, že má právní zájem na
tom, by o určovacím návrhu žaloby již n y n í bylo rozhodnuto. Jeť
jasno, že určovací žaloba Angely F-ové stala by se zbytečnou, jakmile
by v řízení nesporném bylo právoplatně rozhodnuto, že sporné hodnoty
majetkové budou do inventáře pojaty, ježto v takovém případě bylo věcí
Markéty S-ové, by žalobou vlastnickou se domáhala vyloučení týchž
hodnot z pozůstalosti Dra S-a. Poněvadž, jak dovozeno, žalobkyně
právního zájmu na rozhodnutí sporu ve smyslu §u 228 c. ř. s. nemá,
tento právní zájem je však nutným předpokladem žaloby určovací, byla
žalobní prosba již z tohoto důvodu právem jako bezdůvodná zamítnuta
a proto není třeba dále zkoumati, zda prvý soud věc v jiných směrech
po stránce právní správně či nesprávně posoudil. Jenom tolik bylo by
ješvtě d~ložiti, že Angela F-ová nároky, které na majetkové hodnoty;
v· zalobe uvedené pro svou osobu činí, nemohla by vůbec uplatňovati
žalobou určovací, nýbrž pouze žalobou o plnění a to jen ve přičině poměrné části, která by jí jako zákonný podíl dědický připadala (§ 823
obč. zák. l.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by o ní dále jednal a ji rozhodl.
Důvody:

Dovolání jest důvodné, pokud s hlediska §u 503 CIS. 4 C. ř. s. dovozuje, že neprávem byly žalobě upřeny podmínky, na které § 228 c. ř. s.
váže přípustnost žalob určovacích. Žalobou domáhá se Angela F-ová
jako zákonná dědička zemřelého Dra S-a určení, že podrobně vyjmenované majetkové hodnoty, které si žalovaná jako svůj majetek osobuje,
náležej'í do pozůstalosti a že žalobkyni náleží k nim právo dědické.
Odvolací soud pokládá tento žalob ní nárok za závislý na zápisu,spórných
hodnot do pozůstalostního inventáře a dochází k závěru, že žaloba jest
předčasná, poněvadž pozůstalostní soud soupisu inventáře ještě neukončil a nerozhodl, zda mají býti sporné hodnoty do něho pojaty. Bude-li prý v nesporném řízení právoplatně rozhodnuto, že sporné majetkové hodnoty mají býti do inventáře pojaty, stane se určovací žaloba
Angely F-ové zbytečnou a bude naopak věcí žalované Markéty S-ové,
by vlastnickou žalobou se domáhala vyloučení těchto věcí z pozůsta
losti. S tímto názorem nelze souhlasiti. Soupis inventáře jest dle §§ 2
čís. 5, 97, 98 a 104 nesp. říz. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. úkonem ryze formálním, který není s to, by předbíhal, třeba jen prozatimně,
rozhodnutí sporného soudce o sporných majetkových nárocích stran
a změnil něco na právních poměrech držby a vlastnictví. I kdyby sporné

majetkové h?d,notr byly pojaty do inventáře, mohlo by se tak státi jen
s poznamenamm ]lch spornosh (§ 104 nesp. pat.) a s výhradou práv
držebních a vlastnických, které Markétě S-ové k nim skutečně náležejí.
Ani práva žalované ani právní postavení žalobkyně k těmto hodnotám
nebyly by takovým proti vůli žalované a před provedením řádné rozepře
nařízeným zápisem do inventáře nijak změněny. Tak jako by byl tento
zápis bez významu pro posouzení přípustnosti a oprávněnosti žaloby
petitomí, ať by pozůstalost sama žalovala neb byla žalována, tak jest
bez významu i pro posuzování přípustnosti žaloby určovací. Zájem ža-·
lobkyně na určení byl vyvolán chováním se žalované zcela nezávisle
na nějakém rozhodnutí pozůstalostního soudu a proto jest na něm nezávislá i podaná žaloba. Nezávislým na něm bude i rozhodnutí sporného soudce, jemuž jedině náleží rozhodovati ve sporech o vlastnictví
(§§ 1, 2 čís. 7 nesp. pat.). Proto nemůže býti podaná žaloba pokládána
z důvodu odvolacím soudem uvedeného za' předčasnou. Prvý soud zamítl žalobní žádost, poněvadž prý lze žalovati o plnění a to jak žalovanou tak firmu W. a Richarda S-a jako dlužníky pozůstalosti. Pře
hlíží při tom, že pozůstalost nebyla ještě odevzdána, takže žalobkyně
jako dědička ještě vlastního samostatného práva. žalobního nemá
(§§ 797, 819 obč. zák.), jménem pozůstalosti však bez souhlasu žalované, jež jest zákonnou dědičkou polovice pozůstalosti a jíž pozůstalost
tímto dílem již i do správy byla odevzdána, žalovati nemůže, jak ostatně
sám prvý soud na jiném místě svých důvodů s poukazem na § 833 obč.
zák. správně uznává. Podotknutím, že by taková žaloba mohla býti podána opatrovníkem zřízeným za tím účelem, nepřispěl prvý soud nijak
ku řešení sporu, neboť zřízení takového opatrovníka proti vůli žalované
předpokládalo by opět dřívější rozřešení, zda náležejí sporné hodnoty
do pozůstalosti, a to by se musilo, jsouc závislo na provedení formálního
průvodního řízení, státi dle §u 2 čís. 7 nesp. říz. opět jen ve sporu.
Mylně poukazuje odvolaéí soud ohledně žalobního práva dědicova na
§ 823 obč. zák., tento předpis vztahuje se na případy, kdy pozůstalost
byla již odevzdána, a z téhož důvodu jest mylné i dovolávání se žalované
strany rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. května 1920, č. j. Rv II
65/20/1, neboť i tam šlo o pozůstalost již odevzdanou, kde žaloba petitorní možnou byla. Jelikož žalobkyně žaluje vlastním jménem a nikoliv
jménem pozůstalosti, jest lichým i další zamítací důvod prvního soudu,
že totiž žalobkyně, nevykázavši souhlasu většiny dědiců, jimž byla pozůstalost do společné správy odevzdána, není aktivně k žalobě legitimovaná. Tím jsou vyvráceny důvody, ze kterých nižší soudy žalobní
žádost zamítly, Dovolání dlužno přisvědčiti však i ve směru kladném,
totiž že jsou tu podmínky žaloby určovací dle §u 228 c. ř. s. Žalobkyně
jako přihlásivší se dědička, jejíž dědické právo bylo pozůstalostním
soudem tím, že jí byla pozůstalost jednou čtvrtinou ku správě a užívání
přenechána, již jako vykázané uznáno (§ 122 nesp. pat.), má zájem na
tom, aby bylo určeno, na které majetkové hodnoty se její dědické právo
vztahuje. Zájem její týká se objemu dědického práva a jest· proto
zájmem právním dle §u 228 c. ř. s. Žalobkyně má dále zájem na tom,
aby požadované určení se stalo co nejdříve, totiž ještě před skončením
pozůstalostního řízení a dokud jí nebude ještě pozůstalost odevzdána
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a tak umožněna žaloba na plnění, jednak poněvadž jíž nyní jí bylo udě
leno právo, čtvrtí nu pozůstalostí spravovatí, jednak poněvadž na zjíštění
skutečného stavu pozůstalosti závisí ručeni žalobkyně na dluhy pozů
stalostní, vyměření a placení dědické daně a pozůstalostních poplatků,
a konečně" hlavně i rozdělení pozůstalosti mezi dědice, které dle §u 830
obč. zák. a §§ 165 a 166 nesp. říz. již před odevzdáním pozllstalosti
může býti navrhováno a provedeno. Více se pro přípustnost žaloby určo
vací nevyžaduje. Jelikož oba nižší soudy zamítly žalobní žádost jako
nepřípustnou neprávem a o sporném nároku věcně vůbec nejednaly,
zůstalo řízení v obou stolicích neúplným dle §§ 503 čís. 2 a 496 čís. 3
c. ř. s. a byly oba rozsudky zrušeny a rozepře vrácena prvnímu soudu
.
k dalšímu jednání.
Čís.

3188.

Zavinil-Ii k plnění výměnku povinný, že nelze výměnek plniti natu-.
jest na něm, by platil relutum výměnkových dávek v penězích.
Lhostejno, že oprávněnému dostávalo se zdarma výživy odjinud.
I relutum za vyživovací dávky lze vyměřiti a přiřknouti do budoucna.
rálně,

(Rozll. ze dne 20. listopadu 1923, Rv I 923/23.)
Postupní smlouvou bylo nezletilé žalobkyni v nemovitosti žalovaného vyhraženo právo bytu a stravy u společného stolu. Ježto v rodině
žalovaného panovaly různice, jimiž mohla žalobkyně vzíti mravní úhonu,
byla umístěna v zemské ozdravovně v T. a domáhala se na žalovaném
placení rel ut a 10 Kč denně. O b a niž š í. s o u d y přiznaly žalobkyni
relutum denních 5 Kč ode dne jejího přijetí do ozdravovny až do dosažení 14. roku. O ů vod Y o d v ol a c í h o s o u d u: Shledává-Ii odvolatel prvý odvolací důvod ospravedlněný tím, že soud procesní, op6menuv zjistíti, zda a jakou škodu žalobkyně odchodem z domu žalovaného utrpěla, přivodil tím neúplnost řízení, poněvadž odsoudil žalovaného ku náhradě škody dle §u 1295 obč. zák., a takovýto nárok před
po~ládá" že oprávněný škodu utrpěl, přehlíží, že nárok žalobkyně jest
od~vodnen v ustanovení §u 920 obč. zák. ve znění III. novely (§ 112)
a ze tudíž žalovaný, který přivodil vlastní vinou neplnění naturálních
dávek, musí žalobkyni bez ohledu na to, že podle zprávy české zemské
komise pro péči o mládež v čechách obecní úřad města F. na náhradu
za ošetřováni žalobkyně jako příslušnice obce F. platí příspěvek 300 Kč
měsíčně, rovnající se ošetřovnému v ozdravovně české zemské -komise
cenu dávek těch, o které žalobkyně jeho vinou přípravena byla, ná~
h:adou za toto natur~lni plnění hraditi. Soudce procesní dospěl, oceniv
v~echny provede ne dukazy správně k tomu, že žalovaný svým počíná
mn; a chováním zavinil, že žalobkyně jeho domácnost opustila a opusÍlÍl musela, by mravní a tělesné újmy neutrpěla, a že jedině tedy žalovaný nese vinu na tom, že znemožněno bylo plnění onoho závazku, tak
jak smluvně jest stanoven.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.

Důvody:

Dovolací soud nesdílí náhledu odvolacího soudu, že žalovaný na zá§u 920 obč. zák. je povinen žalobkyni platiti jménem náhrady
skody na místě naturálních dávek výměnkových jich peněžní hodnotu,
neboť každý závazek k náhradě škody předpokládá škodu oprávněného,
která právě peněžitým plněním povinného má býti nahrazena (§§ 920
~ 1295 obč. zák.) a škody té žalobkyně neprokázala, naopak jest zjevno,
ze žalobkyni ničeho neušlo, neboť naturální dávky, které dle smlouvy
ze dne 25. října 1921 poskytovati jí měl žalovaný se svou manželkou,
totiž výživu jako výměnek, poskytuje jí nyní ozdravovna v T., takže
žalobkyně jiné škody netrpí, leč snad té, že platí ozdravovně úroky ze
svého kapitálu 1500 Kč, v sirotčí pokladně uloženého. Dovolací soud
nicméně zamítl dovolání žalovaného jako bezdůvodné. Předně dlužno
vyvrátiti tvrzení dovolání, že žalovaný nedal k tomu podnětu, by musí!
platiti místo naturálních výměnkových dávek jich relutum v penězích.
N~žšími soudy jest zjištěno, že žalovaný zavinil svým neslušným Ci10vaním v domácnosti) zejména svým chováním vůči své manželce, že žalobkyně byla nucena opustiti jeho domácnost, neměla-li vzítí úhonu
m,ravní, ~ že jí takto znemožnil svou vinou užívati výměnku jí vyhraze c
neho. Narok žalobkyně na plnění naturálních výměnkových dávek byl
takto vinou žalovaného pozměněn v nárok na plnění jich peněžní hodnoty (reluta), bez ohledu na to, zda žalobkyni následkem cizí liberality
se dostalo náhrady za výměnkové dávky,. jež žalovaný plniti měl poskytnutím úplné výživy a zaopatření v ozdravovně české zemské k~mise
pro péči o mládež. Tím jsou odůvodněny jak oprávnění žalobkyně
k této žalobě, tak i nárok její na plnění peněžité hodnoty dávek. Ocenění
denní výměnkové dávky prvním soudem na 5 Kč uznává i dovolací soud
přiměřeným. Námitka žalovaného, že by nemohl platiti relutum 5 Kč
denně, jest bezdůvodnou, neboť povinnost platební není zde závislou
na hospodářské mohoucnosti žalovaného, nýbrž jest stanovena smlouvou, v níž byl vyhražen výměnek. Neposoudil tedy odvolací soud případ
tento právnicky mylně (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Neúplnost řízení spatřuje
dovolání v tom, že nebylo zjištěno, jak dlouho bude nemožným pro dítě,
aby b}alo naturální výživu od žal?vané??, zejména, že nezjístil, že by
nemoznost ta trvala do 14. roku veku ddete. Dovolací soud neshledává
potřebí ,nějakého doplnění řízení v tomto směru, poněvadž se nedá pře
dem urCI!!, zda a kdy se žalovaný tou měrou polepší, by žalující dítě
bez ohrození své mravností mohlo opětně v jeho domácností bydleti a
stravu bráti. Bude věcí žalovaného, až se polepší, by, bude-li chtíti. se
zbaví ti své povinnosti, platiti relutum, prokázal žalobou oposiční že
není již ~ro ž~lobkyni u něho nebezpečí a že táž může bez újmy' své
mravnosÍl do Jeho domu k pobírání výměnku se navrátiti. Dokud se tak
nestalo, byl soud oprávněn, výměnkářské dávky, byť se i v penězích
platily, v.yměříti a přiřknoutí do budoucna dle §u 406 c. ř. s., neboť
i peněžité dávky, jež se poskytlljí v náhradu za byt a stravu, mají povahu příspěvků vyživovacích a lze je tudíž přisouditi pro dobu budoucí,
to jest lze přisouditi dávky, jichž splatnost nastané teprve po vynesení
rozsudku.
~Iadě
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Zmenšení sluchové schopnosti jest
zák.

znetvoř.ením

ve smyslu §u 1326

obč.

Konal-Ii kdo služby blízkému příbuznému a slíbil-Ii mu tento za to
v určité výši, jde o smlouvu námezdní, nikoliv darovací. Lhostejno, že slíbená odměna převyšuje přiměřenou mzdu.
odměnu

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv I 1008/23.)

(Rozll. ze dne 20. listopadu 1923, Rv I 1206/23.)

Při srážce povozu s vozem elektrické dráhy byl žalobce poraněn.
Žalobě o náhradu škody proti dráze pro c e sní s o udp r v é s t oI i c e vyhověl, přiznav žalobci mimo jiné též 4.000 Kč náhradou za
zmenšení sluchové schopnosti. O d vol a c í s o u d v tomto směru

žalobu zamítl.
N e j vy Š š í s o u d přiznal žalobci za ztrátu sluchové schopnosti
1.500 Kč,nevyhověv jeho dovolání v ostatních bodech.

Žalobkyně, nevlastní dcera žalovaného, pracovala ve válečných letech na usedlosti žalovaného, jenž byl po dvakráte zajat, a po návratu
z ruského zajetí roku 1917 i po návratu z druhého zajetí v roce 1920
slíbil žalobkyni 4.000 Kč. žalobu o zaplacení 4.000 Kč pro c e s 11 í
s o udp r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d přiznal žalobkyni
1900 Kč, maje za to, že žalobkyni přísluší odměna přiměřená.
N e j vy Š š í s o u d uznal dle žaloby.

D ů vo dy:

Důvody:

Zalobce uplatnil dovolací důvody dle čís. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. Onen
spatřuje v tom, že nebyl připuštěn důkaz výslechem stran vzhledem na
odškodnění a určení bolestného a za ztrátu sluchu. Odvolací soud zjistil
však okolnosti, jichž také ku svému rozhodnutí dle §u 273 c. ř. s. potřeboval, jinými průvody, za tohoto stavu je důkaz výslechem stran dle
§u 371 c. ř. s. nedovolen, a proto v jeho nepřipuštění nespočívá vadné
neúplnosti odvolacího řízení. Nesprávné posouzení právní spatřuje žalobce v tom, že odvolací soud vyměřil bolestné vzhledem ke skutečnč
vytrpěným bolestem příliš nízko, jednak že vyslovil právní zásadu, že
nedoslýchavost jako následek úrazu, neučiní-Ii zraněného právě k výdělku

neschopna, dlužno minouti nepovšimnutím. Ve příčině prvé nelze

dovolateli pří svědčiti. Dovolací soud, sdíleje po této stránce s'právné,
věci í zákonu vyhovující důvody napadeného rozsudku, považuje podle
nich jménem bolestného vyměřenou částku za zcela úměrnou útrapám
a bolestem, jež bylo zraněnému následkem vytrpěného úrazu zakoušeti.
Ve příčině druhé sluší dovolateli dáti Zd pravdu. Myšlenkou zákonného
ustanovení v §u 1326 obč, zák. jest, že při tělesném zranění má býti nahražena také ta škoda, kterou poškozený m ů ž e utrpěti na svém lepším
zaopatření. Bylo zjištěno, že dovolatel utrpěl následkem úrazu protržení
levého ušního bubínku a trvalé zmenšení sluchové schopnosti levého
ucha, ovšem jenom n e pat r

11

é, při čemž je zhoršení vyloučeno. Práv-

nímu názoru odvolacího soudu, že by tím nešlo o trvalé
může dáti dovolací

zohyzdění,

ne-

soud sluchu, tím méně právnímu názoru, že se

případě nahražuje jenom zmenšení výdělečné schopnosti. Znetvoření nemusí zrovna způsobiti výdělečnou nezpiisbbilost, a přece
může zn-emožňovati určitý druh zaměstnání a tím škodlivč účinkovati·
na svobodnou volbu zaměstnání a stavu. Dovolací soud, k tomu přihléd
nuv, a také k tomu jmenovitě, že jde podle odvolacího zjištění jenom
o nepatrné zmenšení sluchové schopnosti levého ucha, při čemž je zhoršení vyloučeno, uznal, že při vyměření bolestného na tuto okolnost dle
§u 1326 obč. zák zřetel býti vzat měl, a určil výši náhrady dle §L1 273

v tomto

C. ř.

s.

částkou

1,500

Kč.

3190.

Nižšími soudy bylo zjištěno, že žalobkyně konala služby 11a usedlosti žalovaného od roku 1914 do jara 1919 a to služby velmi platné,
že žalovaný, vrátiv se ze zajetí roku 1917, slíbil jí za její pomoc na
statku 4.000 Kč a že opakoval tento slib při svém návratu z druhého
zajetí, v roce 1920. Tím jsou prokázány veškeré náležitosti námezdní
smlouvy. Rodinný poměr mezi žalobkyní a žalovaným naprosto tomu
nebránil, by nebyla mezi nimi ujednána smlouva námezdní a proto nepříbuzenského poměru mezi nimi usuzovati, že slib žalovaného,
odměniti žalobkyni za konanou práci, byl pouhým aktem liberality. Nelze však ani souhlasiti s míněním odvolaciho soudu, že sluší pokládati
úmluvu .stran za smlouvu námezdní jen potud, pokud slíbená odměna
se rovná přiměřené mzdě za konané práce, a že co do přebytku jde
o pouhý slíb darovací. To by předpokJ.ádalo, že jsou tu okolnosti, z nichž
lze bezpečně usuzovati, že strany zamýšlely učiniti smlouvu smišenou,

lze z

dilem úplatnou, dilem bezúplatnou. Než okolnosti, jichž se dovolává
soud druhé stolice, že v roce 19í 7 byla by činila přiměřená mzda za
dosud konané práce okrouhle 1000 K a že žalovaný slíbil žalobkyni
přes to 4.000 K, ač nemohl předvídati, jak dlouho ještě potrvá jeho nepřítomnost a jak se poměry utváří, nevylučují nikterak, že žalovaný si
necenil služby žalobkyně na 4.000 Kč, že jí slíbil větší mzdu, než byla
v místě obvyklá mzda služby, poněvadž uznával, že si zasluhuje větší
mzdy, a že sliboval větší okrouhlou částku, poněvadž měla býti odmě
nou za práce již konané a prác@ bupoucí a žalovaný nemohl věděti, jak
dlouho bude služeb žalobkyně potřebovati. Pro výši mzdy za konané
práce jest rozhodna úmluva stran a nepřichází tudíž v úvahu otázka,
zda umluvená mzda jest úměrná.
.
čís.

v

319,.

Nejde o nemožnost následnou (§ 1447 obč. zák.), byla-Ii tu již
smlouvy, třebas byla teprv potom zjištěna.

době uzavřeni

1848

1849

Nemožností ve smyslu §u 878 obč. zák. jest naprostá nemožnost,
již v době uzavřeni smlouvy.

zřejmá

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv II 346/23.)
žalobce uzavřel dne 10. července 1920 se žalovanými těžaři úmluvu,
že žalovani dají vyčistiti a až na vodu prohloubiti jeho studnu, z níž
byla vymizela voda. Dle pozdější změny úmluvy hloubili žalovaní pro
žalobce novou studnu, ale ježto nepřišli ani ve hloubce 8 m na vodu,
upustili od dalšího hloubení. žalobě o zaplacení 10.000 Kč pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl. D ů
vod y: Na základě posudku znalců, že další hloubení studně by nemělo, ježto se narazilo na mohutnou vrstvu namodralého slinu, nepropouštějícího vůbec vody a sahajícího až do hloubky asi 90 m, přízni
vého výsledku a náklady s tím spojené byly by zbytečné, vzal již prvý
soud za prokázáno, že plněni závazku žalovanou stranou dle úmluvy
jest nemožným. Odvolací soud, uváživ, že posudky znalců jsou shodny
právě v tom, že namodralý slín v revíru, kde je st(ldna, neobsahuje vodonosných vložek a že proto další hloubení studny by bylo bezvýsledným, neměl příčiny, pochybovati o správnosti jejich posudků, to tim
méně, že i žalobce se mu podrobil, upustiv od původního žalobniho návrhu a, při pojiv se k tomuto zjištěni prvého soudce, vzal též za prokázáno, že tu jde o nemožnost plnění (o nedostupnost, rovnajíCí se nemožnosti), kdyžtě plnění jednak vyžadovalo by tak velikých nákladů a
oběti se strany žalovaných, jež by se ani v připadě příznivého výsledku
nedaly nijak srovnati s prospěchem, plynoucím z plnění pro žalobce,
takže rozumným způsobem ani žalované straně nemohou býti přičítány,
'jednak by bylo bezvýsledným. Dle názoru odvolacího soudu nejde tu
o nemožnost, která tu byla již v době, kdy strany uzavíraly úmluvu ze
dne 10. července 1920. Strany tehdy myslely na starou studni, u které
se dalo předpokládati, ježto vodu původně měla, že prohloubenim vody
zase z'ská. Nepřichází tu proto v úvahu ustanoveni §u 818 obč. zák.
Odvolaci soud má naopak za to, že jde o nemožnost, nastavši teprve
dodatečně, kdyžtě teprv důkazem, provedeným dodatečně posudkem
znalců, se prokázalo, že na mistě, kde dle pozdější dohody stran byla
vykopána nová studně, nelze pro zvláštně geologický útvar půdy docíliti vrtáním a hloubením vody. Dlužno proto případ posuzovati s hlediska §u 1447 obč. zák. Neboť jde tu o nemožnost, dodatečně nastavši,
jejíž vznik sluší přičítati jen náhodě (tedy nahodilou nemožnost), že
studně právě byla vykopána na místě, jež dle geologického útvaru, jak
praví znalci, náhodou vody neobsahuje, pří čemž náhoda tato ani žalovanou stranou zaviněna nebyla a' tato za ni neručí, neboť žalobce
svolil sám, by se nová studně kopala. Ostatně žalobce ani sám netvrdí,
že žalovaná strana o této nemožnosti plněni na onom místě věděla, tak
jako na druhé straně nelze řící, že věděl o ni žalobce, takže vším právem dlužno usouditi, že jest tu nahodilá nemožnost, které ani ta, ani
ona strana nezastupuje. Dospěl-li tudíž prvý soudce, ač zjistí!, že jde
o nemožnost plněni, k názoru, že žalobce jest oprávněn žádati místo
původniho nároku, znějícího na prohloubení studně, interese, stižen jest

jeho výrok nesprávným právním posouzením věci. Neboť, jde-li, jak
prokázáno, o nahodilou nemožnost dle §u 1441 obč. zák., není žalovaná
strana povinna nahraditi ani cenu plnění, které pro náhodu stalo se nemožným.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu
věc k novému jednání a rozhodnutí.
D ů vod y:
žalobcovu dovolání nelze upřiti částečné oprávněnosti, pokud uplatřluje dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. Dovolací soud nesdíli právního
názoru odvolaciho soudu, že dlužno posuzovati spornou věc s hlediska
§u 1447 obč. zák., neboť zde nejde o nemožnost aneb o nedostupnos!,
rovnající se nemožnosti plnění smlouvy, dodatečně vzniklou. NaopaK
nemožnost (nedostupuost), zjištěná odvolacím soudem, má svou pří
činu, jak jest zřejmo z jeho vývodů, v geologickém útvaru půdy na mistě, kde' studna měla býti vykopána. Že by tyto geologi~ké poměry byly
neexistovaly již v době uzavření smlouvy ze dne 10. cervence 1920 a
v době, kdy se strany umluvily, že se nemá prohloubiti stará stu~ně,
nýbrž, že se má vykopati nová studně na jiném místě, nelze seznall z~
skutkových zjištění nižších soudů. Byl-li však zde onen geologIcky
útvar půdy již v době úmluvy stran a byl-li pouze později zjištěn, nelze
mluviti o nemožnosti dodatečně vzniklé ve smyslu §u 1447 obč. zák.,
jenž předpokládá změnu poměrů n a s t a I o u teprve po uzavření
smlouvy (Dr. Armín Ehrenzweig, System des osterr. allgem. Pnvatrechtes, 1920, 2. svazek § 315, stránka 146.). Než ani o nemožnosti
plnění ve smyslu §u 878 obč. zák. nelze mluviti. Toto místo zákonné
má na mysli naprostou nemožnost, zřejmou již v době uzavření smlouvy,
jako na příklad právni nemožnos!. (Dr. Felix Kornfeld, Leistungser.moglichkeit, 1913, str. 40, ods!. II. a Dr. Annín Ehrenzweig na uvedeném místě, str. 148). Odvolací soudsám uvádí, že o takovou nemožnost nejde, tvrdě s poukazem na posudék znalců, že zde jest po případě
pouze nedostupnost 'rovnající se nemožnosti plněni, která byla zjištěna
teprve po uzavření sporné smlouvy posudkem znalců. Tato smlouva
tedy neni neplatna ve smyslu §u 878 obč. zák. a žalovaní jsou po pří
padě povinni, nahraditi žalobci interese.
Odvoláni žalovaných nelze
proto vyhověti a žalobu zamítnouti z toho důvodu, že smlouva ze dne
.10. července 1920 je neplatna dle §u 1447 obč. zák., pročež bude nutno,
přihlížeti k žalobcovu nároku a vyříditi odvolání s uvedeného právního
hlediska.
čís.

3192.

V občanském r!Zení sporném nelze si vyžádati znalecký posudek
lékařské fakulty.
Od posudku znaleckého nemMe se soud odchýliti
v ten způsob, že přikloní se k seznán! znaleckých svědků. Výpověď
znaleckého svědka nenahražuje posudku znaleckého.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv II 421/23.)

1851

1850

žalobce byl pokousán psem žalovaného a domáhal se na žalovaném
l!limo jiné též bolestného 2.500 Kč. O b a niž š í s o u d y přiznaly
zalobcl na bolestném pouze 500 Kč. N e j vy Š š í s o u cl zrušil k žalobcovu dovolání rozsudek odvolacího soudu a nařídil mu, by O odvolání znovu jednal a rozhodl.
D"vody:
žalobce napadá rozsudek dovolacími důvody §u 503 čís. 2 a 4 c.
s. Vadu řízení shledává v tom, že nebyl vyžádán posudek fakulty
anebo aspoň slyšen třetí znalec o tom, zda sesunutí žaludku, jež u ža~obce bylo zjištěno, nastalo následkem úrazu, jejž žalobce utrpěl tím,
ze byl napaden psy žalovaného. Soud odvolací uvádí k této námitce
správně, že posudek fakulty, jak jej připouští řád trestní (§ 126 tr. ř.),
není průvodním prostředkem civilního řízení soudního, v němž znalecký
důkaz provésti lze jen osobami fysickými, pro posouzení otázky odborně způsobilými. Naproti tomu nelze výtce této po stránce formální
upříti oprávnění, pokud se jí napadá úsudek nižších soudů O původu
shora dotčené tělesné vady žalobcovy. K otázce této byl v řízení slyšen
jako znalec jedině MUDr. Artur B., soudy nižší však přijímají za základ svého úsudku proti posudku tohoto znalce seznání primáře Dra
M-a, pokud se týče Dra N-a, ač ani ten ani onen k otázce té za znalce
připuštěn nebyl a oba tito lékaři dle průvodního usnesení jedině jako
znalečtí svědkové byli slyšeni a vypovídali. Podali-li při tomto svém
výslechu i posudek o otázce, tvořící předmět znaleckého důkazu, nemůže jejich seznání, vybočující z·rámce jejich průvodního úkolu (§ 350
c. ř. s.) za náležitého šetření procesních předpisů o soudním dokazování nahraditi důkaz znalecký (§§ 351 a násl. c. ř. s.), úsudek nižších
soudů, který se odchyluje od posudku znaleckého a přimyká se seznání
shora jmenovaných svědků, nemá tudíž podkladu, který vzhledem na
citované lormelně právní předpisy mohl by býti uznán za bezvadný, naopak nižší soudy mohly se, volně hodnotíce prílvody (§ 272 c. ř. s.), od
tohoto posudku uchýliti jen tehdy, kdyby některý ·z uvedených znaleckých svědků jako znalec anebo vůbec jiný druhý znalec k témuž před
mětu odborného dokazování byl vyslechnut a při tom odlišný úsudek
k otázce této byl podal. Nedostatek tento dlužno pokládati za podstatnOU vadu řízení dle §u 503 čís. 2 c. ř. s. a náleží soudu odvolacímu, by,
napravě vadu ve smyslu směrnic, zde naznačených, ve věci znovu rozhodl.
čís. 3193.
ř.

Přikázal-li ukladatel rak. uherské bance, by cenných papírů a kuponů nezpeněžiIa, jest banka povinna, dle toho se zachovati. Zpeně
žila -Ii přes to ceniny, nemůže se na svou omluvu odvolávati na čís. 20
odst. XVII. svého jednacího řádu a jest komitentovi práva ze škody, záležející v tom, že prodala ceniny za koruny rakouské, ač jí nemohlo ujíti,
že komitent měl možnost, prodati je za Kč.

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv II 444/23.)

žalobce, bydlící v Brně, měl již před převratem uschovány cenné
papíry u rakousko-uherské banky ve Vídni. Dopisem ze dne 8. května
1919 žádal žalobce žalovanou rakousko-uherskou banku, by mu byly
splatné kupony pokud možno zaslány v originálu, banka odpověděla,
že tak není možno, ježto poštovní úřad nepřipouští zasílání cenných papírů do Československa, a upozornila žalobce, že se má na ni se svou
žádostí obrátiti znovu po uvolnění poštovního styku. Dopisem ze dne
6. prosince 191 9 upozornil žalobce žalovanou banku, že zástavní list I.
moravské spořitelny, rovněž u banky uložený, byl tažen a žádalo jeho
zaslání a dopisem ze dne 14. prosince 1919 oznámil žalobce bance, by
kupony i tažený cenný papír zůstaly u banky leželi, až se poměry
upraví. Po uvolnění poštovního styku žalobce příkazu neopakoval, načež banka _ opírajíc se o svůj jednací řád, dle něhož byla povinna,
peníze, znějící na cizí valutu, přepočítati na rakouskou korunovou měnu
a vlastníku k dobru připsati, pokud jí nebyl dán opačný příkaz nejméně
4 neděle před splatností - cenný papír i kupony zpeněžila a nabídla
žalobci výtěžek v Krak., což žalobce odmítl a domáhal se zaplacení
v Kč. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: Banka nikterak neodmítla přesného žalobcova pří
kazu. Upozornila jen žalobce dopisem ze dne 28. května 1919, že se má
se svojí žádostí na ni obrátiti znovu po uvolnění poštovního styku. Toto
prohlášení znamená jen odsunutí, nikoliv však odmítnutí splnění pří
kazu a žalobce si nemohl tuto odpověd' též jiným způsobem vykládati.
Žalobce, dávaje výslovný přikaz, aby kupony zůstaly ležeti v depositu,
a očeldvaje, žé banka mu zašle cenné papíry po uvolnění zásilek, neměl příčiny zrušiti deposit u žalované a uložiti papíry u jiné banky, neboť mll šlo jen o zaslání cenných papírů do Československé republiky.
Žalobce se sice podrobil statutárním podmínkám banky, statut však néobmezuje nijak povinnosti banky, uposlechnouti výslovného příkazu komitentova. KorespDndencí bylo prokázáno, že bance byl udělen výslovný příkaz, aby cenné papíry byly nedotknuty ponechány v depot;
Banka napadá platnost tohoto příkazu, tvrdíc, že žalobce po obnovem
poštovního spojení neopakoval příkazu na zaslání cenných papírů a že
také 4 neděle před splatností kuponů nenařídil, aby mu peníze nebyly
přepočteny na rakouskou valutu. Tyto námitky jsou nesprávné. Příkaz
žalobce, by mu kupony byly zaslány, daný před obnovením poštovn~ho
styku, zůstal v platnosti, i když poštovní styk byl obnoven, neboť zalobcem nebyl odvolán. Avšak banka nejednala také v jiném směru s péčí
řádného obchodníka. Muselo jí jako rozsáhlému ústavu spíše a lépe než
žalobcíbýti známo, že poštovní spojení bylo obnoveno. Měla to proto
žalobci oznámiti, po případě si od něho vyžádati další příkazy. Banka
věděla z dopisů žalobce, že má na této zprávě značný zájem. Také tvrzení, že by individuelní vyřízení příkazu žalobce vedlo při velké agendě
banky ku zmatkům a nepořádku, je neodůvodněno. Nehledíc k tomu, že
žalobce n.ežádal od banky žádné práce, nýbrž jen, aby ponechala jeho
deposit nedotknutým ležeti, nemůže se žalovaná banka nedostatečnou
organisací omlouvati. Nelze uznati ani odvolací důvod nesprávného
právního posouzení věci. Odvolací soud uznává v ·souhlasu s odvolatelkou, že dle čl. 206 smlouvy St. Oermainské platí statut rakousko-
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uherské banky také pro
kouské

měně. Při

Čsl.

tom však

řádu. Nechtěla-li Se žalovaná říditi příkazem žalobcovým ze dne 14.
prosince, měla sděliti žalobci, že na návrh jeho nepřistupuje, a upozorniti ho, že zachová se podle jednacího řádu, nedostane-li se jí včas nového příkazu. Za uvedených okolností mohl však žalobce právem před
pokládati, že uvedené papíry zůstanou v úschově nevyplaceny až do
dalšího poukazu. Žalovaná strana nebyla tudíž oprávněna naložiti s papíry a kupony dle jednaciho řádu, totiž je zpeněžiti. Toto její jednání
příčí se smlouvě mezi stranami, sjednané výměnou uvedených dopisů;
tím méně byla oprávněna poukázati kupni cenu ve měně svého státu.
Závazku z porušeni smluvní povinnosti mohla se žalovaná strana vyhnouti zajisté tím, že by byla poukázala žalobci kupni cenu ve měně
československé, neboť věděla, na čem žalobci záleží, požaduje-li zásilku nevyplacených cenin, že tím chce zabrániti, by nedostalo se mu
výplaty ve znehodnocené měně nynější Rakouské republiky. žalovaná
strana toho nedbala a poukázala mu kupní cenu právě v této měně.
K ospravedlnění toho nemůže se žalovaná dovolávati svého jednacího
řádu, ježto nebyla oprávněna ani kupony a důsledkem toho ani tažený
papír zpeněžiti. Povinností její bylo, ponechati cenné papíry v úschově
až do dalšího poukazu, a to nezpeněžené, jak žalobce též Ohledně kuponů výslovně žádal. Vzhledem k tomu záleželo na žalobci, jak se dohodne v příčině dalšího se žalobkyní, zdali si ceniny ty vyzvedne sám
či zažádá o jich zásilku; ve skutečnosti šlo jen o to, by docílil výplaty

stát. Dle statutu má banka vypláceti v rapřehlíží

žalovaná strana, že pojmem »ra-

kouská měna« jest miněna korunová měna monarchie rakousko-uherské
nikoliv Rakouské republiky. Vzhledem ku dalekosáhlým následkům'
které mělo .v záp~tío rozpadnuti se rak. ~h. monarchie také na poli měny
nastupmckych statu a ku znehodnocem rakouské měny oproti měně če
skoslovenské, které se objevilo hned po oddělení měn, nebyla žalovaná
banka oprávněna vykládati si toto ustanovení statutu, které se následkem poměrů stalo neplatným, tim způsobem, že by byla povinna bez
předchozího dorozumění se svými komitenty, kteří jsou příslušníky nástupn!ckých států, pro~áděti placení jen ve měně republiky Rakouské.
Za nasleqky ta.koveho Jednostranného postupu musi proto banka svým
k?mlte~tum ruclh a to I k~yby neměla zvláštního, k tomu se vztahujíclho pnkazu komItentova, pk jest tomu v případě žalobcově. V tomto
případ.ě zne~lOžnila žalovaná banka svým postupem, odporujícím pří
kazu, zalobcl, by Sl dal kupony a vylosovaný cenný papír vyplatiti v če
skoslovenské měně. Tím jest určen objem ručení.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

o ů vod y:
Posouzení po stránce skutkové není předmětem dovolacího řízení
a ~abýval se jJroto Nej.vyš~í soud jedině posouzením věci po právní
stranc: .•Toto .Je spravne. .zaloba uplatňuje nárok na náhradu škody,
vzmkl':. z.alobcl pr.o.Í1smluvmm jednánim žalované strany, jímž mu bylo
zn.emozneno zpenezlÍ1 splatné kupony a cenný papír znějící sice jen na
m:n~ ~orunovou, splatné však vzhledem k místu vydání a splatnosti ve
mene ceskoslovenské, v této měně. Žalovaná banka převzala jako schovatelka cenných papírů s jich správou povinnosti, uvedené pod Č. 20 odst.
XVII. svého jed:,a~ího !ádu. Účel těchto opatření, pod čís. 20 vytčených,
Je ~nadno vysv~thtelny. l!kladatel, jenž nemŮže cennými papíry, jinam
v usc~ovu ?anyml, nakladati, utrpěl by škodu, kdyby kupony anebo
splatne ]J.apl~y ..n~b!.'ly včas .'předlože?~ k výplatě. Činnost, s tím spoJenou, pnsluse]lCl J1nak maJ1!eh paplru, převzala žalovaná banka jako
s~hovatelka:
tOl:,to .směor~ nelze mluviti o právech, nýbrž jen o povm.nostech. JeJ1C?, ]lchz mu:e býti kdykoli sproštěna ukladatelem, v jehoz prospech zavazky ty prevzala. Dopisy ze dne 6. a 19. května 1919
žádal žalobce ž~lovanou, by zaslala mu splatné kupony nevyplacené.
K ton;u. nebyla zalo;,aná strana podle ujednání ovšem povinna, a žádala-h zalobce, by zádo st tu opakoval v čas vhodnější, nezavázala se
k požadovanému jednání. Dopisem ze dne 14. prosince 1919 žádal žaI~bce opě~ně, by .kupony moravských papírů a tažený moravský papír
zustaly L~ zalovan,e banky ležeti nezpeněžené až do úpravy poměrů. Tím
spr~SÍll zalobce zalovanou banku povinnosti, vyplývající pro ni z uvedeneho ustanovení jednacího řádu. Žalovaná strana tomuto příkazu neodporo.v~la an~ ~o neodmítl~, nýbrž souhlasila se žalobcem, by vyčkal
vYJasnelll pomeru (dOplS JeJl ze dne 17. prosince 1919). Tím založena
byla povin~ost ž~lované ohledně těchto cenných papírů, by ponechala
Je Slce nadale v uschově, avšak nespravovala jich ve smyslu jednacího

v

čsl. měně.

Žalovaná strana,

zmařivši

tuto možnost protismluvním

svým jednánim, je povinna nahraditi žalobci,
způsobem dosáhl, t. j. vydati mu kupní cenu v
čís.

čeho by byl
čsl. měně.

uvedeným

3194.

Ze služební smlouvy, uzavřené s ústřednou, může síce zaměstnanec
žalovati na soudě odbočky, u níž jest zaměstnán, nikoliv však odbočku
nýbrž ústřednu.
'
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv II 470/23.)

y

žalobce byl přijat ústřednou banky P. v Praze. Byv její správní
radou propuštěn, domáhal se na brněnské filiálce banky P. služebních
požitků. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c N e iv y š š í m s o ude m z těchto
'
,
důvodl!:
I

Nejde o přislušnost soudu, nýbrž o pasivní legitimaci žalované filiálky, kterou žalobce opíral právě o § 87 j. n.; nemístné je tedy odvolávati se na Neumanna, jenž ovšem příslušnost soudu v místě filiálky
k žalobám ze služebního poměru u filiálky ve shodě s praxí uznává,
~eboť této příslušnosti zatím nikdo nepopirá, protože se o ni nejednalo.
sloť pouze o to, zda nemá žalována býti banka P. v Praze, s níž smlouva uzavřena, a nikoli její filiálka v Brně, a tu dlUžljo přisvědčiti nižším
stolicim, že žalována býti může jen smluvní strana, zde ústředna, byť
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snad u soudu filiálky, kde služby konány. Dlužnoť na paměti míti, že
§ 87 i. n. mluví o ma j i tel i podniku a dovoluje ho žalovati i v místech vedleišího závodu, pak-li se sporná věc právě na tento vedlejší
závod vztalÍuje, ale nikterak nedovoluje žalovati vedlejši závod, nýbrž
právě vždy jen majitele, a tím jest banka P. v Praze, kdežto filiálka
v Brně není majitelem, nýbrž právě jen vedlejším závodem. Právním
podmětem jest však jen majitel závodu, jde-li o firmu, tedy majitel
firmy, nikoli vedlejší závod (čl. 15 a 21 obch. zák., § 106 c. ř. s.).
Předpis §u 87 zrovna tak málo zakládá právní osobnost vedlejšího závodu jako příslušný předpís §u 99 odstavec třetí j. n. právní osobnost
místního zastupitelství, oběma jde jen o př.íslušnost a neměly úmyslu
přestoupiti meze tímto účelem jim vytýčené. Ovšem praxe se vyvinula
v ten rozum, že se pravidelně nežaluje majitel, n}rbrž filiálka, a takto
tedy filiálka povýšena jaksi na samostatný právní podmět, arciť pořád
jen ohledně záležitostí na ni se vztahujících, a to přešlo v novější době
dokonce í do zákona, ovšem jen k jistému určitému účeli, takže se to
jeví jako vyjimečný předpis (§ 1 (3) zákona ze dne 30. června 1922
čís. 207 sb. z. a n. a § 1 (2) vl. nař. ze dne 7. srpna 1922 čís. 265
sb. z. a n.), ale to přece ještě neopravňuje k tomu, aby ze smlouvy
uzavřené cen t r á 1 o u žalována býti mohla filiálka, takže tato by byla
i dle toho jako samostatný podmět pasivně legitimována k žalobě jen
tehdy, kdyby ji byla sama uzavřela, COž však dle zjištění nižších stolic
se nestalo.
čís.

3195.

Byly-Ii dvěma výrobcům sodovky vráceny od zákazníků láhve jen
co do počtu, třebas označené známkou druhého výrobce, nabyl k nim
přejímatel vlastnictví (§ 3li7 obč. zák.). Výrobce, jehož jménem byly
označeny, pozbyl vlastnictví k nevráceným lahvím tfrn, že si dal za ně
zaplatiti náhradu nebo přijal láhve, jinak označené nebo vůbec neoznačené.

(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv II 519/23.)
Vlastnickou žalobou domáhal se Petr M., majitel sodovkárny v H.,
na Brunu č-ovi, majiteli sodovkárny taktéž v H., vydání 1125 lahví
sodovkových firmou »Petr M.« neb »Karel K.« označených, dále 16 lahví
syfollových firmou »Karel K.« označených a konečně 5 beden na ukládání lahví písmenamí P. M., pokud se týče K K označených, o nichž
tvrdil, že předměty ty jsou jeho vlastnictvím, poněvadž je získal a
v držení převzal jednak továrnou na výrobu sodovky od Karla K-a koupenou, jednak ze svých prostředků předměty ty po koupi továrny si dal
zhotoviti a že žalovaný je po jeho zákaznicích sbírá, jich ve své živnosti používá, do lahví sodovku plní a žalobci zdráhá se je vydati.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Žalobci náleží prokázati, že sporné předměty jsou v moci žalovaného, poněvadž to žalovaný popírá, a že jsou jeho vlastnictvím (§ 369 obč.
zák.); žalovaný, chce-li namítati, že žalobce vlastnictví těchto věcí
pozbyl, musi to dokázati. Jest tedy řešiti otázku, zda se žalobci důkaz

shora

zmíněný podařil.

K tomu sluší

odpověděti záporně.

Z nesporného

přednesu obou stran jde na jevo, že strany jsou v H. výrobci sodovky

a dodávají v mnoha případech své výrobky společným odběratelům
a že při tom používají lahví jednak označených písmenami K. K. neb
P. M., žalobce, žalovaný písmenal11i B. Č., jednak oba lahví neoznačených. Žalobce tvrdí, že žalovaný sporných předn,ětLi iím se zmocnil,
že společnému zákazníku se žalobcem dodal sodovky a při druhém dodání odebral si více skla než byl původně lahví plněných tOi11uto dodal.
Žalobce prý nikdy do lahví žalovaného neplnil, od svých odběratelů
béře si jen své lahve. Naproti tomu namítá žalovaný, že při odebírání
prázdného skla od svých odběratelů béře jen tolik lahví prázdných,
kolik dodal plněných, nikdy nemůže obdržeti více, a prohlašuje, že jest
ochoten vrátiti žalobci (vydati mu) lahve, jež týž jako své vlastnictví
označí, proti tomu, že mu žalobce vydá stejný počet lahví stejného
druhu bud' s jeho značkou nebo bez značky. Svědeckou výpovědí Karla
K-a jest zjištěno, že v roce 1920 prodal žalobci svůj závod na výrobu
sodovky, i se zásobami, že syfonové lahve, až na malé procento, měl
c.značeny značkou Karel K, že lahve sodovkové měl se svými značkami
nebo bez značek a že II sodovkářů, kteří mají společné zákazníky, výrobce od nich odebírá si stejný .počet lahví, aniž by kontroloval, zda
všechny lahve jsou jeho vlastnictvím, a že na základě vzájemné dohody
si pak lahve stejným počtem vyměňovali. Svědeckými výpovědmi zákazníků jest zjištěno, že jim obě strany své zboží dodávaly, že tito žalovanému vrátili vždy stejný počet lahví, jak jim dodal plněných, a sice
bez rozdílu a aniž by zkoumali, komu z obou stran rozepře která náleží. Svědeckou výpovědí Julie B-ové jest dále zjištěno, že táž má od
žalobce koupeno 6 beden jeho lahví a že z těchto lahví vracela také
žalovanému prázdné lahve podle toho, kolik jí těchto kdy scházelo,
a že nyní má pouze 3 bedny skla. Svědeckou výpovědí Josefa Š-a jest
zjištěno, že z roku 1920 a 1921 zůstal žalovanému dlužen 3 bedny skla,
které vrátil žalovanému, když přišel do H., že důsledkem toho musel
žalobci zaplatiti 300 kusů lahví, které mu scházely, čímž se mohlo státi,
že vlastnictví lahví žalobcových bylo jím převedeno na žalovaného.
Svědeckými výpovědmi jest zjištěno, že všichni zákazníci žalobcovi musí
na lahve složiti zálohu, z níž žalobce si strhuje 3 K za nevrácenou láhev
podle toho, kolik kterému zákazníku lahví schází, čímž tato záležitost
se ztracenými lahvemi jest vyřízena, a že tím způsobem žalobce všechny
ztracené lahve u svých zákazníků má od nich zaplacené, kdežto že u žalovaného žádné zálohy na ztracené láhve neměli. Nehledě tedy ani
k tomu, že žalobce detence sporných předmětů na straně žalovaného
neprokázal, ježto nestačí k tomu, že žalovaný v kanceláři Dra K-a doznal, že má 25 beden žalobcových lahví sodovkových - ohledně lahví
syfonových a beden žádná zmínka se tam nestala a také žádný důkaz
nebyl nabídnut, - nabyl soud přesvědčení z výše prové~dených dů
kazů, že žalovaný i kdyby cletence žalovaného ohledně sporných
předmětů ,žalobcem bylo prokázána bezelstně a úplatně nabyl těchto
sporných předmětů od zákazníkll, oběma stranám společných, jímž je
vlastník - žalobce - byl svěřil pokud se týče prodaJ (§ 367 obč. zák.),
poněvadž zákazníci žalovanému vraceli vždy pouze stejný počet láhví
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bez .kontroly, čí jsou,'j;kdežto žalobcí vždy scházející lahve musilí zaplatttt, takže žalobce v tomto směru žádné újmy neutrpěl. O d vol a c í
s o u d rozsudek potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

. Již. soudce. pr~n! stolic~ vyložil a dovodil zcela připadně, že projednavana vlast111cka zaloba Jest pochybena se všech hledisek která zákon
stan?ví p;o ~l~stnickou ž.al,?bu o~ledně věcí m_ovitých a to' nejen co do
totoz~o~tt ve CI a co, ~o JejIch drzby na strane žalovaného, nýbrž i co
do otazKy vlast111ctvl zalobcova a oprávněnosti žaloby vlastnické s hledl,ska §u ~67 o,bč. zák. vůbec. Bylo zjištěno, že žalobce i žalovaný dodavah svym ~akazník~m" z nichž mnozí byli jim oběma společní, sod?vku v la~v~ch, ktere dIlem byly označeny jménem nebo začátečními
p;smenaml JeJl~h, p~ku,d, se týče ~ředchůdce žalobcova, dílem neměly
v~bec ozn~čem, rozl!suJlclho Je od Jmých lahví, a že žalobce i žalovaný
pn VI ace111 pr!zdnych lahví od zákazníků přijímali lahve ty jen dle
P?čtu_ be~ vyberu a ~koumání, zda jsou jim vraceny právě lahve jejich,
dale ze zal obce vybnal od svých zákazníků na dodané láhve zálohu
kterou podr~el, nebyl~-I!,mu !áhve vr,áce,;y. Bylo zjištěno, že Julie B-ová
koupIla od zalobce vetsl pocet lahVI a ze z těchto lahví vracela žalo,;,anéml1 ~rázdn~ láhve, ~ že i Jan Š. dodal žalovanému větší počet lahví
zalobcovych, Jez pak ,Jezto mu pro vrácení žalobci scházely, tomuto zaplattl. Z ~kolností těchto vysvítá, že žalobce v provozu své živnosti
I~hve vyd~val a od odběratelů zpět přijímal jako věci druhové, totiž
lahe~ za lahev, kus za kus bez ohledu na to, zda láhev dle zevní značky
!~st Je~o vlastnict~ím, dále že vlastnictví své na lahvích jakožto urči
e
~ych vecech nec~ra~ll, kdyz na vrácení lahví, jež byly označeny zevně
Jak? !e~o vlastn~ctvl" nen!léhal, nýbrž je zcizil anebo nastavší již zciZ~~I JeJIch schv~hl ttm, ze za nevrácené láhve podržel zálohu, na ně
p:lptOU, nebo ~I vyžádal dodatečně náhradu za ně v penězích. Tím
vsak pozbyly l~hve a i ostatní věci (bedny), které žalobce požaduje,
vlast~o~:I, kt;re §§ 370 a 371 obč, zák. pro žalobu vlastnickou před
~o~lada, znack~ »,P~tr_M.«, _»Karel K.«, »P. M.«, »K. K.« pozbyla povahy
zna~k~" ~yznacuJlCI ~red~lety :yto od jiných jako vlastnictví žalobcovo,
a _~vedcl Jen? tom, ze predmety ty byly kdysi vlastnictvim jeho. Tím
p!,lpravII_ s,e zal obce zároveň o možnost, postihovati druhého držitele
tec_hto vecI ."l~stnoickou žalobou o jich vydání, a o možnost, při ,tomto
ob.eh~ provestt dukaz o svém vlastnictví na věcech těchto, hledí-Ii se
z?Jme?a k_ tom~ že vl~stnické žalobě jeho vadí i předpis §u 367 obč.
za_k., Je~oz, se. zalovany dle toho, co bylo zjištěno, dovolává právem,
Jezto, ~reJlmaJe od s~olečných ?dběratelů za lahve, které jim dodal,
prazdne lah':,e, nabyl JIch takto uplatným způsobem bez ohledu na žalobcov~ znack~ bezelstně od osob, jimž je žalobce byl svěřil. Že by
~e bll zalovany Jeho lahví a ostatních předmětů nepoctivě zmocnil tím
ze SI dal od zákazníků vrátiti více než jim dodal, nebylo zjištěno. Vzhle~
?em k t?n.!Uto stavu věci bylo by bývalo zcela zbytečno zjišťovati zda
zalovany Jest nebo v době podání žaloby byl v detenci lahví a b~den,

žalobcem požadovaných, a jest výtka z té pncmy ~ hlediska ~u 503
čís. 2 c. ř. s. vznesená, bezpodstatna. PoukazuJe-h zalobce na skodne
důsledky jež prý z toho po stránce majetkové i obchodní mu hrOZÍ,

jest tako~ý o,hled pro právní, st:ánku věci zceb lh?stejným; tY,to dů_~
sledky zavinil si žalobce sám, ze SI vlastlllctvl sveho na bh':lch pn
vracení .iich od zákazníků r;áležitě ne~hr~llI1. T~hoto, vlastmctv,l z,novu
dosíci nemůže vlastnickou zalabali, nybrz ]ed111e vza}emnou vymenou,

k níž se žalovaný též nabídl. Dovolání je tudíž v obou ,upl_atněných dovolacích důvodech (§§ 503 čís. 2 a 4 c. ř. s.) neopravneno a nebylo
mu

vyhověno.
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Zákon ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 sb. z. a n. na rok 1920
o obecních zaměstrIancich.
Vztahuje se zákon čís. sb. 16/20 i na zaměstnance obcí statutárních?
Obecnímu zastupitelstvu náleží ~i?~ti ?p~tření, by ~o fok~.~yli prozatimní zaměstnanci ustanoveni deltll1t1vne, Jen ohledne tech, JIZ se prohlásili ve 3 měsících, Ž2 poměr jich jest posuzovati dle tohoto zákona.
(Rozh. ze dne 20. listopadu 1923, Rv II 548/23.)
žalobce byl zaměstnán u městské obce Znojemské od roku 19,14
jako výpomocný strážník. Dekretem ~e ?ne 17. dubna 192? ~~I s pravním účinkem od 1. dubna 1920 zaraden pko provlsornl znzenec do
hodnostních tříd a dekretem ze dne 29. července 1921 byla mu dána
výpověď, poněvadž výsledek zkoušky z iazyka č:sk~ho ?yl ne~osta
tečným a není naděje, že hy mohl byÍ! prevzat statm spravou pn po~
státnění policie. Žaloba, jíž domáhal se" propuštěný. zří:enec na obCI
Znojmu, by mu platila výslužné jako znzencI dehnIÍ!vnImu, byla zamítnuta s o u d Y vše ch tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m
z těchto
dúvouů:

Nesporno jest, že žalobce byl až do dne, své~? ~ropušt~ní z.a,?~stnán
ve službách žalované obce jako výpomocny strazlllk, tudlz neJvyse, Jak
sám na několika místech praví, toliko provisorně. Vzhledem k právnímu stavu níže uvedenému, není třeba zkoumati, zda bylo by jeho
postavení ';léně přiznivé, kdyby byl podstatný rozdíl mezi výpomoc;,ostí a provisorností a on býval pouze výpomocným. K tomu doložiti
dlužno že v ustanovovacím dekretu ze dne 1. září 1914 praví se výslovně' že jeho ustanovení jest jen přechodné a nezakládá nároku na
definitivní ustanovení nebo na pensijní nebo zaopatřovací požitky. Nesporno je ~éž, že pro žalovanou obec; kteráž jest obcí statutární, platí
pragmatika pro obecni zřízence, zejména též § 27 org. statutu, _dle
něhož mohou provisorní strážníci kdykoli bez udání důvodu po predchozí 6nedělní výpovědi býti propuštěni. Bezesporno jest dále, že _dle
výnosu vládního komisaře ze dne 14. května 1919 uloženo bylo vsem
C'iviln! rozhodnuti. V.
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z~í:en~ům a úředníkůn~_,~lněsta Znojma, by si do roka osvojili znalost
te rečI zemské, které posud neovládají, a že žalobc'e tento výnos Sv ,~;
podpisem na vědomí vzal, a bezesporno konečně že žalobce obd/ze I
rozhodnutím městské rady usneseným dne 27, čer:ence a vydaným d
29. ~er~ence 1921 výpověd' ke dni 31. října 1921 z toho óůvodu. J' ~~
var'z
vy ~ I ~c.e
-I k k ' k
• k'e •( statm)
, , řeči, které se podlobi!, byl
, oone
...•.
z ous y z ce.s
nedOS!.lClljlCI, a n~l11 tedy nadeje, ze by m0hl při postátnění policie .'tátní
spravo;" byh prevzal. Potud je vše v nejlepším pořádku: žalobce byl
pr,)p~",en podle o:~. statutu: tedy podle norem, které prc jeho služební
p~mu platily, !udlz zakonne. zalobce však poukazuje nz, dekret vládn.lho
.. , b'l
J'o uVc.
I ' kml1I",re
t
'I t zalované
'
. obce ze dne 17. dubna 1920,jIm,.
y
e ene al11}, a ?ve stupnice městských sluhů s účinkem od I. dubna 1920
provIso:n~ zarazen, odvolává se na usnesení obecního výboru ze dne
~: proSln>e 1;18.tOho o?sahu, že, měla-li by se jednac' řeč obccníh0
u~atd~ '"d·lesta b~nojma zmenili, anebo, mělo-Ii by od obecních zříze~lcu
1 za' ano
y KlI rome··
• •. ov Ia' cl aI'J ta k'e nel'.l.kGu
".
..
,
. '11('Y y.,~.
J.
ov
nemec k'e reCI
jl~10U
reC

b

SI1H:p ~f1,zen~.~, ;leo úr:?níc!J kt:ř~ y čase tohoto usneseni, pokud se 't 'Če
yydam (loty, .,rcllO nanzem deh01hvně !leb provisorné bl'ť 1M snl10 }
usta"
"
) y
(
UVll,
JSOU
.. : Jl?V,E'l!!, pro neznalost anebo nedostatečuoll znalost teto řeči
bY!1 IJI.opUCltm, ať, služba jejich jakoukoli dobu trval,1, nýbrž že ma'í
prtv~ za9at~,. ?y daI1I byli na odpočinek s příslušnými požitky, i tvrdí
za o ce: ze Z"lú~st takoVOl~ podal, ale marne" i žádá ted,:, aby ža}(lvallá
obe ..., .'1~ la od~?~ze~a pe~slJ j~jíž roční výši vypočítavá, .Imu pl:ltnL Od.v~l:cI, so~~ n'-lnI, ze se zal obce, jenž prý byl pouze výpomocným a ne
p. ~ llStlll1~1:1 ~fjze.ncem, usnesení to net}'kalo, leda jen potud, že pro ne~n,llo~i Č~.skeho Jaz'yka n;,má býti propuštěn. Proti tomu lTiožno uvésti
ze, . m.e 0- 1 usnesem pro zaJabce tento příznívý následek, dlužno se tá~
;~tl, Jak tedy byla mu tato výhoda zaručena, když ne tím, že mohl ak
zada~1 za pe.nslOnování s ~říslušnými požitky? Leč to možno· pomin~uti
a dr7etl se Jen obh~Joby .zalované obce, jež poměru žalobcovu povahy
provlson~o~tl v,prve ~tohcl neupírala a uplatňovala pouze § 27 or .
stal., jenz, jedna. o pravu na výpověd' provisornímu zřízenci. žalovangá
o ec "~mltala, ze ono us.nesení obecního výboru bylo nezákonné že
~y~a m~st~kou.radou do neho podána stížnost k zemskému výboru, ~oz
tO !lUÍI vsak ~e posud, nedošlo. Odvolací soud jest na omylu, maje za
o, ze us~:sefil to .nema vyz:'~mu pr?to, že prý, i když bylo platné, nastala. bezuc1l1nost jel~o horejslm opacným prý rozhodnutím vládního komlsar; ze dne, 14. k~etna 1919 a městské rady ze dne 27, července 1921.
NebOl,. bylo-h platne, bylo způsobilé zakládati zřízencltm právní nároky
a pOZdejSi jeho. o~volání, i kdyby bylo opravdu nastalo, nemohlo právní
~aroky ~ mezl~asl snad nabyté rušiti, nýbrž mohJo míti jen ten účinek
~f na d~le, ~. j. ode dne odvolání nemohly z něho žádné právní nároky
. ce vZ,fiIkat!. Bylo by te.dy nutno, vyčkati rozhodnutí vyšší správní stohce o jeho .platno~tl 5!~Z dl: do.volací odpovědi prý už vydáno), avšak
~~ t<: ne.doJde z te pnC;1l1y, ze, I když bylo platné, pro žalobce z něho
a ne naroky ve sk,uteC!',oSÍI, nevzešly: neboť, jak výslovně doznal, ne?l ni u o .nem v~da.no, zadne vyrozumění, nebylo to tedy nějaké prohlá., nd ? Je,e jemu ucmene, nemohl tedy z něho pro obec vzej'íti vůči němu
za ny zavazek a pro n"
o ..
"
<Od' ,
€J vuel
nI za ny narok, nemohlť on je přijmouti~

š:b1

ani výslovně ani mlčky, když jemu vůbec adresováno nebylo (§ 861 obč,
zák.). nýbrž byla to pou~: norma vnitřní, 9i:ek~~va, po,:le,. níž měl :,e
orgán, jemuž přísluší usnasetl se o prop~stem znz€l1,ce, flvUltI: Pro ~n
zence vzešla by práva teprv, kdyby organ ten na zaklade neho mlsto
propuštění vyslovil pensionování a rozhodnutí to zřízenci doručil. Avšak
při roku dne 3, března 1923 založil žalobce ná:ok. sv~j na záko~, ze dne
17. prosince 1919 čís. 16 sb. z. a n. pro 1920, jlmz pry stal se znzencem
definitivním, Kdyby tomu tak bylo, přišel by ovšem na, řadu §
tohoto
zákona dle něhož může zřízenec, trvale ustanoveny, propusten byt!
usnese~ím obecI1ího zastupitelstva toliko na základě provedeného disciolinárního řízení, jež v tomto případě zavedeno nebylo. Jaké by byly ná~ledky takového bezprávného ~ropuště~í.' ~d~. zrov.l~a ty: ,že o.bec ,by
bvla povinna platiti pensi, pk zalobce zada, CI dalsl trval1l sluzebl11ho
p~měru, netřeba rozhodovati, neboť zákon ten žalobci ~ ničem k ~lob:u
není. Možno nechati stranou otázku, zdali, pk odvolacl soud mll1l, zakon ten opravdu na zřízence obcí statutárních, jakou je i obec žalovaná,
se nevztahuje, neboť jen ze znění jeho čl. I § 1, na nějž se odvolací soud
odvolává, a jenž mluvi jen o zřízencích obecních, ~i~oli vša~ ~ I~ě~tskýc,h
statutech, nelze to bezpečně dovozovalI, porovna-h se znem j1nych zakonů daných za republiky pro obce, na př. nápis zákona ze dne 31. ledna
1919 čís. 75 sb. z. a n. a jeho § 75 (srov. § 9), nápis zákona ze dne 12.
srpna 1921 čís. 329 sb. z. a n., jenž též o městech s vlastním statutem
nemluví a přece se dle §u 48 a 57 i na ně vztahuje, kdežto zákony ze
dne 7. února 1919 čís. 76 sb. z. a n. a ze dne 15. dubna 1920 čís. 304
sb, z. a n, již do nadpisu pojaly vedle obecních zřízení i městské statuty, zvláště však porovná-li se zákon ze dne 23, července 1919 čís.
443 sb. z. a n. (nové .znění zákona ze dne 29. května 1908 čís. 35 z. z.),
jenž dle nadpisu upravuje služební poměry úředníkll při ob c í c h
v ů b e c, ale v §u 44 vyloučil úředníky s t a t u tár n í c h o b c í ze
své sféry naprosto, právě se zákonem ze dne 17. prosince 1919 čís, 16
sb. z. a n., jenž dle nadpisu upravuje služební poměry zřízenců rovněž
při o b c í ch v ů b e c, avšak zřízenée statutárních obcí nikde ~e své
působnosti nevyloučil. Možno však, jak řečeno, otázku tu nechalI stranou a vycházeti se stanoviska, žalobci příznivějšího, že zákon ten i· pro
zřízence statutárních obcí platí, neboť ani pak není nárok žalobcův odů
vodněn. Na něho totiž vztahují se pak předpisy §u 25 o zří z e n' c í c II
již II S t a 11 o ven Ý c h, jenž v odstavci druhém, stanovÍ, že zřízen
cům těm přísluší do 3 měsíců ode dne účinnosti zákona (I. j. dle čL III.
od 12. ledna 1920) právo vysloviti se, zda má pro budoucnost jejich
služební poměr býtí posuzován na dále podle tohoto zákona či nic, j i n a k že p I a t í jej i c h d o s a vad n í s ml o u v a, I. j. že z ák o n sen a n ě n e v z tah u j e. žalobce byl však ustanoven zří
zencel1I již dříve, než zákon tento v platnost vstoupil, a onoho prohlá- .
šení n e u čin i I v ů b e c, neřku-li v udané lhůtě a platí pro něho proto
dosavadní služební smlouva a onen z á k o n sen a něh o n e v z t ah u j e. Míní ovšem, že § 25 vůbec na něho nedopadá, poněvadž prý byl
až po vyhlášení zákona a na základě něho provisorně Ustanoven, a tak
tedy prý ho posuzovati dlužno dle §u 7, že totiLjeho provisorium nesmělo trvati déle než rok a po roce stal se samočinně zřízencem trvale

! o.
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~staI10V~~ý:1l. Tu naprosto zneuznává stav věci: byli' ve službách obce
jako strazl1lk~lle usnesení obecní rady ze dne 1. září 1914 již od roku
~914" a to zaJIsté ne jako zříz,;pec definitivní, když se v usnesení praví,
ze, us'a.,novenr. jeho je pouze pr~chodne a ze nema nároku na definitívu
z ce~oz J?e, ze, neb~l-lI zřízencem definitivním, musil nutně býti pouz~
provISOrI1Im, neboť jen na této protivě záleží a nikoli na protl've' '_
,
'"
I '
'
vy
I} omocnY-~rroVISOrI1I"
VZ( yl výpomocný jest v poměru k definitivnímu
take p,ouze, ,pr~vIsornlm, t:Jestal se tedy provisorním zřízencem teprve
VVllOSem
vladnrho konusare
ze "dne 17 prosI'nce 1920,Jlmz
" ' b y I provl~
'
- ."
. ,
SOl ne zarazen do určlte platove stupnice sluhovské n}"brz' b l "
'"
d" o d , k 1914
'
Y JIm JIZ
nv~, o" !O II
,.a tento výnos neučinil nic více, než že mu upravil
provI~orne ~Ia~ t,ak, Jak v něm stoji, nedodal mu však žádného nového
ch,aJaKt~ru ~lu~eoI1Iho - v tom má odvolací soud pravdu, Dovolatel
stal~ .sv.e pravlll1 stanovisko mění, což je důkazem, že není pevné: v prvé
S~o}I~I:Jak ;,nea shora :Iv,e,d~no, udával, že byl ještě v době svého pro~
Pd~t~~d ~y!-,omo~n.y!11 ~(raznIkem, kdežto v dovolání zastává názor, že·
~yl
dr;ve defJl1llrvnlm, Zbývá jen otázka posledního odstavce §u 25
ol,e ~;hoz, p,okud zřízenci »t i« nebyli již dříve definitivně ustanovení'
llal~z~. obeClllmu zastupItelstvu učiniti opatření, aby prozatimní ustano'~
venl JIch nc,trvalo, déle, než, jeden rok po účinnosti zákona, Kdo jsou to
tito :tJ«, vubec tJ, kdo byh ustanoveni již před platností zákona (odst.
Ll CI P?uze Ir, kdo prohlasIlI ve 3 měsících, že chtějí, by poměr jich
byl I;adale POsuzován dle tohoto zákona (odst. 2,)? Odpověd': jen tito
dalZl, O nich totiž mluví odst. 3 a 4 a proto nemůže ani' 5 se s '
t'
. 'k I " ,
,
, vym » 1«
P adať
, I ,na ,ue 010 J!n;ho gramaticky naprosto ne, Ale ani logicky
uen~ vec Jln~~ l~lOzna, bylť by tu jinak zjevný rozpor: kdo nepodali
onana prohlaseuI pro ty za'k
I t'
'b'
'1.
",
"
"
,o~ nep a I, ny rz posavadní smlouva; pak
a.~ nemuze pro ne platJtr p:ave ani 5, odstavec, protože i ten jest částí
za ona, jenz pro" ne ~eplatJ" a p:otože právě též ten odporovatí bude,
ja k 0, I v tomto pnp~de" pravIdel ne smlouvě, která pro ně platí. Tím odpada otazka, ,zda premena provisoria v definitivu nastává dle §u 25 (5)
automatJcky CI teprv opatřením obecního zastupitelstva,

JI:
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, Zami!á-li, roz~udek zápornou žalobu určovací proto, že právní po~~r" ~a jehoz ?ejSoUcnOlst bylo žalováno, zde jest, obsahuje kladné zjiem jsou~nostt tohoto právního poměru.
Předmetem složení na soude mohou býti i účty
Pokud jest společník dle občanského zákoníka' povinen vésti účty.
(Rozh, ze dne 20, listopadu 1923, Rv II 650/23,)
Josef 8., maji:el ml?na, uzavřel dne 10, října 1917 se žalovaným
d,le klere ~o pnJ31 do své mlynářské živnosti za společníka na
spo ečny ZIsk a ztratu na dobu do 1 března 1921 Notářsk'
,
dne 16 úno 1918
I
'
' y m spIsem ze
I
'
ra
pos o~pil 8. mlýn své manželce Anně, která trhovou
~m ouvou z,e dne L pros;nce 1919 mlýn prodala Františku P-ovi. Žaobou domahal se Franlrsek P, vyloučení žalovaného ze společnosti a

~mlol uvu:

společnosti, tvrdě, že žalovaný od 1. prosince 1919 z výtěžku
neodvedl, neúčtoval, nechtěl Františka P-a do mlýna, kde jest
strojní zařízení, vůbec pustiti a, když chtěl 14, dubna 1922 provésti
kontrolu a se súčtovati, vykázal ho žalovaný ze mlýna, že hospodaří na
mlýně tak, jakoby byl neobmezeným pánem, provozuje živnost mlynář
skou sám, účtů neskládá a zisk si ponechává, O b a niž š í s o u d y
žalobě vyhověly, o cl vol a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ů:
Dle smlouvy společenské byl žalobce resp, jeho předchůdce povinen
dáti do společnosti vklad, mlýnskou živnost a zařízení a užívání někte
rých pozemků, To se skutečně stalo, Odvolatel míní, že dle smlouvy
účty ani nebyl povinen vésti, protože prý smlouva o tom ničeho neobsahuje, kdo účet společné živnosti povede, a nemá prý také ustanovení
o tom, jak se mají účty vésti. Nebylo prý jeho povinností vésti účty
(knihy) bezvadně účetnicky, žalovaný to prý neumí a proto nelze na
něm žádati více, než aby vedl knihy a účty tak, jak to dovede, třeba nesprávně, Ale správně vyslovil první soud, že vedení účtu bylo povin~
ností žalovaného, Dle smlouvy měl On věnovati společnému podniku
práci, druhý společník pak mlýn, Ve smlouvě bylo ujednáno, aby žalovaný účtoval měsíčně a smysl smlouvy tedy sám ukládal žaiovanému,
by vedl mlecí knihy a účty, třebaže smlouva o tom, že účty povede žalovaný, ničeho nemlUVÍ, účty musí přirozeně vésti ten, kdo vede správu.
Žalovaný musil dle smyslu smlouvy vésti záznamy o mleti proto, že by
jinak ani účtu složiti nemohL Ostatně je vedeni mlecí knihy účetní všeobecným zvykem, ale, i kdyby podle smlonvy nebylo vedení t011OtO účtn
žalovanému uloženo, jest podle ustanovení zákona povinen účty vésti
a skládati ten společník, který vede správu společného podniku (§ 1198
obč, zák,), Tato správa byla svěřena žalovanému, poněvadž on jediný
se měl starati o vedení živnosti mlynářské, a je proto i dle zákona žalovaný povinen účty o tom vésti. Ovšem smlouvon nebylo ustanoveno,
jaké knihy se mají vésti a jak mají býti zařízeny, ale v tom směru roz~
hoduje předpis zákona. Dle §u 1198 obč, zák má vésti společník účet
o jmění kmenovém a O příjmech a výdajích, Dle toho bylo povinností
žalovanébo, by zřídil inventář o tom, co do společnosti se živnosi! mlynářskou přijal jako kmenový vklad, a by každoročně prováděl již ,dle
smlouvy inventuru ohledně tohoto kmenového vkladu, totiž mlýna,
strojů, nástrojů a potřeb k němu patřících, Účet o příjmech a výdajích
při živnosti mlynářské vztahuje se na účet přijatého meliva, vyrobených
z něho mlýnských výrobků a vydaných výrobků, by se tak mohlo zjistiti, kolik zůstalo na promelcích nebo rozprachu jako zisk, Dále musil
žalovaný vésti účet o příjmech peněžních, zejména co přijal na melném
a jiných příjmech ze živnosti, a co vydal na režii. Zcela správně usou~
dili tedy znalci, že účty žalovaného, které oněm požadavkům nevyho~
vují,nejson dostatečny, a také soud je právem za dostatečné nepokládaL Obsah účtu určuje tedy zákon a ponechává stranám jenom bližší
formáhlÍ provedení po případě dle praxe, Ale povinnost vyúčtovací, zákonem určenou, nemůže změr;iti okolnost, že společník k sestavení účtu
nemá schopnosti. Nemčl~li ji, neměl ji smlouvou na sebe bráti, 'po pří
padě musí, nemá-li sám schopnosti, dostáti povinnosti ku vedení účtL't
tím, že sám někoho na vlastní účet najme; jakým 'způsobem povinnost

zrušení
ničeho
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~~t~Vá(~i

splni; je jeho vě~i. S!:jně nerozho~luje o tom, že přijmy a vy~"k ocMn} ,ZlS~) ,mus1 vyuctoVa!, s~olecI11k správu vedoucí, rozsah
pO Ul ,~. L~e pnsvedC1Í1 odvolateh, ze zakon nepředpisuje určitého způ
~o b u uctov,an1, a!e předp!s~je aspoň tolik, že z účtu musí vysvítati, kohi< bylo }'uvodne na Jmenr kmenpvém, kolik na tomto jmění přibylo
J~:bo z neho ubylo,. d~le, m~si býir vykázány příjmy a výdaje. žalovan:
uctu o kmenovem Jmem vubec nesložil. Měl vésti účet ob'!' ,.. t'i Y
k semleti, účet o vydání obilí i< zásypům pak účet př1'J'muo ~ 1 bPkn)a e ,o
" k' h
. d
,.
,
vyro u m lynars. ye z Je not"vých zásypů a vydaného meliva. Tohoto účtu žalovany nevedl, a ~,ení zjistitelno, kolik docílil na tak zvaných promelcich
k~ere JS?U ro,v,než. přip~dným ziskem mlynářovým. Mleci knihy žalova~
n~ho ,:epol u radnyml ucty, ponevadž nevykazuji, kolik žalovaný na melnem pnp .
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.

D ů vo dy:
.

?:Ivolací soud,

přezko~mav

dovolatelovu aktivni legitimaci k této

~o~epnG' p:a~e!D VySl~V11J ze, když Nejvyšší soud v rozepři

za:.o~cu ~'OÍ! ~a!ovanemu

TI

ně"ších

o, uznání neexistence společenské sml~uv~ na
JeJ1c ,:rcovac1 :alobu zanull, tím pravoplatně a s účinky 411
'
uznal, ze spolecenská smlouva mezi stranami tedy i mez' , IC·br. s,
Františkem Pe
'I
.
"
'
I za o cem
In a za.... ovanym eXIstUJe, a odvolací soud právem se
0~~zoral. vzhl~dem, ku SU 411 c. ř. s. tímto rozhodnutím vázaným Pr~to
, ~O~CI. sou pra:~;ll považoval okolnosti, o nichž je dovolatel~m 0s,radan J~ho v lllZSICh stolicich odmitnutý dúkaz za nerozhod ' p
ro"ollzelll teto rozepře (§ 275 odstavec r v ' "
n: pro
o nich právem odmitl. Dle čís. 3 §u' 503 P Y c. r. sl')t' 3' pro!o dukazy
ť 'cl
I I'
c. r. s. up a neny duvod spa
ovo ~te v to:,;, že se ?dvolaci soud považoval právě oním rozhod=
nu "." ,za vazana. Bezelo o zapornou žalobu určovací a tu rozsudek 'enž
zamIla takovouto žalobu z dtlvodu že r '
,',
"
J
existenci bylo žalováno
. " '.
Pb a v n I p o m e r, na Jehož neř .' J{ I a (I
'
. . " ' ,e x ,I StU J e, o sahuJe vzhledem kll §u 411 c .
. . o ~;1 ě' r·u t1~le, ZJl S t e 11 1 J s ? II C 11 o s ti to hot o p r á v ní ho
U
.,1 lak, by n,ebylo z~pornou žalobou určovaci dosaženo
I o~ ~28 c', r. s. vysl.ovI~e uvedeneho cile, kdyby mělo býti žalobcí J'e1 zzapomy určovacl narok 7aiobn' b I
't t
'
'
hl
I Y zaml nu, zachováno, aby neexistenci právniho
volatel spatfuje ne~~:~~~,~ ';~so:zne~~u ~~;~~ň~v~~n~ ,~ové rozepři. DoUSuzuje že měl dovolat I I ,oť "t p
, ze odvolacl soud
že r ;
, , e S,OZl 1 llC Y na soud dle §u 1425 obč. zák. a
§ 1~2~ ~o~g 11~~loze~ll por,us1l,povl!1nosti společnika. Dovolatel míní' že
. za . ma na zreteh nouze existent'1 hl d; I k
'
~ázoru právnímu však nelze při~věclčiti nebo/ J'~ ;, av,y, te;émužto
zeni nejsou jenom peníze Ir'brž .
',
pre met~:l1 ,SD.ud11lho ul 0skvosty jako zlato, stříbr~ a y od I aC~Dne !,~plry, nebo jln,e hstiny, nebo
ulOžení nehOdící s " , , P ; ,
I ~me toho mohou bylI k soudnímu
zák '.
č 'I ~
e J1ne predmety ulozeny u uschovatele (§ 968 obč
. .) ur ene 10 soudem. Ostatně odvolací rozsudek mluví
.'
p.k dovolatel mohl od sebe odvrá' T
'I cik
' pouze o tom,
tím, že dovolatel mohl splniti s I TI ,I nas e y prodlenl, a vysvětluje
popíral jsoucnost společenské S~,~:~ypoJ~";n?st, tPfeks to, že žalobce P.
. na Je o az a, zua1r byl dOVQ;:'

í

-
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latcl zbaven povinnosti skládati účty z té příčiny, jelikož mu žalobce P.
bránil v řádném vedení mlynářské živnosti, činil obtíže při docilování
společného výtěžku, a poněvadž neloyalní stanovísko žalobcovo odnímalomu právo na výtěžek mlýnské živností, to tím spíše, jelikož jeho
počináním byl přivoděn takový stav, že nebylo dosaženo ani minimální
výnosnosti mlýna. Dovolatel míní, že, když žalobce P. neplnil navzá"jem společenské smlouvy, že přirozeně nemůže činiti nároků z ní, že
zejména nemá nároků na čístý získ, k němuž nepřispěl a kterého nebylo dosaženo v té míře, jako kdyby byl P. dovoloval ve svém mlýně
normálni výkon živnostenský. Tim však se dovolatel ocitá v rozporu se
zjištěními odvolacího rozsudku, podle kterých byl žalobce (jeho před
chůdce) povinen dáti do společnosti vklad, totiž mlýnskou živnost se
zařízením a užíváni některých pozemkú, kdežto jiných povinností smluvních společenská smlouva žalobci (jeho předchtldci) neukládala, tyto
povinnosti však splnil, neboť žalovaný užíval mlýnu i pozemků, a to
mlýnu sám, sám měl vésti podle smlouvy živnost, a konečně ani netvrdil, že by mu mlýn nebyl odevzdán, a že by tedy ho nemohl vésti.
Dovolatel vidi dále nesprávné posouzení právní v tom, že odvolací rozsudek vykládá příliš ~široce dovolatelovu povinnost ku skládání účtu a
l11Íó1í byť i ho tato povinnost stíhala dle společenské smlouvy, že musí
býti posuzována podle skutečných poměrů.· V této příčině dovolatel
uvádí, že jím dosud provozovaná živnost mlynářská je zcela nepatrného
rozsahu, že on sám není školeným obchodníkem, nýbrž pouze prostým
mlynářským, že nebyl zjednán za účetni sílu, nepřevzal ve příčině účet
nictví žádných závazků, nýbrž měl býti pouze vedoucím mlýna po stránce
řemeslně technické, že správa a obchodní stránka mlýna nebyly mu
svěřeny, a že do hle d nad obchodní stránkou pat r n ě si vyhradila
pock informace ze dne 2. srpna 1918 Anna B-ová, přiznavší dovolateli
výhradně technické vedení mlýna. Dovolatel míni, že majitelúm sporného mlýna neběželo o obchodvedoucího mlýna, nýbrž o mlynářského,
kter)' se měl starati o mletí po technické stránce, že proto bylo věcí majitelů mlýna, by se sami postarali o 'ostatní obchodní stránky, to tím
spiše, jelikož samotná živnost, jak vyplývá ze smlouvy ze dne ID. října
)·917, zněla na jméno majitelů mlýna. Dovolatel i těmito vývody ocitá
se v podstatných částech v rozporu se zjištěními odvolacího rozsudku
a tu ovšem neprovádí uplatněného dúvodu po zákonu. Podle odvolacího
zjištění měl dovolatel společnému podniku věnovati práci, kdežto druhý
společník měl mu věnovati mlýn a ve smlouvě bylo uloženo, aby žalovaný účtoval měsíčně. Z toho odvolací soud odvodil právem, že účto
vání, a to měsiční bylo s m I u v n í p o v i n n o stí dovolatelovou. Dovolatel nebyl, jak tvrdí, pouhým mlynářským, nýbrž byl samostatným
společníkem sporného podniku, a jeho smluvní postavení nrčovalo jeho
povinnost celou živnost samostatně říditi, tedy starati se nejen o ře
meslně technické vedení mlýna, nýbrž i o všecko, tedy i o obchodní
stránku, co s tím samostatným vedením souvisí. Proto je - ovšem jenom v této příčině - nerozhodno, jakého rozsahu je mlynářská živnost,
ostatně je-li rozsahu dovolatelem tvrzeného, je tím také vysvětleno, že
mohlo býti podle společenské smlouvy svěřeno dovolateli, jenž se v dovolání označuje jako prostý mlynářský, samostatné vedení této neroz-
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sáhlé živnosti. Odvolací soucl zcela správně vystihl, že dovolatelova povinnost ku kladení účtu vyplývá také z §u 1198 obč. zák., neboť bylo
zjištěno, že dovolatel zaujímal ve sporné společnosti postavení obchodvedoucího společnosti. Povinnost tato není, jak se dovolatel domnívá
mylně, pouze podpůrnou povinností, směřující jenom ku zjištění společenského podílu na čistém zisku, nýbrž je to povinnost hlavní, která nepomíjí, jak rovněž mylně soudí do~~atel, ani tím, že dle jeho mínění
neměl žalobce ani nároku na podíl l'čistého zisku, a když ho neměl, že
také pozbývá nároku na složení účtu. Jiná je právni otázka, v jakém
rozsahu a způsobu byl dovolatel povinen účty složiti. Mluví-Ii smlouva
o tom, aby účtoval měsíčně, mlčí-li však o tom, jak má účtovati, sluší
dle §u 914 obč. zák. uznati, že rozsah a způsob tohoto účtováni určoval
se nevelikou rozsáhlostí podniku a také v neposledni řadě osobou a
způsobilostí účty vedoucího společníka, neboť pak musí tato povinnost
býti tak vyložena, aby se výklad nepřičil zvyklostem poctivého styku,
t?tiž tak, jak to rozsudek správně vytýká, že musi z účtu vysvítati, kolIk bylo původně na kmenovém jmění, kolik na tomto jmění přibylo, neb
ubylo, a že musí býti vykázány příjmy a vydání. Nejde o vedení celé
řady knih, jak je to dle dovolatele ve velkých mlýnech o mnoha dělní
cích, nýbrž odvolací soud, opíraje se o znalecký posudek, správně uznal,
že dovolatelovou povinností bylo, aby vedl účet obilí přijatého k semletí, účet o vydání obilí ku zásypům, a pak účet příjmLI mlynářských
výrobků a jednotlivých zásypů a vydaného meliva. Odvolaci soud do-'
vodil obsažně a výstižně, že dovolatel této povinnosti nevyhověl že
účty nebyly vedeny správně, a to nejen formálně, nýbrž i obsahov'ě, a
z plOvedených důkazů dovodil, že dovolatel tak činil vědomě, čemuž
svědčí nejen fingovaná kniha mlecí, nýbrž také veliký rozdíl ve výtěžku
vykázaném a znalci odhadovaném, který nelze svésti jenom na nahodilé
vynechání. Dovolací soud pluě sdílí věcí i zákonu vyhovujíci důvod v
napadeného rozsudku.
.
.
čls.

3198.

Sudiště dle §u 87 a) j. n.
.
Listinný průkaz o prodeji zbožl nesml zavdávati důvodu k pochyb·
nosti.

(Rozll. ze dnc 21. listopadu 1923, R I 952/23.)
S o u cl p r v é s t o I i c e vyhověl námitce žalovaného, že k řízcni
o .žal?bě není dle §u 87 a) j. n. dovolaný soud místně přislusným a odmltl zalobu. Rek u r sní s o u d zamítl námitku místni nepříslušnosti.
D ů vod y: žalující firma stěžuje si do usnesení prvého soudu jen proto
že nebyla jím uznána přislušnost soudu dle §u 87 a) j. n. Aby přísluš~
nost soudu dle §u 87 a) j. n. byla založena, je zapotřebí, by byl podán
l~stinný průkaz, že zboží bylo objednáno a skutečně převzato. Žalující
hr,;,a vyvoz~je, tento Iistinnl průkaz z předložené korespondence, zeJmena z dopISU ze dne ll. cervence 1922 a ze dne 25. července 1922
jichž pravost jest uznána. Prvý soucl má sice dle dopiSl! ze dne 11. čer~

vence 1922 za prokázáno, že žalovaný skutečně přev-zal zbOŽÍ, žalující
stranou mu zaslané, jest však toho náhledu, že dle dopisu ze dne 25.
července 1922 neni podán listinný průkaz o objednávce. S náhledem
tim však souhlasiti nelze. V dopisu ze dne 25. července 1922 se praví:
»Da ich stets auf Reisen bin, komme ich erst jetzt dazu Ihr Telegramm
vom 18 cis.: »Entgegenkommend restlichen Reis 390 morgen fesÍ« Zll
bestatigen, laut welchen ich den Reisverkau! vornehmen wollte, doch
muC Ich bemerken, daG am hiesigen Platze Oflerte Zll 370 sind, zu welchem Preise ich den res!lichen bis heute nich!. verkauften Reis mir ZLl
fakturieren bilte.« Z obsahu tohoto dopisu ne zvratně vychází, že žalovaný zboží objednal a že žalující firma mu objednané zboží telegramem
v tomto dopisn citovaným potvrdila. Jest tu tedy objednávka, jak co do
jakosti zboží tak i co do ceny tímto dopisem, tedy listinně prokázána.
A poněvadž dalši podmínky ustanovení §u 87 a) j. n. nesporně jsou
prokázány, jest tu příslušnost soudu cHe tohoto ustanoveni.
Ne j v y Š š í s·o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ú vod y:
Z povahy ustanovení §u 87 a) j. n. jako předpisu vyjimečného a jeho
doslovu je jasno, že listinný průkaz o prodeji zboží, totiž o jeho objednávce a dodávce, musí býti takového rázu, že o tom, že skutečně nastaly, nesměji listiny průkazní zavdávati té nejmenši pochybnosti. Jakmile odůvodněné pochybnosti vzejíti mohou, neni zde průkazu ve smyslu tohoto zákonného ustanovení a tím sudiště jeho padá. V tomto pří
padě uvádí sám žalobce o svém poměru k žalovanému ve svém rekursu
toto: »Z této výměny korespondence vychází na jevo původní právní
poměr mezI mnou a žalovaným. Byl jsern komitentem, žalovaný komisi\>nářem a zboži prodáváno bylo jménem žalovaného na můj účel. Jednalo
se tehdy o poměr komisionářský, který uveden jest v čl. 360 obch. zák.
Bylo totiž ujednáno původně, že nejprve žalovaný zboží prodá, načež
mu je teprve já budu fakturovati. žalovaný měl tedy, jak z předcháze
jícího na jevo vycházi, moje zboží již na skladě, nedržel je však .pro
sebe, nýbrž pouze pro mne a měl mlrj souhlas k tomu, by zboží ono tře
tím osobám prodával vlastním jménem a teprve po prodeji mně platil .... Cena rýže, jak z korespondence ve spisech založené jest patrno,
klesala a byl jsem nucen jako obchodník podle poměrů cenu žalovanému původně limitovanou snižovati. Dopisem ze dne 25. července 1922
oznamuje mi strana žalovaná nejnižší cenu, za kterou tehdy rýže mohla
býti prodávána a současně mne vyzývá, abych jí za tuto cenu veškerou
dosud neprodanou rýži fakturoval, kterémužto přání dává výraz slovy:
»...... zu welchem Preise ich den restlichen bis beute nic h t v e r k a u f ten Reis mir z u f a k tur i e r e n bitte.« Z toho již plyne, že
žalobce dle ujednání měl zboží žalovanému fakturovati teprve tehdy,
když je žalovaný již vlastnim jménem prodal, a tu sporný obsah dopisu
ze dne 25. července 1922 možno vykládati i tím způsobem, jak to učinil
prvý soud, totiž že žalovaný žalobce pouze žádal, by mu pro pří š t i
pro dej e rýže, jež mu byla do komise dána a ještě mu zbyla, fakturoval cenu dosažitelnou, totiž 370 Kč, lim spíše, když v témž dopise
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před tím žalovaný uvádí, že zbylou rýži c.h těl za Kč .390 p r cl a ! í,
že však v místě se oferuje za Kč 370. Ze. v~eho .zjevno, ze. sporne symo-

visko obou stran, zda objednávka a doda11l o b jed n a n e h o zbozl nastaly, nelze za daného poměru řešiti pou.z.e z pf e cl I. o ž :' n é kor~s.
pondence, pročež korespon.denc~ .~a n:,stac\ by hstmny prukaz o 11Ich
poskytla a sudíš!č dovolane nem JI oduvodncno.
čís.

Podíly
kromých)

člena společenstva
věřitelů

3199.

tedy společník ve společenstvu zůstává, jest exekuce na vklad jeho pro
pohledávku jeho soukromého věřítele vyloučena (§ 1203 obč. zák.).
čís.

3200.

Sudiště dle §u 87 a) j. n. lze založiti
nepochybně základ pohledávky.

jakýmikoliv listinami, proka-

zujicími

(Rozh. ze dne 21. listopadu 19Q3,

"

s r. o. nejsou pro pohledávky jeho (souzabavitelny.
.

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1923, R I 957/23.)
Žádosti vymáhajícího věřitele, by povolena byla exekuce zabavenim
a přikázáním k vybrání 125 závodních (členských) podílů, ježpříslu
šeiy . dlužníku proti společenstvu s r. o., s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d ji zamítl. O ů vod y: Členské podíly a
vklady členLI zapsaného společenstva 5 ručením neobmezeným nemOhou býti zabaveny, neboť nejsou majetkem člena, nýbrž přešly v majetek společenstva, a dle ustanovení §u 56 zákona ze dne 9. dubna 1873
čís. 70 ř. zák., který byl článkem Vll. uv. zák. k ex. řádu v platnostr
ponechán, soukromí věřitelé člena společenstva nejsou oprávněni, věci,
pohledávky a práva ku jmění společenstva náležející nebo podíly na
nich exekuci podrobiti. Předmětem exekuce jest pouze to, co společník
sám na úrocích a podílech na zisku žádati jest oprávněn a co mu v pří
padě zrušení společenstva nebo vyloučení z něho při rozdělení při
padne. Totéž platí o podílech a členských vkladech členů zapsaného
společenstva s ručením ob mez e n Ý m; ani tyto nemohou býti zabaveny. (Srov. Neumannův komentář str. 846.)
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.

F,

I 958/23.)

Žalobu, opřenou co do místni příslušnosti o § 87 a) j. n., s o u d
p r v é s t o I i c e k námitce místní nepříslušnosti odmítl. Rek u r sní
s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti. O ů vod y: Pokud se
týče příslušnosti dle §u 87 a) j. n., uvádí sám procesní soud v odů
vodnění napadeného usnesení, že jsou splněny náležitosti, potřebné
k založení tohoto sudiště, až na to, že objednávky zboží listinami nikterak doloženy nejsou, nýbrž že objednávky děly se ústně a teprve
jejich přijetí bylo žalované straně p-otvrzováno. Při tom však přehlíží
prvý soud, že požadovaný listinný důkaz o objednávce a přijetí zboží
může býti zjednán jakýmikoli listinami, kteréž neponechávají o tom pochybnosti, že objednávka skutečně se stala a zboží převzato. Listinami
takovými jsou faktury, v nichž jest výslovně zdůrazněna objednávka
kupujících, kdežto dle svědectví Roberta O-a, z korespondence a zejména ze slibování, že zaplatí, jde na jevo, že zboží obdrželi. Písemné
. objednávky, jakou prvý soud postrádá k založení sudiště, třeba není,
nýbrž stačí i ústní, o níž jakýkoli doklad listinný po ruce jest (rozh.
nejv. soudu ze dne 21. března 1916 R II 119/16, Právník 1916 str. 705
a ze dne 8. července 1919 R II 75 čís. 221 úř. sbírky). Ostatně dopisy
žalovaných ze dne 24. prosince 1921 a ze dne 13. března 1922 rovněž
jest podán písemný doklad o objednávce a obdržení zboží.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl d?~olacímu rekursu.
Důvody:

Oůvody:

jest sice pravda, že zabavitelnost členských (závodních) podílů
člena společenstva 'S r. o. ~ a o takové společenstvo nesporně jele ~
zákonem v Ý s lov n ě vyloučena nebyla, jak se stalo ustanovením §u 56
zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák. 11 společenstev s ručením
neobmezeným. Leč přes to nelze pokládati ani podíly členú společen
stva s ručením obmezeným za zabavitelné a to z této úvahy: Podíly
tyto, jakmile byly vloženy do společenstva, přestávají býti vlastnictvím
členu, stávají se společným majetkem celého společenstva (zásada
§u 1183 obč. zák.) a slouží dle §u 48 čís. 1 zákona ze dne 9. dubna
1873 čís. 70 ř. zák. k uspokojení, pokud se týče ku krytí pohledávek
vě'řitelů společenstevních. Teprve přebytek připadá dle §u 48 čís. 2 a 3
a §u 81 cit. zákona k dobru členů, takže jejich soukromí včřitelé mohou
i při společenstvech s ručením obmezeným vésti exekuci jen na to, co
společníkům připadne na úrocích a podílu na zisku, nebo co pro ně
. vybycle při zrušení společenstva nebo případném výstupu z něho. Pokud

Podle povahy ustanovení §u 87 a) j. n. jako předpisu výjimečného
a doslovu jeho je třeba, by z á k I a d zažalované po hle d á v k y, t. j.
objednávka a dodávka zboží prodaného (koupeného) byly obsahem
listin takovým způsobem prokázány, by nevznikly odůvodněné pochybnosti o tom, že s k u teč 11 ě na s t a I y. Jakými listinami se to stane,
je lhostejno, ježto zákon v tom směru ničeho nepředpisuje. V tomto pří
padě předložila žalobkynč i žalovaná celou řadu listin, týkajících se
sporných zažalovaných obchodů se žalovanou, z nichž jde na jevo, že
žalovaná obdržela od žalobkyně na zažalované zboží faktury, jež odvolávají se na objednávku žalované a ji vyřizují, že žalovaná tyto faktury
přijala, dle jej i cha b s a h u za vydání zboží u speditéra žádala
a příjem zboží speditéru též potvrdila, že zboží objednaného, fakturovaného, dodaného a přijatého neplatila, nesčetněkráte o jeho zaplacení
byla upomínána, na upomínky žalobkyni jenom konejšila a zaplacení
vždy v brzké době, třebas jenom částečně, slibovala, aniž by byla činila
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námitky proti původnímu nároku žalobkyně, který ve svém zbytku je
nyní předmětem žaloby. Jsou to listiny, většino~ od.žalované pocháze,jící a jí podepsané áeb aspoň od ní podepsane a ]1 ~a prave UZllane,
jež dobou svého vz~iku (da!em) a, svym,ob,s,:hem
t a k rl o seb e z a s a hu] I a s e v z a] e mne do pln U] I, .~e ~e
mÍ1že býti pochybnosti o tom, že s; skuteč,n.ě ~talo t~" co p?,tv,rzup ~vym
obsahem, totiž objednávka a dodavka (~:I]el!) zbozl" z,vlaste kdyz, zalovaná dodávky (přijetí) sporného zbozl am nepoprra a ob]ednavky
popírá jenom částečně.
l
čís.

methoda v dovolání uplatněná ani článku 283, ani předpisu čl. 357
odstavec třetí obcll. zák, a byla by mohla náhrada abstraktní škody
býti také vypočtena na základě nákupní ceny 95 Kč s jedné a prodejní
ceny 120 Kč s druhé strany. Schválil-li odvolací soud při určení výše
náhrady škody postup zvolený prvým soudem. který rozdíl mezi cenou
nákupní a cenou prodejní vypočetl v ten způsob, že položil za základ
svého výpočtu čistý výtěžek, velkoobchodníkem docilený dle seznání
znalcova, nelze mu vytýkati nesprávné pravní posouzení věci, uváží-li
se, že vzhledem k tomu, že zrcadlové sklo v rozhodné době nemělo
tržní ceny, následkem čehož odpadlo vlastně zákonné měřítko pro určení
abstraktní škody - prodejní cena zboží, místo jeho tržní ceny jest ve
své podstatě jen pomúcko.u výpomocnou - soud jest dle §u 273 c. ř. s.
oprávněn, jisto-li jest, že žalobci náhrada škody přísluší, stanoviti její
výši z moci úřední a to i s obejitím důkazů stranou nabízených dle
svého volného uvážení. Neprávem tvrdí proto dovolatel, že se žalující
straně dostalo penízem jí rozsudky nižších soudů přisouzeným ušlého
zisku, a nikoli náhrady abstraktuí škody, a netřeba se dále zabývati
onou částí dovolání, která vytýká odvolacímu soudu, že neporozuměl
posudku znalcovu pokud udal, že velkoobchodník tehda obchodoval
s čistým ziskem 10--15% ceny uákupní.
.

3201.

Při stanoveni výše abstraktní škody (čl. 357, odstavec !řetl obch.
zák.) jest soudu, není-Ii tu ceny tržní, postupovati dle §u 273 c. ř. s.

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1923, Rv I 126/23.)
žalobkyně koupila od žalované vagon zr~adlovéh? skla I ~' po
95 Kč. Ježto žalovaný nedodal, domáhala se, zalobk~ne nahrady, skody
47,500 Ke.
b a niž š í s o u d y přiznaly zalobkYlll 20.781 Kc 25 h.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného.

o

čís.

3202.

Důvody:

Dovolatel omezil se na otázku výše náhrady škody a má :a,to, .ž~
odvolací soud přisoudiv právě tak jako soud prvé stolice st:ane z,:lu]1c;
20.781 Kč 25 h, posoudil věc po stránce právní nesprávne, ponovadz
způsob výpočtu náhrady škody tímto peníz~l~ o<dpoEuje přeclpisu čl. 3?7
odstavec Hetí obch. zák., .dle něhož žalu]lcl SLrane dle ]e]1 volby pnsluší náhrada abstraktní škody nikoli ušlý výdělek, jehož - jako vyšší
než abstraktní škody se nedom'áhala. Žalující strana, jak ze spisů plyne,
žádá zaplacení abstraktní škody a jest zjištěno ~i~šími. ~oudy, že
zrcadlové sklo, jehož dodání žalovanou stranou strane zaluJlel bylo ~o~
jednáno, nemělo v čase splnění smlouvy dle p~sudku zn,alc~~a. tr;~1
ceny, dle níž se zřetelem k čL 357 odstavec trel! obch. zak. ndl v~se
abstraktní škody. Přihlížel-li odvolací soud v souhlasu se soudem prvym
následkem toho ku prodejní ceně zboží, zajisté nepochybil, což ostatně
ani dovolatel nevytýká, stavě se jen proti způsobu výpočtu a stano,ven3
výše odškodněrí. Dovolatel, .vycházeje z posudku }nalcova; dl~ nehoz
zrcadlové sklo bylo lze kOUp1tl za cenu 80-120 Ke za 1 m, ma za to,
že jako základna pro určení výše náhrady škody mělo býti za 1
skla
zrcadlového stanoveno 100 Kč, jakožto číselný střed mezI cenamI znalcem udanými a poněvadž kupní cena za 1 m' činila 95 Kč, může prý
žalující strana při 1 m' požadovati jen nál;radu,5 Kč. Než ~~volat,e!
přehlíží, že dle znalcova posudku v rozhodne dobe byla po ZbOZI, o nez
tu jde, velká poptávka a že byla v rozpjetí, jím uvedeném pla:ena
každá cena takže o nějaké průměrné ceně pro tu dobu nelze vubec
mluviti. Zř~telem k těmto okolnostem a zřetelem ku právní povaze nároku na náhradu škody pro nesplnění smlouvy neodpovídá výpočetní

n:'

Bylo-Ii dovozné za zboží, odeslané z tuzemska, vypočteno rakouskou
dráhou v Krak., bylo na odesilateli, by je rakouské dráze zaplatil v Krak.,
a nemůže se pak domáhati na čs. dráze vrácení přeplatku v Kč, třebas
byl zaplatil dovozné v Kč dle kursu v den platby.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1923, Rv I 690/23.)

.,
I

Žalující strana dopravovala dne 29: ledna 1920 ze staniceČ. Budě
jovice vagon prken do Milána a zaplatila na dovozném do rakouské pohraniční stanice Trbíže 1601'22 Kč u nádražní pokladny v Čes. Budě
jovicích, Dne 15. dubna 1920 sdělil dopravní úřad žalobci, že má doplatiti 10.638 Krak., přepočtených na 3817 Kč 70 h podle kursu 1 : 34.
Žalobce zaplatil. Pozdějí se zjistilo, že nedoplatek byl předepsán žalobci ornylem, pročež ředitelství spolkových drah ve Vídni zaslalo žalobci 10.638 Kral<., jež však žalobce nepřijal, nýbrž domáhal se na
československém eráru zaplacení 3817 Kč 70 h. Pro c e sní s o u d
p r v é s tol i c e přiznal žalobci zažalovanou pohledávku. D ů vod y:
Pro rozhodnutí otázky, v jaké měně se má sporná pohledávka platiti,
jest předem přihlížeti k tomu, že byla uzavřena smlouva nákladní ve
smyslu §u 61 žel. dopr. ř. mezi žalobcem jako odesílatelem a mezi čs1.
státní drahou, stanice Č. Budějovice. a že pro soudní uplatňování nároků na vrácení dovozného, jež dle §u 70 žel. dopL ř. bylo nesprávně
vypočteno, platí proti železnici předpisy §u 100 žel. dopr. ř. § 100
že1. dopr. ř. obsahuje v bodě 3. ustanoveuí, že nároky z nákladní smlouvy lze, bez újmy vzájemného postihu železnic, uplatniti žalobou, při
čemž má žalobce právo volby, uplatniti je bud' proti dráze odesílací,
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uplatněn

nebo proti dráze, na jejíž trati se škoda stala, a že právo volby zaniká
žalobou. V tomto sporu' jest zjištěno a soud béře za prokázáno, že ža-,
lobkyně 10.638 Krak., Vídeňské filiálce žalobkyn,ě se, stral2Y Bunde~
bahndirektion Wien-West dne 19. srpna 1921 postOVl11 spontelnou VIdeňskou poukázaných, vrátila, a následkem toho použila ž~lobkyně
práva volby ve smyslu §u 100 žel. dopr. ř., žádajic zaplacen,l 11!,kohv
v rak. korunách, nýbrž v korunách československých, od~ol~v!,jlc se
na to že náhrada škody, žalobou uplatňovaná, má se státt jedme v koruná~h čsl. Ve směru tom béře soud na základě výpovědi svědka Ferdinanda O-a, dřívějšího disponenta žalující firmy, za zjištěno. a pr?kázáno, že, kdykoliv běželo o _ zaplace~i něj~ké~,~ C~? v o ,z 11 e h o, ze
mu pokladník H. na stal11ei v Ces. BudejOVICI~h nejdnv.sdel;l, kol!k se
má zaplatiti, běželo-Ii o rak. korunl', že mu J~ pok!adl11k vzdl' pre~?~
čítal na čsl. koruny a dle toho sdělil pak svedkovl, kohk ma zalupcl
firma zaplatiti na dovozném v čsl. korunách. Stejně si počína! poklad;rik
i v těch případech, kde se jednalo o doplat:nky; pokladl11k pokazc!c
svědka upozornil, kolik je cloplatenek, řekl svedkovl, kohk to bude delati v čsl. korunách, a když pak přišel svědek, třebas týž den odl'0~
ledne, řekl mu pokladník přesně, kolik se má ,v čsl. korun.ach }aplatth~
a dle toho pak svědek vyrovnal doplatenky ~zdy v k~runach ~sL, kdy~
pak bylo někdy na dovozném zaplaceno VIce, tu vse~hna r~dltelstv:
vyplácela návratky za přeplacené dovozné, od mch lrkvldov~ne, ,I, kdyz
byly půvouně v rak. korunách, po každé v korunách čsl. v ~repocltaclm '
kursu v den placení dovozného. Svědek výslovně potvrdrl, ze I v tomto
případě pokladník sám přepočítal rak. koruny l~~ koruny čsl. a elle tOh,o
že zapravil doplatek v korunách čsl. dle tehdejslho kursu mezI 30-3~.
Z uvedeného béře soud za prokázáno, že, co se týče námitky žalované
v_ příčině měny, jest ohledně placení požadované náhrady směr,odatným
předpis zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 1,87 sb. z. ,a n.,)enz st~novl
rozluku mčnv dotud společné rak. uherské meny od meny csl.; plaÍIla-lr
tudíž žalujícÍ strana na území čsl. ~t~tu v :n~n~ čsl., l1:á žalovan~ str~na
požadovanou náhradu zase zaplahl! v mene csl., t. J. v koruna:h c.sl.
(Kč), protože nemůže věřitel v případ~ tOl11t~ dle §~ 1413 obc. za~.
proti své vůli býti nucen k tomu, aby neco pneho, ~ez co .ma, poh}:da~
vah, nebo jiným způsobem přijal, a proto Jest dluzmk opr~vnen ~ent~h
dáti něco jiného na místě, ahy platil, jen tehda, souhlasl-h s tlm .ve~
řitel (§ 1414 obč. zák.). Nezapravivši žalob~yni dluh v ,čas, musI. Sl
žalovaná sama přičítati následky rozluky meny a mezlÍIm pastaleho
poklesu kursu rak. koruny. Povstal-Ii dluh v cizí valutě, v ,tomto pří
padě ve valutě čsl., trvá v ní i nadále až do ok~mžl~u place.m,a v tomto
okamžiku pak zaniká, proto jest nesprávným nazor zalovane, z; v tomt~
sporu přislušela náhrada přeplatku dovozného v rak. korunach, kdyz
bylo dovozné zdejší drahou přepočítáno a žalující strar;ou .~aplacen~
'v korunách čsl., naopak zavazuje zákon žalovanou, by ZalUjlCl strane
poskytla náhradu v téže měně, v níž se stranr žalující se stalo .placení,
tudíž výlučně v měn~ čsl. (čl. 3?6 obch. zak.): O,d ,v o I a c 1 s o u d
rozsudek potvrdil. D u vod y: Nejde o to, v jake mene nedoplatek ~o~
pravného předepsán byl k zaplacení, nýbrž jde toliko o to, co skut,;cne
žalované dráze bylo zaplaceno. Rovněž nerozhoduje, zda byl narok

na

základě

§§ 70, 100 žel. dopr.

ř., či

dle

čl.

12 bernské úmlu-

~y, I;?l~ěvadž pa~ivni legitimace. dr~hy vůbec předm~tel11 sponl nebyla.

žaluJlcl, uplatnupc narok na vrace111 toho, co bez pravmho dŮVOdu odbyla vyplatila, nedomáhá se nikterak zaplacení požadavku, vzniknuvšího v cizí měně, nyní v měně tuzemské. Kdyby byla žalující vyplatila skutečně v Krak. 10.902, zajisté by také nyni byla oprávněna
požadovati toliko Krak. 10.902. žalovaná dráha však přijala skutečně
Kč 3618,92 a jest tudíž dle §u 1431 obč. zák. také povinna, vrátiti to,
co bez právního dlrvodu přijala. Přibylo-Ii včci mezi tím na ceně, jest
to náhodou, jejíž důsledky nésti musí v tomto případě strana žalovaná
(§ 1295 obč. zák.). Jak vůbec vznikl požadavek, najmě v jaké měně
vznikl, nerozhoduje, neboť právním důvodem předmětného nároku pů

půrci
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vodní závazek není; jde tu o vrácenj toho, co omylem a bez ,právního
dův"du bylo placeno. Dolkl-Ii se prvý soudce také předpisů
1414 obč. zák., mínil tím patrně, poukázati k tomu, že dráze

§§ 1413"
k Výslovnému příkazn jejího zřízence (§ 5 žel. dopr. ř.) doplatek dopravného
účtovaný v rak. měně v tuzemských platidlech zapraven byl.
N e j vy Š š í s o u d zamítl žalobu.
DClvody:
Žalující firma vymáhá žalobou vrácení přeplatku, který byl od ní
na dopravném neprávem vybrán. žalobní nárok opírá se výhradně o § 70
žel. dopr. ř., po případě čl. 12 mezinárodní úmluvy, a jen jako takový
může býti dle §§ 10 a 100 žel. dopr. ř. a čl. 12 a 27 Bernské úmluvy
uplatňován proti československé železnični správě jako správě stanice
odesílací, neboť ne právem vybraný poplatek nebyl předepsán česko
slovenskou, nýbrž rakouskou železnicí a byl také rakouské železniční
správě odveden, takže nelze mluviti o tom, že československá železniční
správa škodu žalující firmy zavinila, nebo se na její úkor obohatila.
Podle všeobecných právních pravidelo náhradě škody a o nespravedlivém obohacení musila by býti žalována železniční správa rakouská,
žalobu proti československé železniční správě nutno posuzovati čistě
jen dle oněch zvláštních zákonných předpisů o dopravní smlouvě. Pro
toto posouzení jest rozhodujícím, že přeplatek 10.638 rakK. byl přede
psán rakouskou železnicí ve měně rakouské a že žalující firma byla
československou železnicí ku placeni v této měně vyzvána. Podle čl. 335
obch. zák. i §u 1413 obč. zák. byla žalující firma oprávněna platiti
efektivně v korunách rakouských. Na tomto jejím právu nemŮže nic
změniti zjištění prvního soudu, že bylo mezi stranami obvyklo platiti
dovozné, předepsané v cizích valutách, domácí měnou dle denního
kursu, a že i v tomto případě pokladník drahy disponentu žalujicí firmy
z vlastního popudu vypočítal, kolik má platiti v korunách českoslo
venských. Platila-Ii žalujíci firma, nepoužívajíc práva, platiti efektivně,
korunami československými dle denního kursu, k čemuž byla dle druhého odstavce čl. 336 obeh. zák. oprávněna, bylo její placení přece jen
pouhým placením dle §u 1412 obč. zák. a nebyly jím změněny ani
obsah, ani vnitřní podstata, ani měna placené pohledávky. Placením
v jiné než předepsané měně jest vyjádřen jen způsob placení; za-
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placeno a - jak se i § 70 žel. dopr. ř. i čl. 12 Bernské úmluvy vyjadřují - vybráno bylo však přece jen ku placení předepsaných 10.638
rak. korun a jen tento neprávem předepsaný a zaplacený peníz jest železnice povinna vrátiti. Že žalobkyně, použivši práva, zákonem jí vyhraženého neplatila efektivně, nýbrž 3616 Kč 92 h, nemá pro posouzení
povinnosti železnice ku vrácení přeplatku dle zákonných předpisů o dopravní smlouvě významu. Na zažalované placení v korunách českoslo
venských nemá tedy žalující firma právního nároku. Na placení v korunách rakouských nemůže býti uznáno, poněvadž žalobkyně takového
návrhu neučinila (§ 405 c. ř. s.). Proto nezbylo než žalobní žádost
zamítnouti.
čís.
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Příslušníkům (obyvatelům) států, k nimž vztahoval se zákaz min.

nař. ze dne 22. řijna 1914 čís. 291 ř. zák., netřeba platiti úroky z pro-o
dlení za dobu od 22. října 1914 do 9. ledna 1920.

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1923, Rv I 1072/23.)
žalobkyně (londýnská firma) prodala a dodala žalované, (p:ažské
firmě) k její objednávce k dalšímu zcizení zboží za obapolne uJednanou cenu trhovou 50 angl. liber 4 schilinky 11 penc, splatnou dle faktury zaslané a bez námitek přijaté dne 1. srpna 1914, al,: žalo;raná, ač
zboží obdržela a si ponechala, ceny trhové nezaplal!la. Zalobe na zaplacení 50 angl. liber 4 schilinků 11 penc se 6% úroky od 1. srpna
1914 pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. Žalovaná napadla
rozsudek soudu prvé stolice odv01áním pouze potud, pokud byly žalující fírmě přisouzeny 6% úroky z prodlení z trhové ceny za dobu ode
dne 1. srpna 1914 do 9. ledna 1920 včetně, a to pro nesprávné posouzení věci po stránce právní a navrhla změnu rozsudku v ten rozum,
že jest žalovaná povinna zaplatiti žalobkyni mimo zažalovanou jistinu
(trhovou cenu) 6% úroky z této jistiny od 10. ledna 1920. O d v oI a c í s o u d vyhověl dovolání potud, že zamítl nárok žalobkyně na
přisouzení 6% úrokll z trhové ceny za dobu ode dne 23. října 1914
až do dne 9. ledna 1920 včetně. D ů vod y: Odvolání žalované firmy
nelze upříti odůvodněnosti, neboť min. nařízením ze dne 22. října 1914
čís. 291 ř. zák. bylo zakázáno platiti příslušníkům Velké Britanie a
Irska, jakož í osobám, které v těchto územích mají své bydliště (sídlo)
přímo nebo nepřímo v hotovosti, směnkami neb šeky, příkazem neb
jiným způsobem, rovněž í poukazovati přímo neb nepřímo peníz: neb
cenné papíry do těchto území (§ 2 cit. nař.) a dále vysloveno, ze po
dobu zápovědi nemohou se požadovati úroky z prodlení (§ 5 cit. nař.).
Tento zákaz placení byl odvolán teprve vládním nařízením ze dne 17.
prosince 1919, čís. 14 sb. z. a n. na rok 1920 s účinností dnem vyhlášení, t. j. dnem 10. ledna 1920. Dle toho nárok na úroky za d_obu ode
dne 23. října 1914 až do dne 9. ledna 1920 odůvod!,ěn r:ení. Zalovaná
firma v řízení před soudem prvé stolice popřela narok zalobkymn na
úroky jíž ode dne splatnosti, tedy též za dobu orle dne 1. srpna do

22. řijna 1914 včetně. V tomto směru však popření odůvodněno není
neboť po dobp od ~3. října 1914 do ,9. ledna 1920 .včetně bylo žalobkyni
shora uvedenym zakazem absolutne 'zamezeno narok svůj vymáhati a
po dobu tu promlčení (§ 1496 obč. zák.), jsouc přerušeno - nem\)hlo
dále běžeti. žalobkyně pak již dne 18. května 1922, tedy před uplynutím 31eté promlčecí lhůty (§ 1480 obě. zák.) a v čas, žalobou svůj
nárok i v příčině úroků z doby přede dnem 23. října 1914 vzešlých
uplatnila.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně.
D

ů

vod y:

Dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věcí dle §u 503
4 C. ř. s. zde není, naopak je právní posouzení soudem odvolacím
správné. K vývodům dovolacím stačí dodati: Ustanovení §u 1 min. nař.
ze dne 22. října 1914 čís. 291 ř. zák. nerozeznává mezí pohledávkami
před a po 22. říjnu 1914 splatnými, nýbrž všeobecně zakazuje p I a t y
na příslušníky států tam jmenovaných. § 5 pak ustanovuje jasně, že
z a dob u z á k a z u n e I z e úro k ů z pro dle níž á dat i, patrně proto, že dlužník, nesměje platiti, v prodlení není. Složení dluhu
ve smyslu §u 6 cít. nař. bylo pouze právem žalované, niko1i její povinností. Následky nesložení stanoveny nejsou. Za dobu neodůvodněného
prodlení žalované od 1. srpna do 22. října 1914 žalobkyní úroky při
souzeny. Z důvodu obohacení nebylo žalováno.
čís.

čís.
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Ve zvýšení výrobní ceny zboží, ohledně něhož byla uzavřena smlouv době poválečné, nelze spatřovati. následnou nemožnost plnění, leda
ze by prodatel dokázal, že hrozila bý nenahraditelná škoda, rovnající
se jeho hospodářské zkáze, kdyby měl plniti za smluvených podmínek.
Byl-li liknavý pro\latel ochoten dodati, ale jen za vyšší ceny,' nemuže se pak odvolávati na lysickou nemožnost plnění.
~a

o

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1923, Rv I 1362/23.)
Žalující italská firma domáhala se na tuzemské firmě náhrady škody
333.300 Kč pro nesplnění kupní smlouvy, poněvadž jí žalovaná nedodala z pěti dne 2. září 1919 zakoupených vagonů po 10.000 kg hně
dého jednostranně hladkého papíru klobóukového po 2 Kč 75 h za
1 kg, čtyry vagony po lhůtě udělené jí dodatečně do 30. dubna 1920
s pqhrůžkou, že Se bude žalobkyn'ě krýti a požadovati rozdíl mezi kupní
cenou a <;enou k;ycí. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly podstatně
z toho duvodu, ze žalované stalo se plnění nemožným vzhledem k napotomnímu stoupnutí výrobní ceny papíru.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Civilu! rozhodnuti. V.

!lS

1874

1875

D

ů

vod y:

, O?v~lací soud neposoudil věc 'správně po právní stránce, NesprávJe Jeho názor, že hospodářská nemožnost plnění jako důvod zrusení _s~louvy záleží ve zvýšení výrobní ceny, Toto bylo za poválečných
pomeru předvídatelným hospodářským dějem, s nímž měl každý vyrabitel nutně počítati. Záleželo proto nasmluvníku, by bral na se jen
takové závazky, jež mohl předvídatelně za tehdejších nejistých a nestálých poměrů hospodářských splniti. Výrobce měl počítati jen s dos~~i,telným n:no!st~ím suro;,in, ~ uvažovati ostatní podmínky, na př,
vys; ~1Zdy, a JI~e naklady vyrobl11 podle tohoto množství surovin i doby
pinem, t. J. vZltI v uvahu veškeré skutečnosti, na nichž záviselo splnění
smlouvy. Sporná kupní smlouva byla sjednána na podzim 'Ň919, tudíž
za neurovnaných poměrů hospodářských, a náleželo proto na žalovanou
stranu, by převzala závazek, jejž mohla jen po zralé úvaze pokládati
za s)'lnite~ný za uvedených okolností. Z chování se' žalované strany, jež
z petI objednaných vagonů dodala pouze jediný, nelze souditi na to
že při přijetí objednávky počinala si s nutným rozmyslem, ježto POdl~
zjiště~i nižších soudů došly jí již po výrobě prvního vagonu potřebné
surovllly a žalovaná krátce na to domáhala se na žalobci bud' storna
nebo poshověni na neurčitou dobu za současného zvýšení kupní ceny.
Obchodm styky JSou ovládány zásadou věrnosti a víry, což platí i pro
obchodní styk s cizinou, žalobce jako smluvní strana byl oprávněn věřiti
druh~ straně aspoň tak dalece, že má vážný úmysl, vyhověti závazku,
Jeho~ _se podjala po náležité úvaze jeho možnosti. Bylo proto povinnostI z,alované strany, dostáti tomuto závazku. Jest přirozeno, že strana
t~ poč Itala s přiměřeným ziskem, ukázalo-li se však později, že se zmýh:a ve svých výpočtech a že bude míti z obchodu škodu, nebylo to
duvodem, by neplnila. Nebezpečí ztráty přináší obchod i za normálních
poměrů, a jest na kupci, by počítal s tím, že škodu tu si nahradí ziskem
jinde docíleným, Že by žalovaná strana nebyla měla této možnosti, ne~ylo tvrzeno, a není při rozsahu jejího závodu pravdě podobno, že by
Jl byla hrozila nenahraditelná škoda, rovnající se hospodářské zkáze,
kdyby byla měla plniti za smluvených podmínek. Nelze proto v tomto
případě mluviti o hospodářské nemožnosti plnění. Nesprávným jest názor, že by plnění za těchto okolností odporovalo dobrým mravům a bylo
nepřípustným mezi poctivými lidmi, naopak odporuje dobrým mravům
jednání žalované strany, že chtěla se zbaviti smluvního závazku jen
proto, by neutrpěla škody, nehledíc k případné škodě druhé strany.
Nebyly zjištěny skutečnosti, z nichž by se dalo souditi že setrvání na
původní smlouvě znamenalo neoprávněné a nepoměrné obohacení žalobcovo, naopak není vyloučeno, že i žalobce byl povinen plniti dále za
podmínek dřive smluvených. Ne'lze proto souditi na hospodářskou nemožnost plnění, jež není skutkovou okolností, nýbrž právním stavem,
vyplývajícím ze skutkových předpokladů, takže jde tu o právní posouzení věci a ne o skutkové zjištění, jímž by dovolací soud byl vázán.
Zbývá tudíž lysická možnost neplnění, podmíněná dle zjištění nižších
soudů v první řadě nedostatkem uhlí a surovin. To, co bylo shora ře
čeno o hospodářské nemožnosti, platí i tuto. Posouzení, zda smluvní
~ym

strana octla se z lysických důvodů bez viny v prodlení, je právním a
ne skutkovým posouzením věci. Skutkovým zjištěním, jímž je dovolací
soud vázán, bylo mimo nedostatek uhlí a surovin ještě omezení práce
na určitý počet dní v měsíci a vzestup výrobních nákladů. Při úvaze
o tom, zda byla tím přivoděna skutečně lysická nemožnost splniti
smlouvu, je však přihlédnouti i k ostatním skutečnostem, jež zůstaly
bez povšimnutí. Odvolací soud přehléC' totiž, že dopis žalobcův ze
dne 29. března 1920, jímž udělil žalované straně dodatnou lhůtu a rozhodl se pro nárok na náhradu škody vymáhané tímto sporem, byl odpovědí na dopis žalované strany ze dne 10. března 1920, jímž žalovaná
strana neodůvodňovala svého prodlení absolutní lysickou nemožností,
nýbrž prohlásila přímo, že jí bude možno dostáti své smluvní povinnosti, byť i podmínečně převzaté, když žalobce přistoupí na zvýšení
kupní ceny. Tím připustila žalovaná strana možnost včasného splněni
své smluvní povinnosti, pokud šlo O dodávku objednaného zboží, činíc
ji jedině závislou na zvýšení kupní ceny. Z toho vyplývá, že žalovaná
strana přes lysickou nemožnost výroby, jak ji vzaly nižší soudy za prokázánu, byla s to, objednané čtyry vagony papíru žalobci dodati a tím
smlouvu splniti. Z toho je dále usouditi, že i za zjištěných poměrů výrobních nešlo o absolutní nemožnost dOdá"ky, ježto žalovaná strana
podle tohoto prohlášení svého byla s to, "patřiti si zboží, potřebné
k splnění smlouvy, avšak že tak nechtěla učiniti jen za ceny dříve smluvené, nýbrž za ceny vyšší. Požadavek vyšší ceny nebyl ovšem na pře
kážku lysické možnosti plnění, tak že nešlo aní o tuto. Žalovaná strana
jsouc s to, plniti, jak lysicky tak i hospodářsky, odepírajíc však plnění
za smluvních podmínek, byla v prodlení, a byl žalobce oprávněn uplatniti na základě dopisu ze dne 29. března 1920 nárok vyplývající pro
něho jako kupitele z čl. 355 a 356 obch. zák Ježto další náležitosti
těchto předpisů (přiměřená dodací lhůta a sdělení) jsou prokázány,
je žalobní nárok důvodem po právu. O výši škody nebylo dosud vůbec
jednáno, v tomto směru je nutno řízení doplniti, a bylo proto další zaříditi podle §u 510 c. ř. s.
.
čís.

3205.

Ustanovení §u 527, odstavec druhý, c. ř. s. o přípustnosti dovolacího
rekursu nelze použiti, zrušil-Ii rekursnl soud v předběžné otázce usnesení prvého soudu a nařídil mu, by jednal ve věci hlavní.
Nedošlo-Ii Ke složení konečného účtu opatrovníkem, lze proti němu
uplatňovati nárok na náhradu škody z vadného vedení opatrovnictví toliko pořadem práva.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1923, R II 435/23.)
Žalobu, jíž se domáhala opatrovanka, nabyvši svéprávnosti, na bývalém svém opatrovníku náhrady škody z vadného vedení opatrovnictví,
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e odmítl pro nepřípustnost pořadu práva. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by dle předpisů civilního řádu soudního v řízení pokračoval.
118"

1876

1877

D ů vod y: Názor soudu prvé stolice, že nárok žalobou uplatňovaný
může býti vyřízen jen cestou nesporného řízení, jest mylný. Jest ovšem
správné, že po ukončení opatrovnictví opatrovník zpravidla jest povinen
složiti účet a že účet se má vyříditi cestou nespornou. Avšak dle §u 215
poslední odstavec nesp. řízení může opatrovanec, který nabyl práva,
své jmění sám spravovati, zprostiti opatrovníka od složení účtu a, že
v tomto případě nároky, které bývalý opatrovanec uplatňuje proti svému
bývalému opatrovníku ze správy svého jmění, lze vyříditi pouze pořa
dem práva, o tom pochybnosti býti nemůže. V tomto případě nezprostila sice žalobkyně žalovaného od složeni účtu výslovně, avšak obě
strany prohlásily dle protokolu u okresního soudu v P. dne 3. března
1921, že se samy do měsíce vypořádají a dalšího vyřízení od soudu nežádají, a obě přijaly též bez odporu usnesení okresního soudu, že odpadá skládání účtů. Tím dala žalobkyně zřejmě na jevo, že složení opatrovnického účtu nežádá a tedy bývalého opatrovníka složení úcl)tu sprošťuje. Dále nelze přehlédnouti, že žaloba obsahuje četné položky, jichž
vysvětlení by ani do účtu nepatřilo v tom případě, kdyby žalovaný povinen byl, účet složiti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

V prvé řadě dlužno zkoumati, zda jest rekurs do zrušovacího Usnesení rekursního soudu vzhledem k předpisu §u 527 odstavec druhý c.
ř. s. přípustným. Tomu jest přisvědčiti. Procesní soud zamítl (správně
odmítl) žalobu z povinnosti úřední a vyslovil zmatečnost předcházejí
cího řízení, maje za to, že pro tento spor není pořad práva přípustným.
Rekursní soud zrušil usnesení procesního soudu a nařídil mu, by pokračoval v jednání, nevyhradiv moc práva, a vyslovil, že pořad práva jest
přípustným. Jde tu tedy v pravdě o z měn u usnesení prvního soudu
v otázce přípustnosti pořadu práva, z povinnosti úřední nadhozené.
Příkaz, daný prvnímu soudu, by v řízení pokračoval, netýká se již této
otázky, a nemá býti o této otázce nové rozhodnutí vydáno, nýbrž týká
se jednání ve věci samé, takže není zde případu §u 527 odstavec druhý
c. ř. s.
Podle opatrovníckých spisll okresního soudu v P. a přednesu stran
nesložil žalovaný vůbec žádného účtu a tedy také ne konečného účtu
o vedení opatrovnictví a správě jmění tehdejší své opatrovanky, nynější
žalobkyně. Podle protokolu, sepsaného po zrušení opatrovnictví s obě
ma stranami u opatrovnického soudu dne 3. března 1921 k žádosti nynější žalobkyně, by nynější žalovaný složil konečný účet, tvrdila již
tehdy žalobkyně, že ztratilo se jí v době, kdy byla v ústavu pro choromyslné, z bytu mnoho věcí, k čemuž uváděl již tehdy žalovaný, že část
věcí má u sebe; obě strany pak prohlásily, že se do .měsíce vypořádají,
a dalšího vyřízení od soudu nežádají. Opatrovnický soud pak usnesením
z téhož dne nařídil bývalému opatrovníku, by vše, co z majetku své dří
vější opatrovanky v držení nebo ve správě měl a má, jí hned odevzdal,
a ke konci usnesení dodal, že účet skládati odpadá, ježto ze spravovaného majetku nebylo příjmll. Souhlasiti jest s názorem rekursního soudu,

že žalobkyně v on0111 prohlášení a tím, že proti usnesení okresního .soudu
v P. si nestěžovala, dala zřejmě na jevo, že složenÍ-opatrovnického účtu
na soudě nežádá a že tedy svého dří,čjšího opatrovníka sprošťuje soudního složení konečného účtu. K tomu byla podle §u 215 odstavec třetí
nesp. pat., nabyvši již před tím úplné svéprávnosti, oprávněna. Nejde tu
tedy o případ, kde po skončeném opatrovnictví a ještě před soudním
vyřízením konečného účtu uplatňují se z vedení opatrovnictví pořadem
práva nároky dřívější opatrovanky proti dřívějšímu opatrovníku, což by
ovšem podle§u 216 nesp. pat. bylo nepřípustno, nýbrž jde tu o případ,
kde k soudnímu složení a vyřízení konečného účtu vúbec nedojde, a kde
tedy pořad práva k uplatnění nároků na náhradu škody, která prý
z protiprávních činll dřívějších zákonného zástupce opatrovance vzešla,
jest nejen přípustnou,. nýbrž jedině možnou cestou, kterou sporné nároky a vzájemné nároky stran, jež se nedohoctly, vyřízeny býti mohou.
Dodati dlužno, že podle přednesu stran a podle opatrovnických spisů
byl žalovaný ustanoven opatrovníkem teprve usnesením ze dne 2. prosince 1919 a složil slib dne 15. prosmce 1919, že však ujal se správy
záležitostí žalobkyně hned po jejím dopravení do ústavu pro choromyslné, které se stalo již dne 21. května 1919, že tedy soudní složení
opatrovnického účtu nevztahovalo by se na dobu, kdy žalovaný ještě
opatrovníkem nebyl, a nedotýkalo by se tvrzených škod, které prý byly
žalobkyni způsobeny ještě dříve než žalovaný svého úřadu jako s o u dně zří z e n Ý opatrovník se ujal (§§ 199, 204, 238, 262, 269, 282
obč. zák. a § 5 řádu o zbavení svéprávnosti ze dne 28. června 1916 čís.
207 ř. zák.).
čís.
Při
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koupi na zkoušku má kupitel po zkušenní dobu postavení vy-

pů jčitele vě-ci.

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1923, Rv II 223/23.)
žalobce prodal a odevzdal žalovanému na zkoušku koně, JeJZ -mu
žalovaný vrátil ve stavu chorobném, pročež žalobce odepřel ho zpět při
jmouti. Následkem choroby, získané v době, kdy byl u žalovaného, musei býti kůň poražen. Žalobu na zaplacení kupní ceny pro c e s.n í
s o udp r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D.llvody:
Výtka nesprávného právního posouzení věci odvolacím soudem není
opodstatněnou. Odvolací soud zjistil, že protržení konečníku u koně,
které bylo bezprostřední příčinou, že musel býti kůň poražen, nastalo
v době, kdy byl kM, na zkoušku zakoupený (§ 1080 obe. zák.), ještě
v opatrování a péči žalovaného, a že, když žalovaný jej po čeledínu
Františku K-ovi, dne 13. srpna 1921 žalobci vra,el, odepřel jej tento
přijmouti pro zjevnou chorobu a že jej ponechal II sebe jen z toho dll-
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vodu, . aby se zpáteční cestou zdravotní stav koně nezhoršil. Kup na
zkoušku jest dle §u 1080 obč. zák. (novel. znění) považovati za trhovou
smlouvu pod výminkou, že kupec zboží schválí, a výminku tuto prohlašuje zákon v pochybnosti z a o d k I á d a c í. Při koupi pod výminkou
odkládací má kupitel za zkušební doby povinnosti vypůjčitele věci a jest
zejména po zákonu povinen, věc pečlivě opatrovati, právě jako uschovatel (§ 961 obč. zák.). Byla-li věc za zkušební doby u něho poškozena,
jest práv za poškození, ano i náhodu, neprokáže-li, že je nezavinil
(§§ 979, 965 a 1298 obč. zák.). Neukládá tu tedy zákon žalobci jako
prodateli důkaz, .že škoda vzníkla zaviněním žalovaného, nýbrž měl
tento ve sporu prokázati, že škoda nastala bez jeho zavinění, neb náhodou, jím nezaviněnou. žalovaný však ve sporu ani netvrdil že škoda
~znikla nezaviněnou náhodou, ani o tom důkazu nenabidl, ~ýbrž proti
:alob::ov~ tvrzení, že vnitřní zranění koně způsobil žalovaný nebo jeho
celedm težkou prací a špatným ošetřováním koně, bránil se jen námitkou, že protr~ení střeva nastalo u koně ještě před tím, než mu jej ž,!lobce
do uschovam odevzdal, která však skutkovým zjištěním odvolacího
soudu byla vyvrácena.
Čís.
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Z~oupila-Ii banka ze svého pro obec dluhopisy válečné půjčky na
základe dopisů starosty obce, jimiž prováděl usnesení obecníhO' zastu~ite~tva, neschválené zemským výborem, a zakoupené dluhopisy, ulozene u banky, byly státním převratem znehodnoceny, nemůže se banka
(§ 1311 obč.zák.) domáhati na obci náhrady škody.

(Rozh. ze dne 21. lístopadu 1923, Rv II 513/23.)
Obecní zastupitelstvo města I. usneslo se 12. května 1916 upsati na
IV. válečnou půjčku 200.000 K. Tehdejší starosta Josef K. oznámil listem
ze ~ne 18. května 1916 žalující bance ž., že upisují válečnou půjčku
u 111, by kdykohv toho bude třeba, půjčku lombardovaly jménem obce
a na jelí účet Rakousko-uherské banky, filíálky v Brně do výše 75%.
Banka Z. upsala uvedených 200.000 K a obtížila žalovanou obec na jejím běžném účtu 185.001 K 10 h a poskytla obCi sama lom bard do výše
~5% hodnoty, kdežto zbytek měl býti zaručen akciemi dráhy. Dne 22.
hstopadu 1916 usneslo se obecní zastupitelstvo v I. upsati na V. váleč
nou půjčku 100.000 K. Toto upsání nebylo provedeno. Dne 22. května
1917 usneslo se obecní zastupitelstvo města 1., poněvadž již sama obec
upsala 300.000 K a fondy v její správě 22.900 K ještě 77.100 K upsati
na Vl. válečnou půjčku, takže by celý upsaný peníz činil 400.000 K.
Dopisem ze dne ·8. června 1917 žádal tehdejší starosta Josef K. žalující
banku, by opatřila žalované obci Vl. válečnou půjčku za 177.100 K.
Žalující banka oznámila dopisem ze dne 28. června 1917, že tak učinila.
Na žádost žalované obce platila žalující banka z výtěžku IV. válečné
půjčky bance ž. v mně úroky a anuity z dluhu 150.000 K, jejž obec
měla u tohoto ústavu. Obecní zastupitelstvo města I. usneslo se dne 10.
července 1920, že neuznává dluhů, jež byly učiněny úpisy IV. a Vl. vá-

lečné půjčky, poněvadž usnesení obecního zastupitelstva nebyla schválena zemským výborem: Zemský výbor usnesl se dodatečně schváliti
usnesení obecního zastupitelstva ze dne 12. května 1916 a 22. května
1917 a doporučoval obci, by obecní zastupitelstvo učinilo dodatečné
usnesení o úpisu válečné půjčky za 100.000 K. Když přes rozklad obce
zemský výbor na svém usnesení ze dne 16. října 1920 trval, podala obec
stížnost na nejvyšší správní soud, jenž jí rozsudkem ze dne 23. prosince 1921 vyhověl a zrušil rozhodnutí zemského výboru, poněvadž
zemský výbor nemohl schváliti usnesení obecního zastupitelstva, když
je obecní zastupítelstvo zrušilo dříve, než je zemský výbor mohl schváliti. Listem ze dne 23. září 1920 oznámila obec žalující bance, že neuznává účtu žalující banky a že část 407.850 K plynoucí z válečných
půjček neuznává a nebude platiti. žalovaná obec uznává ze zažalované
pohledávky jen 26.093 Kč 57 h s 7·5% úroky a 6'/00 půlročně splatnými. Dne 12. prosince 1917 usneslo se obecní zastupitelstvo v J. upsati
na Vll. válečnou půjčku 10.000 K, ale zemský výbor to neschválil vzhledem na finanční .poměry obce a na výši peněz na válečné· půjčky upsaných. Žalobou domáhala se banka ž. na obci I. zaplacení 463".126 K
70 h. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e, obmeziv jednání na dů
vod nároku, uznal žalobní nárok po právu z důvodu obohacení tou částí,
o niž žalovaná obec město I. z neplatného .upisování válečných půjček
byla obohacena a z důvodu náhrady škody polovicí zbytku, z důvodu
smlouvy ji pak po ,lrávu neuznal. D ů vod y: žalující banka zakládá
svůj nárok na smlouvě, po případě na důvodu bezdůvodného obohacení
nebo náhrady škody. Upsání válečných půjček nelze uznati za platné,
poněvadž nedošlo schválení zemským výborem, předepsaného §em 97
obec. zříz. mor. k platnosti takových obecních závazků. V usnesení
zemského výboru ze dne 4. ledna 1918, jímž odmítl schváliti další upsání 10.000 K na Vl!. válečnou půjčku, nelze spatřovati schválení úpisů
předcházejících. Teprve usnesením ze dne 16. října 1920 schválil zemský výbor upsání válečných půjček ato jen 200.000 K a 77.100 K, neboť upsání dalších 100.000 K na IV. válečnou půjčku nebyló usnesení
obecního zastupitelstva, ale usnesení zemského výboru bylo rozsudkem
nejvyššího správního soudu zrušeno. Usnesení ze dne 4. ledna 1918
. mělo za předmět upsání VIJ. válečné půjčky a nikoliv schválení předchozích upsání. Nelze proto smlouvy o upsání válečných půjček uznati
za platné. Ze smluv těchto nemá žalující banka žádného nároku. Žalovaná obec uznává, že je podle §u 877 obč. zák. povinna vrátiti, co má
z tohoto neplatného právního jednání. Žalovaná obec uznává, že je povinna zaplatiti žalující bance oněch 26.093 K 57 h s úroky, jež žalující
banka za ni zaplatila na úroky a anuity u banky M. z jejího dluhu
150.000 K. žalující banka má nárok podle §u 877 obč. zák., aby jí žalovaná obec vrátila vše to, co z tohoto neplatného právního jednání má,·
neboť tím je žalovaná obec bezdůvodně obohacena. Ale vydáním všeho,
co žalovaná obec z tohoto právního jednáni má, nebude veškerá škoda
žalující banky nahrazena. Zůstanou zde válečné půjčky, jež nyní jsou
bezcenné a jejichž osud není dosud možno předvídati. Jisto jest všilk,
že na těchto válečných půjčkách značná škoda zůstane. Ze škody je
práv, kdo ji zavinil. Obecní zastupitelstvo města I. usneslo se platně
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upsati na IV. válečnou půjčku 200.000 K a na Vl. válečnou plljčku
77.100 K, ale nedbalo toho, by usnesení bylo předloženo k schválení
zemského výboru. Možno je, že mělo i za to, že toho není třeba, poně
vadž je všeobecně známo a z předložených listín žalované obce vychází zřejmě na jevo, že tehdy nutila a předpisovala okresní hejtmanství obcím, co mají na válečnou půjčku upsati; bylo by běda bývalo
obci, kdyby se byla zdráhala upsati válečnou půjčku. Nemůže býti nejmenší pochybnosti o tom, že by zemský výbor byl všechno upsání válečných půjček schválil, kdyby mu byly předloženy bývaly. Jak z před
ložených listin patrno, byly tyto válečné půjčky od žalujicíbanky provedeny a pro obec do uschování vzaty. Žalovaná obec s nimi počítala,
jako své jmění je pokládala, neboť z užitku z nich na svůj jiný dluh
platiti dala a teprve za čtyři léta na to přišla, že půjčky nejsou schváleny a nejsou podle zákona platny. Obec byla povinna hned na to upozorniti žalující banku, že půjčky nejsou schváleny a bylo by se předešlo
veškeré škodě. Tuto povinnost obec měla a proto nesměla bez právních
následků pro ni uvedená usnesení zrušiti. Obec je vždycky táž, jen její
zastupitelstvo se mění, ale povinnosti obce nemohou se měniti tím, žefi
se mění zastupitelstvo. Obec měla povinnost žalující banku na nedosta"'·
tek schválení zavčas upozorniti, neboť obe'c věděla, že schválení je

k platnosti půjčky třeba, obec půjčku přijala, z jejího užitku svůj dluh
platila. Není pochybnosti, že obec škodu žalující banky tímto jednáním
zavínila. Ale žalující banka není též v té příčině prosta "iny. Je sice
pravda, že žalující banka, když dostala list jen starostou žalované obce
podepsaný, v němž přihlašoval usnesenou půjčku k upsání, mohla míti
za to, že vše je v úplném pořádku, že usnesení obecního zastupitelstva
je platné a potřebným schválením zemského výboru opatřené, poněvadž
tehdy všechny obce upisovaly válečné půjčky a takových nesnází, jako
zde, se mnoho nevyskytlo. Ale přece bylo povinností bankovního úřed
níka zkoumati přihlášku po stránce závaznosti, již k vtrIi ochraně banky,
aby jí nepovstala škoda neplatnou přihláškou. List starostův, podepsaný jen starostou, nezavazoval obce a proto bylo povinností vyšetřiti,
zda jest zde platné usnesení obecního zastupitelstva· a řádné schválení
z~mského výboru. Opomenula"li banka tuto opatrnost z neznalosti zákona nebo z pohodlnosti úředníka, zavinila spolu škodu povstalou. Zavinění je na obou stranách stejné, neboť každá strana byla povinna a
měla jednati opatrně a uvarovati veškeré škodě. Proto uznal soud, že
skodu, pokud není nahrazena vrácením toho, oč žalovaná obec byla
obohacena, ponesou obě strany rovným dílem. O d vol a c í s o U d
nevyhověl odvolání žalované, k odvolání žalobkyně pak uznal, že jest
žalobní nárok co do důvodu po právu. O ů vod y: Co do právního posouzení věci nelze sice odvolání strany žalující míti ve všech směrech
za důvodné, naprosto neodůvodněné jest však odvolání strany žalované.
Zcela správně rozřešil soud prvé stolice otázku, že sporný nárok není
odůvodněn ze smlouvy. Lze v tomto bodě poukázati na vývody napadeného rozsudku. Neprávem vidí odvolání strany žalující schválení dří
vějších úpisů válečných půjček ve výnosu zemského výboru ze 4. ledna
1918. V něm poukazuje zemský výbor ovšem k válečným půjčkám již
upsaným jako k důvodu, proč nelze schváliti úpis Vll. vál. půjčky, ale

1881
nezmiňuje se o tom, zda je pokládá_ již za schválené čili nic. Neníť vyloučeno, že odepřel schváliti další .úpis již pro pouhou skutečnost dří
vějších ~ byť i teprve ·usnesených a ještě neschválených --značných
úpisů, vyhrazuje si mlčky rozhodnuti o schválení těchto pro dobu, až
o to bude požádán a tedy bude míti příčinu se zabývati otázkou, zda
obecní poměry i tyto dřívější úpisy snesou bez obmezení. Že zemský
výbor sám onen svůj výnos ze dne 4. ledna 1918 ani původně nemínil a
ani později nevykládal tak,jak žalobkyně si přeje, nejlépe seznati z toho,
že podle výnosu ze dne 16. října 1920, se usnesl ony dřívější úpisy dodatečně schváliti. Toho by jistě nebylo bývalo třeba, kdyby je byl
schválil již výnosem ze dne 4. ledna 1918. O důvod smlouvy nemůže
proto žalobkyně svLij nárok úspěšně opříti. Ale právem ho opřela o dů
vod náhrady škody. I tu lze stručně poukázati na vývody rozsudku prvé
stolice, jež jsou s~rávné, pokud doličuji zavinění strany žalované. Prá-

vem a

přiléhavě zdůrazňuje

napadený rozsudek, že obec nebyla opráv-

něna o své újmě zrušiti usnesení, kterým
jednostranně upustiti od soukromoprávní

se k úpisu zavázala, a takto

smlouvy druhou stranou již
provedené. Netřeba se proto dále obírati s vývody odvolání strany žalované, jež, vycházejíce předem se stanoviska, že takový svévolný a
jednostranný odstup od smlouvy je dobré právo každé strany, řeší jen
otázku, kdy strana tohoto práva použivší přece ~ podle §§ 1295, odstavec druhý, obč. zák. ~ ručí za škodu z toho vzniklou. O tuto otázku
lU nejde. Stejně tu nejde o otázku, zda jest bývalý nezletilec práv ze
škody, která úpisem povstala, když odepře uznati úpis poručníkem provedený bez soudního schválení, a také nelze, jak strana žalovaná činí,
s tímto případem nikterak srovnávati sporný případ, neboť oba pří
pady rozlišují se podstatně jak co do osobnosti zastoupeného, tak co
do povahy a tvaru osobnosti zástupců a zejména co do příčiny nutnosti,
míti zástupce. Marně poukazuje odvolání strany žalované dále k tomu,
že pro úpis VI. válečné půjčky částkou 100.000 K nebylo vůbec usnesení obecního zastupitelstva. Podle protokolu ze dne 22. května 1917
se obecní výbor usnesl upsati tolik válečné půjčky, "že by celý upsaný
obnos činil okrouhle 400.000 K.« Ovšem vypočítal zároveň, že má býti
tedy upsáno jen ještě 77.100 K, maje mylně za to, že byl usnesený úpis
I 00.000 K V. vál. půjčky skutečně proveden. Než při výkladu zmíně
ného úmyslu, aby totiž celý upsaný peníz činil okrouhle 400.000 K, podle zásad poctivosti a slušnosti nelze pochybovati (§ 914 obč. zák.),
že by zemský výbor, věda o neprovedení úpisu 100.000 K na V. váleč
nou půjčku, byl pro úpis VL válečné půjčky částku správně vypočítal
a stanovil místo 77.100 K celými 177.100 K, jak to pak starosta dal provésti. Konečně nemůže vzhledem na výnos zemského výboru ze dne
16. října 1920 býti důvodně pochybováno, že by zemský výbor byl ony
sporné úpisy skutečně schválil a že to bylo překaženo jen postupem zastupitelství obce 1., na němž se 10. července 1920 usneslo. Teprve tímto
usnesením povstal v jednání strany žalované onen obrat, ze kterého
straně žalující vznikla zažalovaná škoda, aneb stal se alespoň tento
obrat straně žalující teprve tak zřejmým, aby poznala, že jí škoda
vznikne, jaká škoda a kým byla zaviněna. Teprve <:td tohoto dne běžela.
proto Ihúta promlčecí (§ 1489 obč. zák.) a nelze tudíž míti žalobu, po-
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danou dne 3. října 1922, za promlčenou. Z těchto důvodů nebylo lze
přisvědčiti názoru odvoláni strany žalované, že soud prvé stolice nesprávně v její neprospěch rozřešil právní otázku, zdali žalovaná je práva
z náhrady škody. Ale právem vytýká odvolání strany žalující rozsudku
soudu prvé stolice, že tuto otázku právně rozřešil !1esprávně v její neprospěch. Muselať žalobkyně bezpečně spoléhati na to, že žalovaná
strana, větší to městská obec, jako smluvní strana učinila neb alespoň
učiní vše, čeho bylo třeba, by úpisy válečných půjček, na kterých se
usnesla, mohly býti platně provedeny, že tedy zejména si opatří nezbytné schválení zemského výboru, které v oné době bylo bezpečně
očekávati a mohlo býti pokládáno za pouhý formalismus. V tomto svém
přesvědčeni byla žalující strana jen ještě utvrzena, když dopisy, kterými
byla o provedeni úpisu požádána, byly podepsány starostou města a
opatřeny obecním razítkem, když obec zprávy o provedení úpisů vzala
k vědomosti, po celá léta· brala užitky z upsané válečné půjčky a proti
zaslanému výtahu z kontokorentu před oním usnesením ze dne 10. čer
vence 1920 nikdy nic nenamítala. Tím zajisté uznala provedení úpisů
za správné a uznala zároveň svůj závazek zapraviti to, co žalující banka.
musila vynaložiti, aby provedla, na čem se obecní zastupitelstvo bylo II
usneslo. V těchto usneseních kotvila činnost banky, nikoli v pouhých
dopisech starostových, a proto nemůže obec platně odepírati plnění závazků, na kterých se usnesla a které svým chováním dodatečně opětně
uznala. Pakliže se obec usnesla, původní usnesení o úpísu válečných
půjček zrušiti, a tím zemskému výboru, jak bylo správním soudem rozhodnuto, odňala možnost, je schváliti, znemožnila sama a z vlastní viny
splnění smlouvy a způsobila tím bance hmotnou škodu, rovnající se
částce, kterou banka za ni pro úpis vynaložila. Jest proto obec také
práva, celou tuto škodu, jedině jejím jednáním vzniklou, nahraditi. Bylo
tudíž odvolání strany žalující v tomto směru vyhověti a rozsudek změ
niti, jak nahoře vyřknuto. Po tomto rozhodnutí nebylo již třeba se také
ještě zabývati otázkou, zdali zažalovaný nárok by byl po právu též z dů
vodu obohacení větší částkou než soud prvé stolice uznal.
N e j v y Š 'š í s o u d změnil napadený rozsudek v ten rozum, že obnovil rozsudek soudu prvé stolice, uznávající zažalovaný nárok po
právu z důvodu obohacení; naproti tomu však vyslovil, že nárok ten
není po právu z důvodu náhrady škody; v dalším ponechal rozsudky
nižších soudů nedotčenými.
Důvody:

Pokud bylo rozsudky nižších soudů zjištěno, že žalobní nárok je
po právu z důvodu obqhacení, nikoli však z důvodu smlouvy, nebyly
rozsudky napadeny, a není proto třeba v dovolacím řízení zabývati se
po této stránce rozsudky. Mylným jest ovšem názor odvolacího soudu
vyslovený v posledním odstavci důvodů napadeného rozsudku, že není
třeba jednati o tom, zda zažalevaný nárok je z důvodu obohacení po
právu větší částkou, než uznal soud první stolice, neboť tento soud nerozhodlo výši částky příslušející žalobkyni z uvedeného důvodu, uznav
pouze, že žalob ní nárok je po právu celou částkou, o kterou byla žalo-

vaná strana obohacena, aniž však určil této částky. Žalovaná obec
uznala sice dluh svůj částkou 26.093 Kč 57 h, přes to však bude třeba
jednati a rozhodnouti o tom, zda částka, o niž žalovaná strana byla obohacena na škodu žalující strany, převyšuje uznaný dluh, zejména, zda
a jak dalece je správný názor žalující strany, že žalovaná obe~ byla
obohacena hotovostí, zaplacenou za ni žalující stranou státní správě.
Mylně poukazuje žalovaná strana v dovolání na to, že napadený rozsudek je sám se sebou v rozporu, aniž z toho vyvozuje dovolací důvod
§u 503 čís. 1 c. ř. s. Rozsudek ten zjistiv, že mezi stranami nedošlo
k platné smlouvě, má na mysli další okolnost, že žalovaná strana znemožnila hotovost a tím splnění smlouvy. ')statně na této okolnosti nezáleži vůbec, jak bude dále uvedeno. O,uolací soud posQudil totiž věc
nesprávně po právní stránce, maje za to, že žalobní nárok je po právu
z důvodu náhrady škody. K tomuto mylnému závěru dospěl odvolací
soud na základě stejně mylného předpokladu, že žalovaná strana nebyla oprávněna o své újmě zrušiti usnesení, jimiž zavázala se k úpisu
válečných půjček. Nezáleží na tom, že žalovaná obec ve skutečnosti
usnesla se na tom, že neuznává úpisů učiněných na 4. a 6. válečnou
půjčku, ježto tím odvolala dřívější svá usnesení těchto půjček se týkající. Odvolací soud však neuvádí, z jakého důvodu nebyla žalovaná obec
oprávněna učiniti toto dodatné usnesení, zejména když předchozí usnesení byla skutečně neplatná pro nedostatek nutného schváleni nadří
zeným úřadem. Podle zákona nebyla žalovaná strana povinna uznati
neplatná právní jednání a postarati se dodatně o jich platnost, tak jako
žalující strana nebyla povinna plniti jako smluvní strana na základě neplatného právního jednání. Z jednání toho vzešel pro žalovanou stranu
jedině závazek vyplývající z §u 877 obč. zák., jehož je obdobně použíti
i na tento případ, v němž nedošlo k platné smlouvě pro nedostatek zákonných náležitostí §u 867 obč. zák. a § 97 obec. zříz. mor. Zjištěno
bylo, že žalovaná obec usnesla se upsati na válečné půjčký různé částky.
Usnesení ta provedl starosta žalované obce dvěma dopisy, jimiž požádal žalující banku, s níž byla obec v kontokorentním spojení, o provedení úpisu na 4. půjčku shodně s usnesením, kdežto na 6. půjčku úhrnnou částkou skládající se z částek, jež měly býti upsány na 5. a 6. půj
čku. žalující banka spokojivši se s těmito dopisy starostovými zakoupila dluhopisy 4. a 6. válečné půjčky za udané částky, kupní cenu vydala ze svého a ponechala zakoupené dluhopisy u sebe v úschově. Ježto
uvedená usnesení obecního zastupitelstva nebyla schválena zemským
vi'borem, nenabyla platnosti, mezi stranami nedošlo proto ani ke smlouvě
ze zápůjčky ani ke smlouvě zástavní, žalovaná obec n,estala se vlastnicí
dluhopisů pro ni zakoupených ani zástavní dlužnicí žalující strany.
Teilto neurčitý stav nebyl pro strany spojen s nebezpečím hmotné újmy,
pokud cena dluhopisů válečných půjček udržována byla na nominelní
výši, takže ceniny ty byly rovnocennýl.'1 ekvivalentem částek za ně vydaných. To se však změnilo znehodnocením válečných půjček. Žalující
strana pozbyla možnosti prodejem těchto papírů, jež měla v úschově,
získati částky, za něž je nakoupila. V tomto znehodnocení, způsobeném
politick}'mi poměry, a ne zaviněnim žalované strany, spočívá majetková
újma žalující ,~rany, jež zůstala v držení znehodnocenY'ch papírů, tudíž
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škoda, již utrpěla na s v é m majetku. Tato nahodilá újma stihá podle
§u 1311 obč. zák. žalující stranu, v jejíž jmění se udála. Žalovaná obec
nebyla povinna, by škodu, již utrpěla uvedeným způsobem žalující
strana, převedla na sebe. Žalobkyně nebyla povinna plniti smlouvu, pokud se platně nestala, t. j. pokud usnesení obecního zastupitelstva nebyla schválena zemským výborem. Jednala-Ii žalobkyně na základě dopisů sh.ora uvedených, ne však na .základe listin vyhovujících před pisúm obecního zřízení" nemohou nepříznivé následky toho stihnouti žalovanou obec, jejíž jednání je pouze tehdy platné a závazné, když stalo
se v předeps.ané formě. Obec nemůže býti nucena, by dodatně vymohla
schválení neplatného závazku, za nějž nemůže se jí dostati rovnocenného. plnění, '! to jen z toho důvodu, že žalující strana plnila, nevyčkavši právoplatnosti smlouvy, patrně jen proto, by rozmnožením své
obchodní činnosti zvýšila zisk. Žalovaná obec, neuznavši dodatně neplatných závazků, jichž provedení bylo pro ni spojeno jen se značnou
škodou, vykonala tím své právo, začež neodpovídá dle §§ 1305 a 1295
odstavec druhý obč. zák., ježto nelze předpokládati, že úmyslem jejího
zastupitelstva a účelem dodatného usnesení jeho bylo jedině poškoditi,
žalující stranu, když nechce převzíti škodu, již utrpěla· žalujícístraíia l\
vlastní svou neopatrností a -bez zavinění žalované strany. Nezáleží Ha
dalších důsledcích tohoto usnesení jako projevu vůle žalované obce,
zejména ne na tom, že usnesení to dalo podnět k rozhodnutí nejvyššího
správního soudu pro žalobkyni nepříznivému. Mylný je názor odvolacího soudu, že žalobkyně musila bezpečně spoléhati v opatření žalované strany jako větší městské obce za účelem schválení usnesení ji
zavazujících. Důvěra tato byla snad odůvodněna jen pro krátkou dobu
po úpisu, ne však napořád, zejména pro doby pozdější, kdy bylo možno
předvídati osud válečných půjček aneb aspoň nepříznivý výsledek války.
žalující strana mohla aspoň dodatně naléhati na splnění zákonných
l;áleiitostí, anebo včasným prodejem sporných dluhopis" předejíti
škodě ať již zcela anebo aspoň z největší části. Ke skutečnosti, že žalovaná obec brala užitky z válečných půjček žalobkyní zakoupených,
a nenamítala ničeho proti výpisúm z běžného účtu, bude přihlédnouti
při rozhodování o výši žalobního nároku z důvodu obohacení. Dodatné
uznání dluhu žalovanou obcí z těchto skutečností nelze dovodíti vzhledem k nedostatku zákonné náležitostí §u 97 obec. zříz. Žalobní nárok
z důvodu náhrady škody není po právu. Není třeba uvažovati proto
o promlčení žaloby z tohoto důvodu.
čís.

3208.

Dosud kn;hovně neprovedené odevzdání pozůstalosti neopravnuJe
spoludědice k žalobě o zrušení spoluvlastnictví k pozůstalostní nemovitosti.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1923, Rv II 525/23.)
Žalobce zdědil po zůstaviteli polovinu, žalovaná čtvrtinu nemovitostí. Po odevzdání pozůstalosti, ale dříve, než bylo vlastnické právo
na dědice knihovně převedeno, domáhal se žalobce na žalované zru-

šení spoluvlastnictví ku zděděným nemovitostem. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodú.

Dovolání, které uplatňuje pouze Jůvod i:1s. 4 §u 503 c. ř. s., není
Podmínkou dílčí žaloby jest společenství práva vlastnického dle §u 825 obč. zák. Průkaz, že žalobci jsou spoluvlastníky,
lze dle §u 431 obč. zák. podati jen zápisem do knihy pozemkové. Tento
zákonný předpis stanoví, že vlastnictví k nemovité věci lze nabýti jen
vkladem do pozemkové knihy, a § 436 obč. zák. i při soudním dělení
neb odevzdání pozůstalosti žádá takovýto vklad. Proto pouhé odevzdání
pozůstalosti dědicům nezakládá ještě jejich oprávnění k dílčí žalobě a,
jak správně poukazuje odvolací soud, není až do doby skutečného
vkladu práva vlastnického pro žalobce vyloučeno, že mezi tím stane se
knihovním vlastníkem osoba třetí. Ježto v tomto případě jest sporná
realita dosud připsána zůstaviteli, právem nižší stolice nevyhověly dílčí
opodstatněno.

žalobě.
čís.

na

Určení místně příslušného
Hlučínsku.

3209.

soudu dle §u 28 j. n., jde-Ii o

svěřenství

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1923, Nd II 159/23.)
Ne j v y Š š í s o u d ustanovil dle §u 28 j. n. zemský soud v Opavě
za onen tuzemský soud, který bude místně příslušným ku projednání
všech nesporných svěřenských záležitostí v §u 116 j. n. uvedených,
týkajících se svěřenského statku V. na Hlučínsku, tedy také ku projednání pozůstalosti po Arturu S-ovi, svěřenskému požívateli tohoto statku,
dne 22. října 1923 zemřelém.

D

ů

vod y:

Věcná příslušnost tuzemských soudů ku projednání uvedených právních záležítostí jest odůvodněna zákonem ze dne 30. ledna 1920 čís. 76
sb. z. a n. o inkorporaci kraje Hlučínského, jakož i vládním nařízením
ze dne 11. března 1920 čís, 152 sb. z. a n., jímž na základě citovaného
zákona bylo upraveno soudnictví a byla rozšířena působnost zákonů
a nařízení z oboru práva soukromého a správy soudní v územích postoupených čsl. republice podle mírových smluv (viz mírovou smlouvu
uzavřenou mezi Mocnostmi spojenými i sdruženými s Německem a Protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919, uveřejněnou pod
čís. 217 na rok 1921 ve sbírce zákonů· a nařízení jako částku 53, kdež
v části III. v oddílu Vll. čl. 81-86 jsou obsa7.ena ustanovení týkající .
se státu Československého). Poněvadž dle zprávy zemského soudu
v Opavě veškerá svěřenská agenda ohledně zmíněného svěřenského
statku, zřízeného jako svěřenství dle spisů již před I: lednem 1898 byla
dosud vedena u vrchního zemského soudu ve Vratíslaví, není zde v této
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věci,

hledíc k ustanovení druhé věty prvého odstavce §u 116 j. n., která
vedle §u 12 cit. vládního nařízení platí na Hlučínsku od I. května 1920,
podmínek pro místní příslušnost, a byl proto pro vykonávání soudnictví
ve shora uvedeném směru dle §u 28 j. n. jako soud místně příslušný
určen zemský soud v Opavě, jemuž bude při dalším postupu říditi se
československo-Německou úmluvou o přenesení soudnictví na Hlučínsku uveřejněnou v částce 63. sbírky zákonu a nařízení státu če
skoslovenského pod čis. 253 z roku 1921.
čís.

3210.

Zajištění půdy

drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919,
318 sb. z. a n.).
Výměnou nabízený pozemek téže výměry musl míti i touž hodnotu
jako pozemek požadovaný, a to i vzhledem k subjektivním poměrům
požadovatele.
Na stejnou hodnotu pozemků výměnou nabízených (§ 5(2) zák.)
má vliv i okolnost, že k jich zcizení jest třeba schválení Státního po- \\
zemkového úřadu.
čís.

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rl 889/23.)
O b a niž š í s o u d Y vyhověly návrhu vlastníka, by pachtýřům
byly ve smyslu §u 5 (2) zákona přiznány pozemky náhradní. Ne jv y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudu a uložil prvému
soudu, by dále jednal a znovu rozhodl.
D u vod y:
Stěžovatelé \éytýkají napadenému usnesení, že náhradní pozemky
neodpovídají pozemkum požadovaným, poněvadž a) jsou horší jakosti,
b) jsou daleko vzdálenější, c) vlastníku nepřísluší k nim již právo disposiční, ježto jsou již zabrány Státním pozemkovým úřadem. Vytýkají
tedy stěžovatelé zjevnou nezákonnost ve smyslu §u 16 nesp. pat. Ole
§u 5 (2) požadovacího zákona jest pachtýř povinen, přijati na mís!ě
požadovaného pozemku jiný pozemek buď a) téže výměry nebo b) téze
hodnoty, když jsou dány podmínky tam stanovené, o nichž zde. sporu
již není. Zde jde o význam ustanovení a) a bl. Jest patrno ze zakonodárcova úmyslu, jenž se nese k tomu, by pachtýř žádným způsobem
nebyl zkrácen, že se a) mlčky předpokládá, že táž výměra, na výměnu
nabídnutá, má s t e j n o u bon i t u, jako pozeme~ požadovaný, že
tedy má objektivně vzato také s t e j n o u cen u. Ze tomu tak, dokazuje předpis b), jenž vyžaduje st e j n o u hod not u pozemku
k výměně nabídnutého: tento předpokládá, že nebyl nabídnut pozemek
stejné výměry (arg. slůvko »nebo«), ale přece vyžaduje, aby hodnota
byla stejná, t. j. aby ruznost v bonitě vyrovnána byla výměrou. Aby
však nabídnutý jiný pozemek měl i subjektivně, t. j. právě pro pac ht Ý ř e st e j n o u hod not u, jako pozemek požadovaný, o co právě

tde,. k tOl~U ~estačí, .aby)i mě~ sár;' ? ~obě, nehledě ~ poměrům pachtýľovym, nybrz mUSI JI mll! take prave I vzhledem k temto poměrům. Tu
padá na váhu vzdálenost pozemku od bydla pachtýřova a příhodnost
příjezdu a dopravy. Nižši soudy svolily ve výměnu, majíce za to, že nevýhody náhrad nich pozemku jsou vyrovnány výměrou, nemaji však pro
to pevného podkladu, ježto znalci v tom směru se vubec nevyjádřili,
a schází podrobn" ocenění požadovaných i náhradních pozemků, zvláště
ve směru uvedených zásad. Hledě k záborovým zákonům, zvláště §§ 1
a 2 zákona ze dne 9. listopadu 1918 čís. 32 sb. z. a n. a § 7 zákona
ze dne 16. dubna 1919 čís. 215 sb. z. a n., dle nichž zcizení a tedy
i směna pozemků zabraných jsou zakázány a mohou se státi pouze se
svolením Státniho pozemkového úřadu, je i s tohoto hlediska pochybno,
zda náhradní pozemky mají s t e j n o u hod not u s pozemky požadovanými, není-li schválení směny Státním pozemkovým úřadem zajištěno. Ve vytčených směrech je však řízeni neúplným, nelze proto ve
věci samé rozhodnouti a bylo tedy usnesení obou nižších soudů zrušiti
a naříditi, .iak se stalo.
čís.

Na nemocenské
výživné ze zákona.

členů·

3211.

bratrských pokladen lze vésti exekuci pro

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, R I 927/23.)
S o udp r v é s t o I i c e povolil ku dobyti výživného nemanželského dítěte exekuci na· nemocenské otce-horníka. Rek u r sní s o u d
exekuční návrh zamítl. O ů vod y: Rekurs pouze uplatňuje, že exekuce
na mzdu horníka jest nepřipustna. Ale je-li podle nynější praxe nejvyššího soudu mzda hornika nezabavitelná a sice bez ohledu na to,
zda se jedná o obyčejné, či o tak zvané privilegované požadavky, musí
se zajisté tím více tato výsada, kterou horníkům § 207 hom. zák. poskytuje, vztahovati také na nemocenské, které mu v případě onemocnění na místě mzdy přísluší.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
O Ů vod y:
Ole §u 43 zákona ze dne 28. července 1889 čís. 127 ř. zák., jenž byl
udržen v platnosti číslem 12. čl. IX. uvoz. zákona k ex. ř., jest nemocenské členu bratrských pokladen vyňato z exekuce, vyjmouc exekucí
pro pohledávky výživného, příslušejíciho vymáhajícímu věřiteli dle zákona. Jelikož zákon ze dne 15. dubna 1920 čís. 314 sb. z. a n. se nezabývá nemocenským, uvedený § mu neodporuje a nebyl proto zrušen
§em 6. tohoto zákona. V tomto případě jde o výživné, příslušející vymáhajícímu věřiteli jako nemanželskému dítěti povinného dle zákona
a proto Jest exekuce přípustna dle §u 43 zákona ze dne 28. července
1889 čís. 127 ř. zák. Ustanovení §u 207 horního zákona povinný nemuže se dovolávati, jelikož toto místo zákonné má na mysli pouze plat
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movitosti, v níž jsou řečené místnosti, že nebylo přeneseno jako po . _
nos I na odpůrce na~rhovatelů jako nabyvatele zcizené nemovítosti v~~
z toho take plyne, ze navrhovatelé neužívají místností vůči Odpů;ců e
m
na základě nějakého důvodu právního.

horníků a nikoli jejich nároky vůči bratrské pokladně a proto v tomto
případě nepřichází v úvahu ani zdejší plenární usnesení ze dne 16.
května 1922 č. pres. 85/22, jež se neobírá nemocenským horníků, nýbrž

vyslovuje pouze zásadu, že ustanovení §u 207 horního zákona nedo7nalo změny zákonem ze cine 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n.
čís.

Čís.

V ř.aení O přerušení valutových sporů (nařízení ze dne 21. dubna
1921, CIS. 173 sb. z. a n.) jest přípustným dovolací rekurs i do souhlasných usnesení nižších soudů.

Odldad exekuce vyklizením (zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 86
sb. z. a n.).
Nároku na odklad nemají proti novému vlastníku" ti, jimž dřívější
vlastník poskytoval bezplatné užíváni bytu. Vlastnickým převodem zaniká prekaristické užívání bytu.

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, R I 973/23.)

S o u ci p r v é s t o I i c e zamítl návrh na přerušení sporu dle nafízení čís. sb. z. a n. 173/1921, rek u r sní s O u cl usnesení potvrdil.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu a uvedl úvodem

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, R I 972/23.)

s o u II

p r v é s tol í c e nepovolil odklad exekuce vyklizením zajímž dřívější vlastník domu ponechal užívání bytu výprosou.
Rek u r sní s o u d odklad povolil. D ů vod y: Vládní nařízení ze dne
26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n. popřává ochrany každému, kdo je
pOyínen vykliditi používané místnosti, v jichž držbu se dostal řádným
způsobem, a nemá bez své viny jiné přiměřené náhrady. Povinní používají místností, o jichž vyklizení tu jde, na základě toho, že jim je
dřívější vlastník k bezplatnému užívání poskytl, a nelze je vyloučiti
z výhod nařízení proto, že nejsou nájemníky aní zaměstnanci; připo
jením slůvka »a pod.« mělo býti nepochybně vyjádřeno, že ochrany
požívá každý, kdo v držbu místností dostal se na základě nějakého
právního poměru, ať je to poměr jakýkoliv, a vyloučen je z ní, kdo
v držbu se vetřel lstí nebo násilím a proti vůli oprávněného. Povinní,
jimž dřívější vlastník poskytl bezplatné užívání místností, o něž tu jde,
zajisté tedy ochrany nařízení požívají.
N e j v y Š š í s o u d obnoví! usnesení prvého soudu.

důvodů:

datelům,

D

ů

vod y:

Také zákonem ze dne 26. dubna 1923 CIS. 86 sb. z. a n. chráněni
jsou dle §u 1 pouze ti, kdož používají bytu, o jehož vyklizení jde, na
zákbdě nějakého důvodu právního. To ovšem rekurs ní soud v celku
správně postřehl, ale neprávem usoudil, že navrhovatelé užívajíce místností, ze kterých jim hrozí nucené vyklizení, na základě d ř í věj š í m
v I a s t n í k e m jim poskytnutého bezplatného užívání, užívají jich i vůči
novým nabyvatelům nemovitosti, ve které jsou řečené místnosti, výprosou, že totiž toto užívání při vlastnickém převodu zůstalo nedotčeno,
iak by tomu bylo dle §u 1120 obč. zák. při nájmu. Něco takového
z předpisu §u 974 obč. zák. nedá se odvoditi. Dle tohoto předpisu, ne_
bylo-li ustanoveno, ani jak dlouho se má věci užívatí, aní k čemu, není
tu p r a v é s m I o u v y, nýbrž jen výprosa, kteráž nikoho nezavazuje,
a půjčující může věci půjčené dle vůle nazpět žádati. Z toho dlužno
usuzovati, že prekaristické užívání zaniklo samo sebou zcizením ne-

3213.

1

3212.

~\

"" . V p~vé řa.d.ě .~I~Ší zodpovědětí, otázku, zdali dovolací rekurs strany
zalovane, smeru]lcI proh usnesem rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení prvého soudu, není nepřípustným. V tomto 'směru Nejvyšší soud trvá důsledně na názoru, že řízení, upravené v nařízení vlády
Le dne 21. dubna 1921 čís. 173 sb. z. a n., jehož platnost byla prodloužena vládním nařízením ze dne 22. prosince 1922 čís. 377 sb. z. a n. do
31. prosince 1923, jest řízením zvláštním, pro které neplatí předpisy
civilního řádu soudního, pročež nelze tvrdí ti, že dovolací rekurs žalované strany jest vyloučen ustanovením §u 528 c. ř. s.
čís.

•
Zajištění půdy

drobným

čís. 318 sb. z. a n.).

3214.

pachtýřůnt"

(zákon ze dne 27.

května

1919
'

o.Men~í. vým,ě!a poze~k~, nabízeného výměnou (§ 5 (2) zákona),
byŤ! vyvazena lepsl Jeho hodnotou a naopak menší hodnota větší
výměrou. Pachtýř nemůže trvati tvrdošijně a ku zřejmé škodě vlastníka
na tom, by mu byl přiznán do vlastnictví právě požadovaný pozemek.

muze

i I

(Rozh.ze dne 27. listopadu 1923, R I 992/23.)
f'řiznavše drobnému pachtýři do
obročí zamítly o b a niž š í
měnu pozemků dle §u 5 (2) zákona.

vlastnictví požadované pozemky
s o u d y návrh obročníka na výNe j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu soudu, by, doplně náležitě řízení,
znovu rozhodlo rekursu obročníka.
farniho

D

ů

vod y:

Dle druheho odstavce §u 5 zákona ze dne 27. května 1919 čís. 318
~b: z. a n. jest pachtýř p o v i n e n, přijati na místě požadovaného poCivilul razhodnuU. V.

j

19

1890

18~1

z~mku j}l;ý poze~ek ~tejn,é výměry n e b o stejné hodnoty, když vlastmk. nablZl mu jej za tlm učelem, aby zamezil utvoření enklav ve svém
majetku, nebo když by mu bylo jinak užívání jeho pozemku znemožněno
ne~o značně stíženo. Z doslovu zákona jest patrno jednak, že není pachtýn ,dovolen,o! ~y ke zřejmé ško,dě vlastníka trval bez podstatných dů
vodu, !vrdOSljne nebo dokonce s!kanosně na tom, aby mu právě požadov~ny pozen;ek by~ postoupen do vlastmctví, jednak že menší výměra
nab!zeneho na,hradmho pozemku m ů ž e býti vyvážena lepší hodnotou
a naopak mens! hodnota větší výměrou. Opačný názor rekursního soud~
ve s~é povšechnos!i ne.ní tedy správným. Stěžovatel předložil nástin,
ktefy by ve spojem s lIm, co uvedl v rekursu a, dovolacím rekursu nasvědčoval tomu, že kdy~y byly požadovateli S-ovi ponechány poŽadovane ~o:emky, hospodarení na pozemcích obročních bylo by - ne-li
znemozneno, přece značně stíženo. Zda jsou stěžovatelovy údaje a
př:dložený nástin správné, není ovšem ze spisů patrno. Ale kdyby tomu
tal~ bylo, byl by dle toho,.c~ uvedeno, pachtýř povinen, přijati na místě
pozadovaneho pozemku pny pozemek rovnocenný. Pro zodpověděni
otazky, zda. hy v tomto případě z důvodů, rekursním soudem uvedeny,c,h, ale ,mkterak nezjištěných, nabízený náhradní pozemek přes svou
VelS! vyme,r~ nebyl r~vnocenný pozemku požadovanému, není tu podkl,adu. :otez ~lal! o predpokladu prvého soudu, že přímo pod povrchem
pud~ nahradmho po:emku jest skála, a že pachtýř má jedinou krávu,
klela hy nemohla prekonati cestové obtíže při obdělávání náhradního.
P?zemku. Nebylo ~~le ni~te.r.~k, odůvodněno, proč jest příjezd k náhradm;nu pozemku hors!, amz z]1steno, zda také požadovaný pozemek nemá
pu'?u. skalna!ou, a jaké jsou poměry cestové při tomto pozemku. Konecne s~ pozadovatel výslovně nevyjádřil o nabídce obročníka, že mu
posloup: o 2 a, pokud ,se týče o 4 a vice, než měří pozemek požadovaný.
R;kursm soud tedy uc!ml své rozhodnutí bez dostatečného a spolehliveho podkladu skutkového, a tím porušil předpis §u 2 čís. 5 nesp. Wlt.
čís.

3215.

Nemocenské pojištěn{ (zákon ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř.
zá1{.).
Vrácení toho, co bylo prý neprávem vyplaceno jako náhrada dle
§u 32 zák., nelze se domáhati na soudě.
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, R I 996/23.)
Žalobce zaplatil žalované okresní nemocenské pokladně náhradu náklad~ (§ 32 zá,k.), Jenž byl spojen s ošetřováním jeho služky. Žalobou
don:a~al se v,racem zaplaceného peníze, tvrdě, že plnil omylem, poně
yade zalovana pokladna neměla naň nároku, ježto jeho bývalá služka,
jSO~C ~sobou ve služebním poměru v domácnosti, vubec nepodléhala
pO~1l1nemu

nemocenskému pojištění a nebylo ji proto třeba vůbec při
Námitce nepřípustnosti pořadu
prava s o udp rve s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r S II í
s O u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Třehl~sovaÍ! k nemoce?skému pojištění.

~aže zák?n ze d!;e 30 .. března 1888 čís: 33 v §u 41 výslovně ustanovuje,
ze ,ro~epre, ktere vzmknou meZI zamestnavateh .,a okresními nemocen-

skym! pokladnami o povinnosti ke placení příspěvků neb o náhradě
kterou náleží plniti podle §u 32 téhož zákona, ve všech případech jso~
rozhodovány příslušnými dozorčími úřady, a třebaže otázka případné
povlllnosti k pojištění služebné a přihlášeni jí k tomuto jest podle téhož
zákona veřejnoprávní povahy, zůstává přece žalobní nárok nárokem
soukromoprávnim, spočívaje na soukromoprávním důvodu totiž na bezdůvodném obohacení žalované, stěžovatelem tvrzeném a; §u 1431 obč.
1:.ák. naznačeném.
N e j v y Š š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Žalobce domáhá se na žalované straně vrácení částky vyplacené
jím jako náhrady podle §u 32 zákona ze dne 30. března 1888 čís. 33
ř. zák., jehož § 41' přikazuje politickým úřadům rozhodování sporů
vzniklých mezi zaměstnavateli a okresními nemocenskými pokladnami
o povinnost k této náhradě. Nebylo zajisté úmyslem zákonodárcovým,
omeziti příslušnost politických úřadů jeh na spory o náhradu, jež má
býl! zaplacena, nýbrž maji se před jmenovanými úřady projednati rozepře o náhradu tu vůbec, tudíž i o vrácení náhrady již zapravené. Jinak
bylo by možno obcházeti předpis zákona, přikazující spory ty správním úřadům, .tím způsobem, že by zaměstnavatel náhradu zapravil a domáhal se vrácení její na soudě, čímž by ovšem zmařen byl úmysl zákonodárcův, vylučující spory o náhradu tu z pravomoci soudů.
čís.

3216.

zaloba na zrušení nájemní smlouvy a vyklizení najatého předmětu,
náležejícího společně více osobám, ježto nájemník nevyhověl smluvní
povinnosti, jest úkonem řádné správy podstaty (§ 833 obč. zák.).
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, R I 1005/23.)
Spoluvlastník M., jemuž náležela 14 mlýna, navrhl na soudě, by
rozhodnuto bylo, zda spoluvlastník mlýna W., jemuž náležejí 3,4 mlýna,
může podati žalobu na zrušení nájemní smlouvy, uzavřené ohledně
mlýna s manželi E-ovými a požadovati vyklizení mlýna. S o udp r v é
s t o I i c e návrh zamítl, rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení
a uložil prvému soudu, by znovu rozhodl. D ů vod y: První soudce zamítl návrh z důvodu, že podle jeho názoru zrušovati pachty nemovité
věci nebo je měniti náleží do obyčejné řádné správy kmenové podstaty,
k níž nemovitosti ty náležejí. S tímto právním názorem však souhlasiti
nelze. Zrušiti pacht, pokud se týče neuznávati platnost a závaznost
pachtovní smlouvy, učinené ohledně takového objektu, jakým jest podle nájemní smlouvy ze dne 28. června 1923 uzavřené na dobu 6 let,
mlýn, za úkon řádné správy a obyčejného užívání kmenové podstaty
společné věci pokládati nelze, nýbrž za důležitou 'změnu, jakou má na
119'
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mysli § 834 obě. zák. Pro mínění toto shledává soud rekursní oporu
v ustanovení §u 233 obě. zák., podle něhož poručník, který jinak jest
oprávněn

k úkonům, souvisejícím se řádným vedením správy, bez
schválení soudu poručenského pachtovní smlouvu nesmí uzavříti, tím

méně ovšem zrušiti, a dále v ustanovení §u 189 nesp. říz., podle něhož
soud poručenský jen ku propachtování jednotlivých částí statku nepatrného významu může poručníku dáti všeobecné povolení. Z těchto ustanovení plyne, že propachtování nemovitostí pokládá zákon za důležitý
úkon, který ku řádné správě a užívání počítati nelze. Tím spíše dlužno
tedy usuzovati, že zrušení pachtovní smlouvy jest úkonem, jenž má za
následek důležitou změnu ve příčině užívání kmenové podstaty, zvláště,
když zrušení takové v tomto případě, jak ze spisů vysvítá, musilo by se
státi sporem. V době, kdy odpůrce navrhovatelův W. smlouvou trhovou
řečeného mlýna, byl tento smlouvou náze dne 9. srpna 1923 nabyl
jemní ze dne 28. června 1923 propachtován Janu a Františce E-ovým.
Tento právní stav W. neuznával pro sebe závazným, háje mínění, že
ona smlouva pozbyla platnosti nesplněním jejích podmínek pachtýři a
rozhodl se podati na ně žalobu na vyklizení, což osvědčeno jest nepochybně dopisy jeho právního zástupce. Z obsahu těchto dopisů vyplývá
jasně, že W. navrhoval změnu, jež týkala se používání kmenové podstaty společné věci. Okolnost tato podle §u 834 obč. zák. postačí úplně,
by navrhovatel, jenž jako spoluvlastník pouze l.:í s ní souhlasí a byl
přehlasován, byl oprávněn žádati
tedy W-em jako spoluvlastníkem
podle §u 1:\34 obč. zák. jistotu za budoucí škodu. Nebylo však vyšetřeno
prvním soudem, jak bylo jeho povinností podle §u 2 čís. 5 nesp. pat.,
zda navrhovatel skutečně za poskytnutí jistoty žádal a zda byla odepřena. Okolnost tato jest důležitou, neboť teprve v případě odepření
jejího může se přehlasovaný společník dovolávati rozhodnutí soudu podle §u 836 obč. zák., zda změna nastati má bezpodmínečně či proti jistotě. V té příčíně ovšem první soudce, vycházeje z mylného právního
názoru, že o dllležitou změnu nejde, šetření nekonal a řízení jeví se tedy
neúplným.
.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

*

*

Důvody:

Návrhu, ú nějž v této věci jde, lze rozuměti jedině tak, že soud má
podle §u 835 obč. zák. rozhodnouti o tom, zda odpůrce navrhovatelův
(rekurent) může žalovati na zrušení nájemní smlouvy a vyklizení nájemního předmětu. Nejde tudíž přímo o zrušení této smlouvy, nýbrž
o žalobu, domáhající se tohoto účinku, což není jedno a totéž, ježto odpůrce nezamýšlí učiniti přímo projev směřující ke zrušení smlouvy, nýbrž chce žalovati, by procesní soud rozhodlo tom, zda jsou tu skutečně
právní důvody pro zrušení nájemního poměru. V přiložených dopisech
ze dne 6. září 1923 odůvodňuje rekurent podání žaloby ustanovením
smlouvy, podle něhož její platnost byla učiněna závislou na předpo
kladu, jehož druhá smluvní strana nesplnila. Zrušení smlouvy má býti
jen důsledkem toho, že druhá smluvní strana nevyhověla povínnosti
smlouvou převzaté. Za těchto okolností je podání žaloby, domáhající se

tohoto účinku pouze úkonem řádné správy podstaty, o němž dle §u 833
obč. zák. rozhoduje většina hlasů, počítaná dle podílů, a není potřebí,
by o tom rozhodoval soud dle §u 835 obč. zák. Okolnost, že procesní
soud rozhodne o předpokladech dalšího trvání smlouvy z toho důvodu,
že nebyla druhou stranou splněna ustanovení zakládající platnost
smlouvy, nelze stotožňovatí se zrušením smlouvy jako libovolným jednánim vlastníka nájemní věci, jež by se mohlo jevití jako důležitá změna
podle §u 834 obč. zák. Obdobné použití §§ 233 obč. zák. a 189 pat.
o nesp. říz. na tento případ je vyloučeno, ježto právní postavení poruč
níkovo je zcela odlišné od právního postavení spoluvlastníkova. Návrh
na rozhodnutí soudu podle §u 835 obč. zák. není tudíž po zákonu odů
vodněn, a bylo jej zamítnouti.
čís.

3217.

Nepřiměřené, dlouho trvající neuplatňování nároků na plnění proti
liknavému smluvníku opravňuje ho k předpokladu, že druhá strana od
smlouvy odstoupila.

(Rozll. :ce cine 27. listopadu 1923, Rv I 480/23.)
Žalovaná firma zavázala se v roce 1915 dodati žalující společnosti
8 generátorů v úhrnné ceně 210.000 K. šest generátorů bylo dodáno do
jara 1918, kdežto dodání zbývajících dvou generátorů bylo žalovanou
stranou oddalováno, ježto stouply ceny výrobní a žalující společnost na
poměrné zvýšení dojednané ceny přístoupíti nechtěla. žalobkyně konečně dne 25. října 1918 dopsala žalované, že jí uděluje k dodání lhůtu
do 1. prosínce 1918 a že si v případě nedodržení této lhůty za každou
cenu generatory opatří a žalovanou nákladem zatíží, a když žalovaná
v dopisu ze dne 2. listopadu 1918 tuto lhůtu neuznala za přiměřenou a
prohlásila opět ochotu k dodání, ovšem za zvýšenou cenu,'o dm í t 1 a
žalobkyně toto stanovisko žalované a trvala na svém napsavši žalované
dne 4. listopadu 1918, že, když generatorů v udělené lhůtě nedodá,. si
je na její útraty sama opatří, a dne 18. listopadu 1918, že potvrzuje dopis ze dne 2. listopadu 1918 a sděluje opětně, že na svém stanovisku
nadále trvá a že již podnikla kroky, by si nedodané dva generátory na
útraty žalované opatřila jinde. žaloba na dodání dvou generátorů za
pftvodně ujednanou cenu, jež byla zadána na soudě dne 31. října 1920,
byla zamítnuta obě man i ž š í m i s o u d y, o d vol a c í m s o u dem mimojíné z těchto d ů vod ů: Právem shledal první soud, že ncloyálni, opozděné uplatnění smluvních práv jest důvodem jich zániku.
Ovšem aní výkon práva volby podle čl. 355 obch. zák. není vázán ča
sovou hranicí, aní právo na plnění a náhradu škody z prodlení. To však
platí pouze potud, pokud odsunutí nebylo by při nejmenším neloyálním,
ne-Ii lstívým chováním. Podle zásad o poctivosti v obchodě možno, odepře-li jedna strana plnění, ne sice v samotném mlčení, ale v dlouhém
trvání mlčení spatřovatí srozumění neprodlévajícího se vzpíráním se
druhé strany a podle toho i upuštění od odpíraného nároku na plnění.
To musí platiti tím spíše pro tento případ, když předmět smlouvy do-
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znal následkem od roku 1918 trvajících a kolísajících cen peněz, změn
v utváření cen a ve výrobních nákladech podstatné změny v ceně. Že
však žalobkyně překročila hranici přípustného mlčení plyne ze skuteč
nosti, že váhala s uplatněním svých práv od 8. ledna 1919 až do 31.
října 1920.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni.
D

ů

vod y:

Jest při svědčiti mZSIlTI soudům, Že žalující společnost vykonala
volbu dle čl. 355 obch. zák., která jednostranně ovšem jest neodvol atelnou a nemohla by tedy žalobkyně již z tohoto důvodu nyní žádati
splnění, kdyby při stornu bylo zůstalo, jak míní nižší soudy. Leč mezi
stranami není sporu o tom, že po marném uplynutí dodací lhůty si ve
věci dále dopisovaly, že žalobkyně i po té naléhala na dodání 2 generátorů a že žalovaná tu tož á d o s tne o d mít I a s nad s p o-cP'"
ukazem na vykonanou volbu nebo na předsevzaté
st {l r n o, naopak opět projevovala ochotu k dodání, ovšem pod podmínkou, že žalobkyně přistoupí na zvýšenou cenu. Tím stalo se storno
žalující strany bezpředmětným a nelze proto souhlasiti s nižšími soudy,
pokud žalobní žádost zamítly proto, že původní smlouva byla stornována a k dojednání nové smlouvy již nedošlo. Avšak rozsudky nižších
soudů, najmě napadený rozsudek hoví přes to zákonu a věci, neboť není
sporu o tom, že žalobkyně na dopis žalované ze dne 27. května 1919,
ve kterém jí píše, že z posledního dopisu seznává, že si dodání gene- ~
rátorú nyní přeje, že však jejich odeslání mohlo by přijíti v úvahu jen
teukráte, když žalobkyně povolí příplatek 60.000 Kč, již neodpověděla
a o věc se vůbec dále nestarala. Plným právem mohla za tohoto stavu
věci žalovaná společnost míti za to, že žalobkyně na dodání těchto dvou
generátorů již nepočitá a mohla celou tuto záležitost pokládati za skoncovanou. Poukazuje-li dovolatelka k tomu, že žalovaná byla s dodáním
v prodlení a že žalobkyně vždy a zejména také ještě v roce 1919 n3'
plnění naléhala, činí tak neprávem, jelikož případné prodlení žalovane,
poshověním žalující firmy ostatně zhojené, by zde na váhu vůbec nepadalo, tato okolnost však mluví naopak proti žalobkyni, jelikož žalovaná k závěru shora uvedenému dojíti musila tím spiše, když žalobkyně
za okolností shora uvedených korespondenci, po několik let trvajicí,
najednou bez jakéhokoliv vysvětlení trvale přerušila. Docela právem
zamítly tudíž nižší soudy žalobní žádost na plnění podanou teprve dne
31. října 1920, tedy skoro půl druhého roku po posledním dopisu ze
dne 27. května 1919, a odkazuje se proto dovolatelka na dotyčné správné
důvody napadeného rozsudku.
čís.

3218.

Dělník, podléhající úrazovému pojištění, může se domáhati
městnavateli náhrady škody pro úraz v podnikn pouze tehdy,
škoda způsobena podnikatelem úmyslně, nikoliv pouze hrubou

na zabyla-Ii
nedba-

lostí. Lhostejno, zda úraz utrpěl, vmísiv se do
zaměstnavatelem k práci té ustanoven.

určité

práce,

či

zda b}1

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 596/23.)
Žalobce utrpěl úraz v podniku žalov.an~ fi:my, .d<ú~le,dkem ~ehož, mu
byla vyměřena úrazOvOu pojišťovnou, JeJlmuz I:0j1steUl, podl,;ha~, ur~
zová renta Kromě toho domáhal se žalobce na zal ovane hrme nahrauy
bolestného' za zmrzačeHí a měsíčního důchodu. žaloba byla zamítnuta
s o u d Y ~ š e c 11 tří s t o I i c, N e j v y Š š í 111 S o ude m z těchto
důvodů:

Žalobce napadá rozsudek odvolacího soudu z ~důvodú §u 503 čís. 2
a 4 c. ř. s.; neprávem. Zjištěním soudů nižších stolic, že žalobce ~e
smyslu "ákona ze dne 28. prosince 1887 čís. 1 ř. zák. ?a r0k..188~ (z~
kona ze dne 10. dubna 1919 čís. 207 sb. z. a n.) podlehal pn svem Zaměstnání v továrně žalované úrazovému pojištění a že také z důvodu
úrazu, o který zde jde, byla ,mu přiř,knut,: úrazová }enta, zodp,o~ěděna
jest kladně otázka, zda jedna se o uraz zalobce pn I;rovoz~vam P?dniku žalované. Následkem toho stává se pro rozhodnuŤl bezvyznamnym,
zda žalobce byl ustanoven k obsluhování výtahu y ~?v~rně !alované a
měl k tomu odborné znalostí, či zda se sam o sve ujme v:!1lsl1 do o~
sluhy výtahu, při níž úraz utrpěl, kdyžtě žalobce,m .není aUl tv:zeno, ze
žalobkyně mu způsobila úraz ún2yslně" a uved;nyml ~kolno~t~11l b~ mohla býti zjištěna jen velIkost pnpadne V!I1y zal ovane na urdZ<~ za.lo~
eově která však v úvahu vúbec nepřichází. Není proto vadou nzem, ze
nižší' soudy nepřipustily a neprovedly důkazů o :~chto pr.o sI;0r ner?z:
hodných okolnostech. Po stránce právní ne mu ze dle ]asneho znem
§u 46 shora uvedeného zákona, který zákonem ze dne 10. <dubna 1919
čís. 207 sb. z. a n. změněn nebyl, býti pochybnosŤl o tom, ze pov!I1n?st
íalované k náhradě škody omezena jest jen na ~řípad ú~nyslneho Jej1h?
zpusobení. To, že v ustanovení §u 1324 obč. za~. poloze na Jest o ~ruba
neabalost co do výše náhrady škod>: na r~veň u!::y~h:ost~ nemuz; "na
zvláštním předpisu §u 46 zákona o urazovem pO]lslem I1!ceho zmeI1!Ťl.
čís.

3219.

Kdo byl v prodlení s vrácením z.á~davku, j:~t práv z mě~ových
po té nastalých. Dle povahy vecI rozhodUjI o ro~sahu zavazku
měn~é poměry v bydlišti oprávněného v čase .~p1atnosh.
změn

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 678/23.)
V září 1918 uzavřel žalobce, obchodník v Suczavě, se ža~o~aný"2:
tehdy obchodnikem v Novém Sandci v Haliči, smlouvu o dodam Z?OZI
a zaplatil žalovanému předem 10.000 K. žalova.ný ned?dal" ?a.čez se
smluvníciv roku 1920 shodli v ten způsob, že z~l<:vany ,v.ra~ zalob~l
závdavek, aniž by byla určena měna, v jaké se to melo stah. zalovany,
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bydlící uyní v Karlových Varech, nabidl žalobci zaplacení v polských
markách, kdežto žalobce domáhal se zaplacení v Kč. O b a niž š í
s o u dy žalobě vyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ú:
V příp~dě, že splnění závazku stane se z nějakého důvodu nemožným,
ma dluzmk dle ustanovení §u 1447 obč. zák. vrátiti jako bezelstný drži!el straně druh~, co m~ dala, plnivši závazek, a to tak, aby netěžil z její
skody. Kdyby zalovany mel zaplatttt tohko 7.000 pol. marek, jež by odpovídaly. př~počitacímu kursu v době, kdy polská měna byla zavedena,
byl by tun zalovaný obohacen, poněvadž peníz tento, jak je všeobecně
známo, ani z daleka neodpovídá kupní hodnotě 10.000 K r. m., v zhí
1918 zaplacených. Zákon nemá zvláštního ustanovení o tom, v jak"
1l1.ěně jest nahraditi při vrácení dle §u 1447, pokud se týče § 1435 obč.
zak. to, co bylo zaplaceno, nastane-li (změna) úprava 1l1ěny. Dle §u 7
obč. zák. dlužno v případě takovém přihlížeti k dúvodům, ze kterých
jsou dány jiné obdobné zákony. Ty jsou obsaženy v ustanoveních hlavy
21. o zápůjčce. V §u 983 obč. zák. jest ustanoveno, že ten, komu byly
odevzdány záPlljčkou spotřebitelné věci, má vrátiti tolikéž věcí téhož
~ru~u a téže jakosti, a v §u 989 obč. zák., že dlužník v případě, že by
lIsty. druh mmcl byl vzat z oběhu, má uspokojiti věřitele penězi oněm
nejvlce podobnými, a to tolika a takovými, že se mu dostane dle vnitřní
hodnoty toho, co mu dal zápůjčkou. částka 10.000 Kč, žalobcem požadovaná, odpovídá zásadě §u 989 obč. zák., ježto vnitřní hodnota, jlk
všeobecně známo, nepřevyšuje hodnotu, kterou měla rakouská koruna
v září 1918, a koruny československé si žalovaný melže bez obtíží opatřiti, jelikož již v době, kdy žaloba byla podána, měl bydliště v čechách.
Právem tudíž uznal soud prvé stolice, že žalovaný jest povinen, vrátiti
splátku v této měně.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vráti!
věc soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl.
D

ů

zák., § 905 obč. zák.), bydl!~tě. (sídlo) žalobkyně, t. j. Sučava v nyněj
slm Rumunsku, nebot penezlte dluhy JSou z pravidla dluhy do ruky.
Z toho zároveň plyne, že také názor žalobkyně, že žalovaný jest povinen, zaplatiti jí 10.000 Kč, není právně odůvodněn. Pohledávka, o kterou jde, t. j. nárok na vrácení závdavku, nikdy nebyla zmístněna voblasti Československé republiky a nemá k ní skutkového ani právního
vztahu. Nahodilá okolnost, že žalovaný p o okolkování bankovek v tuzemsku a p o měnové rozluce, tedy v době, kdy mu již nebylo možno,
přeměniti 10.000 starých rakousko-uherských kon,,] v koruny českoslo c
venské, přesídlil do československé republiky (Karlových Varů), nemá
právního významu. žalobkyně může dle toho, co uvedeno, žádati, by jí
žalovaný nahradil to, co by - hledíc k měnovým předpisúm, vydaným
v Rum u 11 s k u - měla, kdyby jí včas byl vrátil závdavek 10.000 K
rak. uh. Tento nárok múže ovšem - přepočítáním kursu - po případě
býti vyjádřen také v korunách československých jakožto měně, platné
nyní v bydlišti žalovaného, ale na 10.000 Kč žalobkyně nároku nemá,
leč by bylo zjištěno, že požadavek, příslušející jí dle vytčených zásad,
se rovná tomuto penízi. Opačný názor odvolacího soudu jest mylným.
Dovolací soud nemůže však rozhodovati ve věci samé, poněvadž tu
lIení skutkového podkladu, z něhož nutno vycházeti s vylíčeného právního stanoviska. Proto bylo podle §§ 496, 503 čís. 2, 510, 513 c. ř. s., zrušiti rozsudek odvolacího soudu, a poněvadž jest patrně třeba jednání
v prvé stolicí, by se věc stala zralou k rozhodnutí, též rozsudek prvého
soudu, a vrátiti tomuto věc, by ji znovu projednal a rozsoudil.
čís.

3220.

Skutečnosti, nastavší teprve p o hlavním sporu, nemohou býti pOdkladem pro obnovu řízení.

vod y:
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 682/23.)

Dovolání, opírajícímu se o dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. nelze upříti oprávněnosti. Potud ovšem nelze souhlasiti se žalovaným, pokud doličuje, že jest povinen, vrátiti na místě závdavku 10.000 K rak.
uh., jež od žalobkyně obdržel v roce 1918, nyní pouze 7000 polských
marek proto, že splništěm původního závazku, t. j. povinnosti, dodalí
zboží, byl Nový Sandec v bývalé Haliči a v nynějším Polsku, a měna,
nastoupivší v Polsku na místo rakousko~uherské měny korunové, jest
prý rozhodnou též pro závazek, vrátiti závdavek. Jest nesporno, že žalovaný nesplnil dodací smlouvy, dojednané v roce 1918 se žalobkyní;
- proto byl zajisté povinen, vrátiti alespoň závdavek, s kterýmžto vrácením se žalobkyně spokojuje, - a to dle čl. 326 obch. zák.,·§ 904 obč.
zák. bez zbytečného odkladu. Neučiniv tak, byl a jest v prodlení a hradí
veškerou škodu, která vzešla žalobkyni jeho liknavostí, zejména též
škodu, záležející v kursovním rozdílu, tak, aby se žalobkyni dostalo
toho, co by měla, kdyby jí žalovaný byl včas vrátil závdavek 10.000 K
rak. ·uh., a neměla škody z opozděného vrácení. Splništěm pro ten t o
závazek není Nový Sandec, nýbrž podle p o vah y věci (čl. 324 obch.

Zalobu, domáhající se obnovy řízení z dúvodu §u 530 čÍs. 7 c. ř. 5.,
o d vol a c í s o u d zamítl. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.

D

ů

vod y:

žalovaný v dovolací odpovědi zcela správně a v plné shodě s naukou a praxí vytýká, že bylo zamítnouti žalobu o obnovu, opírající se
o § 530 čís. 7 c. ř. s., již proto, že nové skutečnosti, jichž se žalobce dovolává, vznikly teprve p o ukončení hlavního sporu. Dle §u 530 čís. 7
c. ř. s. může řízení, skončené rozsudkem, k návrhu strany opět býti obnoveno, když strana nabude vědomosti o nových skutkových okolnostech, nebo nalezne dúkazy nebo nabude teprve možnosti, jich použiti
a když přednesení nebo použití jich v řízení dřívějším bylo by způsobilo
příznivější prO' ~l~ rozhodnutí věci hlavní, při čemž se zároveň stanovi,
že se v takovém případě obnova připouští jen tenkrát, nemohla-li strana
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bez e s v é v i n y uplatniti nové skutkové okolnosti nebo průvodllí
d' k o n c e m úst n í hoj e d n á n í, po kterém rozsudek prvého soudu byl vydán. Jest samozřejmo, že strana před skončením jednání v prvé stolici nikdy nemůže uvésti skutečnosti, nastavší
teprve později, a zákon nemohl by mluviti o nezaviněném opozdění,
kdyby měl na mysli skutečnosti, jichž opozděný přednes nelze naprosto
považovati za zaviněný, poněvadž nebylo vůbec možno, uplatniti je
dříve. Doslova smysl zákona nasvědčují tedy tomu, že skutečnosti. jež
nastaly - jako v tomto případě - teprve p o sporu, nemohou vůbec
býti podkladem pro obnovu řízení dle §u 530 čís. 7 c. ř. s. Než i kdyby
se nehledělo k tomu, co právě uvedeno, nebylo by lze přiznati ,oprávně
nost uplatňovaným dovolacím důvodům §u 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s. Dovolací důvod čís. 3 §u 503 c. ř. s. není proveden po zákonu. Dovolatel
vytýká, že prý ódvolací soud bez skutkového podkladu, tedy v rozporu
se spisy, předpokládá, »že žalovaný nikdy před tím bez závdavku žádné
koupě neuzavře!.« T o však odvolací soud n e z j i š ť u je, uvádí pouze,
že domnělý výrok žalovaného »že t a k jakživ nekoupil, že nedal žádný
závdavek, že si zahrál v karty, že to také nejdříve prohrál, ale pak
podal odvolání a vyhrál to« neměl by jiného významu a smyslu, než
že R. nikdy bez závdavku neuzavřel žádnou koupi, že tedy v tomto
případě, kde, jak nesporno, nedal závdavku, hrál takřka v karty, nejdříve prohrál, ale k odvolání vyhrál. I kdyby ten t o v Ý k I a d R-ova
domnělého výroku byl nesprávný, nebylo by lze tvrditi, že odvolací
soud vzal za základ svého rozhodnutí s k u t k o v Ý pře d p o k I a d,
který se spisy se nesrovnává. Než dovolací soud nejen sdílí tento výklad, nýbrž má dále za to, že i tenkrát, kdyby Marie M-ová jako svěd
kyně byla potvrdila to, co žalobce v žalobě tvrdil, totiž že se R. prohlásilv tcn smysl, že »n i c nekoupil, žádného závdavku nedal, ale
zahrál si v karty a ty se mu k dobru obrátily, napřed prohrál a teď
vyhrál«, nedopouštěla by tato slova jiného výkladu, než ten, že R. pokládal dání závdavku za podstatnou náležitost kupu, a proto, že nedal
\' tomto případě 'závdavku sám, se domníval, že nedošlo k hotové kupní
smlouvě. Ale otázka, byl-li závdavek dán či nic, v hlavním sporu ani
co do věcí samé, ani pro posouzení hodnověrnosti výpovědi Matěje
R-a jako strany v úvahu nepřicházela. Není-li tu však podmínek §u 530
čís. 7 c. ř. s. ani tehdy, kdyby bylo vzato za prokázáno, co žalobce v žalobě tvrdil, a co měli dosvědčiti Marie M-ová, Marie Z-ová a Rudolf T.,
nebylo třeba přímého výslechu těchto svědků před odvolacím soudem,
a nelze v tom, že výslech ten nebyl nařízen a proveden, spatřovati vadu
odvolacího řízení po rozumu §u 503 čís. 2 c. ř. s., - aniž lze za správnou uznati výtku nesprávného posouzení právního, kterou dovolatel
provádí pouze v ten smysl, že by byl odvolací soud v hlavním sporu
m u s i I uvažovati o nezbytnosti přísežného výslechu straJn a o otázce,
kterou stranu má přísežně vyslechnouti; zvláště když dle §§ 377, 378
c. ř. s. ponecháno jest volnému uvážení soudu, má-li vůbec býti nařízen
přísežný výslech stran, po případě která strana má přísežně býti slyšena, tak že by odvolacímu soudu n i kdy nebylo bývalo bráněno,
upustiti od přísežného výslechu stran, po případě vyslechnouti přísežně
Matěje R-a.
prostředky pře

čís.
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Přerušeni valutových sporů (nařízení ze dne 21. dubna 1921,
čís. 173 sb. z. a n.).
. dod t ' . , I
Přerušiti jest spor, třebas se stala mezi st~anaml,
~ ecna um.~ya

o měně, jen když pohledávka nebyla nespome splnena pred 15. zartm
b dl'"t'
1922.
. 't' I '
Dojížděním na dovolenou a zotavenou nebylo Jes e za ozeno y IS ".
(Rozll. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 763/23.)
Spor o 11.000 Kč Ne j vy Š š í s o u d j~~O soud dovolací přerušil
dle vládních nařízení ze dne 21. dubna 1921, C1S. 173 sb. z. a n. a ze dne
22. prosince 1922, čís. 377 sb. z. a n.
Důvody:

Ačkoliv žalovaný v řízení před prvním soudem i v říze~~,?dvolacím
navrhl přerušení dle nařízení, nahoře uvedených, ~ebylo ,mzsl~1 soud~
na ně uznáno, poněvadž přes popření žalovaneh? ZJIstIly, z~ se ,zalovany
zavázal v létě 1919 spornou pohledávku zaplatIt: v koruna~h ceskoslovenských, takže měna prý není sporná a nejde jlZ ~ P?~ledav~~ v korunách rakouskocuherských, kterou by československy zuctovacl ust~v byl
oprávni,n nebo povinen vyrovnati. S tímto názorem nelze ,souhlaSItI. Nařízení ze dne 21. dubna 1921 čís. 173 sb. z. a n., jehoz platnost byla
nařízením ze dne 22. prosince 1922 čís. 377 S? z~ a ~. d? 3,1. prosmc,;
1923 prodloužena, nakazuje zcela všeohecne prerusen: vs ech sporu
o splnění peněžních závazků ve starých koru?ách v pome.ru k republIce
. Rakouské, »pokud jest sporna měna, ve ktere jest tyto zavazky plm 'I",
a nerozeznává nijak, kdy a z jakých důvodů tato. spor~ost vZ?lkla. ~Ie
znění tohoto nařízení nezáleží tedy na tO,m, z pkeho duvodu)est mena
plnění s]lornou, a nutno přerušiti soudní řízení i tehdy, kdy~ jes~ spor
o to, zda bylo ]lo 26. únoru 1919 u~luveno ~lacem v koruna~h ceskoslovenských. Do věcného rozhodovam takov.eho ~po;u n:.sml. se soud
pouštěti. Správnost tohoto výkladu potvrzuje vladm ~anzem ~e dnoe
7. srpna 1922 čís. 265 sb. z. a n. o soupisu po~!ed~vek a zav~zku,
vzniklých v korunách rakousko-uherských mezI venteh nebo dluzmky
československými a rakouskými, neboť tomuto SOU~ISU byly pod:obeny
s určitými, v §u 2 vypočtenými výjimkami, o ktere tu nejde, ~se~h?y
nájemné pohledávky a dluhy, vzniklé před 26. únorem 1919'. s Jedmym
omezením, totiž že dne 15 .. září 1922 ještě trvaly (§ 1), takze;nu JSou
podrobeny i pohledávky, které po 25. únoru 1919 ~yly splneny b.ez
souhlasu obou stran složením u soudu (§ 2 posledm odstavec), dale
pohledávky, jichž právní trvání jest sporno, ,nebo pochybna, (§ 5)'0slední odstavec). Soupisu a tím i rozhodnutI čes.kosloven~keho zucto:
vacího ústavu o jich vyrovnání podléhají tedy take pohle9avky, un.lc.hz
dodatečná dohoda stran o měně plnění se stala, jen kdyz zap!a.ce?1 Jejich před 15. zářím 1922 není nesporné, a protivilo by se zrejme v.y~
slovenému zde úmyslu zákona, kdyby soud, pouštěje se do rozhodoval1l

1900

1901

Sporu O měně placení, předbíhal rozhodnutí zúčtovacího ústavu Důvod
který ni~ší "soudy pro zamítnutí návrhu na přerušení řízení uv~dly, jest
tedy pravne mylný. Přerušení sporu závisi také ještě na řešení další,
meZI stranami sporné otázky, totiž zdali žalobce měl dne 26. února
1919 své ř~dné bydliště na území republiky Rakouské, což týž v prvé
stohcl poprel a ~ d?volací o.~P?vědi znova popírá, uváděje, že bydlel
v jen;mcI a"do Vldne jen" ~ojlzd~1. Podle §u 66 j. n., jehož tu sluší otle
dobne pOUZltl, jest bydlIstem mlsto, kde se někdo usadí v prokazate!n~111 nebo z okolností plynoucím úmyslu, by tam trvale zůstal. Takovým
mlstem jemmce nebyla, nebol' podle nepopřených skutkových zjišt~ní
prvního soudu přijel tam žalobce jen na dovolenou a zotavenou vz?1
tam s sebou len nejnutnějšÍ oděv a prádlo a řekl svědkovi V-O~i že
bude v jemnici".me.škati j~n" nějaký čas. 'Nepřichází-Ii však jem~ice
v uvah~ jako radne bydllste, mohla Jím býti jen Vídeň kde byl žaI.obce pred převratem úředně zaměstnán a také' po převr~tu až do 10.
unora 1920. nepřetržitě policejně hlášen, neudávaje při změnách bytu
mkdy Jemn~cI za d~i.vějŠí bydliště, nýbrž vždy" dřívější byt ve Vídni.
Teprve kdyz na pocatku Unora 1920 stal se uredním sluhou v Bratislavě:. odhlásil se z Vídně do Prahy. Dle vlastních udání nebyl žalobce
po prevratu rozhodnut o svém příštím povolání, poněvadž se zanášel
umyslem vystoupItI ze státních služeb a věnovati se obchodu, a odeid
teprve v pr~}SJncI 1919 dO" Prahy, aby si tam vyhledal službu. Od převratu dostayal plat od .ce?koslovenské republiky, placený u fíliálky
ž!vnoste:,.ske banky ve Vldm. Z toho všeho jest patrno, že i po převratu
zustala radnjm bydlištěm žalobcovým Vídeň a to až do února 1920,
kdy .~e" odst~hova.1 do Bratislavy, a že měl dne 26. února 1919 řádné
byd.IIste na uzeml republIky Rakouské. Jelikož ostatni podmínky naříz:m ::,e dne 21. ?ubna 1921 jsou nesporné a nepochybné, bylo vysloviti
prer.usem soudmho řízení a nelze se dalším obsahem dovolání prozatím .
zabyvaÍl.
čís.

3222.

. Opomenul-li . ža~?v~?ý. u~ést; ve sl?o!u obranu, vylučují<;í žalobní
narok, n~l~e ~""! pnhhzetl, třebas byl Její skutkový podklad výsledky
dokazovant Zjlsten.
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 777/23.)
" ~alobu odesilatele zboží na dráhu o náhradu škody za zboží, znicene za dopravy požárem, o b a niž š í s o u d y zamítly. Ne j vy Š š í
s o u d uznal dle žaloby.
Důvody:

". Žalují::í firma n~~~dá rozh;,dn.utí ~dv?lacího. soudu z důvodu §u 503
CIS. ~ ~'. 1. s., spatrullc nespravne pravm posouzení v tom, že byla hlobm :ado:,t zamltnuta podle vyviňovacího důvodu §u 86 čís. 1 žel.
dopl. 1., ac možnost, že požár uhořelého nákladu, naloženého na ote-

vřeném voze vznikl jiskřením lokomotivy, nebyla prokázána ba ani žalovanou stranou tvrzena. Dovoláni nelze upříti oprávněnosti. Proti žalobě, uplatňujíci nárok na náhradu škody, vzniklé sbořenim nákladu za
železniční dopravy, vznesla žalovaná železnice z námitek, které jí před
pisy §§ 84 a 86 žel. dopl. ř. poskytují, jedinou námitku, že oheň povstal
zvláštní přirozenou povahou dopravovaného zboží a to zapařením a
samovznícením dřevité yIny, COž dle §u 86 čís. 4 žel. dopl. ř. sprošťuje
železnici ručení za vzniklou škodu. Námitka tato byla bezvadným a žalovanou stranou již nenapadeným zjištěním prvního soudu vyvrácena.
Následkem toho bylo dle všeobecných zásad procesních žalobě vyhověti. Oba nižší soudy zamítly žalobní žádost z důvodu §u 86 čís. 1 žel.
dopr. ř., zjistivše, že oheň mohl vzniknouti a pravděpodobně vznikl
jiskrou, odlétnuvší z komína lokomotivy při posunování vozů na nádraži
v K., tedy ze zvláštního nebezpeččí, spojeného nutně s dopravou zápalného zboží na otevřeném voze, COž by v případě, že by toto zjištěni
bylo bezvadné a dotyčná námitka byla žalovanou stranou uplatňována,
rovněž
(,t:"

železnici z

ručení

osvobozovalo. Žalovaná strana však

nepřed

nesla této námitky a nelze ji pokládati za obsaženou v návrhu na zamítnutí žaloby, neboť předpokládala by v tomto případě aspoň před
nesení skutkové okolnosti, že škoda vylíčeným způsobem povstati mohla,
což tvrzeno nebylo. Následkem opomenutí této námitky nepotřebovala
žalobkyně a ani nemohla k ní zaujati nějaké stanovisko, jak civil ni soudní
řád vyžaduje (§§ 78,177,178,250,252,258 c. ř. s.), nemohla se vůbec
vyjádřiti o tom, zda škoda »za daných okolností« vylíčeným způsobem
mohla vzniknouti, a nemohla zákonnou domněnku §u 86 (2) žel. dopr. ř.,
že škoda takovým způsobem skutečně vznikla, vyvrátiti přípustným
proti důkazem, že tomu tak ve skutečnosti nebylo, nebo že škoda vznikla
zaviněním dráhy. žalobkyně neměla také, proč by se obírala onou částí
svědecké výpovědi Karla B-a, na niž nižší soudy své zjištění o vzaiku
požáru zakládají, ač tento svědek nevypovídal o propáleninách, na
plachtě. nalezených, s hlediska jich pravděpodobného vzniku, nýbrž jen
s hlediska útrat jejich opravy. žalobkyně neměla z uvedeného důvodu
ani příčiny, by zdůrazňovala možnost, že oheň vznikl zavařením ložiska
vozu, kterouž možnost připustil znalec W. a pro niž mluví řada svě
deckých výpovědí, že oheň vznikl ve spodu vozu a podlaha vozu byla
na jednom místě propálena. Vylíčené nedostatky řízení byly nutně vyvolány okolností,že žalovaná strana vyviňovacího důvodu §u 86 čís. 1
žel. dopr. ř. sama vůbec neuplatnila, a již z toho plyne, že soud neměl
k tomuto vyviňovacímu důvodu přihlížeti. Neměl však činiti tak ani
z důvodu §u 405 c. ř. s. Předpis §u 86 Č. I žel. dopl. ř. jest dispositívním
předpisem práva hmotného, takže závisí na svobodném rozhodnutí železnice, zda chce práva, jež jí z něho plynou, vykonávati čili nic. Nejde
o námitku jiné zásadní povahy, než na příklad jest námitka promlčení,
placení, neplatnosti smlouvy pro omyl.. Nevznesla-Ii žalovaná strana
sama námitky, že neručí za škodu dle §u 86 čís. 1 žel. dopl. ř., třeba
snad výsledky provedeného jednání byla její odůvodněnost již prokázána, nemůže soudce vzíti na ni zřetele. Překročil by tím meze své moci
a rozhodl by o nároku, který mu k rozhodování nebyl předložen. Rozhodnutí obou nižších soudů jest proto právně mylné.

1902
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čís.

3223.

Důvěra v knihy veřejné chrání jen nabyvatele práv soukromých,
práva veřejná nejsou předmětem vydržení. Výrok nejvyššího správního
soudu že jde o obecní statek a že 'požívací právo k němu zakládá se na
§u 70' čes. obec. zříz., jest pro řádné soudy prejudicielní. Faktický stav,
~ědomí uživatelů a nesprávný knihovní zápis nemohou míti za následek
změnu práv veřejných v práva soukromá.

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 862/23.)
Majitelé celé řady usedlostí domáhali se na obci R. v čechách uznání
služebností žalobců k požitkům pozemků zapsaných ve vložce 61 pozemkové knihy pro kat. obec R. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly,
O d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Pokud jde o právní posouzení
sporu, jest především rozhodno, že, jak zjištěno rozsudkem nejvyššího
správního soudu ze dne 17. února 1922, obecní výbor v R. dne 1. ledna
1921 se usnesl, že práva služebnosti užívání nemovitosti obecního statku
Č. kat. 84, 296/1, 296/2, 484 a 485, zapsaná v knih. vložce čís. 61 pozemkové knihy R. pro majitele usedlosti č. p. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
14, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 a 37 v R. jednou sedmadvacetinou pro
každého jsou povahy veřejnoprávní ve smyslu §u 70 obec. zříz., že usnesení to bylo rozhodnutím okresní správní komise ze dne 14. března 1921
a rozhodnutím zemského správního výboru ze dne 29. července 1921
postupem stolic potvrzeno a že nejvyšší správní soud podle rozsudkt~
shora citovaného stížnost Růženy š-ové a soudruhů v R. do rozhodnuh
posléz uvedeného jako bezdůvodnou zamítl, čímž uvedené usnesení obecního výboru v R. nabylo moci právní. Tím byla právoplatně rozřešena
shora uvedená otázka práva veřejného, že sporná práva užívaCÍ jsou
povahy veřejnoprávní ve smyslu §u 70 obec. zříz., kteráž otázka jest pr?
rozhodnutí v tomto sporu otázkou předurčující, ježto rozhodn~tf.úřad,:
samosprávných a nejvyššího soudu správního působí svou pravm moc;
i na tento spor, takže prý soud neměl př~číny, by. se řešením ~táz~)' ~~
znovu samostatně zabýval, jsa naopak pravoplatnym rozhodnutnu uraQ~
samosprávných vázán. Nelze tedy přisvědčiti opačnému názoru, ktefy
odvolatelé hájí, a netřeba přezkoumávatí, zda správným postupem dospě!
prvý soud k témuž názoru, jako nejvyšší správní sou~; p~ně.va?ž p~vy
soud neměl příčiny, obírati se znovu řešením otázky, pnslusnyml spravním i orgány právoplatně rozřešené a stačilo, aby z jejich rozhodnutí
vyvodil v tomto sporu příslušné důsledky. Z důvodů prá~ě uvedenrc~
není třeba, by soud odvolací zabýval se vývody dovolatelu, pokud ceh
proti tomu, že prvý soud dospěl k témuž přesvědčení jako nejvyš. správní
soud. Důvěra ve veřejné knihy mohla by chrániti pozdější nabyvatele
práv soukromých; při ,právech rázu veřejného nemá zásada tato právního významu, což platí v tomto případě tím více, že z dodatku »dle
míry po rozumu §u 70 zákona ze dne 16. dubna 1864 čís. 7 z. zák. pro
čechy«, kterýžto dodatek byl ve vložce čís. 61 pozemkové knihy obec R.
ke vkladu sporné služebnosti na listě C pod 1 připojen, každý, kdo do
knih pozemkových nahlédl, mohl poznati, že tu jde o práva veřejné.,

z §u 70 obec. znz. plynoucí, zvláště, když příslušné nemovitosti byly
v téže. vložce označeny jako o b e c n í s t a t e k. Protokol o zakládání
pozemkových knih ze dne ll. března 1880, jehož obsah je~t nesporným
a prvým soudem správně byl reprodukován, nezůstavuje pochybností
o tom, že všichni účastníci, při sepisováni protokolu přítomní, byli si
vědomi toho, že služebnost k požitkům knihovního tělesa se zakládá na
§ 70 obec. zříz., že tudíž jde o právo veřejné; již z toho plyne logicky
důsledek, že protokol ten nemůže býti soukromoprávním důvodem k nabytí sporných práv užívacích. Z nedopatření knihovního soudu, kterým
se stalo, že obecní statek a práva užívací k němu, na právu veřejném
se zakládající, jako služebnost proti výslovnému ustanovení §u 2 odstavec druhý zákona ze dne 5. prosince 18',4 čís. 92 z. zák. do knih pozemkových byly zapsány, nelze vy,vozovati takové právní účinky, by
pouhý zápis do kni:] pozemkových mohl způsobiti proměnu práv veřej
ných v práva soukromá, to tím méně, když, jak ze zápisu v knize pozemkové tak i z listiny, která byla jejich základem, bylo zřejmo, že jde
o obecní statek a práva užívací zakládají se na §u 70 obec. zříz. DalSí
důvodnabývací, vydržení padá tím, že práva povahy veřejnoprávní nemohou býti předmětem vydržení.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vo d y:
Oc!volací soud posoudil věc po právní stránce správně, uznav, že
je rozhodnutí nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 1922 pro
tento spor prejudícielní. Jeť jím rozhodnuto, že jde u obecní statek, což
ostatně sporno nebylo a že pož(vací práva žalujících k němu jsou povahy veřejnoprávní. Pakliže při zakládání pozemkových knih účastníci
a knihovní soud snad předpokládali, že jde o práva soukromá, byl tento
předpoklad mylným a tento omyl nemohl žádné právo založiti. Nelze
souhlasiti s názorem dovolatelů, že rozsudek bývalého nejvyššího soudu
ve Vídni má pro tento spor formelní a materielní právní moc, a že, když
jím bylo jednou vyřknuto, že jsou určitá 'práva vydržena, nemůže býti
již nikdy více vyřknut opak toho. Nejvyšší soud Vídeňský uznal vydržení
proto, že nepokládal za provedený důkaz o veřejnoprávní povaze SpOtných práv, kterýito důkaz je nyní proveden, čímž jest rozsudku, jím
vydanému, odňat veškerý podklad a padá tím jeho závaznost již touto
skutečností sama sebou. Odvolací soud správně poukázal k tomu, že
důvěra v knih;f veřejné chrání jen nabyvatele práv soukromých a že
práva veřejná nejsou předmětem vydržení. Faktický stav, vědomí uživatelů a nesprávný knihovní zápis nemohou mítí za následek změnu práv
veřejných v práva soukromá. Právě proti tomuto faktickému stavu smě
řuje zákon ze dne 17. července 1919, čís. 421 sb. z. a n., který tato stará
a od nepaměti vykonávaná práva podílníků k obecnímu statku zrušil,
a "ýmaz jich z pozemkových kníh nařídil.
čís.

3224.
Za poškození šatil při úrazu ručí dráha jen, dOkáže-li se jí zavinění
(§ 1295 obč. zák.).
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 1010/23.)

1904
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žalo~ci utrpěli při srážce povozu s vozem elektrické dráhy pora.nění
a byly JIm poškozeny šaty. žalobě o náhradu škody, opřené o zákon
o ručení železnic, o b a niž š í s o u d Y vyhověly, jak co do náhrady
za utrpěné poranění, tak i co do náhrady za poškozené šatstvo.
N e j v y Š š í s o u d žalobu v tomto směru zamítl.
Důvody:

Dovolání žalované, opírající se o důvod dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. jest
opodstatněno, právnímu názoru odvolacího soudu, že, když ku poškození
šatů obou žalobců došlo současně s jejich zraněním následkem příhody
v dopravě, o které platí dle §u 1 zákona ze dne 5. března 1869 čís. 27
ř. zák. prá~ní d?mněnka, že byla přivoděna v i n o u dráhy, žalovaná je
povmna datr nahradu také za poškození šatů,. nelze při svědčiti. Byť
i v této rozepři bylo věcné poškození v úzké skutkové spojitosti s tě
lesným poškozením, přece jde o dva r ů z n é nároky, jež dlužno rozlišovati, neboť právní základ obou je rozdílným. Z druhého odstavce
§u 1 zákona ze dne 5. března 1869 čís. 27 ř. zák. vyplývá, že předpokládané zavinění dráhy není totožným se zavíněním dle §u 1295 obč. zák.,
nýbrž že se rozsah ručení dle citovaného předpisu vztahuje pouze na
předpisy §u 1325 až 1327 obč. zák. Ručení dle §u 1 zákona ze dne
5: března 1869 čís. 27 ř. zák. nevztahuje Se tedy na věcné škody, při
mchž musi zavinění škůdcovo poškozeným býti dokázáno. Důkaz ta-'
kový s hlediska §u 1295 obč. zák. nebyl podán, proto shora uvedený
nárok žalobců postrádá skutkového a právního základu.
čís.

3225.

Kdo vynaloě;il za otce náklady na výžívu a výchovu dítěte (§ 141
obč, zák.), může, třebas byl vynaložil větší náklad v úmyslu, otce zavázati, domáhati se na něm náhrady (§ 1042 obč. zák.) jen do výše,
jíž otci uložil isoud opatrovnický.
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 1148/23.)

[#"

a vysej jím stanovená, vymezuje rozsah povinností, uložených žalovanému zákonem. Jest tudíž žalobkyně oprávněna dle §u 1042 obč. zák.
požadovati náhradu nákladů toliko do výše stanovené opatrovnickým
soudem, učinila-li je na místě žalovaného. Vynaložila-li více, jde to na
její útraty, bez ohledu na to, zda vynaložila je v úmyslu darovacím
či v úmyslu, zavázati žalovaného. Ujednáním, stavším se u okresního
soudu v P. dne 28. ledna 1920 zavázal se žalovaný, že bude přispívati
na výživu dcery Vlasty až do doby, kdy rozsudek krajského soudu v Ch.
ve věci rozvodu jeho manželstvi se žalobkyni nabude moci práva, 200 Kč
měsičně. Ode dne právoplatnosti tohoto rozsudku, která nastala rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne ll. ledna 1921 až do 1. června 1921,
kdy žalobkyně učinila u opatrovnického soudu návrh, aby toto výživné
zvýšeno bylo na 400 Kč měsíčně, nestaly se se strany žalobkyně žádné
kroky za účelem, aby opatrovnický soud stanovil výši výživného; zů
stává tudíž po tuto dobu v platnosti částka 200 Kč, kterou vymezena
jest i pro tuto dobu povinnost, uložená žalovanému dle §§ 141 a 142
obč. zák. Právoplatným usnesením okresniho soudu v P. ze dne 24. října
1921, kterým zamítnut byl návrh žalobkyně na zvýšení výživného, zů
stala pak výše výživného, příslušejicího dceři Vlastě, opět stanovena
částkou 200 Kč měsíčně. Z toho vyplývá, že žalovaný byl povinen, za
dobu od 1. ledna 1921 do 1. záři 1922, tudíž po dobu, za kterou se žalobkyně domáhá náhrady, platiti na základě rozhodnutí soudu ·opatwvnického toliko 200 Kč měsíčně, které dle roz sudkových zjištění také
zaplatil. Domáhá-li se žalobkyně sporem, aby jí žalovaný nahradil po
celou dobu náklad 400 Kč měsíčně, domáhá se jen toho, aby soud procesní změní! právoplatné rozhodnutí jedině oprávněného soudu opatrovnického, což jest nepřípustno. V důsledku tohoto názoru netřeba
pak již vůbec se zabývatí ostatními dovolacími důvody dovolatelkou
uplatňovanými, a bylo proto dovolání jako neodůvodněné zamítnuto.
čís.

3226.

Zákon pfldělový ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n.
Poplatek dle §u 61 zák. hradí ten, kdo žádal za souhlas Státního
pozemkového úřadu k propuštění pozemku ze záboru

Za sporu o rozvod manželství od stolu a lože bylo prozatimním opatřením manželi· uloženo, by platil na výživu dcery Vlasty 200 Kč mě
síčně. Manželství bylo pravoplatně rozvedeno dnem ll. ledna 1921.
Po té domáhala se manželka na manželi dle §u 1042 obč. zák. náhrady
nákladu 400 Kč měsíčně, jejž učinila na dceru Vlastu, a obmezila žalobní žádost o měsíčních 200 Kč žalovaným poskytovaných. S o u d Y
vše c h tří s t o I i c žalobu zamítly, N e j v y Š š i s o u d z těchto
důvodů:

žalobkyně domáhá se dle §u 1042 obč. zák. na žalovaném náhrady
nákladů, jež vynaložila na výchovu dcery Vlasty P-ové, jež však podle

ustanovení §§ 141 a 142 obč. zák. hraditi má žalovaný. Stanoviti výši
těchto nákladů povolán jest soud opatrovnický, a to v řízení nesporném,

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 1158/23.)
žalující družstvo koupilo smlouvou ze dne 26. listopadu 1919 od
žalované kollegiálni kapitoly pozemky ku stavbě lidových domků a zaplatilo 10% poplatek dle §u 61 zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 81
sb. z. a n., jehoŽ ·náhrady se domáhalo na žalované. Pro c e sní s o u d
p r v é s t O I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl.
Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Jest jasno, že ve smlouvě ze dne 26. listopadu 1919 nemyslele: se.a
nemohlo se mysliti na poplatek §u 61 zákona, vydaného teprv nekolIk
Civilnl rozhodnuti. V.
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měs,íců ,pO smlouvě dne 30. ledna 1920, čÍs. 81 sb. '[.. a n., a mimo to

nel11. a11l ~op!a!ek ten poplatkem »ze smlouvy«, t. j. z převodu nemovitOSt1, n~ ja,ky d. V. smlouvy myslí a o němž jednají §§ 56--60 cit. ziÍ-

~onva, n~brz nahradoll za újmu, kterou stát utrpí propuštěním ze záboru
Jenz ud~l:n~m souhlasu k zcizení nastává, jak to zcela jasně ze zákon;
a z l110Ť1vu Jeho plyne. Tak nezbývá než rozhodnouti otázku, kdo jej má
pla;'t, ze zakona.. ~ama. Te1;to však zřetelně stanoví, že poplatek se vyb1ra od, strany, j1Z P?v~lel11, (propuštění ze záboru) uděleno bylo, nebo-lI, JaK hned na to JInym vyrazem praví, od žadatefe s nímž se o cenč
z ~íž poplatek vyměřiti je~t, dO:lOdne"k čemuž srovn~ti dlužno motivy:
je," ml UVl o st;anach a v pnpade prona]1nu o zájmech finančně dosti silnych os?~, coz se tedy mkterak nevztahuje pouze na prodávajícího (prona);ma)'c1ho), jak, odvolací soud myslí, ný-brž na obě strany, z nichž
:nuze zadatelem byt ta neb una nebo také obě společně. Že neSe dávku.
zad~tel, t. j. t~ s,trana, jež u Státního Pozemkového úřadu o souhlas zakro,c1,la, srov~,ava s~ úplně s ~ovahou věcí, nebof nebude to vždy prodáVaj1C1 vlast~lk" jen:; bude mlh zaJem na prodeji a tudíž na schválení
SJ,:louvy, nybrz ~~~asté, naopak kupitel, zejména, když jde o stavební
m1?t~ a on o~~,ysh nalehavou stavbu, j~k v praxi nejčastěji bývá, že
pra,ve v nY,nějS1 bytové nO~lzi _a tudíž právě z tohoto veřejného -ohledu
a tun sa1;,ym v za]1nu kup,telovu Státní Pozeinkový úřad souhlas udě
lUje, k~ezto prodáv~i,ícímu po případě je to lhostejno, zda dojde ku
smlo,uve"pokud se tyce k jej1mU schvalcní a tudíž platnosti. V čí zájmu
se v,ec deJe, prav1delně ukazuje se sice již v tom, kdo k druhému přijde
s navrh~m na smlouvu, s, nabídkou, z9a vlastník ke kupiteH ci kupitel
k ,~Ia~tnrku, ale to ne1':~S1 ,byh bezpecnfm znakem, pročež zákon při
hhz1 )~n, k t0111U, kd.o za?a z~ schvale!". Ač~oli v tomto případě již
z ud~m z~loby a !ake z vyvO,d~ l~~volac1 odpovedí plyne, že žalující stav:bm druzstvo ,:,elo vJ:'mka]lC1 zajem na schválení, by ihned mohlo staV:h a tak bytove nOUZ1 odpomoc1 a proto že také dávku hned zaplatilo,
prece neplyne," toho bezpečně, že ono žádost podalo po případě spolupodalo, a dluzno proto tuto vůbec na přetřes nevzatou okolnost která
však dle ~u 1~2 c: ř: s. napřetřes vzata býti měla, protože jen od ;,í roz~odnutr ~a~1S,'" Zj1strtr c,a bylo proto tak rozhodnouti,. jak se stalo, třeba
:e dovolan1 ~ada!o pnmo za změnu napadeného rozsudku a zamítnutí
zal~by" mk?Irv, vsak za zrušení rozsudku, neboť stačí, že uplatňuje nespravne pravm posouzení, avšak správné rozhodnutí bez zjištění oné
skutečnosti není možné.
'
čís.

3227.

, Př~dpisy §u 471 ? doslov a §u 1168 obč. zák. nejsou donucovacími
predplSy ve smyslu cl. XXV. uv. zák. k c. ř. s.
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 1163/23.)
,zaloba, domáhající se bezúčinnosti nálezu rozhodčího soudu pražske bursy pro zboží ~ cenné papíry, ježto prí' byly porušeny předpisy
§§ 1168 a 471 obč. zak., byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta,

odvolacím soudem z těchto důvodú: Ve sporu tOl1lto jde jen
o to, zda jsou předpisy §§ 471 a 1168 obč. zák. předpisy donucovacími.
Na rozdíl od původního svého doslovu stanoví § 471 obč. zák. v novém
doslovu, že ten, kdo jest povinen vydati věc, má právo, ji zadržeti za
předpokladů tam uvedených. Prvý soud právem neuznal tento předpis
za donucovací a marně se proti tomu dovolává odvolatelka předpisu
§u 1371 obč. zák., neboť ani ten nevylučuje úmluvy, podle které by vě
řitel měl zadržeti věc, v zástavu mU danou, do zapl2.cení pohledávky,
vždyť to je předpokladem zástavního práva k movité věci. Ale ani před
pis §u 1168 obč. zák. neni donucovacím. Nehledě k tomu, že jej zákon
za takový neprohlásil, ač v §u 1164 obč. zák. v doslovu zákona ze cine
21. prosince 1921 čís. 497 sb. z, a n. tuto vlastnost témuž předpisu
§ 1155 obč. zák. při smlouvě námezdní výslovně přiznal,není věcného
ani právního důvodu, který by stranám při smlouvě O dílo bránil, by
vzájemnou dohoctounevyloučiIy působnost §u 1168 obč, zák. Dolíčiv,
že ony oba zákonné předpisy nejsou donucovacími, nýbrž dispositivními, poukázal prvý soud vzhledem na čl. XXV uv. zák. k c. ř. s. právem
k tomu, že rozhodčí soud o příslušných námitkách žalující firmy jíž jednal a rozhodl a že z toho důvodu nelze jeho rozhodnutí napadati.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody'
uplatňující dovolací důvod C1S. 4 §u 503 c. ř. s., není
Dovolací soud sdílí právní názor odvolacího soudu a poukazuje dovolatelku na jeho správné důvody. s dodatkem, že čl. XXV,
uvoz. zák. k c. ř. s. předpokládá, že rozhodčí výrok porušuje právní
předpisy donucovacího rázu, to jest předpisy, jež byly vydány vzhledem na všeobecné zájmy a které proto jsou vyloučeny z disposice stran.
K nim patři předpisy trestního zákona, některé předpisy občanského a
rodinného práva, obchodního zákona, civilního řádu soudního a jiné,
jichž porušení má v zápětí nicotnost anebo neplatnost jedná1ií, 'jim odporujícího. Žalobkyně má ovšem pravdu v -tom, že netolíko ony před
pisy jsou donucovacího rázu, kterým tato vlastnost zákonem jest ví'slovně propůjčena. Než dovolatelka co do ustanovení §u 1168 obč. zák.
přehlíží, že 26. hlava druhého oddílu občanského zákoníka pod společ
ným nadpisem »0 služebníchsmlouvách« jedná o smlouvě o dílo a o
služební smlouvě, že obě tyto smlouvy definuje v témže §u 1151 a že
proto z toho, že ve zvláštním oddílu, týkajícím se smlouvy o dílo, ač
kolív předpis §u 1168 odpovídá ustanovení §u 1155, není ustanovení,
obdobného §u 1164,jenž uděluje donucovací ráz §u 1155, dlužno dovozovati, že zákonodárce nepovažuje § 1168 za donucovací předpis.
Tato různá úprava obdobných právních poměrů jest odťrvodněna úvavou, že služební smlouvy uzavírají se obyčejně mezi osobami -hospodář
sky nerovnými. Ani předpis §u 471 obč. zák. není donucovacího rázu.
Jak jest zřejmo z důvodové zprávy bývalé panské sněmovny k osnově
novely o změně a o doplnění občanského zákoníka (str. 78 a 79), upravuje se v §u 471 pouze zadržovací právo v užšim smyslu, Co do zadržovacího práva v širšim smyslu poukazuje důvodová zpráva na předpisy

Dovolání,

odůvodněno.
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o plnčni úplatných smluv. §em 471 obě. zák. jest tedy chráněn pouze
držitel cizi věci v tom smyslu, že nemůže býti odsouzen k jejímu vydáni než proti tomu, že druhá strana splni svůj závazek navzájem z ruky
do ruky. Tím není řečeno, že strany nesmějí smlouvou upraviti právní
poměry, plynoucí ze vzájemných práva závazků, jinak a že na příklad
držiteli cizí věci nemohlo by dohodou stran býti uděleno právo, vrátiti
tuto věc teprve p o splněni navzájem druhou stranou. K předpisu
§u 1371 obě. zák. nelze hleděti, jelikož § 471 upravuje zadržovací právo
a nikoliv nedovolené zástavní úmluvy. Zadržovací právo nemůže se
vzt.ah~~~ti n~ pohled~~k)' ~e zápůjčky, nýbrž Jen na splatný nárok, pochaze]1cI z nakladu ucmeneho na zadrzenou vec, anebo ze škody jí způ
sobené. Poukaz dovolatelky na původní doslov §u 471 obč. zák. nemá
významu, jelikož tento doslov třetí dílčí novelou byl změněn v pravý
opak.
čís.

3228.

Držba záporného práva ani nezaniká, ani nestává se obmyslnou
nebo nepravou tím, že ten, proti němuž směřuje, pokusil se výkon práva
znemožniti, pakliže držitel překážky pokaždé zase odklidil.

kožto na svém právu trvají aj odstraňujíce ucpání klusu, chránili se tím
jedině svépomocí ve své držbě proti rušebním činům žalobců (§ 344
obč. zák.).
Udržovali-li se žalovaní těmito činy svépomocí nadále
v držbě svého práva, nelze proti nim ničeho odvozovati z toho, že žalobci pro tato rušení v držbě nežalovali a bylo naopak na straně žalobců,
by oni žalobou pro rušení držby anebo žalobou zápůrči chránili se v pokojné držbě nebo v neobmezeném vlastnictví strouhy proti těmto držeb-.
ním úkonům žalovaných. Neučinili-li tak přes to, že držba po tak dlouhou
dobu byla zjevně vykonávána, jest zajisté správným, činí-li se z toho
proti nim důsledek, že držbu tuto jako právo žalovaných trpěli. Pokud
dovolatelé proti vydrženi dovozují, že nemohlo nastati proto, ježto
ucpáním klusu bylo vždy přerušeno a musilo tedy znova počíti, nelze
jim dáti za pravdu, neboť přerušení držby pro vydržení nutně nenastalo, když je zjištěno, že žalovaní překážky jim činěné vždy zase odstranili. že nestalo se tak hned, když klus byl ucpán, nýbrž později; kdy
žalovaní ucpání spozorovali, nemůže padati na váhu, neboť takovéto
krátkodobé poruchy od vůle žalovaných zcela neodvislé nemohou miti
v zápětí ztrátu držby a nemají vůbec vlivu na nerušený průběh vydržení.
čís.

3229.

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 1476/23.)
žalobě, by žalovaní byli uznáni povinnými zdržeti se budoucně svá"
dění v~dy klusem se svého role čk. 456 na žalobcovu louku čk. 467 p r 0ce s n I s o udp r v é s.t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamí tl.
.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

Dovolání není oprávněno ani po stránce právního posouzení ve CI
čís. 4 c. ř. s.) a jest naopak plně souhlasiti s právními hledisky,
dle mchž soud odvolací věc posoudil. Soud odvolací zcela případně
zdůrazňuje závažný význam zjištěné okolnosti, že klus, jímž se voda
svádí, je již ode dávna zřízen. že by byl býval zřízen svého času proti
odporu tehdejšího vlastníka strouhy a proti rozhodnutí obecní komise,
jak seznal svědek Josef S., tedy tajně a svémocně, nezjišťuje ani soud
první stolice. Trvá-li tedy klus již od dávné doby až na časy dnešní,
lze v tom spatřovati závažný půtah nejen pro to, že právo svádění vody
tímto klusem bylo po tuto dobu vykonáváno, nýbrž hlavně pro to, že
bylo vykonáváno v domnění vlastního práva, jak §§ 326 a 1463 obč. zák.
pro bezelstnost předpokládá. Na tom nemění ničeho, že žalobci pokud
se týče jejich předchůdci klus ten opětovně ucpávali a žalovaným svádění vody zakazovali, neboť tím tito držby nepozbyli, když jest zjištěno,
že zákazů těch nedbalí a překážky jim ve výkonu tohoto práva ucpáním
klusu činěné pokaždé zase od·straňovali a právo své dále vykonávali.
TÍl,? nestala se jejich držba ani obmyslnou ani nepravou, neboť na tento
zpusob právě tím význačněji projevili, že na svádění vody klusem ja-

(§ 50.3

Zaopatřovaci požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkové;n (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
Byl-li zaměstnanec pro nezaviněný úraz ve službě dán do výslužby
před uplynutím čtyřicetileté doby služební, výslužné mu však vyměřeno,
jako by byl čtyřicet let dosloužil, jest i pro vyměření požitků dle zákona čís. sb. z. a n. 130/1921 vzíti za základ čtyřicetiletou dobu služební,
Nadlesní jednoho revíru a zároveň správce plťařství ve dvou revírech náleží do skupiny X. tabulky.
Zastával-li zaměstnanec dvojí odvětví služby, jedno nižšího, druhé
vyššího stupně, jest toto rozhodujícím.

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv I 1529/23.)
žalobce byl zaměstnán ve službách panství od 1. října 1878 do 31.
1913. Zprvu byl přijat jako praktikant, pak byl adjunktem, lesním
správcem a naposledy byl ve službách jako nadlesní a spravoval revír, k němuž patřilo přes 2000 ha lesní půdy, a při tom měl k ruce 2 adjunkty, 7 hajných, faktora, a mimo to vedl správu voroplavby ohledně
clřIví dopravovaného z jeho a ještě jiného revíru, při čemž vedl také
k tomu potřebné účetní knihy. Podřízen byl přímo lesnímu úřadu v H.
Dne 23. října 1912 utrpěl žalobce ve službě úraz, následkem něhož byl
nemocen a ležel přes ~ roku v sanatoriu, pak byl v léčeni domácím.
Jelikož následky úrazu byly těžké, takže nemohl další službu zastávati,
žádal žalobce správu panství, by byl dán na odpočinek s plnými pensijními požitky, jako by byl strávil ve službě 40 let. Této žádosti ža!ohcc
října
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vyhověno a byly mu přiznány plné pensijni požitky, jaké pii 40tileté
službě připadaly, a byly mu stále vypláceny, v poslední době i s přísluš
nými drahotními přídavky. Po vydání zákona ze dne 18. března 1921
čís. 130 sb. z. a n. domáhal se žalobce na pozůstalosti majitele panství
placení zvýšených zaopatřovacích požítků skupiny X. tabulky na základě čtyřicetileté služební doby. O b a niž š í s o u d y žalobě vyhověly, odvolaci soud z těchto dúvodů: Podle §u 1 a) zákona
čís. 130/1921 vztahuje se tento zákon na bývalé zaměstnance na velkém
majetku pozemkovém (§ 2 zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb.
z. a n.), kteří již požívají požitků z důvodu trvalého služebního poměru
na pozemkovém majetku jako pensí atd. (§ 3 nař. ze dne 12. února 1920,
čís. 118 sb. z. a n.). Tentopřípad jest nesporně u žalobce. Dlužno tedy

bylo

dle zakona toho posuzovalI i další podmínky zažalovaného nároku. § 3
i.ál~ ~ís. 130/1921 praví, že oněm zaměstnancům příslušejí po 40leté
sluzbe zaopatřovací požitky, uvedené v příloze ku zákonu tomu. Jest
nosporno, že žalobce strávil ve službách žalované 34 léta 11 měsíců
neboli dle §u 5 zák. 130/1921 započítatelných do pense 35 let. Přes to
však, dle úsudku odvolacího soudu právem prvý soud započítal žalobci
dobu služební 401etou. Podle nař. čís. 189/21 ku §u 3 zák. čís. 130/1921
v případech, ve kterých zaměstnavatel zavázal se zaměstnanci započítati
d~ pense d~alší služební dobu, než skutečně II něho vykonanou, zůstává
narok zamestnance na započtení další služební doby nedotčen. O tom
neni :por~, že ,ža~obce vst5JUpil do plné pense po zmíněné (35Ieté)
sl~zb,e. Nez tu duleZlto Jest, ze vstoupení do výslužby nezpůsobil žalobce,
nybrz skutečnost, že byl ve službě beze své viny tak zraněn, že nebyl
ke službě nadále zpltsobilým. Podle stanov žalované byla z toho důvodu
žalobcí vyměl'cna pense. jakoby byl žalobce dosloužil 40 let. Toto za"
počtení plných let nebylo nijakou milostí, byl to prostý ekvivalent za
žalobcův úraz ve sIL~žbě, který zabránil žalobci, aby nemohl ve službě
setrval! do 40 let sluzby a aby byl po případě dále povýšen v době mezi
35 a 40 služebními lety. Nařízení čís. 189/21 ku §u 4 zákona čís.
130/1921 vyclovně určuje, že služebními léty dlužno rozuměti dobu

započítanou osobou, na velkém majetku pozemkovém hospodařící, za~

městnanci do pense. Když
lo~ané plná služební doba

tedy započítána byla žalobci předchůdci žalona základě soukromé smlouvy (pensijní podn1l1;ky), plat: dle .oněch zákonných ustanovení u žalobce doba 401etých
sluzeb. Proto prvy soud posoudil věc právně správně, uznav, že žalobci
cllužno přiznatí službu 40letou, to tím spíše, ana doba ta byla přiznána
předchůdcem žalované a zákon čís. 130/1921 vydán byl proto, by se
zlepšil~ zaooatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkostatcích
a 111koh, by :se snížily proti dobám před oním zákonem. A i v tom posoudil soud prvé stolice věc právně správně, že uznal, že žalobce patří
do 10. skupiny bývalých velkostatkářských zaměstnanců. O tom není
sporu, že žalobce před odchodem do výslužby jmenován byl nadlesním.
A dle §u 10 zák. čís. 130/1921 posuzuje se, do které kategorie zaměst
nanec má býti zařazen, podle poslední skutečně vykonávané služby. Ze
s~ědectví všech slyšených osob i z posudku znalců vyplývá, že žalobce
pn vstupu clo pense zastával skutečně úřad nadlesního. Skutečnost, že
byl kontrolován vyššími úřady a že dostával pokyny z míst vyšších, ne-
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mění ničeho na povaze žalobce jako skutečného nadlesního. Při řádné

~p:á~ě jest k~?tro~av,i úředníků l1ejvyš,ší~h samozřejmou i žádoucí. Vy-

svethvky k nanzeI1l els. 189/1921 pravI, ze do skupiny osmé patří samostat:,.ý lesní spr~vce, jehož služebni výkony týkají se lesní správy, které
podnzeno aspon 700 ha lesa. Dle těchže vysvětlivek patří do deváté
skupiny samostatný lesní správce, jemuž podřízeno několik revírll nebo
větších

hájenstvL ťrvý soud zjistil, že plocha revíru, naposled žalobci

do správy daného, činila 2115 ha a že žalobci byli podřízeni dva lesni
asistenti (adjunkti), 7 hajných a 1 faktor. Že jako takový poclléhallesnÍmu reditelstvÍ, nemění ničeho na povaze žalobce, to tím méně, když

žalobce patří do 10. platové skupiny. K tomu přistupuje, že dle zjištění
prvého soudu měl žalobce (dle zmíněných vysvětlivek k nařízení čís.
189/21) administrativní a technický c;lohled a kontrolu podřízených jemu
úřeclníkli, spojuje jako nadlesní ústředí s jednotlivými odbory. V zák.
čis. 215/1922 pod čís. 3 přeřaděn byl revírní lesní v tabulce ze skupiny
sedmé do osmé tedy do vyšší. Není tedy v duchu zákonů, upravujících
po~_itky velkosta.tkářských pensistů, by nároky pensistů byly stlačovány,
spise naopak, zakony ty hledí upraviti výslužné co nejpříznivěji pro bývalé zaměstnance. Vyložil proto prvý soud správně ustanovení §u 10 zák.
čís. 130/1921, kterým se stanoví, že, do které kategorie zaměstnanec
má býti zařaděn, posuzuje se podle poslední skutečně vykonávané
služby; že žalobce voroplavbu řídil samostatně, zjistil prvý soud správně,
poněvadž měl i dohled i kontrolu úředníků jemu podřízených, sám podléhaJe pOllze dozoru lesního inspektorátu, čímž spojoval toto ústředí s jednotlivými odbory. Zjistiv, že žalobce byl ve skutečnosti nadlesním, posoudil prvý soud věc právně správně.
N e j vy Š š í • s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatelka spatřuj~ nesprávné právní posouzení v tom, že odvolací
soud nevzal za základ svého ľOZSU(t~u žalobcovu skutečně yy~onal1ou

dobu služební, totiž třiceti pětiletou, nýbrž čtyřicetiletou službu, a dále
v tom, že odvolací soud považoval žalobce za příslušníka desáté skupiny
tabulky zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich pozůstalých podle zákona ze dne 18 března
1921, čís. 130 sb. z. a n. K prvému bodu uvádí,ie zákon rozlišuje požitky vyměřené na základě smluv a požitky jím samotným ustanovené,
a odvolávajíc se na předpis §u 4 cit. zák., jakož i na výklad jeho obsažený ve vládním nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189 sb. z. a n.,
dovozuje, že zákon má na zřeteli jedině léta skutečně ve službě strávená.
Míní, že proto měly býti žalobcovy požitky zaopatřovací vyměřeny pouze
na základě jeho třicetipětí skutečně vysloužených let. Dovolatelka úplně
přehlíží zjištění odvolacího rozsudku, že žalobce dán byl na' odpočinek
pro úraz ve službě utrpěný bez jeho vlastního zavinění, že z toho dů
vodu podle pensijních stanov dovolatelky byla mu vyměřena pense, jako
kdyby byl vysloužil plných 40 roků, tedy že žalobce dán byl do pense
se 40 služebními lety, byť i běželo ohledně do těchto se nedostávajících
pěti let skutečně nevysloužených,. poněvadž pro úraz ve službě sběhlý
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nemohly býti vyslouženy, o fikci, odvolacím soudem správně kvalifiko~an?,u jako ekvivalent za nezaviněnou a z výkonu žalobcovy služby vzesedsl nemohoucnost tato nedostávající se leta dosloužíti, V tomto pří
padě nesejde na tom, zdali shora citovaný zákon uznává tuto fikci, ale
na tom sejde, že dovolat elka tuto fikci uznala sama, že jest jí vázána,
a že se svého závazku nemůže sprostiti jednostranným, libovolným projevem, neboť vůči ní je žalobce úředníkem se čtyřicetiletou dobou služební, ač ovšem i jinak sdílí dovolací soud plně názor odvolacího souclu
v jeho důvodech obsažený, podle nichž je správně dovozeno, že na služební době žalobci do pense započítané shora citovaným zákonem nebylo ničeho změněno, Ani v druhém bodu nelze dovolatelce přisvčdčitL
Dovolatelka sice mluví o rozporu se spisy -- a to by bylo důvodem dle
čís, 3-.§~ 503 c,' L s, - když napadený rozsudek praví v důvodech, že
dle zJlstel1l prveho soudu měl žalobce administrativní a technický dohled
a,~ontr?lu jemu podřízených úředníků, ačkoliv prý IOzsudek prvé stolice
zjIstrl, ze za}obce byl ve správě jemu podřízeného revíru samostatným
a, trm, mu ~~I,ZI1~1 pouze kvalifikaci lesního správce dle osmé skupiny,
trm vsak be';l l1lkO:l o skutkové předpoklady, nýbrž o právní závěry, a
proto, se dluzno I temlto dovolatelčinými vývody obírati v rámci důvodu
dle Čl s, 4 §u 503 c, L s, Vysvětlivky obsažené ku shora citované tabulce
ve vládním nařízení ze dne 13, května 1921, čís, 189 sb, z, a n, ke skupině desáté odstraňují jakékoliv pochybnosti o tom, že žalobce byl jako
jn:e~ovaný nadlesní, kterýžto úkol podle odvolacího zjištění také skuteene zastaval, ale vedle toho měl svěřenu voroplavbu ve dvou revírech
což nebyla vedlejší činnost, nýbrž důležitá práce, ve příčině kteréž do~
stával, případné příkazy pří m o od lesní inspekce, byv i jinak, jak
je zjIsteno, pověřen administrativním a technickým dohledem a kontrolou podřízených mu úředníků a spojovav jako nadlesní ústředí s jedn?t1lvyml odbory, tedy že žalobce byl jako jmenovaný nadlesní vedouc~m, s~mostatným úředníkem s kvalifikací vedoucích osob skupiny desate, Z,alobc?va celková činnost, zahrnující v sobě arci dva různé obory,
z mchz prvy pko správce revíru svou podřízeností by ho pro desátou
skupInU sám O sobě nekvalifikoval, z nichž však druhý, ve voroplavbě
ze d~o~ re,:írů záležející, činil ho pro desátou skupinu kvalifikovaným,
~USl byt: pn posuzování jeho kvalifikace považován za to, čím skutečně
jest, totrz za úřední činnost jedné lysické osoby, a proto této celkové
činno~ti úřední nelze upírati kvalifikaci desáté skupiny, když do této
s~ada jenom jeden obor, zvláště když velkostatkář jako soukromý podm~atel yyužívá ~amozřejmě svých sil podle svého prospěchu a potřeb
sve spravy, ktera se nezastavuje aní před tím, že jsou v jedněch rukou
spojeny dvě činnosti, jedna podřízenější, a druhá samostatná přímo
jenom od ústředí odvislá,
'
čís.
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Bylo-li propachtovateli povoleno proti pachtýři, domáhajícímu se
obnovy pachtu, by provedl posečení, sklizení a prozatímní úschovu úrody
(sena) z propachtovaných pozemků, nemůže se na pachtýři, jemuž na'

potom byla obnova pachtu prlZnána, domáhati náhrady
zením mu vzešlých, leč že by byl pachtýř obohacen.

nákladů

skli-

(Rozh, ze dne 27, listopadu 1923, Rv I 1582/23,)
Smlouvou ze dne 31. srpna 1914 dala žalující žalovanému do pachtu
pozemky na dobu šesti let od 1. října 1914 do 30, září 1920, Dne 5. října
1920 podal žalovaný k okresnímu soudu žádost za prodloužení pachtu
dle zákona ze dne R října 1920, čís. 586 sb, z, a n, Proti nároku tomu
podala žalující námitky a byla záležitos! ta projednávána u okresního
soudu v N, Na jaře roku 1921 vzešel mezi stranami spor, kdo má sklízeti
seno " otavu, a, poněvadž v té době rozhodnutí ohledně prodlouženi
pachtu nebylo ještě vydáno, žádala žalující strana soud o rozhodnuti,
kdo má seno. a otavu prozatim skliditi a uschovati- Usnesením ze dne 1.
června 1921 svolil soud, aby až do rozhodnutí ve věci, týkající se prodloužení pachtu, bylo seno s pozemku posečeno a uschováno stranou žalujícL
Na základě t<lhoto usnesení dala žalující skliditi a uschovati seno a
otavu v roce 1921 a seno v roce 1922, Usnesením ze dne 1. dubna
1922 bylo žalovanému povoleno prodloužení pachtu a rozhodnutím Nej'vyššího soudu bylo toto. usnesení potvrzeno, Po vydání tohoto rozhodnutí nařídil okresní soud v N, usnesením ze dne 2, srpna 1922 straně
žalující, by posečené seno vydala žalovanému Františku V-ovi a rovněž
i seno, posečené v roce 1922, žalobě, jíž se domáhala prop~chtovatelka
na pachtýři proti vydání sena náhrady výloh na posečení, sklizení a
uschování sena o b a niž š í s o u cl Y vyhověly, o d vol a c í s o u d
z těchto d ů vod ů: Co týče se nesprávného právního posouzení, jest
odvolatel toho názoru,že na případ tento nehodí se předpisy §§ 1036
a 1040 obč, zák" třebaže žalobkyně jednala za soudního souhlasu,
Žalobkyně prý provedla práce proti projevené vůli žalovaného, nikoliv
na jeho prospěch, nýbrž ve svém vlastním zájmu, žalovanému nehrozila
žádná škoda, Odvolací soud je stejně jako prvý soud toho názoru, že
sklizeň píce se strany žalující nebyla povolena jako nějaké prozatimní
opatření, neboť žalobkyně netvrdila ani nějakého nároku proti žalovaném", který by potřeboval zajištění, nýbrž jednalo se jen o to, by píce,
o které, ještě nebylo rozhodnuto, zda bude patřiti žalobkyni či žalovanému, byla sklizena a se nezkazila, V tomto smyslu byl podán návrh
žalující stranou u okresního soudu; v prvé řadě však žádala žalobkyně
tehdy za rozhodnuti ohledně prodloužení pachtu, Za těchto okolností
nejednalo se tedy o prozatimní opatření, nýbrž o opatření~ v nesporném
řízení, které také vešlo v právní moc, ježto žalovaný proti rozhodnutí
rekursního soudu, ono usnesení potvrzujícímu, další stížnosti nepodaL
Pro posuzování toho, o co se žalobkyni jednalo, rozhoduje obsah jejího
návrhu, a okolnost, že žalovaný tehdy nebyl slyšen o tomto návrhu, tu
nevadí, když usnesení stalo se právoplatným, Dle stavu věci sklizeň
píce, které nyní nesporně má se dostati žalovanému, a z části se mu jí
již dostalo, provedla žalobkyně svými lidmi, a vyžaduje práce ta pracovu; síly po případě hotových výloh na zjednání pracovních siL Žalovaný nyní má dostati píci, aniž by byl měl se sklizní nějakou práci
aneb výlohy, Jemu tím byla uspořena práce i výlohy, Bylo proto pro-
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Y~del1í prací, se sklizní píce spojených, v zájmu.a k užitku žatovaného.,
práce ty vykonaly se se soudním svolením (§ 1035 obč. zák.).Ježto
by žalovaný měl takto beze vší námahy a beze všech výloh píci sklizenu, měl by vlastně neodůvodněné výhody; jest proto dle zásad
§§ 1435 a 1447 obč. zák. povinen, by takto bezdůvodně ziskanou výhodu vydal tomu, kdo v jeho zájmu něco vynaložil.

'l

N e j vy

Š

š i s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

Jest zcela přirozené a rozumělo se samo sebou, že opatření ze dne
1. června 192 I, povolující žalobkyni posečení, sklizení a uschování sena
až do právoplatného rozhodnutí otázky, kdo právo má na seno, t. j.
otázky prodloužení pachtu, šlo na útraty toho, kdo v této hlavní otázce
podlehne, vždyť by bylo protismyslné, svalovati útraty na toho, kdo
s nárokem svým zvítězí, a odporovalo by to všem dávno ustáleným
zásadám o hrazení útrat soudního řízení a výkonu opatřc"hí,povolených
soudem na ochranu odporujících sí zájmů stran. Tak by dle §u 7 obč. "'"
zák. bylo sáhnouti až k této obdobě práva, kdyby tu nebylo obdoby
bližší, obdoby zákona, totiž §u 394 ex. ř., dle něhož, byl-li straně, které'
pro nějaký nárok povoleno bylo prozatimní opatření, nárok ten právoplatně oduznán, musí strana ta nahraditi odpůrci všecku, opatřením
tím způsobenou újmu. V tomto případě nejde sice o opatření ve prospěch nároku, ohroženého druhou stranou ve smyslu §u 379 ex. ř., ale
přece ohroženého nadcházející změnou posavadního stavu ve smyslu
prvého odstavce §u 381 ex. ř., tudíž o opatření, jehož k odvrácení hrozící nenávratné škody bylo třeba, jak to odstavec druhý téhož §u před
pokládá. A tak, třebaže se opatření stalo v řízení nesporném, jest to
přece případ docela obdobný případu §u 381 ex. ř. Podlehla-Ii však
dle tohoto strana se svým nárokem, zde žalobkyně, která spor o prodloužení pachtu prohrála, čímž dokázáno jest, že si nárok na sporné
seno (trávu) činila neprávem, nýbrž že sklizeň ta naopak patřila žalobci, nesmí žalovaný z opatřeni toho míti žádnou škodu a kdyby měl,
musila by 111U ji žalobkyně nahraditi. Z toho však plyne, že naopak
nesmí žalobkyně za škodu, kterou snad z opatření, jež si pro svůj bezprávný nárok vymohla, sama má, žádati náhradu od žalovaného, nýbrž
musí si ji přičísti sama. Lhostejno jest, v čem škoda ta záleŽÍ, že zrovna
v nákladech na provedení opatření, t. j. sklizně a úschovy sena. Arci
dá, se myslit,:že žalovaný z toho, že žalobkyně náklady ty hradila, t. j.
prace ke skhzm a úschově potřebné opatřila, má užitek potud, že mu
práce ty byly uspořeny, an by je jinak sám byl musil na věc věnovat.
Avšak tu by se mohlo jednati jen o to, zda je žalovaný obohacen, t. j.
zda byl by býval nucen. na pořízení prací těch učiniti majetkový náklad, který takto ušetřil, neboť, kdyby si byl práce ty opatřil sám, aniž
by tím jinde přišel o výdělek, nebyl by majetek jeho nijak rozmnožen
a on tedy obohacen. Avšak tu otázku rozbírati netřeba, neboť na ten
důvod se žaloba neopírá, neodůvodňujíc, že a jak žalovaný je obohacen
a do jaké výše, nýbrž žádá prostě »výlohy«, spojené s provedením opatření, které však dle obdoby §u 393 ex. ř. musí krýti sama, aniž má ná-

rok na náhradu jich, když podlehla s nárokem, pro
mohla a tedy náklad ten vedla.
čís.

nějž opatřeni

vy-
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Tuzemský opatrovnický. sou~ nem?~e r~~~o?0vati o žádosti c~zo:
zemce za vydání jeho manzelskeho dttete, ZlJ1CÍhO v tuzemsku, nybrz
jest na něm by věc oznámil příslušnému cizozemskému soudu a rozhodnutí mu 'ponechal. Teprve kdyby cizoze"!ský soud jakékoliv zakročení odmítl, jest rozhodnouti soudu tuzemskemu.
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, R 11 382/23.)
Žádosti Josefa K-a, obchodníka ve V~atislavi v F:;usku, by mu vy~
dána byla nezl. dcera, jsoucí u Anny B-ove v S. u Hlucma, s o u cl p rve
s t o I i c e (okresní soud v Hlučíně) vyhově!. Rek u r sní s o u, d zrušil napadené usnesení a uložil okresnímu soudu, by vhodnym zpusoben~
osobní poměry stran jakož i důvody, z kterých s.e AI11;a B-o~a z~ra!1a
nez!. dítko Almu K-ovou otci vydati, v tom smeru dukladnc vysetnl,
zdali jsou opodstatnené a se pak znoVU usneslo návrhu žadatele.
.
N e j v y Š š í s o n d zrušil usnesení obou. nižš2~h s~udů a, ulo~~1
prvému soudu, by napřed zjistil, zda Jase! K., Jest CI nem statlllm pnslušníkem čsl. republiky, a by pak dale po zakonu Jednal.
Důvody:

Josef K., manželský otec nez!. AI;';y, K-ov~, jsouci ;1 Anny B-ové
v S. v obvodu okresního soudu v Hlucme, bydli dle SpISU ve VIatlslavl
a jsou, jak v dovolací stížnosti tvrdí, on í jeho nez!. dcera státními J:ří
slušníky pruskými. Tato okolnost jest důležita pr? rozhodnuŤl o stez?vatelově návrhu' neboť tuzemské soudy JSou, hl edIc k §u 183 a 219 CIS.
patentu ze 'dne
srpna 1854 čís. 208 ř. zák. oprávn.čn~ ~ poru?enských
Dokud se týče opatrovnických záležitostech ohledne deh" ktere ~Izoze
;,1ec v tuzemsku zanechal, zaříditi jen opatření prozalImna, clo te.,dobr,
dokud příslušný cizozemský úřad neučiní jíného opatřenÍ. V pnpade,
o nějž jde, přichází v úvahu zasažení do o~ruhu ?tcovske mocI Josefa
K-a, který _ je-Ii příslušníke~, rep~bllky m;me.c~e, by byl dle, §u ,1630
a násl. něm. obč. zákona po pnpade opravnen zadali za vyda~: ~ve n:zletílé dcery; nejde tu tedy o opatření prozatimn~. ~ude-h z]lsteno, ,ze
udání Josefa K-a o jeho státní příslušnostI lest spravnym, bude na prven;
soudu, by věc oznámil příslušnému, německému souduJ a rozhodnutI
o návrhu K-ově na vydání jeho nezl. dcery mu ponechal. Teprve; kdyby
cizozemský soud jakékoliv zakročení odmítl, anebQkdyby tvrzem K-ovo,
že je příslušníkem německé republiky, bylo nepravdlvym, bude ,na soudu
prvém, po případě na příslušném soudu tuzemskem, aby.? navrh~ J?:
sefaK-a na vydání jeho nezl. dcery Jednal a rozho~l, a P:I tom, vysetnl
všechny okolnosti případu, jak rekursnÍ soud ve svem zrusovaClm usnesení blíže rozvedl.

9.
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Důvody:

3232.

Moravský zákon o myslivosti.
V §u 94 vymezena jest příslušnost správních úřadů mezi sebou, nikoli vůči řádným soudům. Tyto jsou, vyjmouc otázku náhrady škody,
honbou a zvěří způsobené, v celém ostatním oboru honebního zákona
z příslušnosti vyloučeny. Výraz §u 94, »prováděti« tento zákon, znamená konati úřad ve věcech práva honebního, tudíž i rozhodovati spory,
dotýkající se tohoto práva.
Spory o pronájem obecní honitby, to jest spory z jejího pronájmu
rozhoduje okresní politický úřad. Jemu náleží zejména též rozhodovati
o platnosti úmluvy, jíž pachtýř obecní honitby přenechal hooebnímu výboru část revitu.
Spory z pronájmu vlastní honitby patří na pořad práva.
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, R n 423/23.)
Pachtovní smlouvou ze dne 5. listopadu 1918 propachtoval honební
výbor v R. na Moravě žalovanému honební právo v obvodu obce R. na
dobu od 1. ledna 19 19 do 31. prosince 1924. Smlouva byla okresní politickou správou schválena. Úmluvou ze dne 1. prosince 1918, rovněž
okr:sní politickou správou schválenou, přenechal žalovaný honebnímu
druzstvu část revíru, začež mu družstvo mělo dodati 6 kusů srnčí z postoupené části revíru. Proti žalobě, jíž domáhali se členové honebního
družstva proti žalovanému zjištění, že jím přísluší výhradné právo mys!ivo.sti v postoupené části revíru, vznesl žalovaný námitku nepřípust
nostI pořadu práva, jíž s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu odmí!!. Rek u r sní s o u d námitku nepřípustnosti pořadu práva zamít!.
D u vod y: V tomto případě navrhuje strana žalující proti žalovanému
zjištění soudem, že žalující straně přísluší výlučné právo k vykonávání
honitby na novém kusu poz. parcely čís. 983 na základě smlouvy ze
dne 1. prosince 1918, a odvozuje toto právo ze smluv (uza'vřených se
žalovaným a schválených dohlédacím úřadem). Nejedná se tedy při
rozhodnutí o žalobním nároku o použití předpisů honebního zákona,
jež ovšem náležejí právu veřej·nému. Soudce nemá tu rozhodnouti j'akým zpusobem má právo honební tu býti vykonáváno, neboť o jsoucnosti zažalovaného nároku nerozhodují předpisy zákona o myslivosti.
Žalující strana opírá svůj žalobní nárok pouze o soukromoprávní smlouvy'~ len obs~h a právnf význam této smlouvy mají v tomto sporu býti
zJlsteny; ma pouze býtI zkoumáno, zda žalovaný postoupil vykonávání
práva myslivostí žalující straně právním jednáním, jež jest ovládáno
soukrom),;n právem. Rozhodujícím při řešení otázky příslušnosti jest
jedině, jakou právní povahu mají předpisy, jež ovládají zažalovaný nárok. O nárocích z takových smluv (jejich platnost, dosah, zánik práva
smluvních stran, pokud se opírají o tyto smlouvy) mají jen soudy rOzhodnouti (srovnej Vážný: čís. 114, Pražák: Spory ll/290, Glaser-Unger
n. ř. 2624, 2798).
.
Ne j vy Š Š Í s o II d ?bnovil usnesení prvého soudu
o
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Žalobní prosba zní na zjištění, že žalující straně přísluší výlučné
právo, vykonávati honitbu na parcele čís. kat. 983, a zakládají žalobci
nárok na to, že žalovaný z obecní honitby, smlouvou ze dne 5. listopadu
1918 honebním výborem mu propachtované, onu parcelu přenechal (odstoupil) vedlejší úmluvou ze dne 1. prosince 1918 honebnímu výboru
k vlastnímu užívání, při čemž žalobci v žalobě výslovně praví, že oni
tvoří h o II e b n í v Ý bor obce, ač nelze chápati, jak to, když ten má
se skládati ze 7 členů a 3 náhradníků (§ 15 hon. zák. mor.), jich však
je 18. Prvý soudce odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva, opíraje se o nález býv. víd. správního soudu ze dne 30. září 1905, čís. 9584
Budw. čís. 3788. Tu jednalo se o podobný spor, an titul honebního
práva rovněž spočíval na smlouvě, a správní soud vyslovil zásadu, že
o otázce, k o m u na určitém území přísluší vykonávati právo honební,
mají rozhodovati Ú řad y hon e b n í a nikoli soudy, 'bez ohledu na to,
že honební právo zakládáno jest na titul smlouvy. Prvý soudce jest pak
toho náhledu, že dlužno rozeznávati mezi otázkami soukromoprávního
rázu, jako prý je otázka výše a zaplacení úplaty, a otázkami veřejno
právními, jakou prý je zde otázka práva honebního a jeho výkonu. K tomu doložiti dlužno, že v cit. nálezu šlo o případ honebního zákona pro
čechy ze dne 1. června 1866, čís. 49 z. zák., který nemá takového všeobecného předpisu o příslušnosti, jaký má § 94 platného hon. ,zák. mor.
ze dne 26. července 19m čís. 4 z. zák. pro r. 1914, o nějž zde jde, a
dále, že mohou soudu odňaty a správnímu úřadu přikázány býti zákonem i otázky práva soukromého. Tak již v §u 15 hon. řádu ze dne 28.
února 1786 byl nárok na náhradu škody, zvěří způsobené, odkázán před
politický úřad (nález správního soudu ze dne 25. září 1915, Budw.
11038) a novější honební zákony odkazují jej pravidelně před rozhodčí
soud, i mýlí se dále první soudce, myslí-li, že na Moravě nárok na zaplacení pachtovného z honitby budeqobýván u soudu, vždyf jej dle
§u 25 cit. mor. zák. hon. vymáhá politický úřad na pouhé oznámení honebního výboru. V římském právu bylo právo honební volné, nenáleželo jen majiteli pozemku, nýbrž každému, bylo obecné, veřejné, a pří
slušelo potom u nás vrchnostem. Třeba je však moderní doba vyhražovala vlastníku pozemku, nazírání, že jde o věc veřejnoprávní, zbylo, zejména pokud jde o honitbu obecní, a odtud to, že honební právo upravovaly vždy zákony politické, na něž občanský zákon odkazuje (§ 383),
a že honební zákony přikazují tu řízení správním úřadům. Dle cit. mor.
zák. má se věc takto: Dle §u 1 stanoví se tímto zákonem, j a kým
z p Ů s o b e m vykonává se právo honebnÍ. Pod otázku však, jakým
způsobem, spadá po výtce otázka kým: při honitbě vlastní totiž majitelem, při obecní honitbě pak nájemcem (§ 2 vůbec, § 4 oproti §§ 8
a 15 a násl., zvláště, § 37 vůbec). §94 obsahuje »všeobecná ustanovení o ú řad ech a řízení« a stanoví, že prováděti tento zákon v mezích příslušnosti, v jeho jednotlivých ustanoveních vytčené, náleží před
stavenému obce, obecnímu honebnímu výboru a okresnímu nebo zemskému politickému úřadu. O soudu se tu tedy neděje zmínky. Předpis
potřebuje výkladu. Omezující výraz »v mezích příslušnosti, v jeho jed-
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notlivých ustanoveních vytčené« vztahuje se na meze vytčené v něm

ú řad. Tu především dlužno zdůrazniti, že
má na mysli s por y, tedy dvě strany s odporujícími
si nároky a tudíž jednání dle §u 96 a 98 shora již dovolaných. O spor,
zda jde o obecní honitbu, či vlastní, však se jednati nemůže, ježto zákon výslovně předpokládá jen honitbu obecní (slova: ve sporech o pronájem »obecní honitby«). Říci, že je sporný pronájem, t j. otázka, má-li
obecní honítba býti pronajata čili nic, však také nelze, protože obecni
honitba m u s í býti pronajata, to je kategorický imperativ zákona, jindk,
než pronájmem ji vykonávati nelze (§ 8 (2), 19-27,29), vyjma při
pad §u 28, kde však politický úřad ustanoví k výkonu honitby znalce,
kres

příslušnosti právě jmenovaných

o r,~ á on ů spr á v n í c h (st~r?sty
obce, ob, hon, výboru a politických uradu) mez I, seb o u, a~y zadny
z nich jeden druhému v jeho pravomoc nezasahoval, tak na pr. v §u 4
(3),8 (2),9,10 (3), 11, 12 (2), 13 (3), 14 (1), 17, 19 (2),22,23
(2),24 (3),25,27 (2),28,29,32,33 atd, povolán k pravomocI politický úřad, v §u 18 poslední odstavec, 22 (4), 51, 55 (3) a (4), 66,
92,95 zemský politický úřad, v §u 8 (2), 19 (1),20,26,28 (3) a (4)
obecní výbor, v §u 15 (2) představený obce, Nikoli však nejedná se tu
o vytčení mezí příslušnosti orgánů správních vůči s o II d Ů 111, nebo-ť

tyto nejsou tímto všeobecným předpisem k provádění honebního zákona vůbec povolány: soudům je v zákoně přikázána jen na dvou místech funkce a to jen v otázce náhrady škody honbou a zvěři způsobené
(odd, lIL §§ 91 a 93), což jsou ustanovení výjimečná, z čehož ro,:,něž
jde) že s o II d o v é v cel é 111 o s t a t 11 í!TI o bor LI 11 o 11 e b 11 I h o
z á k o n a j s o u z pří S lu š n o s t i v Y I o uče n L Výraz §u 94
»prováděti« tento zákon (něm, text: die Handhabung dieses Gesetzes)
,p'
neznamená nikterak snad pouze činiti opatření k provedení jeho, jako
se to děje t. zv. prováděcími nařízeními vydávan)Tmi k zákonům, nýbrž
značí to tolik co k o n a t i úřad ve věcech upravených tímto zákonem, tedy ve věcech práva honebního, pod něž spadá i případ projednávaný, Že se tu myslí jmenovítě i na s por y, t. j, záležitosti, v nichž
súčastněny jsou strany s nároky sohě odporujícími, vyplývá zřetelně
z předpísů §u 96, kde se praví, že jednání se stranami konati jest zpravidla ústně a lze k nim připustiti právní zástupce, a že docílené narovnání má se sepsatí do protokolu (narovnání však předpokládá spor),
a §u 98 (3), jenž mluví nejen o opatření úřadu, nýbrž též o r o z hod n u tL Na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne L dubna 1919 RvI
160/19 sb, čís. 114 žalobci citované se již proto odvolávatí nelze, ježto
se týkalo zákona honebního pro čechy, jenž shora citovaných předprsů
moravského zákona postrádá, V nálezu býv, víd. správního soudu shora
citovaném ze dne 30, září 1905 vyvozena jest příslušnost spr á v n í ho. '
ú řad u pro rozhodnutí otázky, komu na jístém územ! právo honební
přísluší, z předpisů §u 2 až 5 hon. zák. pro čechy a §u 23 téhož zák"
neboť - tak se tam praví - § 23 povolává k provedení předpisů
§§ 2-5 okresní výbor a §§ 2-5 ve své souvislosti pojaty právě dokazují, že rozhodnuti otázky, komu honební právo přísluší, spadá do pří
slušnosti honebního úřadu, ježto každý pozemek musí náležeti do jedné
z kategoríí v §u 2--5 po značených, Avšak předpisům §§ 2-5 čes,hon.
zák odpovídajípředpísy §§ 2, 4---8 mor. zák hon" jenže jsou podrobnější a předpísu §u 23 čes, zák, předpís §u 94 mOL zák" jenže tento jest
mnohem všeobecnější, a tak i tímto pochodem myšlenkovým doj de s.e
k výsledku, že pro otázku příslušny jsou dle §u 94 hon e b n í ú řad y
v něm jmenované, a jen by mohlo, pokud to v ciL §§ 2, 4-8 není výslovně řečeno, býti spotno, k t e r ýz nich, Nebude však o tom asi pochyby, že vzhledem k §u 5 (3) a §u 8 (3), kde k rozhodování ve spo:
rech povolán jest okresní polítický úřad, musí se mysliti tento, Zvlášte
vytknouti dlužno poslednější předpís (§ 8 (3), jenž stanoví, že ve s p arech o pronájem ohecní honitby rozhoduJe 0-
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pol i t i c ký

předpis výslovně

takže rovnčž nemúže jíti o spor vedený před řečeným úřadem, nýbrž

nejvýše o rekurs do ustanovení znalce, Vůbec všecky otázky při provádění pronájmu vyřídí se cestou rekursu (§ 19 (3), jejž zákon naz}'vá
také odvoláním proti pronájmu (§ 20 (2). Nezbývá tedy, než výraz zákona »spory o pronájem obecní honitby« rozumětí ve smyslu jako
»s por y o p r on a jat o Ll ob e c n í hon i t b u<<-či zkrátka spory
z pronájmu její. A to se podává ještě jasněji, srovnáme-li s tím otázku
pronájmu vlastní honitby, § 4 (2) stanoví, že majitel vlastní honitby jest
oprávněn voliti si způsob, jakým právo honební vykonánti chce, a
uvádí v závorce vlastní správu, pronájem atd. Tento pro 11 á je 111
v I a s t n íh n j t b y zákon však neupravuje, protože způsob výkonu
vlastní honítby pokládá za soukromou věc majitele její a tedy jej jemu
samému přenechává - nedotýkáf se to někoho druhého, Vzejde-li spor
z pronájmu tohoto, tedy mezi majitelem vlastní honitby a nájemcem
jeho, pak ovšem patří, protože nejde o věc upravenou honebním zákonem a nemá tedy předpis §u 94 místa, věc ta na pořad práva, tedy před
soudy. Ale jde-li o pronájem obecní honitby, tu se věc dotýká širší ve'řejnosti, všech majítelů pozemk(1 v obecním revíru zahrnutých, a proto
tu zákon, ježto jde o prospěch obecný, věc upravuje, a to velmi podrobně, a proto potom také přikazuje v §u 8 (3) spory z pronájmu
obecní honítby okresnímu politickémU'úfadu, K tomn jen ještě' toto:
, V tomto sporu jde o případ §u 27, t j, o částečné postoupení obecní
honitby v podnájem nebo třetí osobě za plat a jest v tomto §u již k ří
zení nespornému povolán okresní politický, úřad. V tomto sporu však
půjde o otázku, je-lí úmluva ze dne L prosínce 1918, jíž žalobce jako
pachtýř přenechal honebnímu výboru, jenž bylpropachtovatelem, část
revíru, a která byla okresní politickou správou schválena, platna, Schválení neplatnost nevylučuje, jako může smlouva poručenským soudem
schválená býti neplatna pro omyl, donucení, nebo pro to, že se příčí
zákazu zákona nebo dobrým mravům, tak může býti i zde, Zde pak pů
jde o tuto otázku: Honební výbor nesmí honitbu vykonávati sám, nýbrž
ji musí pronajmouti (§ 8 (2), nebo musí k výkonu její ustanoven býti
znalec (§ 28), Honební výbor jsa propachtovatelem nemůže býti zároveň pachtýřem, a maje zastupovati zájmy majitelů pozemků v revíru
obecním zahrnutých nesmí vystupovati jako pachtýř také již proto, že
by pak vlastní jeho zájem sváděl jej k tomu, aby nedbal zájmu majitelů,
jež zastupuje. Ta otázka není odklizena ani tehdy, když honební výbor
tak nebo onak převede na sebe honební právo ne nominelně jako na výbor, nýbrž jako na společnost soukromníků, neboť i pak jest tato spo-
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totožna s osobami členů výboru a v této totožnosti prave veZl
ono úskalí. žalovaný už i v jednání o nepřípustnost pořadu práva však
právě to uplatňoval, že nepřípustno jest, aby honební výbor honební
právo na sebe převedl. Kdyby soud měl býti příslušným k projednání
tohoto sporu, byla by tu anomalie, že by soud měl rozhodovati o platnosti smlou.vy schválené politickým úřadem v tom směru, zda není neplatna proto, že se příčí výslovnému předpisu honebního zákona, jehož
prováděni právě úřadu tomu přikázáno jest (§ 94). Zřejmo, že i vhodno
jest, aby si tu otázku řešily zase jen politické úřady v pořadu stolic.
čís.

3233.

Zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. 1est obdobně pOUžiti
i na vyvlastněn! pozemku pro vojenské cvičiště.
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, R II 450/23.)

o b a niž š í s o u d y zamítly návrh finanční prokuratury, by náhrada za pozemky, vyvlastněné pro vojenské cvičiště, byla stanovena
dle obdoby zákona ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. D ů vod y:
Zákon ze dne 18. února 1878, čís. 30 ř. zák. jest zákonem zvláštním a
proto možno jeho ustanovení obdobně použiti jen v případech, kde to
zákon výslovně připouští. Tomu nasvědčuje právě zákon ze dne 3.
dubna 1919, čís. 189 sb. z. a n., jehož se finanční prokuratura dovolává
a který obsahuje v §u 7 odstavec třetí výslovně ustanovení, že pro ří
zení vyvlastňovací dle tohoto zákona platí obdoba zákona ze dne 18.
února 1878, čís. 30 ř. zák. a to §§ 22 a násl. Kdyby byl správným právní
názor finančni prokuratury, nebylo zapotřebí, by právě zmíněné ustanovení pojato bylo výslovně do. zákona, teprve v novější době vydaného.
Také není správným stanovisko finanční prokuratury, že otázka přísluš
nosti pro určení náhrady škody při vyvlastnění pro účely. vojenské nebyla dosud nikde zákonně upravena. Ustanovení §§ 19, 20 a 33 zákona
ze dne 26. prosince 1912, čís. 236 ř. zák. zabývají se právě otázkou nác
hrady škody, když vlastník nemovitosti na dobu potřeby jest povinen,
přenechati k užívání nemovitosti, které jsou v jeho držbě, pro účely vojenské, a mluví rovněž úplně pro správnost právního názoru tu zastá"
vaného.
N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších SOUdll a uložil
prvému soudu, by o návrhu finanční prokuratury věcně jednal.
Důvody:

Z návrhu finanční prokuratury vyplývá, že výnosem zemské politické
správy v Brně. ze dne 10. srpna 1922 bylo na základě §u 55 zákona ze
dne 25. června 1895 čís. 100 ř. zák. a §u 365 obč. zák. vyvlastněno požívací právo ohledně pozemků v O. pro vojenské cvičiště na 10 let a
že se žádá, by bylo stanoveno odškodné za užívání těchto pozemků podle obdoby zákona ze dne 18. února 1878 čís. 30 ř. zák. Obě nižší stolice považují tento návrh za nepřípustný. Neprávem. Všeobecného zá-

kona vyvlastňovacího posud není, nýbrž jest jen řada rozptýlených,
zvláštních předpísů, až na zákon ze dne 18. února 1878 čís. 30 ř.zák.,
velice sporých, jež se vztahllií na jednotlivé druhy vyvlastnění. Nejobsáhlejším jest právě shora zmíněný zákon, jenž obsahuje nejen určité,
ale i zevrubné předpisy, týkající se vyvlastnění za účelem zřízení a provozu železnic. Uznává se proto jak v literatuře (Stubenrauch tj §u 365
obč. zák., Krainz-Ehrenzweig str. 245, III., Mayer str. 419, 3) tak i v judikatuře (Ol. U. 15183, 16062, N. F. 515, 1887,2455,2524,2752,4264,
4476 a sbírky rozh. Nejv. s. čís. 1362), že lze zásad tam vyslovených
použiti i v ostatních případech vyvlastňovacích, pokud nejsou podmí"ěny zvláštnostmi při vyvlastňování železnic. Ostatně není obdobné použití tohoto zákona ani v odporu s obč. zák. (§ 7 obč. zák.). Vždyť při
pouští onen zákon nejen trvalé. ale i dočasné vyvlastnění a to jak pozemků samých, tak i práv, zejména též dočasného používání pozemků,
a poskytuje svými předpisy plnou záruku pro případné vyšetření odškodného pro oprávněné zájmy stran. Takové obdobné použítí těchto
předpísů jest tím více ospravedlněno, když v novějších vyvlastňovacích
předpisech zvláštních, právě pro účelnost jeho, stanoví se použití zásad řízení nesporného (v zákoně o zřízení a provozu veřejných f.ikladišť,
o cestách z nouze), když se přímo nepoukazuje na obdobu železničního
zákona vyvlastňovacího, jenž se výslovně v §u 24 dovolává zásad nesporného řízení (zákon o vál. úkonech §§ :9 a 20, zákon ze dne .3.
dubna 1919 čís. 189, dotyčné ze dne 9. dubna 1920 čís. 295 sb. z. a n.).
Použití zákona z roku 1878 čís. 30 ř. zák. nevadí ani ta okolnost, že jest
to zákon zvláštní, jehož by bylo lze použiti jen v případech, kde to zákon výslovně připouští, neboť pro jeho všeobecnost předpisů není proti
použití tomuto závady a názor rekursnílto soudu by se pak ovšem vzhledem na tuto vlastnost zákona příčil ustanovení §u 7 obč. zák., nehledíc
ani k tomu, že by nucení stran, aby v těchto věcech vystupovaly pořa
dem práva, když zmíněným zákonem byla přijata zásada, že odškodné
má býti zjištěno soudem a nikoliv správním úřadem, nemělo smyslu.
Vždyť musí soud při vyšetření odškQdného dbáti předpisů o .důkazu
znalci a možnost stížnosti k vyšší stolici zaručuje dostatečnou ochranu
stran (Pražák: »Spory o příslušnost« ll., str. 169). Z těchto úvah nutno
připustiti obdobného použití zákona ze dne 18. února 1878 čís. 30 ř.
zák.
čís.

3234.

Dopravní řád železniční.
Stačí, vyhovuje-li označení v nákladním listu podstatným náležitostem označení tarílového, třebas skladba slov byla odchylná nebo
přičiněn byl zbytečný dodatek.
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv II 320/23.)
žalobce zaslal dráhou zboží, jež v 43 nákladních listech bylo oznaHadem in Abfiillen, nicht Zll Konfektionszwecken geeignet,
v nákladních listech 1-8,17-33,37-39; Hadern in Baumwollabfiillen,
čeno:
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nicht zu Konfektionszwecken geeignet, v nákladním listě 9; Baumwollumpen, Hadern in Abfallen, nicht zu Konfektionszwecken geeignet,
v nákladních listech 10----15; Baumwollhadern in Abfa1len, nicht zu Konfektionszwecken geeignet v nákladním listě 16; Hadern in AbVillen nicht
zu Konfektionszwecken geeignet, v nákladních listech 34-36, 40-43.
Tvrdíc, že dovozné mělo býti vyměřeno dle tarifu pol.: A 3 a ll, A 13,
A 22, L 4 dle třídy II., kdežto dráha je vypočetla vyšší sazbou, domáhala se žalující firma na dráze vrácení přeplatku. O b a niž š í s o u d y
žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: V §u 56 žel.
dopr. ř. z roku 1910 jest obsaženo ustanovení, že pro zboží, jež jest
uvedeno v železničním dopravním řádě, v předpisech tarifních a v klasifikaci zboží odd. B, jakož i v jednotlivých tarifech zboží ll. atd., má
se použiti pojmenování, jehož je tam použito, pro všechno ostatní zboží,
že se má použiti pojmenováni, obvyklého v obchodě. Jest nesporno, že
zboží bylo v nákladním listě poznačeno jako ),Hadern in Abfallen, Hadem in Baumwollabmllen, Baumwollumpen, Baumwollhadem in Abmllen, Lumpen in Abfallen« a že ve všech případech tohoto poznačení
zboží bylo v nákladním listě připsáno: »Zu Konfektionszwecken nich!
geeignel«. Pojmenování toto neodpovídá předpisu tarifu pro nákladní
zboží díl I. odd. B část A. Odesílatel zboží musí v nákladním listě zboží
označiti tak, jak v klasifikaci zboží jest předepsáno, a, poznačil-li je
jinak, musí nésti důsledky. Přesného označení jest třeba proto, by dráha
mohla ihned obsah zásilky přezkoušeti dle §u 58 žel. dopr. ř., žádá-li
odesílatel užití jiného tarifu. Názor odvolatelky, že z jejího poznačení,
v nákladním listě použitého, nemohla dráha býti v pochybnostech, že
se jedná »0 odpadky hader atd.« a těch v klasifikaci zboží dle nižší
třídy II., nelze sdíleti. V takovém případě, kde tarif a dopravní řád výslovně předpisují, jak zboží, dané k dopravě, má a musí býti označeno,
by odesílatel mohl si činiti nárok na nižší dopravné, nelze jiného označení zboží použíti a nelze také zkoumati, co bylo zamýšleno odesílatelem při předávání zboží k dopravě.
N e j vy Š š í s o u d přiznal žalobci přeplatek, pokud šlo o nákladní
listy čís. 91-16, jinak dovolání nevyhověl.
Důvody:

Žalující fírma napadá rozsudek odvolacího soudu jen z důvodu
§u 503 čís. 4· c. ř. s., uznává, že železnice jest oprávněna, řídití se při
vypočítávání dovozného jen označením zboží v nákladním listě, a že,
označí-li odesilatel v nákladním listě zboží jiným názvem, než uvádí
tarif při vyhrazených nižších sazbách, jest strana dle §§ 56 p. u. V a 57
žel. dopr. ř. a dle všeobecných pravidel o vypočítání dovozného, obsažených v nákladním tarifu díl I. B pod III b, povinna, zaplatiti dovozné
dle normální třídy 1., jak ve sporném případě bylo také vyměřeno, ale
spatřuje nesprávné právní posouzení v názoru nižších soudů, že užité
pojmenování v tomto případě nesouhlasilo s pojmenováním tarifním.
Kdežto oba nižší soudy jsou na stanovisku, že souhlas musí býti doslovným a naprostým, takže i nepatrné formální odchylky již totožnost
názvu vylučují, dovozuje dovolat elka, že v tomto případě odchylky spo-

čívají jen v různé skladbě a jiném pořadí u!ítých slov,.a. že tím ony
předpísy o pojmenování zboží n:byly poru~eny. ~?volan! nelze př~~
znati úspěch ohledně zásilek 1 az 8 .a 17. az 43, pn mchz bylo "bOZI

v nákladních listech označeno vesmes nazvem »Hadem m Abfallen,
nícht zu Konfektíonszwecken o-eeígnet«. Takového názvu v tarifu není
a nelze ho podříditi položce
4 roztřídění .~bož~ která se týkási;:e
hadrů, ale jen s tar Ý c h, kdezto v tomto pnpade. n:plyn~lo z POUZItého pojmenování, že by zasílané hadry byly sku!ecne stare, a .dle po:
tvrzení hadrové centrály ve Vídni Le dne 29. ledna 1921 vesmes stare
ani nebyly. Takto označené zbo~í r1e!~e však podřídit~ ~ni P?ložkám
A 3 A 11 A 13 a A 22 roztříděm ZbOZI, anI ]lnym polozkam, tykaJlclm
se ;dpadÚ, neboť všechny tyto položky jS?U urče.n~ blíže. látko~, o j~již
odpadky jde, a tato látka nebyla z pOJmenovam v nakladmn; hst.~
zřejma. Podstatnost této vady užité~o. názvu plyne I z clto~aneho J!~
potvrzení hadrové centrály o skulecne. pov~ze d~pravovaneh~ ZbO.ZI,
neboť bylo pokládáno za potřebno, v nel2: ~y~lovn~. potvrdlÍ!, ze n~sl~
o odpadky hedvábné. Tyto nejsou v roztndelll zbozl uvedeny a tanfup
proto dle užité normální třídy L Jelikož ani jiná položka tarifu na uvedené označení se nehodí, jest vyměření dopravného dle normální třídy I.
bezvadné. Důvodné jest však dovolání ohledně zásilek 9 až 16, j~ž byly
v nákladních listech označeny jako »Baumwollumpen, Hadern 111 Abfallen nicht Zll Konfektionszwecken geeignet«, anebo »Baumwollhadern
in Abfiillen, nicht zu Konfektionszwecken geeignet«, nebo »Hadern in
Baumwollabfiillen, nicht Zll Konfektionszwecken geeignet«. Tyto názvy
nesouhlasí sice do slova s položkou A 3 platného tehdy roztřídění zboží
ze dne 1. ledna 1918, znějící »A b f a II e von neuen Baumwollstoffen
mit AusschluB solcher SW·cke bezw. Reste (Abschnitte), die noch zur
Erzeugung von Konfektionswaren dienen k6nnen«, a opatřenou poznámkou, že zbytky, kterých mŮže býti ještě použito k výrobě konfekč
ního zboží, tarifují jako látka sama, ale obsahují přece všechny v této
položce uvedené znaky sem spadajícího zboží, takže se liší od názvu
v ní užitého jen jiným pořadím užitých slov a připojením zbytečného
slova »Hadem«. Připojení tohoto slova mohlo působiti sice rušivě při
hledání přiléhající položky v tarifu, ale pochybnosti mohly vzniknouti
jenom v tom směru, zda má býti použito sazby dle A 3 či mnohem nižší
sazby dle L 4, která však, jak již uvedeno bylo, předpokládá hadry
s tar é. Nepřiléhala-li tato položka, mohla v úvahu přijíti jen položka
A 3. Položka B 7, která ostatně tarifuje stejně jako A 3, liší se od ní
dle poznámek, pod B 7 uvedených tím, že se vztahuje na odpadky bavlny a bavlněné příze, kdežto položka A 3 se vztahuje na odpadky bavlněných látek, což právě bylo slovem »hadry« zřetelně vyznačeno. Vyhovovalo-li označení v nákladním listu ve všech podstatných částech
označení, použitému v položce B 7, byla železnice povinna, vyměřiti
dopravné dle této položky. Odporovalo by zásadám poctivého styku
obchodního (čL 278 obch.zák., § 914 obč. zák.), jimiž i státní železniční podniky se musí říditi, kdyby pojmenování zboží v nákladním listu
musilo býti do slova takové, jak jest pod B 7 tarifu uvedeno a nahoře
citováno, a kdyby železnice změny ve skladbě užitých slov neb připo
jení dalšího zbytečného slova využitkovala ku předepsání vyšších po-
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než náleželo. Orgány železnični musí sice pracovati rychle a
však ne bezmyšlenkovitě; nemůže jim býti sice uklá·
dáno, by při používáni tarifu se zdržovaly zkoumáním otázky totožnosti zboží, v nákladním listě a v tarifu různě pojmenovaného, jsou
však přece povinny, říditi se obsahem a smyslem tarifu tam, kde nejde
o různé pojmenování zboží, nýbrž jen o jinou skladbu použitých slov,
akde o totožnosti zboží nemŮže býti pochybnosti. O tom, že při použití
sazby dle položky B .při zásilkách 9 až 16 bylo na dovozném počítati
méně o 4338 Kč 68 h, než bylo předepsáno a zaplaceno, není již sporu.
Železnice jest proto dle §u 70 žel. dopL ř. povinna, tuto částku vrátiti.

intensivně, přece

čís.

3235.

Dobrým mravům (§ 879 obč. zák.) příčí se úmluva, jíž si dal ten,
kdo byl neprávem pro trestný čin stihán, slíbiti od pravého pachatele
náhradu nákladů trestního řízení za to, že pravého pachatele neprozradí.

je m n é m pln ě n i se strany žalcvaného, byť i šlo jen o náhradu útrat,
příčí se dobrým mravům a činí cdou smlouvu nicotnou, neboť jednání
(opomenutí), o které tu jde, totiž neprozrazeni zločince, nelze s hlediska
mravnosti smluvní předsevzíti, pokud se týče přislíbiti a takto důhonu
práva podřaditi a jest s téhož hlediska také nepřípustno, uvésti do pří
činné souvislosti s ním kterékoliv hmotné.protiplnění. Dle toho odporuje
smlouva dobrým mravům, jest nicotná a žalobce nemůže se domáhati
plnění z této smlouvy právě tak, jak by to nemohl činiti ani žalovaný.
čís.

3236.

Oznámil-li kupitel prodateli, že zboží nepřijme, bylo n~ 'prodat~li,
by zařídil prodej dle čl. 343 obch. zák. vzhledem ku klesajfcl1t1 cenam
zboží co nejdříve aniž bylo třeba dáti kupiteli doctatecilou lhůtu k při
jetí zboží. Nezachoval-li se prodatel tak, ručí kupiíeli za škodu z opozděného prodeje.

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv II 366/23.)

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1923, Rv II 489/23.)

V žalobcově hostinci byl František B. těžce poškozen úderem tvrdého
předmětu a bylo proti žalobci zahájeno trestní řízení pro těžké uškození
na těle, jež skončilo sprošťujícím rozsudkem. Krátce po činu přiznal se
žalovaný žalobci, že Františka B-a těžce poranil, prosil ho, by ho neprozradil a zavázal se, že nahradí žalobci všecbny útraty trestního řízení.
Žaloba o zaplacení útrat trestního řízení byla zamítnuta s nud y
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těch to

Žalovaná firma zakoupila dne 22. září 1920 od žalující firmy kukuřičný škrob za účel,m dalšího zcizení, zboží bylo odevzdáno k lodní dopravě dne 28. října 1920, ale ještě před jeho příchodem oznámila žalovaná dopisem ze dne 23. prosince 1920 žalující, že smlouvu~to.rnuJe:
a zboží později došedšího nepřevzala, načež ža}ujicí pohrozIla zalovf'n~
veřejným prodejem zboži, jejž pak dne 6. kvetna 1921 dala pr~vesh.
Proti žalobě na zaplacení rozdHu mezi cenou umluvenou a dosllenou
veřejným prodejem namítla žalovaná, že žalobkyně ~rodal~..zbo~í pozdě,
že by je byla prodala v lednu neb únoru 1921 vyhodnejl, .lezto ce~a
škrobu pak poklesla. O b a niž š í s o u d Y vyhověly žalobe potud, ~e
vzaly za základ cenu škrobu v březnu 1921, nikoliv v květnu 1921, nasledkem čehož přisoudily žalobkyni o 1800 Kč méně, než požadovala.

důvodů:

Dovolání, jež uplatňuje jen dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s., není
Dle §u 879 obč. zák. jsou nicotny smlouvy, příčící se zákonu nebo dobrým mravům. Jest pravda, že smlouva, o kterou jde, z ák o n e m, pokud se týče výslovným' zákonným předpisem, zakázána
není. Leč právní názor, že smlouva se příčí takovému předpisu, napadený
rozsudek nehájí a netřeba proto dotyčnými dovolacími vývody se obírati. Docela správným jest však právní názor nižších soudů, že smlouva
jest nicotna proto, poněvadž odporuje dob rým mra v li m. Jest zjištěno, že žalovaný, jenž se prý žalobci hned po činu přiznal, že Františku
B-ovi způsobil ono těžké poranění, pro které bylo zavedeno trestni ři
zení proti žalobci, požádal žalobce, by ho neprozradil a zavázal se, že
nahradi žalobci veškeré výlohy, které mu trestním řízením budou způ
sobeny. Správně vyslovil odvolací soud, že pln ě n í,ke kterému se
takto žalobce zavázal, nebylo by o sobě nemravné, uváděje, že žalobce
nebyl povinen, aby žalovaného prozradil, a ž.e by mu se stanoviska dobrých mravů nebylo lze ničeho vytýkati, kdyby z pouhého ohledu na
osobu žalovaného nebo jeho rodinu anebo snad i z jiných podobných
pohnutek se byl rozhodl, že po mlčí o pachatelství žalovaného. Avšak
právě to, že žalobce k tomuto plnění se s m I u vně z a v á z a I a že
tento slib a jeho dodržení bylo učiněno závislým n a h mot n é m v z áopodstatněno.

NejvyŠší soud

nevyhověl

dovolání

žalobkyně.

Důvody:

Uplatňujíc dovolací důvody rozporu se spisy a nesprávného právního
posouzení věci dle §u 503 čís ..3 a 4 c. ř. s., ne.uvádí dovolatelka skutkového předpokladu, který, jsa základem rozsudku odvolacího v. ~od
s.tatném bodě, je se spisy prvé nebo druhé stolice v rozporu (~ 503 ČIS. 3
C. ř. s.) a neprovádi proto tohoto dovolacího dŮ,vo.du po ~akon,u. Dovolání obrací se v tomto směru pouz~ pro II pouzllI pravmho predplsu
čl. 282 obeh. zák. na tento sporný případ, čímž uplatněn je pouze d?volací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s., leč neprávem. Neni o tom sporu, ze
mezi stranami jako kupci šlo o obchod, jehož oboustranné ~plněn~ zmařila žalovaná, odepřevši bezdůvodně přijetí zboží a zaplac,em,kupmce~y.
O tom žalobkyně nemohla již býti v pochybnosh, obdrzevsl dOp,lS zalované ze dne 21. února 1921, v němž tato přijetí zboži rozhodne ode-přela, podotknuvši, že klidně hLedí vstříc soudnímu vyřízeni !éto zále:
žitosti. Když po tomto prohlášeni žalované odvodila žalobkyne konečne
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důsledky
dodatečnou lhůtu

z jednání žalované, nebylo již třeba dávati žalované"
k přijetí zboží dle čl. 356 obch. zák., nýbrž stačilo,
když jí oznámila, že zboží ve veřejné dražbě na její účet dá prodati a
bude žádati na ní náhradu škody (čl. 356 a 343 obch. zak.). Tento ve~
řejný prodej souvisel s uzavřeným obchodem, byv jeho konečnou .realisací, a již proto byla žalobkyně povinna dle čl. 282 obch. zák. vynaložiti
při jeho provedeni řádnou kupeckou péči, tím spíše, když prodej dál se
k jejímu zákroku na ú čet žalované. Poněvadž ceny zboži klesaly,
měla zaříditi veřejný prodej co nejdřive po jeho oznámení a nezdržovati
ho zvláště zbytečným a bezvýznamným opětným dáváním dodatečné
lhůty k přijetí zboží, čímž se stalo, že došlo k prodeji zboží v době, kdy
zboží to bylo o I Kč 50 h na I kg již levnější, nežli v době, kdy k prodeji již dojíti mělo. ,Podle toho je však přirozeno, že výtěžek za zboží
na účet žalované veřejně prodané byl menší, čímž způsobena žalované
zaviněním žalobkyně škoda, za niž žalobkyně ručí (čl. 282, 283 obch.
zák.). ·škoda ta byla pak nižšími soudy stanovena dle §u 273 c. ř. s. na
1800 Kč, což jedle zjištěného stavu přiměřeno.
zákonné
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žádal-Ii obecní zaměstnanec za zákonnou úpravu. služebních požítků,
obec však je omylně vyměřila dle zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 289
sb. z. a n. (jenž působnosti nenabyl), nemůže z toho zaměstnanec vy·
vozovati práva.
(Rozh. ze dne 28. listopadu 1923, Rv I 551/23.)
Žalobce jako ponocný žalované obce podal, jsa jejím trvale ustanoveným zřízencem, na nějž se vztahuje zákon ze dne 17. prosince 1919,
čís. 16 na rok 1920 sb. z. a n., žádost o zákonnou úpravu svých služebních požitků. Obecní zastupitelstvo se dne 9. ledna 1922 usneslo, že se
jeho služební požitky pro rok 1921 ve smyslu onoho zákona a zákona
ze dne 12. srpna 1921 čís. 289 sb. z. a n. upravují na 12.546 Kč, o čemž
hyl žalobce uvědoměn. Žalovaná obec dopisem ze dne 25. května 1922
vyrozuměla žalobce, že dle usnesení městského zastupitelstva ze dne
20. května 1922 bylo mu vyplacení doplatků na upravené služné za rok
1921, na něž dostal zálohou 2.500 Kč, zamítnuto. Zamítnutí to odůvod
ňovala žalovaná tím, že omylem použila pri úpravě požitků zákona ze
dne 12. srpna 1921 čís. 289 sb. z. a n., jenž dle §u 4 nenabyl působnosti,
ano dokonce byl zákonem ze dne 21. prosince 1921 čís. 478 sb. z. a n.
zm'len. žaloba, jíž se žalobce domáhal výplaty služebních požitků dle
usnesení obecního zastupitelstva ze dne 9. ledna 1922 byla zamítnuta
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Není pochybnosti, že poměr mezi stranami jest poměrem smluvním,
neplyne však nezbytně z toho, že je i úprava požitků, jak oni bylo žádáno, rov~ěž smlouvou. Služební poměr žalobce k žalované opravňoval

bo, jelikož vyrlUvoval podmínkám §u 3 zákona ze dne 17. prosince 1919,
čís. 16 na rok 1920 sb. z .. a n., aby žádal podle §u 25 zákona za úpravu
svých požitků dle tohoto zákona. Důvodem úpravy požitků byl tedy zákon sám a nikoliv nová, zvláštní smlouva, jelikož se žalobce právě s požitky ze své pŮvodní smlouvy s obcí nechtěl spokojiti, pro který případ
onen zákon připouští jejich úpravu. Jak již podotčeno, žádal žalobce
o zákonnou úpravu svých požitků. Obec mu vyhověla a výslovně uvádí
ve vyrozumění" že tak učinila na základě srpnového zákona (ze dne
12. srpna 1921 čís. 289 sb. z. a n.). Zákon tento, třebas byl platně, po
případě řádně vyhlášen, přece n~platil, jelikož působnost jeho byla §em 4
vyhražena pozdějšímu ustanovení. Než však k tomu došlo, byl tento
zákon již zase zrušeTba to ještě dříve, než došlo k usnesení o úpravě
požitků žalobcových. Úpravu požitků na základě tohoto neplatícího zákona nelze však pak nazvati zákonnou, to tím méně, když dovolatel sám
i dle svého dovolání měl při zákonné úpravě na mysli § II zákona ze
dne 17. prosince 1919, čís. 16 na rok 1920 sb. z. a !:., zejména i druhý
odstavec, kde se stanoví výše počátečného základního služného, neustanoví-Ii obecní zastupitelstvo vyššího služného. Avšak ani na telIto druhý
odstavec se nemůže žalobce odvolávati k odůvodnění vyšší výměry
požitků, neboť nejen netvrdil, že mu obec chtěla vyměřiti vyšší služné,
nýbrž naopak sám jedině žádalo zákonné požitky, tedy zákonné výměře
_ dle platícího, působícího zákona - odpovídající. Obec, vyměřivši
mu dle svého domnění zákonné služné dle onoho srpnového zákona, octla
se v omylu, pro který nevznikl pro ni závazek vůči žalobci (§ 876 obč.
zák.). Obec chtěla mu jedině upraviti požitky po Zákonu,. tedy dle hořejších úvah na podkladě zákona tehdy platícího, vyměřila je však výslovně podle zákona srpnového, přehlédnuvši, že žalobce nemůže činiti
nároky aby tento zákon, nenabyvší působnosti, byl podkladem žádané
úpravy. Předmětem jednání obecního zastupitelstva byla právě tato
úprava služného, tedy týkalo se její jednání přímo věci samé, hlavní a
omyl obecního zastupitelstva byl omylem ve věci samé a má za. následek
dle §u 871 obč. zák., že z výměry požitků nevzešel pro obec závazek,
neboť i žalobce musel věděti, že vyměření požitků se stalo na základě
zákona, jenž neplatil (§ 2 obč. zák.). Dovolávání se §u 2 obč. zák. k odů
vodnění žalobcova nároku není na místě; toho by se mohl žalobce dovolávati, kdyby byl platil srpnový zákon, obec by ho byla přes to nepoužila a vymlouvala se, že nevěděla o tom zákonu; nelze však dovozovati z toho, že obecní zastupitelstvo musilo věděti (§ 2 obč. zák.) ,
když srpnový zákon byl řádně vyhlášen, že působnost jeho není stanovena a že když přes to na základě jeho požitky upravila, jest touto úpravou vázána, to jest hořejší úvahou o z á k o !"h é úpravě prokázáno.
Že v případě tomto šlo jen o omyl v pohnutce, nelze vážně mysliti, vždyť
nelze tvrditi, že obecní zastupitelstvo úpravou požitků prohlásilo to, co
chtělo, co zamýšlelo a to že spočívá jen na omylné pohnutce. šlo tu
o zákonnou úpravu požitků, obecní zastupitelstvo .chtělo tyto jen v zákonné výši, t. j. podle své povinnosti upraviti, jak také žalobce sám
žádal, úprava však, jež se stala, neodpovídá této výši, nezamýšlelo se
upraviti požitky vyšší číslicí nad platící zákon a, stalo-li se tak přehléd
nutím, že neplatí použitý zákon, týká se tak omyl ten věci ~amé a nejde
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on~yl v pohnutce. Tomu svědči
st~pltelstvo bylo. toho míněni. že

i zjištění nižších soudů, íe obecní zaupravené služné upraveno dle zákona
a ze obec]e P?vmna toto služné dle návrhu zpravodajem podaného žalobcI p!atItI a ze by nebylo došlo ku zvýšení služného v té výší, kdyby
?ylo hyvalo známo, že srpnový zákon neplati. Vyplývá z tohoto zjištění,
z.e,byla tu vule smluvní požitky zvýšiti, avšak jen v rámci zákona platlVSl~O. N';l11 tu ,proto ~m r.azporu s,: ~pisy, ~dyž odvolací soud před
pokladal, ze se zal ovana myhla ve veCI hlavnI, nehledíc ani k tomu že
posouzení, zd~ jde o o,?yl ve věci hlavní čiv pohnutce, jest práv~ím
posouzel11m veC! a l11kohv skutkovým zjištěním.
.

u
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~ošt.ovní ~rár !flá. proti tomu, kdo vptati! v šekovém řízení bankovky,
ojlatrene padelanymt kolky, nárok na náhradu dle §§ 1014, 1400 obč.
zak. U~~nov~nirn. §u 1, poslední odstavec, nařízení ze dne 17. listupadu
1921, Cts. 8 r. zák. na rok 1922 nebyl vyloučen náhradní nárok státu
p~oti soukromým osobám. Jím míní se jen takové bankovky s paděla
nymi kolky, při nichž stát vůbec nemá náhradního nároku proti osobě
třetí. O otázce náhrady přísluší rozhodovati suudům nikoliv bermm
úřadům.
'
(Rozh. ze dne 28. :istopadu 1923, Rv I 696/23.)

Zalovaná ~plati1a u poštovního úřadu na šek čtyry tisícikorunové
Jezto, byly kolky na bankovkách pozastaveny bankovním
uradem Jako padelky, domáhal se erár na žalované zaplacení 2.000 Kč.
Zalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í ol
s o ude m z techto
~.~nkovky.

důvodů:

~alující. er~r domá~á se na ž~lované bance plnění zažalované částky
z duvodu, ze ctyry tIslclkorunove bankovky nebyly zákonným platidlem
b~;:Š.e opatře~y pad~lanými kolky a že nebylo tedy jimi platně plněno:
N.IZSI sou~y zJ~stIly, ze ba.nkovky, o něž ve sporu běží, byly vesměs opatr.eny p~~ela~yml kolky teh5'ž typu a že byly ve smyslu §u 10 (6) vládmho nanzem ze dne 12. kvetna 1919 čís. 246 sb. z. a n. bankovním úřa
dem zabaveny. Dovolatelky (žalovaná i vedlejší intervenientka) spatřují nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem. v tom že
schválil právní názor soudu prvé stolice, že ustanovením §u 1 posl~dní
odstavec vládního nařízení ze dne 17. listopadu 1921 čís. 8 sb. z. a n.
z . roku 1922 nebyl vyloučen nárok státu vůči soukromým osobám na
nahr~du hodnoty b~nkuvek s padělanými kolky, které od nich při placení
obdrzel, a dOVOZUJI, že když takové bankovky přešly jednou do vlast?i::tví st.átu, .že mě~y bý!i prostě celou jmenovitou hodnotou odepsány,
Jezto stat ma tu nestI sam ztrátu a nikoli osoby, od nichž vadné bankovky obdržeL Dovolatelky však přehlíží, že tu jde mezi žalovanou stranou a státní 'p?što,,:ní ~práv?u o zvláštní poměr zmocnitelský po rozumu
§u ,1400. a.~as1., obc. ~ak. a.ze dle§u 1014 obč. zák. jest zmocněnec, zde
postOVOl urad sekovy, opravněn požadovati náhradu nákladu, který mu

vznikl tím, že provedl příkaz, daný mu žalovanou bankou, připsav žalovanou poukázaných 4.500 Kč k dobru majitelce šekového konta, která
dusledkem toho jest oprávněnou, uvedenou částku v platidle zákonném
požadovati. Obdržel-li VŠ" zmocněnec žalované strany čtyry tisícové
bankovky opatřené padělauýmikolky, nedostalo se mu předpokládané
úhrady v~ vzájemné hodnotě, žalovanou stranou plněné, a může tuto dle
§u 1014 obč. zák. na ní požadovati. Dle. §u 1 vládního nařízení ze dne
17. listopadu 1921 čís. 8 sb. z. a n. z roku 1922 může za bankovky s padělanými kolky býti přiznána náhrada 50% jmenovité hodnoty, když
tyto byly plátci bankovním úřadem zabaveny, jako se stalo v tomto pří
padě. žalující erár také tuto náhradní ho.dnot" žalované bance za sporu
přiznal v částce 2.000 Kča jest tudíž .oprávněn zbytek vzájemné hod-o
noty v částce 2.000 Kč od ní požadovati. Ustanovení §u 1 poslední odstavec citovaného vládního nařízení nevztahuje se. na tento případ, majíc
na mysli jen takové bankovky s padělanými kolky, při nichž stát nemá
vůbec nároku na plnou jich hodnotu vůči osobě třeti, na př. když není
mu známo, od koho vadné bankovky obdržel (§ 371 obč. zák.). Mylným
jest ovšem názor nižších soudů, že o této otázce nepřísluší rozhodovati
soudům, nýbrž dle §u 2 cit. vl. nař. berním úřadům, j,ežto toto ustanovení má na mysli zcela jiné úkony, t. j. přezkoumávání zákonných
podmínek pro náhradní nároky ve smyslu §u 1 (I) cit. vlád. nařízeni.
Jak již výše uvedeno, nejde tu o žalobu ze správy ve smyslu §u 922
a násl. obč. zák., nýbrž o žalobu z poměru poukazníh0 a lieplati tu
tedy šestiměsíční propadná Ihl1ta dle §u 933 obč. zák.
čís.
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Lhůtu čl. 349 ubch. zák. lze úmluvou stran prodloužiti. Zaručil-li
se dodatel při dudávce stroje »za bezvadnou jakust jeho materiálu a
dobruu kunstrukci stroje při udborné obsluze«, jest počítati záruční
lhůtu ode dne, kdy struje byly namuntovállo/ a bylo lze započíti s prací
na nich.
(Rozh. ze.dne28. listopadu 1923, Rv I 889/23.)

Žalovaná dodala žalobkyni dne 15. února 1921 stroje (pilové gattry),

zaručivši se »za bezvadnou jakost materiálu a dobrou konstrukci stroje
při odborné obsluze«. Dle pozdějšího ujednání poslala žalovaná žalobkyni montéry, načež byly v době od 19.~28. května 1921 stroje namontovány. Ježto vykazovaly nedostatky, žalovala dne 19. května 1922

kupitelka prodatelku o zrušení kupní smlouvy a náhradu škody. O b a
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d mimo jiné z těchto
d ů vod ů: Správně dovodil prvý soud, že mezi stranami uzavřen byl
obchod, dle něhož žalovaná strana dodati měla žalobkyni určité stroje
pro pilu, a že tudíž žalobní nárok, jenž uplatňuje vady dodaných ,trojl1,
nutno posuzovati dle čl. 349 obch. zák. Dle čl. 349 odstavec druhý obch.
zák. stanovena jest pro podání žaloby nepřekročitelná lhůta: 6 měsíctJ
od dodání zboží; otázkou jest, zda strany obmýšlely odchylku od
tohoto ustanoveni. žalobkyně v dopisu ze dne 8. listopadu 1920 klade
podmínku: »Stroje musí nám býti dodány nejdéle do 8 neděl. Béřete
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záruku za bezvadnou jakost po dobu jednoho roku«. Žalovaná dopisem
ze dne 10. listopadu 1920 odpověděla: »Záruku za bezvadnou jakost
při odborné obsluze na dobu jednoho roku Vám potvrzuji. Pokud se
týče lhůty dodací, bude mou snahou lhůtu 8 neděl Vám dodržeti, nicméně .... « Souhlasiti dlužno s názorem od~9Iatelky, že úmluvou stran
propadná lhůta čl. 349 obch. zák. byla prodloužena, ale nutno řešiti
otázku, od kdy dle skutečné vůle stran lhůta ta měla počíti (čl. 278
obch. zák., § 914 obč. zák.}. Dle souvislosti požadavku žalobkyně
ohledně lhůty dodací a lhůty záruční, dalo by ""souditi, že strany měly
na mysli obvyklý počátek propadné lhůty dle zákona, to jest od dodání
zboží. Tomuto názoru nasvědčuje také obsah záruky - nežádá se tam
'ručení za bezvadný chod nebo za bezvadné lunkcionování strojů, nýbrž
pouze za »bezvadnou jakost«, tudíž spíše za správnou konstrukci a
dobrý materiál. Doložka strany žalované 'při odborné obsluze« má
chrániti patrně dodavatele pro případ, že by strojový materiál chybnou
obsluhou byl poškozen. Stranou žalovanou' předložené podmínky dodávky mluví při záruce výslovně: »Záruku za dobrou konstrukci a
správné provedení .... poskytuji .... během .... měsíců ode dne dodávky počínaje«. Dle zásady §u 915 obč. zák. nelze nejasné určení závazku vykládati v neprospěch zavázaného a takový případ by tu byl,
kdyby počátek ?arančnf lhůty posunoutí se měl až do doby zahájení
pracI na dodanych strojích. Odvolatelkou uváděný příklad záruky za
p~esný.:hod hodin po dobu jednoho roku ukazuje na to, že jednak má
~ylI ~hze ~~~načello, za jaké vlastnosti dodaného stroje se ručí, jednak
ze .~h~ta bezl Ihl;ed O? dodání věci (hodin) a nikoli od doby, kdy kupU)'CI. Je po prve natahne, a lhostejno pro prodatele, zda a kdy k nat~zel1l h?dm dOJd~: Tvrzen! odvolatelky, že žalovaná strana převzala
zaruku, ze stroj pn odborne obsluze po jeden rok bude bezvadně pracovati, neodpovídá úmluvě v dopisech ze dne 8. listopadu 1920 a 10.
hstopadu 1920 obsažené, chtěla-li žalobkyně takovouto záruku, měla
ji lépe vyjád.řiti a ne žádati pouze záruku za »b e z vad n o u j ak o s k. Ale I kdyby záruku za bezvadný chod žádala, musilá by též
stanOVIlI, od kdy záruka ta čítati se má, zda již od dodání strojů, či
od JIch, postavení či až od zahájení práce s nimi. Nelze proto přikloniti
se k nahledu odvolatelky, že ručební lhůta měla počíti teprve postavením strojů, jež záviselo na vůli žalované, neb dokonce započetím práce
na strojích.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a roz!lOdl.

úmluva ta má, Zaručí-li se dodavatel stroje na dobu jednoho roku za
bezvadnou jakost jeho materiálu a dobrou konstrukci stroje při odborné
obsluze, mínil tím zajisté spíše ručiti za to, že stroj bude následkem
bezvadné jakosti mate rialu a dobré konstrukce oprávně pracovati po
dobu jednoho roku, než že by chtěl tím stanovitI nejzazší mez pro podání žaloby ze správy. Že tomu tak, vyplývá ze slov při »dobré obs I u z e« stroje, která přece nemohla nastati dříve, leč až byly stroje
uvedeny v chod, vidno to i z toho, že žalovaná vyvozuje zkrácení garanční doby z nemírného upotřebení strojů i v době noční.
Výklad
opačný nehověl by ani vůli strah, aňi praktické potřebě. Ručilacli tedy
žalovaná za to, že stroje budou po dobu jednoho roku dobře pracovati,
lze tuto záruční dobu čítati pouze od okamžiku, kdy stroje po prvé mohly
býti uvedeny v chod. Touto dobou jest okamžik, kdy byly dodané stroje
žalovanou stranou zmontovány a v takový stav uvedeny, že bylo možno
je uvésti v pohyb. Že strany nemohly ani mysliti, že by tímto okamžikem
bylo pouhé odevzdání strojů kupiteli bez jich přimontování, vyplývá
z přirozené povahy věci, neboť, dokud montáž neprovedena, nebyla žalobci dána možnost, se strojem skutečně pracQvati. Tento výklad smlouvy
jest jedině možným, uvážíme-Ii, že žalovaná strana to byla, která jedině mohla a měla dodati plánky na stavbu zděných základů pro stroje,
která, jak první soud zjistil, musila obstarati montáž strojů, kterou si
smlouvou výslovně vyhradila, tak že dodání strojů před jich zmontováním nelze ani pokládati za řádně provedené, bez ohledu na to, zda
dodání plánku a montáže se stalo na základě jednotné smlouvy dodávací, či na základě zvláštní smlouvy dodatečné. Počítal-Ii tedy odvolací soud běh garanční lhůty od dne 15. února 1921, kdy koupené stroje
žalobci byly dodány, neposoudil věc po právní stránce (§ 503 čís. 4
c. ř. s.) správně. Následkem tohoto odchylného právního nazírání nit
věc jeví se býti i výtka neúplnosti řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) opodstatněnou. Má-Ii se posouditi, zda uplynula již lhůta garanční, čili nic, musí
býti časově zjištěna doba jejího početí, to jest doba, kdy stroje byly
tak zmontovány, že se mohlo jimi pracovati. Následkem svého odchylného právního posouzení věci nepokládaly nižší soudy za nutné, by
okamžik ten zjistily. Důsledkem toho zůstalo řízení v tom směru kusým
a neúplným a bylo proto nutno dle §u 510 c. ř. s. je zrušiti a prvnímu
soudu, kterému věc vrátiti nutno, naříditi, aby řízení v tom směru doplnil, v něm pokračoval a pak nový rozsudek vydal.
čís.

Důvody:

Dovolání nelze upříti oprávněnosti. Předpis čl. 349 obch. zák. je
povahy. ~ispositivní a mohou proto strany umluviti jiné delší lhůty, než
JS.ou v. c!an~u tom stanoveny:. Dlužno ovšem vždy zkoumati, jakou změnu
predplsu tech strany zamyslely (čl. 278 obch. zák.). Takovou změnu
a to změnu lhůty čl. 349 obch. zák. umluvily strany i v tomto případě,
stanovivš.:, ž~. prodáv~jí.~í ručí po dobu jednoho roku za bezvadnou jac
kost stroJ u pn odborne JIch obsluze. Dluzno proto uvažovati, jaký smysl

na

Dodatečnou lhůtu není třeba
základě bursovnícb zvyklostí,

3240.

poskytnouti, byla-Ii smlouva uzavřena
jež podmínky té nestanoví.

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1923, Rv I 1186/23.)
Sporující se strany uzavřely kupní smlouvu o přízi na základě zvyklostí pražské bursy. Žalobě kupitele o náhradu škody pro nedoaJní čá
sti zboží bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, o d vol a c í m
s o ude m mimo jiné z těchto d ů vod ů: Zbývá vyřešiti otázku, zda
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čís.

je nárok žalující strany na náhradu škody pro nedodání zbytku zboží
4646·7 kg odůvodněn čili nic. Otázku tu zodpověděl soud stolice prvé
způsobem kladným, a to právem. Soud prvé stolice správně poukázal
k tomu, že podmínky v uzávěrce ze dne 9. července 1921 vztahují se na
případ, kde ujednáno jest dodávání (odebrání) v měsíčních částech;
v tomto .případě však, že o něco takového nejde. Lhůta dodací zní srpenzáří 1921 bez označení co má býti dodáno v srpnu a co v září 1921.
Podle §u II zvláštních podmínek (usancí) pro obchod bavlněnou přizí
na pražské burse dostál v takovém případě prodávající svým dodacím
povinnostem, když přízi nejpozději posledního dne dodací lhůty dal
k disposici kupujícího, nebo k dopravě podniku dopravnímu. Strana žalovaná dopisem ze dne 5. září 1921 oznámila· straně žalující na její dopis ze dne 31. srpna 1921, kterýmž tato třidila k brzkému dodání po '/3
·zakoupeného množství příze, že třídění to na zbytek uzávěrky může zaznamenati pouze pro listopad a prosinec 1921. POněvadž je dále nesparno, že žalující strana toto zaznamenání žalované vzala dopisem ze
dne 19. záři 1921 na vědomi, což opakovala i dopisem ze dne 23. září
1921, bylo povinností··strany žalované, aby podle §u 11 zvláštních podmínek zbytek uzávěrky 4646·7 kg příze nejpozději 31. prosince 1921
žalujíci straně dodala, pokud se týče účet jí poslala, čímž byla by své
povinnosti z uzávěrky ze dne 9. července 1921 bývala učinila zadost.·
žalovaná strana však v této lhůtě nedodala žalobkyni ani zboží, ani ji
llezaslala účtu, čímž ocitla se v prodlení se splněním smlouvy, kterou
tím porušila. Tu pak příslušejí kupujícímu práva, vytčená v §§ 47,55
všeobecných podmínek (usancí) pro obchod zbožím na pražské burse.
Dle §u 47 těchto ·všeobecných podmínek jest strana, smlouvě věrná,
v případě nesplnění smlouvy prodávajícím povinna, by nejpozději druhého všedního dne, který následuje porušení smlouvy, řádně zjistila
(§ 48), zda chce si zajistiti právo, žádati od prodávajícího náhradu oné
diference, která se objevuje na místě a v čase plnění mezi cenou smluvenou a cenou tržní, pokud se týče bursovní. Podle §u 48 všeobecných
podmínek musí se toto řádné zjištění státi buď v cestě protestu způso
bem tam vyznačeným, anebo písemným oznámením, doporučeně přímo
spolusmluvníku zaslaným. Prvý soud správně dovodil, že se žalující
strana dle těchto předpisů usancí zachovala.
Ne j v y Š š í s ou d nevyhověl dovolání .a, poukázav k
napadeného rozsudku, uvedl v otázce, o niž tu jde, v

důvodům

důvodech:

Žalující firma nebyla povinna, dopřáti žalované firmě dodatečnou
podle čl. 356 obch. zák., poněvadž zde neplatí tento čl. 356, nýbrž vzhledem na to, že smlouva stran byla uzavřena na základě zvyklostí pražské bursy, platí zde ustanovení §u 11 zvláštních a §u 47 d)
všeobecných podmínek bursbvních, v nichž není zmínky o lhůtě dodatečné.
.
lhůtu

3241.

Nežádala-Ii nezletilá manželka, uzavírajíc bez souhlasu zákonného
zástupce a schválení poručenskéhO soudu při dobrovolném rozvodu
smír, od manžela výživného, nevzdala se tí;m platně nároku na ně.
Předpisu §u 1264 obč. zák. a dvorního dekretu ze dne 4. května
1841, čís. 531 sb. z. s. nelze použiti při rozvodu dobrovolném.
(Rozh. ze dne 28. listopadu 1923, Rv I 1190jL3.)
Manželství stran bylo dobrovolně rozvedeno usnesením okresního
soudu ze dne 5. března 1919, jemuž předcházel soudní smír, jímž tehdy
nezletilá manželka nežádala na manželi placení výživného. Smír nebyl
uzavřen za spolupůsobení zákonného zástupce a nebyl soudem schválen. Žalobu manželky na manžela o placení výživného 300 Kč měsíčně
o b a niž š í s o u d y zamítly.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji ZllOVU projednal a rozhodl.
D

ů

vod y:

Dovolatelka vytýká rozsudku jako rozpor se spisy a nesprávné posouzení věci po stránce. právní, že odvolací soud považoval okolnost,
že z neplatného smíru pro žalobkyni žádný závazek nevznikl, za nerozhodnou, jakož i, že odvolací soud pokládá za prokázáno, že žalobkyně
se vzdala nároků na výživu proto, že si byla vědoma, že má na rozvodu
vinu; dovolatelka poukazuje na to, že rozvod byl dobrovolný,. že při
něm nešlo a nemohlo jíti o otázku viny, že následkem neplatnostt soudního smíru její manžel má zákonnou povinnost, poskytovati jí výživu, a
že žalovaný proti ní nemůže uplatňovati její domněly poklesek ,s. D-~n~
proto, že jí jej odpustil. Těmto námitkám odovol~:elky nelze cast:cne
oprávnění odepříti, pokud jde o ~OVOI~Cl duvod ,C1S. 4 §~ 503 c. r.. s.
Není sporu o tom, že bylo manzelstvI stran pravopla!nym usneSel1I;'l
okresního soudu v Ch. ze dne 5. března 1919 dobrovolne od stolu a loze
rozvedeno, dále, že žalobkyně při soudním smíru, rozhodnutí tomuto
předcházevším, od ž~lovaného ~ýživného ~e!ádala, ale ta~é, že žalobkyně v době uzavřel1I tohoto smlru byla Jeste nezlettlou a ze tento smrr
byl uzavřen bez spolupůsobení zákonného zástup:e ~alobkyně a, be.'
schválení jejího poručenského soudu. Dle §u 105 obc. zak. JSou manzele,
žádající za dobrovolný r?zvod m.a,nžels:ví: po~~nni, před soudem potvrditi, že ~" spolu dohodil co se tyce Jmel1I a VyZIVy; podle §u 106 obč.
zák. jest k právoplatnému ujednání o jmění a výživě nezletil~ manželky
potřebí schválení jejího zákonného ;<ástupce ~.Ro;učenske~o ~oudu.
V tomto případě nebyla nezletilá manzelka, nyneJsI zalobkyne, 1'[1 uzavření smiru náležitě zastoupena a smír nebyl jejím poručenským soudem schválen. Nevzdala se tedy platně svého nároku, aby manžel její,
nynější žalovaný, poskytoval jí podle §u 91 obč. zák. sluš~ou výživu podle svého jmění. Ustanovení §u 1264 obč. zák ~ dvor~keho dek;;,tu, ~e
dne 4. května 1841 čís. 531 sb. z. s., podle mCI,Z manzelka nemuze za-

1934

1935

dati na svém choti výživné, bylo-li manželstvi jejich rozvedeno výhradně
z její viny, a podle okolností ani v případě viny obou manželů, nelze
zde použiti, poněvadž platí jen při rozvodu manželství, vysloveném roz- .
sudkem. Takovéhoto rozsudku není zde dosud o manželství stran. Z toho
následuje, že povinnost žalovaného, poskytovati žalobkyni výživné podle §u 91 obč. zák. dosud nepominula; poněvadž však žalobkyně následkem rozvodu manželství není ani oprávněna, ani povinna, žíti se žalovaným ve společné domácnosti, může místo výživného v přírodninách
žádati na něm placení přiměřeného výživného v penězích. žalob ní nárok
je tudíž co do důvodu po právu proti žalovanému. Nižší soudy se však
vůbec nezabývaly otázkou, jaká peněžitá částka jest podle §u 91 obč.
zák. přiměřeným výživným, pročež· řízení zůstalo v tomto směru neúplným a musí býti náležitě doplněno, načež teprve bude možno, rozhodnouti o žalobním nároku i co do jeho výše.
čís.

přípustnost provedených změn. Nestane-li se tak, a bude-li podán pouze
nový spis, jest jej pokládati za spis samostatný, jehož včasnost posuzovati dlužno dle dne jeho dojití. Ježto pak v tomto případě došel tento
nový spis a.ž po uplynutí lhůty rekursu., byl právem jako opozděný odmítnut. Nemohlo proto býti rekursu do odmítacího usnesení vyhověno.
čís.

3243.

Smlouva mezi manželi o společenství statků na případ smrti.
V případě smrti toho neb onoho manžela přísluší zůstalému manželovi se strany jedné a pozůstalosti zemřelého manžela se strany druhé
harok na polovici vše c h statků podrobených společenství statků bez
Ohledu na to, kterému z obolf manželů dotyčný majetek pted tím náleiel
a který manžel zemřel. Předpisy §§ 1234-1236 obč. zák. vztahu]í se
jen na společenství statků na případ smrti.

3242.

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1923, Rv II 344/23.)
Vráceno-li podání ku doplnění podpisem advokáta, dlužno, nahra"
zeM-ii původní podáni novým, připojiti i původní podání, jinak bude
podání, třebas došlo ve lhůtě určené ku opravě, ale po původní zákonné
lhůtě, pokládáno za opozděné.
(Rozh. ze dne 28. listopadu 1923, R II 442/23.)
Re k u r sní ,'o u d odmítl v exekuční věci stížnost jako opozděnou.
D ů vod y: Napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno 18. září 1923
a jeho zástupci dne 19. září 1923. Lhóta rekurs ní jest v exekučním ří
zení, není-li nic jiného nařízeno, a o takový případ tu nejde, dle §u 65
ex. ř. osmidenní. Upíynula tudíž osmidenní lhůta rekursní již dnem
26. po prípadě 27. září 1923. Stížnost, dnem 29. září 1923 datovaná a
dne 29. září 1923 u soudu podaná, jest tedy zřejmě opozděna, neboť
stěžovatel nepřipojil >e lhůtě, soudem mu udělené, původního podání,
obsahujícího rekurs, jež mu bylo vráceno (§ 85 c. ř. s.).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

případě vrácen byl dle §u 84 a 85 c. ř. s. písemný rekurs
do usnesení okresního soudu ze dne 15. září 1923, ježto nebyl opatřen podpisem advokátovým. Jest sice pravda, že advokát není
beze všeho povinen, by prostě podepsal ono formálně vadné podání,
naopak má je uvésti ve formu, zákonem předepsanou a k vyřízení způ
sobilou; proto smí ono chybné podání po případě i nahraditi novým po(:áním. Ale vždy musí jíti při tom jen o ůpravu formálních chyb, a lhůta,
povolená pouze k opravě formálních chyb, nemůže sloužiti k tomu, by
dohoněny byly úkony, s nimiž strana, jak tomu jest při rekursu, jest vázána na určitou lhůtu. Aby mohlo býti přezkoumáno, že nově podan}'
spis neodporuje tomuto zákonnému stanovisku, musí býti při opětném
předložení ono původní podání přiloženo, by mohl soud přezkoumati

V tomto

stěžovatele

Manželé Karel Š. starší a Anna šCová uzavřeli svatební smlouvu, jejíž odstavec druhý zněl: »Nastávající manželé mají užívati všech statků
společně, takže vše to, co oni nyní v držení mají, co v jejich stavu man·
želském na jakýkoliv způsob nabudou čili zdědí, má býti statkem společným.« Po smrti Anny Š-ové domáhal se František Š. na Karlu Š-ovi
žalobou odstoupení ideální polovice nemovitosti, náležející žalovanému,
i polovice celé řady jeho movitostí. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e původně žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a uložil prvému soudu,by znovu jednal a rozhodl. O ů v o oj y:
Soud prvé stolice žalobu na plnění; pokud se týkala odstoupení nemovitostí a movitostí do vlastnictví zamítl z toho důvodu, že věci, v žalobní
prosbě uvedené, nenáležejí k pozůstalosti po jeho matce, ježto se na ně
s\'alební smlouva ze dne 9. února 1884 nevztahuie, a že smlouva o
koupi části dědictví mezi žalobcem a Karlem Š-em ml. jest pto nedostatek předepsan€ formy neplatná. Avšak k názoru prvního soudce nelze se přikloniti, neboť podle svatební smlouvy uzavřené mezi otcem
žalobcovým Karlem Š-em st. a jeho matkou Annou Š-ovou bylo v odstavci druhém ujednáno: »Nastávající manželé mají užívati všech statků
společně, takže vše to, co oni nyní v držení mají, co v jejich stavu manželském na jakýkoliv ZPll sob nabudou čili zdědí, má býti statkem Sp0lečným.« Jest nepochybno, že touto smlouvou bylo založeno mezi Karlem Š-em st. a Annou Š-ovou společenství statků dle ustanovení §u 1234obč. zák. Prvý soud vykládá toto společenství pro případ smrti tak, že
manžel na živu zůstavší má nárok na polovici toho,co ze statků do společenství pojatých zde jest, nicméně rozvíjí tento svůj názor v ten rozum, že v případě úmrtí jednoho z manžel'/\ náleží přeživšímu polovice
jmění zemřelého a druhá polovice jmění zemřelého že patří do jeho pozůstalosti. Tento názor jest však v rozporu se z:\konným ustanovením
§u 1234 obč. zák., dle něhož přeživší manžel má právo na polovici tóho,
co ze statků vzájemně společenství podrobených po úmrtí druhého manželazbývá. Z toho vyplývá, že přeživší manžel má nárok pouze na polo-
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vici toho, co nejenom ze statkú zemřelého v době jeho úmrtí zbývá, nýbrž na polovici všeho oboustranně do společenství daného majetku. Že
se svatební smlouva mezi rodiči žalobcovými vztahuje na veškeré jmění,
které žalovaný za živa matky žalobcovy nabyl nebo zdědil, nelze bráti
v pochybnost. Účinek svatební smlouvy nastal úmrtím žalobcovy matky
a tento netvrdil, že již za jejího života bylo nějakým způsobem disposiční právo žalovaného ohledně jeho jmění obmezeno. V tomto případě
má se tudíž věc tak, že polovice souhrnu jmění mužova a jmění ženina
má se přikázati přeživšímu manželu, zatím co ostatek má býti považován za pozůstalost; následkem toho musí býti nejenom jmění zemřelé
Anny š-ové, nýbrž také jmění přeživšího manžela, t. j. žalovaného zjištěno a do inventury pojato. Pro c e sní s o u d na to uznal dle žaloby a o d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto
dtlvodů:

Nesprávné právní posouzení věci tvrdí dovolatel ve dvojím směru:
nebylo. dbáno jeho námitky v první stolici, že tato rozepře byla
jlz pravoplatne rozsouzena, a že prý nesprávně byly vyloženy předpisy
§§ 1234 a 1236 obč. zák. Dovolání není v právu. Správně vyložil odvolací soud, že procesní soud ovšem měl vznesenou námitku rozsouzené
rozepře formálně vyříditi usnesením, pojatým podle §u 261 odstavec
prvý c. ř. s. do výroku rozsudečného. Když se tak nestalo, není to ani
důvodem k doplnění rozsudečného výroku ve smyslu §§ 423 a 430 c.
ř. S., ježto tím nezůstal nevyřízen žádný »nárok«, ani to není zmatecností. Že prvý soud námitku tu zavrhl, viděti z toho, že rozsudkem rozhodl ve věci samé ve smyslu žalobního nároku. Soudy musily by ovšem
i samy od sebe vzíti zřetel na případ, že by týž spor mezi těmiže stranami byl býval již jiným rozsudkem právOplatně rozhodnut (§§ 240 a
261 odstavec pátý c. ř. s.). Že tomu v tomto případě tak nebylo, vyvrátil správně již odvolací soud, na jehož důvody se odkazuje a podotýká se s ohledem na vývody dovolání jen tolik, že roz·sudek krajského
soudu v U. ze dne 20. listopadu 1919, který zamítl u r č o v a c í ž alob u nynějšího žalobce proti nynějšímu žalovanému pro nedostatek
právního zájmu na bezodkladném zjiš'tění po rozumu. §u 228 c. ř. s.,
tedy z důvodu formálního, ovšem mimochodem pouštěl se také do věc
ného odúvodňování, ale tato část jeho odůvodnění nemohla nabýti moci
práva, ježto právní moci může nabýti jen výr o k rozsudku (§ 417 čís.
3 c. ř. s.), nehledě ani k tomu, že soudy vyšších stolic neměly příčiny,
aby se věcnou částí odůvodnění procesního soudu zabývaly, omezivše
se jen na zkoumání formální podmínky určovací žaloby po rozumu
§u 228 c. ř. s., která dána nebyla. Také výklad odvolacího soudu o účin
cích smlouvy mezi manželi' o společenství statků na případ smrti
(§§ 1234--1236 obč. zák.) jest bezvadným a možno tu jen odkázati na
důvody jednak napadeného rozsudku, jednak zrušovacího usnesení odvolacího soudu. Správně v tom směru vyložil odvolací soud účinek takového společenství statků podle §u 1234 obč. zák. v tom smyslu, že
v prípadě smrti toho neb onoha manžela přísluší zůstaléli1U manželovi

Ž.:

pr~

s~ strany ;"dné a p o .z Ů s tal o s ,t i zem~elého ,manžela se strany druhé

narok na polovIcI v sec h statku spolecenstvl obapolně podrobených
bez ohledu ha to, kterému z obou manželů dotyčný majetek před tím
náležel a který z nich zemřel. Ponkazuje-li žalovaný vždy znova na
předpis §u 1236 obč. zák., vykládaje jej v t0111 smyslu, že při nemovitostech musilo by býti právo druhého manžela do knih pozemkových
zapsáno, aby společenství statků na případ smrti vůbec něj aký účinek
mělo, jest tento výklad mylný. Předpis §u 1236 obč. zák., právě tak jako
předpisy §§ 1234 a 1235 obč. zák. vztahují se jen na společenství statků
n a pří pad s m r t i. Takové společenství nejeví mezi živými zpravidla žádných účinků. Jen v tom případě, že má jeden manžel nemovitost a že zapíše se na tuto nemovitost do veřejných knih právo druhého
ma.nžela na společenství, nastávají již za živa obou manželů úČinky
v SU 1236 obč. zák. blíže upravené, totiž, že manžel, jenž dotyčnon nel1jovitost do společenství vnesl, omezen jest již za živa ve volném nakládání dotyčnou nemovitostí co do její podstaty. O takový případ však
tu nejde, neboť žalobce nikdy netvrdil, že jeho matka již za živa nějaké
právo k majetku svého manžela měla, a že tím disposiční právo žalovaného nějakým způsobem již mezi živými bylo omezeno.
čís.

Přerušení sporu dle
tt.
Dospěje-li soud za
vznikla před 28. říjnem
L.

3244.

zákona ze dne 23. července 1919, čís. 440 sb.

a

sporného řízení k přesvědčení, že pohledávka
1918 a že zavázaným podmětem byl býv. c. k.
(c. a k.král. uh.) erár, nesmí nadále v řízeni pokračovati.
Nárok na náhradu škody z dopravní smlouvy železnični vzniká, kdy
udála se poškozujíCí událollt, nikoliv již Odevzdáním zboží k dopravě,
aniž teprve vydáním zboží.
(Rozh. ze clne 28. listopadu 1923, Rv II 688/23.)
žalobkyně tvrdila v žalobě, že dne 26. října 1918 zaslala z Vídně severní dráhou prostřednictvím zasílatele Josefa P-a na svou adresu do
Kroměříže 14 balíků kůže, že zásilka došla do stanice Kroměříže dne
29. října 1918 ve stavu vyloupeném, že při dojití zboží chybělo 1597
kusů kůží ve fakturované ceně 148.493 K 15 h a že tedy tuto náhradu
žádá od železničního eráru. Procesní soud odmítl žalobu a limine usnec
sením ze dne 27. Června 1921, odvolávaje se na § 2 zákona Ze dtie 23.
července 1919 čís. 440 sb. z. a n. z toho důvodu, že jde o dopravní
smlouvu, uzavřenou dle udání žaloby před 28. říjnelú 1918. K žalobcově
stížnosti zrušil rekurs ní soud usnesením ze dne 22. července 1921 napadené usnesení prvního soudu a nařídil procesnímu sovdu, byo Žalobě zavedl zákonné řízení, protože prý žalobní nárok vznikl teprve tím,
že zásilka nebyla žalobkyni v Kroměříži řádně odevzdána (§ 98 tehdejšího železničního dopravního řádu ze dne ll. listopadu 1909 čís. 172
ř. zák.) a že toto odevzdání nastalo až po 28. říjnu 1918. K tomuto svému odůvodnění rekursní soud dodal, že jeho usnesení nikterak neb'ude
Civilul rozhodnuti. V.
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?~ závadu tomu, by žaloba ve smyslu zákona ze dne 23. července 1919
. CI;s.440 sb. z. a n. nebyla odmítnuta, ukáže-li se ve sporu, že poškozená
zasilka odevzdána byla žalobkyni před 28. říjnem 1918. Pro c e sní
s o u d .P r v é s t o I ic e rozsudkem ze dne 26. dubna J 923 žalobu zamítl, došed k úsudku, že škoda byla způsobena vyšší mocí (§ 84 žel.
dOpL ř.). K odvolání žalobkyně změnil odvolací soud tento rozsudek a
odsoudil žalovaný erár k zaplacení sníženého peníze 147.117 Kč 15 h
s přísl., neuznav důkaz vyšší moci ve smyslu §u 84 žel. dopr. ř. za provedenÝ. V_d?volání, uplatňujícím důvody čís. 3 a 4 §u 503 c. ř. s. vytýkala flllancm prokuratura, tvrdíc, že jí usnesení rekursního soudu ze dne
~2 .. červ;nce 19.21 .dosud doručeno nebylo, po stránce formální mimo
J1ne take nespravne právní posouzení věci v tom směru, že odvolací
soud vzhledem k §u 2 odst. 3 zák. ze dne 23. července 1919 čís. 440
sb. z. a n. žalobu neodmítl.
.
N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalované potud že zrušil
rozsudky obou nižší.ch soudů a vyslovil po rozumu §u 2 zák. ze dne
23: červ~nc~ .1919 ČIS. 440 sb. z. a n., že v soudním řízení v první stohCI nema bY~1 po_krač~váno a~ do. uplynutí čekací lhůty, v §u 1 cít. zákona uvedene, lec.by zalovana strana sama navrhla by se v přerušeném
řízení pokračovalo.
'
Důvody:

Jest n} prvém místě ~ešiti otázku, zda jsou tu podmínky zákona ze
Joe ,23. cerv~nce_ 1919 ČIS. 440 sb. z. a n. pro poshovění žalobuí pohleda~ky a 'p~e:usem sporu a zda snad podmínky ty zjištěny byly již
v dobe podam zaloby, kterou první soud původně a limine odmítl. Onu
o.tázku ,iest. zodpověděti kladně, druhou záporně. Předeslati dlužno, že
clt~vany zakon o?s.,:huje předpísy rázu donucovacího, kterých nutno
dbaÍ1 z povmnosh urednL v.kterémkoliv období řízení, jakmile před
P?klady. zákona byly. zjištěny, a bez ohledu na to, zda to bylo vytýkane;, člh nIC. V ~u 1 CIt. zák. nařízeno bylo příročí pro pohledávky,
ktere proh c. k. eraru, c. a k. eráru, nebo královskému uherskému eráru
vzn~kly ze smluv nebo ze skutečností, nastalých před 28. říjnem 1918
~ mchž .byly. v době jejich vzniku zavázanými podměty Rakousko (coŽ
Jest proJednavaný případ), mocnářství rakousko-uherské nebo království uherské. Dlužno tedy zkoumati, kdyžalobní pohledávka vznikla
a kdo byl v době jejího vzniku zavázaným podmětem. S .těmito otázkami
nesluší směšovati otázku pasivní legitimace »železničního eráru« žalov~r:ého podle §u 100 (2) a (3) žel. dopr. ř., neboť otázka v~niku
určlt.e pohledá,:ky proti určitému zavázanému podmětu jest podstatně
rozdrlnou od otaz~y: zda ž.aloba s.měřovala správně proti té straně, proti
které t~la skutecne podana. Namltka nedostatku pasivní legitimace,
vzneStna z t~ho důvod~, ~e prý státním převratem omezena byla platno~t ~u 100 zel. dopr. r. Jen na oblast republiky československé, a že
pry prevratem pozbyla platnosti mezinárodní úmluva Bernská o železničn! dopra~ě, jest námitkou věcnou, kterou řešiti jest až v rozhoanutí
o veCI same. Tu jde pro zatím jen o otázku, zda žalob ní pohledávka
~z~lkla ze. skutečností, nastavších před 28. říjnem 1918, a zda v době
JeJlho vZ11lku bylo zavázaným podmětem Rakousko. K těmto otázkám

jest přisvědčiti. Nárok na náhradu škody, která vzešla ztrátou, úbytkem nebo poškozením zboží za dopravy po železnici, nevznikne proti
železnici již tehdy, kdy zboží bylo železnici k dopravě odevzdáno a od
ní převzato, právě tak jako nevznikne teprve tehdy, když zmenšené
nebo poškozené zboží bylo odevzdáno; v pravdě nárok takový vznikne
tehdy, když zboží dopravované na základě dopravní smlouvy po železnici bylo ztraceno, zmenŠeno nebo poškozeno, když tedy nastala
poškozující událost. Tím okamžikem nastupuje na místo nároku na
splnění dopravni smlouvy, t. j. na místo nároku na řádné dopravení zboží
do místa určení, peněžní nárok na náhradu škody pro nesplnění nebo
neúplné splnění. To pravi jasně § 88 pr'éní věta žel. dopr. ř. slovy:
»Musi-li dráha na základě dopravní smlouvy za ztrátu nebo úbytek dáti
náhradu .... «. Krátce řečeno: náhradní nárok předpokládá, že jest fu
jednak smlouva dopravní, jednak poškozující událost, a teprve střet
nutím se těchto dvou skutečností stává se nárok na náhradu škody
existentním; nikoliv dříve a nikoliv později. Pokud tedy nižší soudy od
názoru tohoto se uchylují, není stanovisko jejich správným. Ustanovuje-li § 88 žel. dopr. ř. dále, že má býti nahražena obecná obchodní hodnota neb obecná cena v místě a době, kde a kdy bylo zboží k dopravě
převzato, nechce tím říci, že již tehdy případný nárok na náhradu škody
vzniká, nýbrž stanoví jen všeobecné pravidlo pro výpočet náhrady
škody, protože často ani není možno zjistiti, kde a kdy nastala škoda,
neb aspoň bylo by takové zjišťování spojeno se značnými obtížemi a
nepoměrným nákladem. Ustanovení §u 88 žel. dopr. ř. má tedy vS'znam
jen pro určení výše škody, nikoliv však pro otázku, kdy nárok na odškodnění vzniká. Rovněž § 98 (3) žel. dopr. ř., na který se rekurs ní
soud odvolal, stanoví jen přesně den, od kterého počíná běžeti lhůta
promlčecí, ale zase nechce stanoviti dobu vzniku nároku. Ani § 76 žel.
dopr. ř., na který se odvolává žalobkyně, nemá pro tuto otázku významu, protože obsahuje jen předpisy o tom, od které doby jest pří
jemce zboží vůči železnici legitimován, aby uplatňoval práva z dopravní
smlouvy. Neprávem tedy odmítl prvý 'soud žalobu a limine, nemaje zjištěno, zda nejen smlouva, nýbrž i poškozující událost nastaly před
28. říjnem 1918, a proto právem uložil mu rekursní soud podle tehdejšího stavu věci, by o žalobě zákonné řízení zavedl a tak dlouho jednal,
ai by se snad za sporu objevilo, že tu jsou podmínky citovaného zákona. Ovšem' nesprávně kladl rekursní soud hlavní váhu na dobu odevzdání poškozené zásilky, místo na dobu, kdy poškozuFcí událost nastala. Teprve za dalšího řízení zjistil procesní soud na základě před
ložených listin a výslechu svědků, a zjištění toto převzal také odvolací
soud, že vyloupení zásilky vyšlo na jevo již po dojití dotyčného vagonu do stanice Břeclava dne 27. října 1918, že části vyloupené zásilky
nalezeny byly roztroušené podél trati v Cahnově (Hohenau) a že jest
z toho patrno, že zásilka vyloupena byla mezi 26. a 27. říjnem 1918
v Cahnově, tedy před státním převr<item v Rakousku. Jakmile procesní
soud k tomuto zjištění došel, neměl ve smyslu §u 2 (1) zákona ze dne
23. července 1919 čís. 440 sb. z. a n. v dalším řízení již pokračovati,
neboť pak byly tu všechny podmínky §u 1 cil. zák., totiž že náhradní
pohledávka vznikla ještě před 28. říjnem r918a že v době jejího vzniku
lZ2*
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zavázaným podmětem bylo ještě Rakousko, takže následkem toho jest
žalobní pohledávka až do ukončení likvidace bývaléhorakousko-uherského mocnářství a nejdéle do dne, který vláda nařízením vyhlásí, 1'>0shověna. Další pokračování ve spóru a jeho rozhodÍmťí ve věci samé
jak v první, tak i v druhé stolici příčilo se zákazu §u 2 cit. zák., a b)rlo
je tú díž zrušiti a rozhodnouti, jak se stalo. Ostatní námitky, týkající
se věci samé, zejména - jak již podotčeno - námitku nedostatku pasivní legitimace žalovaného eráru, nelze toho 'času řešiti.

pisu §u 1489 obč. zák. zaniká uplynutím tří roků po nabyté
o škodě. Že tato doba uplynula, je nesporno.

vědomosti

Cís.3246.
K založení příslušnosti rozhodčíh(j soudu bur~ovní\lo u protokolovaných obchodníků, členů ne\>~ navštěv~yatelů bursy stačí přijetí závěrného listu, opatřeného předepsl)nou doložkou, a není potřebí před
chozí ústnl nebo písemné <loho<lY

Cís.3245.
Nárok na náhradu
vence 1872, čís. 112
óbč. zák.
(Rozh. ze

škody dle syndikátního zákona ze dne 12. čer
ř. zák. podléhá tříletému promlčení §u 1489
.
'
dne 29. listopadu 1923, Bc I 2/23.)

Žalobu o náhradu škody proti československému státu jakožto nástupci Rakousko-uherského slátu odůvodňoval žalobce tím, že byl dne
23, května 1893 předčasně propuštěn 7: moci otcovské. Pr o c es n í
$ O udp r v é st o I i c e (vrchní zemský soud) žalobu zamítL D ů
vod y: žaloba, o niž jde, je žalobou o náhradu škody. žaloba orráhradu škody promlčuje se dle §u 1489 obč. zák. ve třech letech od doby,
kdy žalobce o škodě a škůdci se dozvěděl, bez ohledu, zda škoda
vznikla porušením smluvní povirúiostiči béz ohledu na nějakou smlouvu. Jen tenkráte, když škoda a škůdce jsou neznámi nebo škoda vznikla
ze zločinu, p'romlčuje se právo žalobní teprve po 30 letech. V tomto
případě je však nesporno, že hlobce byl dne 23. května 1893 z moCi
otcovské propuštěn a že ještě t é ho ž r o k ti usedlost svou za 8.000
zl. prodal. A poněvadž právě z tohoto jednání Škodu odvozuje mUSelo
mu.Již tenkráte býti známo, kdo mu škodu způsobil a jaká škoda mu
vznrkla. Ježto nejedná se zde o škodu ze zločinu, promlčuje se v tomtp
případě žalobní právo již po tře,h letech. Tato lhůta tříletá dávno Tiž
uplynula a proto jeví se žaloba promlčenóu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl odvolání.
Důvody:

Mylným je náhled odvolatelův, že jde o nárok sui generis spocrvajíci na 2;vláštním zákoně, ježto zvláštnost zákona ze dne 12. Července
1872 čís. 112 ř. zák. záleží jedině v poskytnutí práva poškozené straně
domáhati s,:.náh:ady škody, způsobené jí soudcovským úředníkem u vý~
~?n~ Jeho urednr pusobnostr soukromou žalobou před řádným soudem,
crmz stanovena byla výjimka z všeobecného pravidla dvorského dekre~u.ze dne 14. března 1806 čís., 758 sb. z. s. Tím však nebylo ničeho
zmeneno na podstatě nár?ku, jenž zůstává vždy, náhradním nárokem
pro způsobenOu škodu i podle §u 1489 obč. zák. Podle žaloby byl žalobce poškozen na svém jmění okresním soudem b domáhá se výslovirě
náhrady této škody. Jde tudíž o žalobu, jež p~dle všeobecného před~

(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, R I 943/23.)
Zmateční stížnost proti nálezu rozhodčího soudu Pražské bursy pro
zboží" cenné papíry vytýkala mimo jiné, že rozhodčí soud neprávem
zamítl námitku nepříslušnosti. S o ucl p r v é s t o I i c e zmateční stižnost zamítl, rek u r sní s o II d zrušil 'napadené usnesení a vrátil věc
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ve věci dále jednal a znovu rozhodl. D, ů vod y: Pro správné posouzenítěto věci po stránce právní
jest důležito, zda mezi stranami, byla uzavřena úmluva o podrobení se
rozhodčímu soudu Pražské bursy pro zboží a cenné papíry. Že k takové
úmluvě došlo, shledává prvý soud v tom, že žalovaná téměř po 4 týdny
ponechala si závěrečný list, zaslaný jí stranou žalující a obsahující doložku o podrobení se rozhodčímu soudu Pražské bursy pro zbOží a
cenné papíry, nečinícproti němu námitek. Při tom ponechal soud prvé
stolice nepovšimnutým tvrzení stěžovatelky, že se nestala nijaká ústní
dohoda o příslušnosti rozhodčího soudu Pražské bursy pro zboží a
cenné papíry, ač tuto důležitou okolnost na přetřes vzíti měl jíž proto,
že vzhledem k zrušení §u 887 obč. zák. lil. dílčí novelou k občanskému
zákoníku dlužno přihlížeti i k ústním úmluvám do listiny nepojatým,
neboť rozhodným jest pouze to, co strany skutečně umluvily a nikoli
co listina vykazuje. Při předpokladu nedostatku úmluvy o příslušnosti
rozhodčího soudu neměla by významu doložka v závěrečném listě vytištěná o podrobení se soudu rozhodčímu, byť i byla žalovaná strana závěrný list sobě po delší dobu ponechala. Následkem toho, že okolnost
právě uvedená a pro spor důležítá dosud na přetřes vzata a náležitě
vysvětlena nebyla, postrádá soud rekurs ní náležitébo podkladu pro
důkladné vysvětlení a řádné posouzení této pře, v čemž spočívá ovšem
podstatná vada provedeného řízení. Jest proto nutno, by prvý soud
v dalším řízení se stranami onu důležitou okolnost na přetřes vzal,
l<: tomu působil, aby v tomto směru stranami byla dána veškerá vysvět
Lení, jichž jest třeba ku správnému posouzení vzájemných práv a závazků stran, aby důkazy, které stranami nabídnuty budou, pokud jich
třeba bude, provedla pak teprve na základě takto nově získan~ho r,cateriálu nové usnesení učinil.
'
věc

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a vrátil mu
k novému rozhodnutí.
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D ů vod y:
Právní zásady, že, nebylo-li mezi stranami umluveno, že se podrobují rozhodnutí rozhbdčího souelu bursovního, doložka tohoto obsahu
n~ z~věrném listu vytištěná nebo napsaná, nemá významu, i když zá~
verne hsty byly stranamI· podepsány a vyměněny, Nejvyšší soud v této
všeobecnosti nevyslovil nikdy a zejména ne v rozhodnuti ze dne 12. září
1922, č. jo R.I 1089/22, jež beze skutkového děje bylo uveřejněno v pří
loze k vestmku mm. spravedlnosti pod čís. 213 (sr. uveřejnění pod
čís .. 1830 t~:? sbírky). V případě, ve kterém bylo vydáno ono rozhodnutI Nejvysslho soudu, nešlo o strany, jež byly protokolovanými obchodmky nebo členy (navštěvovateli) bursy; naopak v onom sporu bylo
dle SpISU okresního soudu zjištěno, že žalobce není zapsán v obchodním
rejstříku. V této rozepři šlo pouze o to, zda byla uzavřena písemní
smlouva o rozhodčím, které vyžaduje prvá věta čís. 3 čl. XIV. uvoz. zák.
k c. ř. ~.,čili nic. Vy~lovil-li tedy v onom rozhodnutí Nejvyšší soud, že,
neuzavrely-1I strany umluvy o podrobení se rozhodčímu soudu nemůže
mít.i ~ýzna?,u doložka.v závěrečném listě vytištěná nebo nap;aná, byť
I zaverné hsty byly vzajemně stranami podepsány a vyměněny, némůže
vzhledem k obsahu :,vedených spisů a důvodů rekursního soudu býti
P?chybnostr o tom, ze se nevztahuje tento výrok Nejvyššího soudu na
p:lpad, kdJ: strany JSou protokolovanými obchodníky nebo členy (na~stevovateh) bursy. V případě, o který nyní jde, rekursní soud patrně
jen vzhledem••~ neúpl~é~1U způsobu, jak rozhodnutí Nejvyššího soudu
ze ~ne 12. za:1 1~22,. c .. j. R I 1089/22, bylo uveřejněno, mylně měl za
to, ze uve~ena pra~nr. zasada platí všeobecně a zvláště i pro tento pří
pad. ":leprav~m vytyka proto rekurs ní soud prvému soudci, že ponechaJ
neI:0vslmnutym t~.rzení žalované firmy, že se nestala ústní dohoda o pří
slu.sno~tr rozhodclho soudu pražské bursy pro zboží a cenné papíry,
a z.e teto okol no str nevzal na přetřes a nepůsobil k tomu, by v tomto
smeru s.!ranaml byla dána veškerá vysvětlení, neboť dle čl. XIV. čis. 3
uvoz. z~k. k c. ř. s. postačí k založení příslušnosti rozhodčího soudu
bursovnrho u protokolovaných obchodníků, členů neb navštěvovatelů
bur~y, 'přij~tí .záv~rného l!stu, opatřeného předepsanou doložkou, a není
potrebl aU! ustm am plsemné smlouvy. (Viz rozhodnutí Nejvyššího
sO?du ze dne 5. června 1923, č. j. R I 510/23, uveřejněné pod čís. 2688
sbrrky.). Podstatné vady řízení, provedeného v prvé stolici, již vytýká
rek?:~11I SOU?: .zde tedy není, pročež bylo usnesení rekursního soudu
ZruSIl! a ulozltr mu, by o rekursu žalované firmy znova rozhodl bez
ohledu na uplatňovaný zrušovací důvod.
čís.
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• ~řipustno jest P!Ozatlmní opatřeni k návrhu jednoho veřejného spolecníka,. ~!' mu udele,na byla plná moc k zastupování společnosti ve
sporu~ Jej"; vede. P!O!I společnosti třetí osoba za účelem vstoupení do
spole~nostt, odplf~-h druhý, ke kolektivnÚTIu zastupování oprávněný
spolecník podepsab plnou moc ku vedeni sporu.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, R I 975/23.)

Společníky veřejné obchodni společnosti byli dosaváde K. a H. zastupování bylo kolektivní. švakr H-ův Arnošt F. domáhal se přijeÍí do
společnosti a, ježto K. tomu bránil, nastoupil na sp"lečnost žalobou. H.
odepřel zříditi právního zástupce, načež K., tvrdě, že má nárok na to,
aby H. svolil k vedení sporu veřejné společnosti proti F-ovi a aby k tomu cíli podepsal jménem společnosti procesní plnou moc, žádal za povolení prozatímního opatření toho způsobu, by mu bylo dáno zmocnění,
společnost v tomto sporu zastupovati a jménem firmy procesní plnou
moc vyhotoviti. S o udp r v é s tol í c e návrhu vyhověl, rek u r sní
s o u.d prozatímního opatření nepovolil.
.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Drl'.'ociy:

Zákon chce, jak z jeho ustanovení a zvláště z motivů jasně vyplývá,
každému dllvodnému požadavku na zajištění ohroženého nároku, ať jest
jakýkoliv, vyjíti co možná vstříc a čeliti tak každé šikáně snažící se
o jeho zmar. A případ, o nějž tu jde, po takovéto ochraně přímo volá.
Pokud jde o náležitost osvědčení nároku a ohrožení, t. j. osvědčení skutečností, je zakládajících (§§ 389,390 ex. ř.) podává se tato náležitost
z bezesporného stavu věci v obou směrech sama sebou. Odpůrce žadatele o návrhu jeho slyšen, nenamítl ničeho jiného, než že on nedal
svolení k odmítnutí žádosti F-ovy. by byl do jich společnosti přijat za
společníka; dlužno tedy dle §u 78 (402) ex. ř. a §u 267 c. ř. s. za to
míti, že ostatní skutkový obsah návrhu za správný uznává, čímž další
osvědčování ve smyslu §u 389 (78 ex. ř.) a §u 274 c. ř. s. odpadá, což
platí zejména o obsahu společenské smlouvy a krocích F-a na vymožení přijetí za' člena (žádost k firmě a na to soudní žaloba) a odporu
. odpůrce H-a vůči žádosti navrhovatele, tomu se opříti. Je-li však takto
osvědčen skutkový stav, jsou osvědčeny i nárok z něho dle zákona vyplývající a jeho ohrožení. Pokud jde o nárok, jest navrhovatel zajisté
oprávněn brá"iti se vstupu F-ovu do společnosti a tudíž jeho žalobě,
vstup ten vymáhající. Veřejná společnost stává se, jak z čl. 85,. ve spojení s čl. 17 a 24 obch. zák. bezpečně jde, přístupem nového člena, třeba
ne dle jména (fírmy), přece po stránce věcné a osobní společností novou, rozdilnou od dosavadní, což má nejen za následek nutnost změniti
v podstatných kusech společenskou smlouvu, nýbrž. což jest ještě závažnější, přícházejí v otázku důležité hmotné zájmy společníků, jako
je další hospodářský zdar podniku a výše podílu na výtěžku. Přijetí nového člena je věcí důvěry obou posavadních společníků a proto podle
čl. 98 obch. zák. nemůže jeden společník bez svolení druhého nikoho
třetího do společnosti přijmouti. Snaží-li se tedy v tomto případě švakr
společníka H-a vstoupiti do společnosti proti vůli druhého společníka
K-a, a H. tomu nebrání, nýbrž naopak, jsa s tím srozuměn, znemožňuje
K-ovi obrallu tím způsobem, že když ve smlouvě povoláni jsou k zastupování společnosti jen oba společníci kolektivně a jen oba kolektivně
mohou firmu znamenatí, F. žaluje však fírmu (společnost) a on, H., odpírá zříditi pro firmu zástupce k vedení tohoto sporu na odražení nároků F-ových, je zřejmo, že K. má nárok vůči H-ovi, aby mu obranu a
tudíž vstup do sporu umožnil, sice by jinak pro K-a předpis čl. 98 obch.
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zák., ž,e bez, jeho svolení třetí osoba do společnosti, přijata býtí nemůže,
byl úplně bez,cenným, ježto by toho H. takto i bez jeho svolení dosící
mohl. PřekážÍ-ii se tedy K-oví v obraně, je to právě případ úkoru, o jakém motívy shora vzpomenuté mluví, řko,uce, že mu zákon čeliti chce.
V koncí, konců jde nárok K-a protí H-ovi na to, by svého švakra F-a nepřijímal za člena společnosti proti jeho, K-ově, vůli, nýbrž aby ho odmítl a také, aby mu ani svou nečinností neumožňoval dosažení členství
toho, - zkrátka na zachování společností jak jest (čl. 98 obch. zák.),
což H. svým chováním ohrožuje. K zachování společnosti tak, jak jest,
jest třeba celé řady jednání - provedení sporu -- a žádá-Ii navrhovatel, by z tohoto řetězu úkonů povolen mu byl jako prozatímní opatření úkon prvý, podepsání plné moci za firmu s platností kolektivního podpisu obou společníků, nelze nalnítati, že prozatímním opatře
ním má býti již docíleno uskutečnění nároku, což, jak se dí, se příčí
účelu prozatímního opatření. Vždyť tím zachování posavadního stavu,
v němž uskutečnění nároku sp.oČívá, nebude ještě docíleno, nýbrž pouze
umožněno a zajíštěno, COž je naopak právě účelem prozatímního opatření. Ovšem navrhovatel upravil svůj nárok proti odpůrci jako nárok
na svolení k vedení rozepře proti. F-ovi, ale nerozhoduje zevní úprava,
Jakou žadatel svému nároku v žádosti dává, nýbrž věc sama, to, čeho
se dle obsahu své žádosti domáhá, čeho podniknutými kroky docíliti
chce, a tu je v tomto případě, ze stavu věci, jehož se dovolává, a zřetel
ného jeho úmyslu, zcela patrno, že se. mu jedná o zachování společ
nosti, jak jest. Prvý soudce byl by s žadatelem mohl předsevzíti pří
slušnou úpravu návrhu, ale i bez ní, protože právě by to byla jen zevní
úprava a nikoli podstatná Zn1ěna návrhu, dlužno přihlížeti k věci a ne
k výrazu, neboť bývá v takovýchto exotických případech velice těžko,
věc správným výrazem vystihnouti, avšak zajisté ty doby formalismu
jsou již dávno ty tam, aby strana újmu trpěla jen proto, že se nedostatečně vyjádřila, ,čkoliv myšlénka její i při nesprávném vyjádření jest
zcela na jevě. - Jest však otázka, jaký význam má pro náležitost osvěd
čení nároku ustanovení čl. I. smlouvy společenské, že oba společníci
prohlašují se za srozuměny s tím, aby F. kdykoliv za člena společnosti
přistoupiti mohl, otázka totiž, zda K. nedal již tím své svolení podle čl.
98 obch. zák., takže by již neměl nároku na zachování společnosti v dosavadním nezměněném stavu a tedy ani na svolení H-ovo k vedení sporu
proti F-ovi, vstupu do spolku se domáhajícímu. Ovšem tu přichází v úvahu jen poměr K-a k H-ovi, mezi nimiž se o zatímní opatření jedná,
nikoli poměr,K-a k F-ovi, jenž se rozhodne v onom druhém sporu. Je
pak zjevno, že onen čl. I. smlouvy chová v sobě úmluvu ve prospěch
osoby třetí (§ 881 obč. zák.), a to pouhou předběžnou úmluvu dle
§u 936 obč. zák., a tu, vzhledem k předpisům tohoto §u 936 obč. zák.,
není nikterak patrno, že tím právo K-ovo na posavadní stav pominulo,
t. j. že ho prohlášení to absolutně váže, a že on s odporem svým vítězně obstáti nemůže. Rozhodovati zde otázku tu arci nepřísluší, nýbrž
jen poukázati na pochybnosti, neboť i ty stačí, by podané osvědčení
nároku K-ova nemohlo pokládáno býti za vyvrácené. A tu nehledě
k ostatním podmínkám, dlužno k otázce, zda byly podstatné kusy pří
ští smlouvy s F-em v čl. I. společenské smlouvy, tedy v předběžDé

úmluvě o ní, určeny, odkázati na žalobu F-a, jež
kusů společenské smlouvy žádá provedení změn,

v řadě podstatných
v článku tom nijak
nezmíněných, aniž zatím tvrzeno, neřkucli osvědčeno bylo, že zl11ěny ty,
když nehyly v úmluvu samu čl. 1. smlouvy pojaty, byly aspoň ústně již
při smlouvě ujednány. Může se tak tvrditi a dokázati arci ve sporu spravovacím, avšak- zde stačí. že se to v říz:ení o prozatín1l)Jm opatření nestalo a osvědčení nároku že tedy l\ijak zvráceno neni. Zbývá jen vypořádati se ještě s vývo.dy rekursního soudu. On míní, že tu vůbec nejde
o nárok, jaký § 381 ex. ř. na mysli l';á, nýbrž o pouhou různost mí~ěn~
mezi oběma společníky a dokonce pry se am neVI, zd" bude rozmnOze11l
společníků společnosti na škodu. Tu přehlíží prá~ě čl. 98 obch. zák.,
jenž vyhražuje společníku určité právo a tedy narok, bez ohled,u na
škodu, a zákon (§ 381 ex. ř.) chrání, jak motivy zdůrazňují, každý nárok. Dále prý tu jde o pouhý úkon vedení obchodu dle čl. 102 obch.
zák. a dle. toho prý, když jeden společník úkonu odporuje, musí úkon
ten býti opomenut, a tak prý když H. nechce, nemů~e K. spor, s F-e;n
nikdy provésti a má prý jen leda nárok n,a náhradu skody. Avsak v cl.
102 obch. zák. myslí se pod vedením 11eboli, jak se tam též praví, provozováním obchodu, patrně totéž, co v čl. 85 provozováním obchodní
živnosti k čemuž náleží jen smlouvy čl. 271-274 obch. zák., ale zde
jde o v~dení sporu" podepsání plné moci pro něj. Že tu nemůže společník zůstati bez ochrany, ukáže příklad; v dorozumění s jedním společníkem podá něI,:do třetí na společnost milionovou žalobu, která
jmění firmy i obou společníků doleko vyčerpává, avšak zak!é,dáse na
smyšlené skutečnosti, a tu onen společník se žalobcem ve srozumění
odepře brániti se žalobě a podepsati plnou moc: tu měl by druhý společník, na jehož záhubu vše vypočítáno, zůstati bez ochrany a odkázán
býti toliko na náhradu škody, na ktero;l nemůž: od z'pr?nevěři~ého ,sgolečníka dobýti ani haléře? - Co se tyče ohrozem, je jasno, ze bez! o
hrozící nenahraditelnou škodu ve smyslu §u 381 Č. 2 ex. ř., nebude-Ii
prozatímní opatření povoleno; hrozí totiž K-ovi ztráta sporu, zahájeného od F-a proti firmě, jíž on (K.l 1e veřejným společníkem, ztráta,
jež by se odčiniti nedala a jež může bý.ti po p!ípadé ~eocen!telná, ježt~
otázka, s kým má kdo býti v obchod11l spolecnosh, Jest ?t,:zka osobm
důvěry. Jak nárok tak ohrožení jsou tedy dostatečne osv,edseny. K rekursu odpůrcovu dlužno uvésti: Lhůta, pro kterou opatrem povoleno,
jev usnesení prvého soudce udána dl,; §u .39; vho?~ě příslušnou sku:
tečností. K jistotě dle §u 39~ (2) ex. r. nejev! ,se pn;!~y, n':,boť zapste
stačí tu závazek navrhovateluv dle §u 394 ex. r., zvlas! kdyz spor jeho
s F-em nemůže býti složitý, an jde asi jen o právní otázku, a nemůže
tedy dlouho trvati. - Zp6sob zajišťovacího prostředku, nejde-li o ně
jaký případ v §u 382 Č. 1-8 ex. ř. vypočtent, kterýž výpočet je pou}e
příkladný, jest ponechán soudci (tedy vlastn~ na,:'rh,ovatelt), abY"nase!
prostředek co nejpříhodnějšÍ, jak mohvy z?uraznuj1. " tomto pnpade
mohl by prostředek záležeti v příkazu H-ov!, by plnou mOC sp?lupo?epsal, načež by se o podpis ten vedla exekuce ,dle §u 384 ex. ;.; avs~~
kratší jest zvolený prostředek, aby K. Z1110cnen byl podepsatJ za neJ,
1. j. aby podpis K-ův.stačil za oba, a tudíž pro vystavení plné moci za
firmu.
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Dřívější majitel !inny může
firmě mi dobu určitou

jména ve
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dáti svolení k dalšímu užívání svého
nebo neurčitou.

(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, R 1 1010/23.)
Vystoupiv ze společnosti Ch. a K. svolil josef K., by jediný zbyvší
majitel závodu josef Ch. používal dosavadního znění firmy po dobu
!,"jméně do konce roku 1924. Opovědi změn v rejstříku vyhověl rejst ř í k o v Ý s o u d takto: Vymazuje se veřejný společník Josef K. následkem vystoupení. Nyní jediným majitelem jest Josef Ch., jenž závod
pod dosavadní firmou dále povede a firmu vlastnoručním vypsáním
plného jejího znění znamenati bude. Rek u r sn í s o u d nevyhověl rekursu finanční prokuratury. D ů vod y: Dle čl. 24 odstavec druhý obch.
zák. jest při vystoupení jednoho ze společníků obchodní společnosti potřebí jeho svolení ku dalšímu vedení dosavadní firmy jen tehdy, když
jest v ní obsaženo též jeho jméno. Tím jest' ponecháno takovému společníku na vůli dáti svolení to buď na dobu neurčitou neb určitou, neboť zákon v tom směru ničeho neustanovuje a naopak ze znění citovaného článku jest patrno, že má býti rozhodna jedině vůle společníka
toho. Dle toho jest v tomto případě přípustno svolení vystupujícího společníka josefa K-a ku používání dosavadního znění firmy s jeho Jmé~
nem po dobu nejméně do konce r. 1924.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
čl. 24, odstavec druhý obch. zák. výslovně připouští, by se svolením vystoupivšího společníka, jehož jméno je obsaženo ve firmě, ien,
kdo závod dále povede, užívati směl dosavadní firmy. Těmto podmínkám
bylo úplně vyhověno, neboť vystoupivší společník josef K. v podání ze
dne 1. září 1923 svolil, aby jediný majitel firmy Ch.a K., nyní Josef Ch.,
firmy této nejméně do konce roku 1924 užíval. Dodatku posléz uvedenému dlužno rozuměti tak, že dočasný jediný majitel firmy Ch. a K.,
toho času josef Ch. má býti oprávněn nejméně do konce roku 1924 dosavadnífirmu vésti, nikoli že by byl povinen, aby do té doby skutečně
závod vedl, jak rekurentka mylně usuzuje. Neukládá se tudíž josefu
Ch-ovi žádná podmínka, jež by se příčila znění zákona. Že jest nerozhodno, zda svolil vystupující společník ku používání dosavadní firmy
na dobu určitou či neurčitou, dovodil již soud rekursní a stačí poukázati v tom směru ku správným důvodům napadeného usnesení. Nemůže
tudíž býti řeči o patrné nezákonnosti a není dovolací rekurs v §u 16 nespor. říz. odůvodněn.
Čís. 3249.
Přípustným jest řízení sporné, byla-li v řízení o svolení k výpovědi
strana poukázána na pořad práva za účelem zjištění, zda jest zde
(pod) nájemní poměr čili nic.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, R I 1017/23.)

V řízení o svolení k výpovědi byla žalobkyně poukázána na pořad
práva ohledně otázky, zda žalovaným přísluší proti ní právo podnájemní (nájemní) čili nic. Proti této určovací žalobě namítli žalovaní nepřípustnost pořadu práva. S o udp r v é s t o I i c e námitce vyhověl a
žalobu ldmitl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Výtka nesprávného posom.oní věci po stránce
právní jest odůvodněna. Právem vytýká stížnost, že v tomto případě jde
pouze.o řešení otázky, zda žalovaní jsou podnájemníky (nájemníky)
strany žalující, tedy o žalobu určovací, kteroužto otázku lze však řešiti
jedině řízením sporným (§ 228 c. ř. s.). První soudce přehlíží, že nesporné řízení dle §u 4 zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n.
vztahuje se jedině a výlučně na výpověď z najatých nebo pachtovaných
předmětů, nelze však řízení to, ježto jde O výjimečná ustanovení, rozšiřovati i na řešení sporných otázek jiných; Tomu svědčí i nadpis
§u I zákona (»0 výpovědi«). §u 25 zákona soudce s úspěchem dovolávati se nemůže, poněvadž tento § mluví jen o tom, kdy lze sporné ří
zení přerušíti. Ostatně právoplatným usnesením okresního soudu v ří
zení o svolení k výpovědi žalující strana byla poukázál>a, by spor určovací žalobou zahájila.
.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Rekursním vývodům nepodařilo se vyvrátiti správné, věci j ;.:ákonu
vyhovující odůvodnění napadeného usnesení. Nesejde na tom, co bylo
namítáno ve výpovědním řízení, podle zákona ze dne 26. dubna 1923
čís. 85 sb. z. a n., nýbrž na tom sejde, oč je žalováno v této rozepři. Nesejde také na tom, co mohlo býti řešeno v řízení výpovědním, ale na
tom sejde, že byla žalobkyně v onom řízení p r a v o p I a t n Ý m usnesením soudu prvé stolice poukázána, aby zahájila spor určovací žalobou. Tato rozepře není pokračováním výpovědního řízení, nýbrž samostatným řízením; přípustnost právního pořadu musí býti posuz.ována
podle obsahu žaloby, jejího právního důvodu a žalobní žádosh. Rekursní soud správně poznamenal, že tato žaloba jest žalobou určovací
dle §u 228 c. ř. S., a ta ovšem v nesporném řízení nemůže býti vyřizo
vána. Předmětem této rozepře není ostatně výpověď, nýbrž určení, zdali
jsou žalovaní nájemníky (podnájemníky) žalobkyně; je tedy rekursní
tvrzení, že v této rozepři běží o výpověď z bytu, a že proto sporný
soudce není k rozhodování té t o otázky příslušným, právně mylné.
čís.
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Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 86
sb. z. a n.). .
.
Bývalý vlastník domu, jenž, prodav dům, zavázal se do určité doby
z něho se vystěhovati, nemá nároku, by po uplynutí oné doby byl mu
povolen odklad exekuce vyklizením.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923,1< I 1023/23.)

1948

Odvolávajíc se na zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a n.
domáhala se bývalá vlastnice domu odkladu exekuce vyklizením bytu
v domě, jí náleževším, a to jako bývalá jeho vlastni ce, nikoliv, jako nájemnice. S o udp r v é· s t o I i c e zamítl usnesením ze dne 12. září
19'23 návrh na odklad. D ů vod y: Dle §u I tohoto zákona jsou subjekty této ochrany nájemníci, podnájemníci, domovníci, zaměstnanci
s bezplatným bytem a pod. \,ento výpočet zákona jest pouze demonstrativní, jím se pojem »povinný« nevyčerpává. Z výpočtu a slov >,a
pod.« třeba však usuzovati, že jest tu postaven pod ochranu zákona jen
j is t Ý dr u h u ž i vat e I ů byt u. Zákon chtěl chrániti stranu ho·
spodářsky slabší v poměrech v zákoně příkladmo uvedených a pDdobných proti následkům okalTIžitého vyklizení. K těmto osobám hospodář
sky slabším nelze však počítati toh?, kdo dům prodal. Smysl zákona
může jen býti, že osoby, které byly k majiteli domu v poměru nájemním
aneb v pDměru tomuto podobném, které tedy měly p r á v n í t i t u I
k užívání místností, maji bý!i chráněny. Důkazem toho jest i přiřadění
tohoto zákona k zákonu .o ochraně nájemníků, jehož doplněk tvoří. Dle
výkladu slov »užívané místnosti«, jaký uvádí strana povinná, musilo by
býti chráněno každé užívání, což odporuje tendenci zákona. Zákon by
pak chránil i toho, kdD se zmocnil místností svémocně, i toho majitele
domu, od kteréhD koupil někdo dům proto, aby si opatřil byt, třeba při
tom dům i přeplatil. K těmto důsledkům nemůže jíti ochrana zákonná,
poměr chráněný musí míti vždy za podklad právní titul. Povinná strana
pak neměla právníhoďtit'1lu užívati domu od 1. července 1923. R.ek u r sní s o u d usnesením ze dne 24. září 1923 zrušil usnesení prveho
soudu a vrátil mu věc, by ji znovl1 rozhodl. D ů vod y: Nelze souhlasiti
s názorem prvého soudu, že na odklad exekuce vyklizením bytu dle cit.
zákona nemá nároku, bývalý vlastník prodaného domu, který při prodeji jeho se zavázal do určité lhůty se vystěhovati, a to z důvodu, že po
uplynutí lhůty bydlí v qomě bez právního důvodu. Vždyť i bývalý vlast··
ník bydlil v bytě na základě práva dohodou při prodeji domu jemu vy·
hraženého, podobně jako při nájmu bytu nájemník ho užívá na základě
práva nájemního a mají oba proto ve smyslu §u I cit. zák. nárok na odklad exekuce vyklizením bytu i po době, kdy podle dohody neb soudního rozhodnutí měli by jej vykliditi, jestli beze své viny závazku pro
nedostatek náhradního bytu nemohli dostáti. Že by zákon uvedený měl
platiti pouze pro nájemníky nebo osoby v poměru nájmu podobném,
nelze z ustanovení jeho vyvoditi, vždyť § I vypočitává osoby ochrany
jeho požívající slovy: »nájemník, podnájemník, domovník, zaměstnanec
s bezplatným bytem a pod.«, z čehož třeba právě usuzovati, že platí
pro všechny osoby, které bytu užívaly na základě nějakého práva, třeba
ne právě nájemního, tedy i pro bývalého vlastníka domu, který si byt
do určité doby pD prodeji vyhradil. S o udp r v é s t o I i cena to
usnesením ze dne 16. října 1923 zamítl návrh na odklad exekuce, r ek u r sní s o u d odklad exekuce povolil. N e j vy Š š í s o u d obnovil
usnesení prvého soudu.
D ů vod y:
Do zrušovacího usnesení rekursního soudu ze dne 24. září 1923 byl
vyloučen další rekurs z důvodu §u 527 odstavec druhý c. ř. s. a §u 78

ex.

ř.

Soud prvé stolice byl dle §u 499 c.

ř.

s. a §u 78 ex.

ř,

právním

názorem rekursního soudu vázán. Právnímu názoru rekursního soudu,

vyslovenému v jeho usnesení ze dne 24. září 1923, přisVědčiti nelze. Dle
§u I zákona ze dne 26. dubna 1923 čís. 86 sb. z. ano přísluší ochrana,
v tomto předpisu uvedená, jen tomu, kdo místnosti, ktefé mají býti .nuceně vyklizeny, obývá na základě něj a k é hop r á va. To nelze říci
o vlastníku domu , j'enž, prodav dům, zavázal se do určité lhůty i něho
.
se vystěhovati, neboť právo jeho, podle kterého v domě bydlel, zamklo
se zánikem jeho vlastnictví. To soud prv~ s~olice ~e svém u~ne~ení ~e
dne 12. září 1923, č. j. E 236/23-5, spravne postrehl a spravne oduvodnil; proto postačí poukaz na toto jeho, věci i duchu zákona vyhovující odůvodnění řečeného usnesení. Poněvadž povinné straně ochrana
zákona ze dne 26. dubna 1923 čís. 86 sb. Z. a n. nepřísluší, bylo o jejím
návrhu na odložení exekuce rozhodnouti zamítavě.
čís.

\
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Došla-li telegralická OdpDVěd' napůvodní nabídku zkolÚolené á itPozomil-Ii nabízeč přijate!enabídky ihned na správné zněni nabídky,opakoval timpůvodni nabídku.
' . ' .' '. .. "
' . .' ,
Byl-li wnluven kup iboží za německé marky, neji/eD rovnocenné
plněni, nabízeno-ii úmluveiIé mnoŽStví marek v nynější znehodiIocené
měně. Katastrofální pokles německé marky nestíhá úplně dlúžfiika, tře
bas byl v prodlení.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, Rv I 637/23.)

V červnu 1922 koupil žalující žitavský obchodník od žalované tuzemské firmy LOOO kg bavlněné příze, kilogram po 85 markách. Ježto
žaloval1ý příze nedodal, domáhal se žalobce plnění ,žalobou. , Ob a
niž š í s o u d y uznaly dle žaloby, od vola cí s o ud z (ě'chtb duvod ů: Odvolatel dovozuje, že k závazné smlouvě vůbec n,edošlo. Poukazuje k tomu, že na jeho telegrafickou nabídku ze dne 12. 'června 1922
písm. C: »1000 kg echter Qualítat drei auBerst Matk 85 !ranco verzollt Zittau, gegen Drahtbescheid« došla ho telegrafická odpověď žalobcova ze dne 12. června 1922 čís. 2: Akzeptiere 1000 kg Pincops, drei
75 Mark,« že musil proto tuto depeši pokládati za odmítnutí své nabídky a za novou nabídku se strany žalobcovy. Když pak telegrafoval
dne 13. června 1922 (písm. Fl »Telegramm unverstandlich, da mein
Olfert lra!lcoverzollt 85 lautet,« že tím jen konstatoval, že jeho nábídka
a odpověď žalobcova nesouhlasí, že tedy nabídka jeho nebyla přijata.
Došel-li telegram žalobcův zkomolený, že jde to na vrub žalobc"e; žalovany že byl oprávněn pokládati depeši čís. 2 za odmítnutí své nabídky, a tomu že dal též výraz telegramem písm. F. Je ovšem správné,
že zkomolení telegramu jde na vrub toho, kdo volí. tento poměrně méně
spolehlivý prostředek dorozumění, tedy na vrub odesílatelův. žalovaný
však nevyvodil z toho důsledků, nýbrž pokračoval v jednání se žalob~em. V telegramu písm. F. neimínil Se a nenaznačil ani SIOVe1)l,Že od
nabídky ustupuje nebo že ji pokládá za odmítnutóu, nýbrž oznámil jen,

1950

1951

že telegram je mu nes r oz u m i tel n ý, pončvadž nabídka jeho zněla
na 85 marek. žalobce měl plné pravo, vykládati si toto sděleni v ten
smysl, že žalovanému je obsah telegramu jen nesrozumitelný, nejasný,
že potřebuje vysvětlení a že žalovaný žádá za vysvě.tlení, totiž, aby se
žalobce z n o v u vyj á dři I ohledně požadované ceny 85 marek,
ohledně níž se telegramy písm. C a čís. 2 nekryly. Usoudil tedy první
soud správně, že telegramem písm. F. neodvolal žalovaný své nabídky,
nýbrž naopak, že dal jím na jevo, že na nabídce trvá. Byl tedy žalovaný
nabídkou tou ještě vázán a, když hlobce hned následujícího dne 13.
června 1922, žalované firmě jednak telefonicky jednak písemně (dopis
čís. 3) sdělil, že cenu 85 marek přijímá, byla tím smlouva platně uzavřena (čl. 319 obch. zák.). Jsou tedy vývody, že k závazné smlouvě
vůbec nedošlo, neopodstatněny. Stejně nedůvodna jest výtka, ze první
soud při svém rozhodnutí nepřihlížel k tomu, že od června 1922 do podání žaloby (28. srpna 1922) poklesla cena marky měrou, kterou nikdo
nemohl předvídati, a, že na žalovaném nemůže býti žádáno, by dodal
zboží za původní ceny, jelikož by tím žalovaný utrpěl nepoměrnou škodu,
kdežto žalobci by se dostalo nepřiměřeného, zcela bezdůvoJného obohacení. Že by plnění za smluvených podmínek bylo pro žalovaného
subjektivně neb objektivně nemožným nebo nedostižným, žalovaný ani
netvrdil. Újma však, jež vzejde mu tim, že hodnota marky zatím poklesla,. stihá žalovaného samého, jelikož újma ta je jen důsledkem jeho
vlastni ho zaviněného prodlení.
N e j vy Š š í s o u d změnil rozsudky obou nižších soudů v jen rOzum, že žalobu pro tentokráte zamítl.
Důvody:

.Jest při svědčiti výkladu, který dal odvolací soud telegramu žalovaného ze dne 13. června 1922 (příl. F), že totiž jím žalovaný oznámil
žalobci, že jeho telegram došel zkomolený, poněvadž nabídka jeho (žalovaného) zní »frco vyclené 85,« a že znění telegramu žalovaného při
pouští jen logický závěr, že jím poskytl žalobci možnost, aby se o jeho
nabídce ceny 85 Mk za dalších sdělených podminek znova vyjádřil.
Snaží-li se dovolání dovoditi, že ku zrušení nabídky žalovaného postačilo pouhé vytčení, že jeho nabídka a odpověď žalobcova se nekryjí,
jest naproti tomu uvésti, že dle čl. 278 obch. zák. jest při posuzování obchodů přihlížeti ku skutečné vůli a úmyslu smluvních stran a ovšem i
k zásadám poctivého obchodního styku. Seznal-li tedy žalovaný ze žalobcova telegramu ze dne 12. června 1922, že jest zkomolen a že neobsahuje jeho pravé vůle a oznámil-li mu opětně telegramem ze dne
1:<. června 1922, že jeho správná nabídka zní 85 Mk !rco vycleně, jest
v tomto projevu spatřovati opakování dřívější nabídky, jak již správně
vyřkl soud prvé stolice, a byl tedy touto novou nabídkou žalovaný vázán do doby, ve které 'při řádném a včasném odeslání odpovědi mohl
její dojití očekávati: žalobce vyhověl plně předpisu čl. 319 obch. zák.,
když ježto téhož dne, kdy telegram žalovaného obdržel (1. j. 13. června
1922), iednak telefonicky oznámil kanceláři žalovaného přijetí nabídky,
a jednaK dopisem z téhož dne příjem nabídky potvrdil, kterýž dopis -

jak zjistily nižší soudy - došel žalovaného ji;: dne 14. června 1922.
Právní závěr odvolacího soudu, že byla trhová smlouva platně uzavřena,
jest tudiž zcela správným, a nelze proto dovolání přisvědčiti, pokud se
snaží popřiti vznik této úmluvy. Dovolání jest však odůvodněno, pokud
uplatňuje, že žaloba měla býti pro tentokráte zamítnuta. Dovolatel podřaďuje své dotyčné vývody arci nesprávně pod hledisko dovolacího dů
vodu vadnosti odvolacího řízení (§ 503 čis. 2 c. ř. s.); ve skutečnosti obsahují však tyto vývody výtku nesprávného právního posouzeni věci
odvolacím soudem (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Domáhaje se žalobou dodání
.1 000 kg bavlněné přize !ranco vyclené Žitava, naléhá žalobce na splnění
smlouvy se žalovaným, aniž však byl sám buď před podáním žaloby,
nebo v žalobě nebo konečně v dalším řízení projevil ochotu, že splní
smlouvu, jak ustanovuje § 1052 obč. zák. Své původní tvrzení v žalobě,
že poukázal dne 12. června 1922 250.350 marek na konto-žalovaného
u Dresdner Bank v Žitavě, žalobce při ústním jednáni dne 19. prosince
1922 odvolal. žádá-li žalobce, aby mu žalovaný dodal sporné zboži,
musí žalovanému nabidnouti zároveň přiměřenou proti hodnotu, která by
odpovídala podstatě trhové smlouvy a podstatě obchodování vůbec.
Částku 85.000 marek, na které se strany při dojednání smlouvy v červnu
1922 shodly, nelze arci nyní pokládati za takový přiměřený ekvivalent,
neboť poměry utvářily se již v čase podání žaloby a zejinéna pak za
sporu tak, že by se odsouzení žalovaného k dodání 1000 kg bavlněné
příze při čemž by musel ještě zaplatiti dopravné z Hostinného do
Žitavy a clo - proti zaplacení 85.000 marek, přičilo všemu právnímu
cítění a podstatě trhové smlouvy jako smlouvy úplatné, kterou prodávající přenechává kupujícíma věc za určitou sumu pen ě z.žalovaný
nedostal by však za své dobré a cenné zboží nejen žádné úplaty - za
nynějšího znehodnocení německé marky nelze 85.000 marek nazvati vů
bec úplatou - nýbrž musel by, jdk již uvedeno, zaplatiti ještě dopravné
za zboží a clo: pro žalobce však bylo by zboží takto dodané vlastně darem,a byl by jeho dodáním bez právního důvodu a bez vlastního při
činěni óbohacen na úkor žalovaného. Tomu nevadí ani ta okolnost, že
žalovaný nynější situáci zavinil snad částečně sám tím, že se octl s dodánfru zboží v prodlení, neboť příčilo by se zajisté základním zásadám
pocÍ11iého obchodování, aby důsledky katastrofálního a nikým nepřed
vídaného poklesu německé marky přesunuty byly i v tom případě úplně
na něho, a aby žalobce měl z jeho prodlení ta.k značný a ničím nezaC
sloužený získ Stanovisko, zaujaté v tomto. směru nižšimi soudy, vedlo
by nutně k tornu, že by žalovaný musel vésti proti žalobci spor o výši
a zaplacení trhové ceny. Všem těmto důsledkům mohl žalobce zabrániti
tím, kdyby byl spolu s uplatňováním nároku na dodání zakoupeného
zboží projevil podle §u 1052 obč. zák. sám ochotu, že splní svůj -smluvní
závazek, ovšem způsobem, který by odpovídal dotčeným zásadám a
který by b} I skutečným splněním úplatné smlouvy. Byl by byl takto žalova_.ému poskytl možnost, vysloviti se o tomto nabízeném vzájemném
plněr>Í, a soud byl by měl po provedení potřebných důkazů náležitý podklad pro rozhoulIutí o žalobním nároku. Ježto žalobce dosud tak neuči
nil, nemůže naléhati na splnění smlouvy a požadovati na žalovaném
něco, co se příčí ujednané trhové smlouvě, totiž dodání zboží bez úplaty.
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Zalobní žádost jest tudíž t o h o
pro tentokráte zamítnouti.

'č

čís.

asu

neodůvodněnou,

a bylo ji proto
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Vyrovnací řád.
Uvalením úpadku nepozbývá předchozí vyrovnání platnosti, třebás
"ebylo dosud zcela splněno.
Pokud konkuruje v úpadku věřitel, jetiž dostál před úpadkem jen
část vyrovnací kVoty.
'
Věřitel,Jenž neobdržel l1a vyrovnací kVotu ničeho, konkuruje celou
svou pohledávkou.
.' !ávázek!:*ojmí zůstáv~. ~ezměněn. Výpočet závazku rul<ojíního,
jenz se zamc!l pouze do urclte sumy.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, Rv I 1125/23.)
• ~e ~yr?vnacím řízení Josefa Š-a zaručila se žalovaná firma spolecne s. pnyl111 osobami rukou společnou a nerozdilnou za zaplacení vyro~n~c~ kV,oty}2 ~ do výše 100.000. Kč až do konečného zaplacení. Žalupcl fnme pnslusela proÍl josefu S-ov i pohledávka 101.833 Kč 95 h
na Hěž dlužník splatil po vyrovnání 18,329 Kč 09 h. Dne 10. února 1923
byl vyhlášen na jmění dlužníka Úpadek. žalobou domáhala se věřitelka
na žalované firmě, by byla uznána rtikou společnou a nerozdílnou
s ostatními rukojmími povinnou, zaplatiti jí 11.951 Kč 07 h, jež vjpo~etla takto: Na sohdární záruce, kterou všichni čtyři žalovaní až do výše
100.000 Kč převzali, má podíl každá z vyrovnaných pohledávek a tudíž
I 42% kvota žalobcovy pohledávky 42.770 Kč 26h v takovém poměru
v jakém je zaručených 100.000 Kč k souhrnu 42 % kvot všech ve vy~
rovnacím řízení Josefa Š-a k hlasování oprávněných pohledávek. Vzhledem k tom~, že souhrn všéch k hlasování oprávněných pohledávek činil
852.090 Kc 42 h a 42% kvota z nich 357.877 Kč 98 h, činí ona část
4~%, kvoty jej~ pohledávky, na niž solidární záruka všech čtyř žalovanych. se vZ,tahule, 11.,951 Kč 07 h. Pro ce sní s o udp r v és t o I i c e
uznal dle zaloby. D u vo d y: Vzhledem k ustanovení §u 1357 obč.zák.,
pod který podřaditi dlužno závazek žalované, stála se vyrovnáním dn'e
9. če!vn;, 1922 mez! JosefemŠ-em, jeho věřiteli a 4 rukojmí a plátci
uza;,r:~ym a sou9ne potvrzeným, žalovaná v poměru k žalobci spoludluzmcl 42.770 Kc 26 h a ponechala vůli tohoto věřitele, koho v případě
n~dodržení ~mluvených IhůtžaloboÍl pohnati chce, zda hlavního dlužmka Josefa S-a či rukojmí a tyto (aniž by třeba bylo předchozí jich upo~
mínky) jednotlivě či společně. U §u 1357 obč. zák. citovál1jest §891
obč. zák., dlužno tudíž ,na věc použiti í tohoto ustanovenLDle toho zavázala se žalovaná všem oprávněným vyrovnávacím věřitelům, že Záplatí ve IhUtáchsmluvených k ažd é m u z ní c h 42% kvotu jehopoC
hledávky, arciť jen až do vyčerpání '100.000 Kč, což znamená že jakmile to, co žalovanázrukojemstvfvěřitelům zaplatí, dosáhrie t6hoto pen~ze, zá~azek. jej,I vůčíostatním, věřitelům, již do té doby, za]llaceníha
nI se nedomahah, zanikne. Že by žalovaná vyrovnávacím věřitelům ru-

čila jako spoludlužnice každému jen za onu část jeho 42%ní kvot
která odpovídá poměru, v jakém jest zaručených 100.000 Kč k souh y,
všech ~ hlasování oprávněných p~hledávek (852.090 Kč 42 hl, ve ~~~
rovnam smluveno nebylo. A lehkoz am stranami tvrzena nebyla ani na
jcvo •nevyšl~ nižádná okolnost, z které by se s?udi': dalo, že takovýto
pomer dle umyslu smluvmch strankonkludentne (ml(ky) byl smluven,
odporoval by takovýto výklad onoho vyrovnání zákonu (§§ 357 a 891
obč. zák.), jenž, není-li nic jiného smluveno, ustanovuje to, co shora
uvedeno a tudíž v (omto případě platí. že by §§ 1357 a 891 obč. zák.
ve vyrovnávacím řízení platnosti neměly aneb jen s obmezením, jak je
žalovaná, - odvolávajíc se bez bližšího označení na předpisy vyr. řádu
- tvrdí, ze žádného předpisu vyr. řádu nevychází ani dovozovati nelze. Dle souhlasného seznání stran zaplatil Josef Š. na vyrovnávací kvotu
42.770 Kč 26 h celkem toliko 18.329 Kč 09 h, ač splátky dne 14. prosince 1922 dospělé činí 25.458 Kč 48 h; stal se tudíž (následkem úmluvy
ztráty lhůt) celkový zbytek 24.441 Kč 17 h splatným dnem 14. PfOsince 1922. Žalovaná výslovně doznává, že na 100.000 Kč, za které se
zavázala, n}čeho ne~aplatila; že by ostatní rukojmí a plátci na onen zbytek byh neco splatJh, am tvrzeno nebylo. Jest tudíž nárok žalujícího
oproti žalované na celý zbytek 24.441 Kč 17 h s úrokem z ,něho od 15.
prosince 1922 odůvodněn a, požaduje-li žalobce přes to (vykládaje vyrovnání ve smyslu poměrného participování věřitelů na zaručených
100.000 Kč) toliko 11.951 Kč 07 h s 5% úrokem od 16. prosince 1922,
bylo žalobnímu žádání plně vyhověti. Pokud jde o námitku žalované,
že závazek její zanikl vyhlášením úpadku na jmění dlužníka, stačí poukázati k tomu, že nárok žalujícího vůči žalované na zaplacení 24.441 Kč
17 h vznikl následkem nedodržení lhůt dne 15. pro s i n c e 1922,
tedy v době, kdy na jmění Josefa Š-a úpadek uvalen byl (10. února
1923), již jako splatná pohledávka oproti žalované po právu pozůstával,
tedy, když úpadkem oním dotčen nebyl, jím zaniknouti nemohl. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: Náhled odvolatelky, že
vyhlášením úpadku na jmění Josefa Šea pomínul jeho závazek z' vyrovnání ze dne 9. června 1922 a tím že zanikl rukojemský závazek zalované jako závazek povahy akcesorní, je mylným. Vyhlášením úpadku na
jmění dlužníkovo nezanikají jeho závazky z vyrovnání; vyrovnání nestává se vyhlášením úpadku zhola bezúčinným (§ 54 vyr. řádu). Vyhlášení úpadku před úplným splněním vyrovnání, soudně již potvrzeného,
má jen za následek, že vyrovnávací věřitelé stávají se věřitely úpadkovými, a že mohou své dosud neuspokojené nároky v ů č i d I u žní k u
uplatňovati nadále jen podle předpisů úpadkového řádu (§§ 102 a násl.
konk. ř.). Že závazky r u k oje m s k é, za dlužníka převzaté, nezaníkají vyhlášením úpadku na dlužníkovo jmění, vychází z §§ 17, 18, 151
a 156 (2) konk. ř., z §u 54 vyr. řádu a z §u 1356 obč. zák., jenž byl zachován v platnosti předpisem čl. III. (2) uvozovacího zákona ke konk.
řádu. § 1356 obč. zák. odstraňuje dokonce i podpůrný ráz rukojemského
závazku, byl-li tu před vyhlášením úpadku. Nemůže tedy býti řeči o tom,
že vyhlášením úpadku na jmění Josefa Š-a zanikl rukojemský závazek
žalované. Nelze však přisvědčiti ani k vývodům odvolatelky, že žalobkyni nepřísluší proti žalované pohledávka 11951 Kč 07 h, nýbrž nejCivllul rozhodnutI. V.
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Kč 47 h, poněvadž ze zažalovaných 11951 Kč 07 h nutno odečísti poměrnou část z 18.329 Kč 09 h, které žalobkyni zaplatil již dlužník Josef Š., totiž 5121 Kč 60 h. Podle protokolu ze dne 9. června 1922
přistoupila žalovaná k vyrovnání, jež učinil Josef Š. se svými věřiteli
tím způsobem, že se zaručila jako rukojmí a plátce rukou společnou a
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nerozdílnou s Josefem N-em, Františkem K-em a Marii Š-ovou za zaplacení vyrovnací kvoty 42% do výše 100.000 Kč až do konečného zaplacení. Za zbývajicí kvotu přistoupili jako rukojmi a plátce Josef N.,
František K. a Marie Š-ová. První soud odůvodnil s poukazem na před
pisy §§ 1357 a 891 obč. zák. případně, že žalovaná se tím zavázala
oprávněným vyrovnávacím věřitelům Josefa š-a, že zaplatí jim ve smluvených lhůtách a to každému z nich 42 % kvotu jeho pohledávky, ovšem
.jen až do vyčerpání 100.000 Kč. Ruči tedy žalovaná do t é t o výš e
solidárně s dlužnikem a s ostatními rukojmími také žalobkyni za zbytek
vyrovnávací kvoty, kterého dlužník Josef Š. nezaplatil. Ač zbJFek ten
činí, jak nesporno, 24.441 Kč 17 h, domáhá se žalobkyně na žalované
zaplacení jen 11.951 Kč 07 h. žalovaná nezaručila se jen za první nebo
druhou splátku, nýbrž vůbec za zaplaceni vyrovnávací kvoty, ovšem jen
do 100.000 Kč, na závazek ten dosud ničeho. nezaplatila a není proto nijakého důvodu, by si ze zažalovaného obnosu odpočítala poměrnou
částku z toho, co Josef Š. dosud sám zaplatil žalobkyni. V ostatním poukazuje se na odůvodnění prvního soudu, jež odpovídá stavu věci a
zákonu.
věc

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších SOUdlI a vrátil
soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a pak vynesl nový rozsudek.
Důvody:

Otázkou jest, zda dlužníkův závazek z narovnání dle vyrovnacího
vyhlášením úpadku na dlužníkovo jmění netrpí újmy a tudíž přes
to dále trvá, či zda pomíjí a to tak, že místo něho obživne původní pohledávka (její zbytek). Neboť v onom případě trvají i rukojemské závazky za vyrovnávací kvotu zrovna tak, jak jest tomu u rukojemských
závazků jiných, v tomto však pomíjejí s dlužníkovým závazkem dle
§u 1363 obč. zák. i ony. Neboť vyrovnací ručitel zaručil se jen za závazek vyrovnací (vyrovnací kvotu), nikoli však za původní pohledávku.
Odvolací soud popírá, že dlužníkův závazek z vyrovnání vyhlášením
úpadku pominul, avšak zásada. ta není dokázána již pouhým poukazem
k §u 54 vyr. ř., jak míní soud odvolací, neboť předpis tohoto §u zůsta
vuje dojem dosti obojetný a potřebuje tudíž bližšího výkladu, než lze
na otázku odpověděti. Prvý soud se otázkou vůbec nezabýval, míně, že
stačí, že vyrovnací kvota byla splatna již 15. prosince 1922, tedy ještě
před vyhlášením úpadku, což stalo se teprve dne 10. února 1923. Tuto
velmi dobrou poznámku možno i dlužno nechati zatím ve své míř", nec
boť kdyby z §u 54 vyr. ř., v němž splatnost nehraje role (nýbrž jen plat
skutečně vykonaný) opravdu vyplývalo, že dlužníkův závazek z vyrovnání, ať splatný nebo nesplatný, vyhlášením úpadku pomijí, pak by se
zajisté dalo velice příti o to, zda přes to rukojemský závazek trvá, neboť by takto trval bez hlavního závazku, ačkoliv přece jeho podpůrnost
řádu

splatností dluhu nikterak nez~ni~á, nýbrž pod~ůrn~m zůstává, jak ,~še
obecně uznáno, závazek rukOjmI I tehdy, zarucll-h se, jako zde, pnmo
jako plátce. K §u 163 konk. ř., jenž má totéž ustanovení jako § 54 vyr.

ř., praví Lehmann, Kom. I. str. 792, že vyh!á~ení,:, nového úpadku n:pozbývá vyrovnání (zde rozuml se vyr?vna11l v upadku) s~e ~nocI, ze
nenastává zrušení výhod, dlužníku v nem poskytnutych, nybrz vyrovnání že naopak úplně zůstává právem. Proti tomu Bartsch-Pollak Kom.
k témuž §u 163 konk. ř. pozn. 2 str. 72, sv. ll., neboť pry se to s §em
163 (2) konk. ř. (= § 54 (2) vyr. ř.) ~rovnat! ~edá, ';líní totiž pa.trně,
že věřitel může nyní v úpadku dostah VIce, nez ceho treba ke kryh vy:
rovnací kvoty. Pamětní spis k §u 163 konk. ř. (str. 138) a §u 54 vyr. r.
(str. 170) nemá k otázce praničeho. R!ntelen; ~om. k §~ .161 ~ 163
konk. ř. (str. 169 a 170) a k §u 54 vyr. r. pravI, ze vyrovnam nem p~d~
míněno jeho splněním - dovolatel právě ,tvr?Í 'pr~vý op.ak -:- nespl~em
že ho nečiní neúčinným a že (str. 179), zustava p,res ?e,upln,: spinem, ve
své moci. Jak ale při uplném nesplnem, t. j. kdyz a,,:I ca~te~ne splne,no
nebylo, to nepraví. § 54 vyr. ř. predpI~~!e: ,I. Vyhlasen-I.' pre?, up lny,:,
splněním vyro~nání úpade~, nejsou ~er:tele? na vl'.rovnam su~astnem,
povinni vracetI to, co na ne bezelstne pnjah. 2. )ejIch pohle~a~ky ,po~
kládají se však za úplně shlazené, o?drzeh-h pe?lZ, ve vyrovna~'1 urceny
(I. j. plnou kvotu); jinak se pohledavka,poklada za s~l~z~nou jen zlomkem, odpovídajícím poměr~ zaplacené, cas~ky k :,ume, jez podle vyrovnání věřiteli příslušela (t. j. k vyrovnavacI kvote). A~ 1. 01stavec. t~n
mluví o případě, kdy vyrovnání jen z části bylO splneno, a ~ta,~ovI; ze
na věřitele nemůže býti vZneSe!,. upadkovou. pod:,tatou o09P~rcI narok
na vrácení toho, co bezelstně prlJal. Z toho jde, ze OdpurCl zaloba dle
§§ 27 a 43 konk. ř. může býti podána na příjemc~ 5'?myslného. ,P~yn~
z toho tedy, že narovnání pozbylo platnosh? To jeste ne, nebol, je-h
právem že potom v upadku takový věřitel přichází v souběhu plno~ vyrovnací' kvotou avšak také jen s ní a s ničím více - a, zda je to pravem
či ne o tom s~ tento odstavec nevyjadřuje - je vyrovnání pořád v plné
plat;osti. Neboť otázka, zda na věřitele při dělení podstaty o~r~vdu tolik připadne by plná kvota byla uhrazena, ruší platnost vyrovnam zrov~a
tak málo, j;ko otázka, zda mimo úpad~k v,~řitel kvotu p~ně vy~:,:ekvuje,
či zůstane-Ii schodek. Ad 2. Tu jsou tn pnpadnostI mozny: ventel ob.jrže] před úpadkem na kvotu vyrovnací vše, nebo jen č á s t, ~nebo
nic. Obdržel-Ii věřitel na kvotu vyrovnací před úpadkem vše, je dle
první věty odbyt, nemá více co k pohledávání a do úpadkt: vůbec ~ t?u!o
pohledávkou nepatří. Zdali se vzhledem k odstavcI (1) R,redp,oklad!,:. ze
přijal kvotu bezelstně, možno zůstaviti neřešeno. Pakl.',,; vsak ventel
dostal před úpadkem jen č á s t vyrovnací kvoty, poklada se je?o pohledávka původní za shlazenou následujícím P?měrem a,~onk~ruje te~y
v úpadku následující částkou, kterou znázormtI lze na pnklade, kde puvodní pohledávka činila 9.000 K, vyrovnací, kvo~a 33'/, (b, tedy 3,000
a část na tuto kvotupřed úpadkem splacena čIm: a) v jednom pnpade
1000 K, b) v jiném případě 2000 K, c) ještě. v ji~émplný~h. 3000 Ktento případ je to případ věty první - dodatI dluzno k vuh uplno,stI pro
seznání souladu. Ad a) je poměr: x : 9000= 1000: 3000, pohledavka se
pokládá za umořenou 3000 K, a zbytek 6000 K přijde do úpadku. Ad b)
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x : 9000 = 2000 : 3000, pohledávka se pokládá za umořenoo
6000 K a zbytek 3000 K přijde do úpadku. Ad c) je poměr x : 9000 =
3000: 3000, pohledávka se pokládá za umořenou plnými 9000 K, zbyt-

je

poměr

ku není, do úpadku tedy nepřijde nic, jak správně stanoví prvá věta
odst. (2). Třetí případnost, když totiž věřitel neobdržel na vyrovnací
kvotu ještě ničeho, není v zákoně rozřešena, ale logický úsudek vede
k tomu, že pak konkuruje v úpadku plným penízem, neboť jak se obdržená částka zmenšuje, roste zbytek do úpadku náležející, na př. činí-li
částka pouze 100 K, je poměr x : 9000 = 100 : 3000, pohledávka se pokládá za umořenou 300 K a zbytek 8700 K přijde do úpadku atd., takže,
je-li splacena část O, poměr tedy

°

" 9000=0.3000,
. . x =9000
x.
- - -X
. -O= - - 0
,
3UOO)( O
0-

Srovná-li se celek,

může

se zdáti, že zákon

opomněl

vysloviti že,

třeba pohledávka konkurovala v úpadku větším penizem, nesmí při ~
dělování

podstaty hrazena býti níkdy větší částkou, než které třeba na
úplné uhrazeni vyrovnací kvoty, tak tedy že v případě a), kde již před
úpadkem obdržela 1000 K, může dostati ještě 2000 K, v případě b), kde
už před úpadkem obdržela 2000 K, ještě jen 1000 K. Neboť ze všeho
plyne, že vyrovnání má zůstati v platnosti, sice kdyby nemělo, musil by
konkurovati vždy celý zbytek pohledávky a nikoliv pouze poměrný podíl, tak ad a) 8000 K, ad b) 7000 K atd., po případě musila by konkurovati celá 9000 K ayěřiteli uložena býti kollace, t. j. vrácení přijaté
částky, pokud by tato rozvrhovou kvotou nebyla úplně kryta. Toho však
není. Nelze tedy říci, že vyrovnání pozbylo platnosti, nelze však také
říci, že má platnost plnou, ledaže by se výkladem vneslo do zákona, co
říci opomněl, že v úpadku nemůže věřitel obdrželí více, než čeho třeba
k hrazení vyrovnací kvoty. Néučiní-li se to, nebo není-li možno to uči
niti, zůstává úprava otázky nedostatečnou, jejíž povahu vystihne stanovisko, že vyrovnáni p I a t i, ale jen s j i stý mim o di f i k a c e m i,
avšak i to pro otázku úplně stačí: vyrovnání platí, dlužníkův závazek
z něho nepominul, nýbrž byl jen zákonem modifikován, tudíž nepominul
ani závazek ručitelův; ona modifikace nemá však na ručitelův závazek
vlivu, neboť ona je jen k dobrému věřitele, že ho nechává konkurovati
a zaplacení dojíti v úpadku většim obnosem, než zbytkem narovnací
kvoty, že tedy nechává z části ožít původní dlužníkův závazek, naprosto
však n e z m e n š u jed I u žní k ů v z á vaz e k z v y r.o v á n í, za
nějž rukojmí ručí a tak tu není naprosto skutkové povahy §u 1363 obč.
zák. Závazek dlužníkův se leda zvýšil, avšak to se rukojmí rovněž netýká. K tomu dlužno ještě uvážiti toto: § 57 vyr. ř. stanovi, že odsouzení dlužníka pro podvodný úpadek zrušuje pro všechny věřitele s I e v u,
ve vyrovnáni povolenou, aniž by to mělo za následek zároveň také
ztrátu práv jim, věřitelům, ve vyrovnání proti dlužníku nebo proti tře tím o s o b á m zřízených. To je tedy trest na dlužníka ve prospěch
věřitele a třetímí osobami, jichž závazky z vyrovnání vůči věřitelům
trvají, jsou právě jmenovitě rukojmí. Nyní však praví zákon ze dne 26.
dubna 1923 čÍs. 99 sb. z. a n. v čl. III. dodatkem k §u 57 vyr. ř., že
»totéž platí, nesplní-Ii dlužník včas a plně pot v r ze n é h o vy r o v n á n í«; včas, t. j. v čas splatnosti, což v tomto

případě

by dopadalo, ježto nastala proJlením ~l~žníb ztráta l~ůt.,Tedy
dlužník ztrácí slevu, avšak rukoJml z vyrovnam zavazam ruČI pres to
dále, ač vyrovnání platnosti s,vé ~ části pozbylo.' t. j. pozby!o ji jen potud pokud z něho pro d I u z n I k a plynuly vyhody, podrzelo JI vsak,
pokud výhody plynou pro věřitele. Ten!o záko~ n,abyl sice platnost!teprve dne 19. května 1923 (čl. IV.), av~ak !lem treba, ab~ 'p1~lIl p~"~,~
pro tento případ, nýbr! stačí. poukáza~1 nan Jen k tomu c,h,. ze horeJsl
výklad §u 54 vY,r. ř.,' ze plalI-ll. dle neho vy;ovnam s n!odlhkacen;1 v.e
prospěch věřitelu, zavazek rukoJml ;,yrovnaclch ~~ ~,~mem, .Je spravny,
ježto i sám lákonodárce stejným zpusobem ~l pocma)ak? vyklad ,tent?
Jde jíž jen o poměr, jakým žalovaná ruclt~lka pr~spelI musI. zal obkyni, zaručivšÍ se jen do výše 100.000 Kč: v~rovnacI kvota ,čim 42%,
t. j. při pohledávce žalobkyně (10 1.• 833 Kc, ~~ hl, 42.770. Kc 26 h, na
kterou po splátce 18.329 Kč 09 h vybra Jeste dlu~ny zby,ek 24.~41 Kč
11 h, suma všech pohledávek vyrovnanu,; :ahrnut~ch 852.090. K.c 42 h,
42% kvota tedy 357.877 Kč 98 h a kdyz ,za~ovana, J~k ~ozn~va, ,~eza~
platila ještě ničeho. Náhled nižších stolic, ze zalobkyne ma pravo zadali
celý zbytek 24.441 Kč 17 h bez ohled~ na dru~évě!itele, ~okud ~a
ranční suma 100.000 Kč vyčerpána nem, lest oClvl~ne,myl!1ym; Nete~
že předpisy §§ 1357 a 891 obč. z~k., Echž se dovolava]I, n~m~JI s ve~l
pranic co činiti, stanovíce pouze, ze v;;ltel: ma~1I vice sOI,ldarmch" dl~z
nÍků, může si vybrati kterého chce, a zadali od Je~,:oho vs;chno,. ,,?ezt~
zde jde o případ právě opačný, t. j. o víc e ~ e ~ I tel u prolI !emuz
dlužníku (žalované garantce) a byl by tedy na rade § 892 obč. zak. ~
nýbrž výklad ten odporuje jak (!u~hu a roz,u,mu vyrovna11I, s~iTIa, dle ne~
hož žalovaná přistoupila k dluzl1lku do. vyse 100.000 K~ J:k,o rukoJn:1
a plátkyně vyrovnacÍ kvoty 42 %, mkolI pouze ve prospeu zal~bkyne,
nýbrž k dobru _ a to když nic jiného"neu~tanoveno,,!<, st €) ne m li ~
. ludíž P o měr n é m u dobru všech ventelu, tak zvlaste : zakonu, t. )předpisu §u 46a 47 vyr. L, který staonoví zásadus t.e J,'2e ho o n a k I a~
dán í se všemi věřiteli s kterouž zpusob uspokoJem ventelu z garančm
sumy 100.000 nižšími 'stolicemi .zvole.':f' ~yl by v nejkřiklavějŠím. odporu, protože tak by několik malo ve;ltelu ,mohl? vyčerpati ,c~lou g~
ranční sumu a na druhé by nezbyl? me, coz nem v",e vY,rovnan!, Jak, Je
prvý soud cituje, nikde dovoleno. Pnpa? §u 140? obc. za~. nema s otazkou vůbec co činiti. Rovněž nemožny Jest pomer zvoleny dovolatelkou,
jenž, lze-Ii mu vůbec rozuměti, počítá x (hledaná částka, kte;ou žalo~
vaná má platit) 18.329 Kč 09 h (dlužníkem na kvotu vyrovnacI pla~ena
částka) = 100.000 (celá garančI:í suma) ,: 857.877 Kč, 9~ h (SUI11~ vsech
pohledávek vyrovnáním zahrnutych). Avsak ~11l. pomer zalobkym uplatňovaný, ač ovšem drží střed mezi oběma lemlto extrel':y,. nevyhOVUje
rovnosti věřitelů a tudíž pravé poměrnosli, pkou vlro~nam Si;e. mlčk~,
ale, nevyslovivši se o způsobu výpočtu, zcela patr?e predpok,lada, a ~a
kon vyžaduje. Ona počítá x : 42.770 Kč 26 h (cela vyrovnacI kvota zalobkyně) = 100.000 Kč (celá garanční suma) : 35~.877, Kč 98 h (vyrovnací kvota všech pohledávek), což pak ovšem da zazalovanou sumu
11951 Kč 07 h. Avšak vzhledem k tomu, že rukojmí je tu k tomu, aby
zaplatil to, co dlužník zůstal dlužen a není tedy op~ávněn ,srá,~eti. si při
omezeném ručení napřed to, co tento zaplalIl, nemuze se pnhlIzelI k vy-
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rovnací kvotě všech pohledávek vyrovnáním zahrnutých (357.877 Kč
98 h) a k celé kvotě žalobkyně (42.770 Kč 26 h), nýbrž pouze ku
z byt k u 42% vyrovnací kvoty všech vyrovnáním zahrnutých pohledávek, zbytku to vybývajícímu po odrážce všech splátek na ní konaných, ať je konal dlužník, nebo některý z druhých rukojmí, a k u z b Y tk u kvoty žalobkyniny neuhrazenému, takže pak bude, značí-Ii »Q«
kvotu vyrovnaci úhrnu všech pohledávek, »Z« pak jeji neuhražený posud zbytek, poměr tento: x: 24.441 Kč 17 h = 100.000 Kč: Q. Z. Poněvadž však veličina Q. Z. jest neznáma, nebyvši vzata následkem mylného právního názoru nižších stolic posud na přetřes, dlužno ji napřed
zjistiti. Ovšem nemůže žalobkyně nikdy více obdržeti, než co žaluje, ale
arci po případě méně.
čís.

3253.

Na eráru nelze se domáhati náhrady škody z přehmatů jeho úřed
pokud není tak stanoveno zvláštním zákonem.
Státní úřad není stranou ve sporu a nelze, byl-Ii ve sporu proti státunaň učiněn výpad, uložiti pokutu dle §u 86 c. ř. s.
nlků,

(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, Rv I 1152/23.)
Žalobu proti československému eráru na náhradu škody odůvod
žalobce tím, že byl bezdůvodně držen ve vazbě z důvodů politických, že mu postupem při zatčeni a prohlídce bytu byla způsobella
škoda a že byl zničen časopis jím vydávaný. O b a niž š í s o u d y
žalobu zamítly, od vol a c i s o u d z těchto d ů vod ů: Z přednesu
žalobce plyne, že odvozuje svůj nárok z vadného výkonu veřejné moci;
z téhož tvrzení a dále spisů zemského trestního soudu plyne dále, že
orgánové při zatčení žalobce a domovních prohlídkách jednali u výkonu výsostních práv státu. Není tedy nárok, jejž žalobce žalobou vymáhá, povahy sou krom oprávní, nýbrž veřejnoprávní, vzešlý dle tvrzení
jeho bezprávným činem zřízenců státních. Mylně se domnívá odvolatel,
že povaha soukromoprávního nároku vyplývá tu i z titulu samotného,
jelikož n á hra d a š k o d y jest nárokem soukromoprávním a k ní je
každý povinen, kdo ji, ať porušením smluvního závazku nebo protiprávně způsobil. Zde zavinil ji stát, jenž jinak jednati nemůže než svými
zástupci, a proto, zvláště když mu lze přičísti i vinu při výběru zástupců, i on jest povinen k náhradě dle všeobecných ustanovení 30.hlavy
obč. zákoníka. Leč v tom právě spočívá omyl odvolatelův. Všeobecná
ustanovení obč. zákona o náhradě škody užiti lze podle ustanovení
§u 1 obč. zák. jen tam, kde vystupuje poškozený právní podmět proti
škůdci jako stejně oprávněnému právnímu podmětu, tedy občan proti
občanu, spolku nebo jiné korporaci, třebas i státu. Avšak tam, kde tyto
dva podměty právní stojí proti sobě v poměru podřízeného oproti
vrchnosti, kde tedy stát nebo jiná veřejná korporace jedná oproti občanu u výkonu státní moci a jí příslušejících výsostních práv, tam pro
nároky náhradní z tohoto veřejnoprávního poměru vzešlé nelze dle ustanovení §u 1 obč. zák. užiti předpisů 30. hlavy obč. zákona, tu musil by
ňoval

býti zvláštní zákon dle §u 92 ústav?í listiny, ~dyž tu ob~ans.ký zákol1í~
neplatí. Za škodu, způsobenou nezakonnym vykonem vereJne mOct ruČt
tedy stát jen potud, pokud zvláštním zákone;n zá~azno.st státu k náhradě škody jest uznána. Tak stanoví § 92 us;avm, l~sÍ1.~~ ze dne 29;
února 1920 čís. 121 sb. z. a n., který v §u 104 pnpoustt vyJ1mku ohledne
ručení stát~ a soudců za náhradu škody, kterou tito způso"bili tím, že
porušili právo u konání svého úřadu .. Výjimečné. záko?y. u,ved~"soud
p.vé stolice. Ustanovení §u 92 ustavm hstmy nem nov:; ]ezto pz ~a
kladní státní zákon rakouský ze dne 21. pros111ce 1867 cts. 145 r. zak.
v odstavci 12 zásadně připouštěl obecnoprávní ručení státních zřízenců
za škodu jimi při výkonu veřejné moci způsob:no~ - . ?ik.oli ~šak ručení státu samého - a slíbil upravení tohoto rucen' zvlastmm zakonem.
Zákon takový však vydán nebyl. Zůstal tedy v pl?.t,Dost.i d~or?i ~ekret
ze dne 14. března 1806 čís. 758 sb. z. s., dle nehoz am statm znzenCt
na náhradu škody, způsobené úředním jejich výkonem, u soudu civil~ího
žalováni býti nemohou. Názor, že stát neručí ~a škodu, zříz~nct Je~o
při výkonu veřejné moci způsobenou, byl také ]udtkatur?u stale u~na
ván (rozhodnutí nejv. rak. soudu ze dne 3::. ledna 18~9, Cts. 1447.~1l1ks
5698 26. listopadu 1901, čís. 6975, 24. r1]na 1905 CIS. 12.688 ur .. sb.
čís. 924, 4: ledna 1910 čís. Rv V 2427/9 úř. sb. čís. 1313, 7. pros1l1ce
1910 čís. Rv III 322/10 Links čís. 11.014,27. května 1914 č~s. Rv I
402/14 zapsaného v knize judikátu čís. 242 úř. sb. čís. 1569, dale prof.
Dra Randa spis o závazcích k náhradě škody z činů nedovolenýCh
strana 20----21). V některých případech ~Ia judikat.ura je~tě dále, ?epřipouštějíc uplatňování takový::h nároku proh stat~ P?;adem prava
vůbec (rozh. Nejv. soudu v Brne ze dne 18. le~~,a 19, 1,Cts. R [ ?4/21
čís. sb. 872, a 21. března 1922 čís. R I 310/22 Cts. sb. 1~58). Nem tedy
zvláštního zákona dle něhož by žalovaná strana ručila za škodu žalobci výkonem úř~dních orgánů způsobenou čín~ jím .uvedeílým!. Za
tohoto .stavu věci nebylo zapotřebí, aby soud prvy zabxval ~e. otazko~
»viny ve výběru« .na straně žalovaného eráru nebo zpsťo.vamm., ktere
osoby úřední škodu způsobily a z čí ~nad popu.d~...C.hce-h snad odv~
latel tvrditi, že osoby zatčení a prohhdky. provade]1ct, neJedna.ly u ~y:
konu veřejné moci nýbrž samy o své Újmě, pak mohl by hm mene
stát činěn býti zodpovědným za škodu jimi způsobenou. V případu takovém ručily by osoby ty samy za škodu.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Samo dovolání přiznava, že dle zákonného stavu rozsudky nižších
stolic jsou správny, t. j., že kde není výslovné zá~~n~é nor!ny, ~e ~tát
ručí za škodu vzniklou nezákonným výkonem vereJne moct, rucenl to
nenastává. To je ovšem tím správnější, když nyní oproti stavu dřívěj
símu sama ústavní listina v §u 92 tak nařizuje, stanovíc, že pokud r~
čení to místo má, určuje zákon. Snaží-Ii se však do~olání d?vodtÍ1, ze
takovým zákonem, a to všeobecným,. platným pro. vsecky .pnpady. poškození nezákonným výkonem vereJne mOCI, Jest za~on ze dne 2. !t.sto~
padu 1918, čÍs. 4 sb. z. a n., vkládá do tohoto zakona, co tam J1ste
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nen!: j~stiť. to zá~on. pOuze .iudsdikční,~tanovící sudiště pro žaloby
z .naroku. vereJnopravmch ProtI statu a zemlm, není to však norma hmotne~o pra~a, která ~y udávala, kdy a jakým způsobem takový veřej nO~ravm .narok vzmka. Bylo proto tak rozhodnouti, jak se stalo. Návrh
fllla~čn~ pr~~uratury, by zástupce dovolatele pro urážlivý způsob psani
o statmc.h ura~ech byl. pokutován dle §u 86 a 39 c. ř. s., musil zůstati
bez povslmnutr, ~~otoze dle §u 86 c. ř. s. postihnouti lze pořádkovou
pokutou tolIko ur,:z.ky soudu, druhé strany, zástupce, svědka nebo znalce, .zde pak .se o zadnou takovou osobu nejedná, neboť v úvahu přišla
by Jen dr.uha stran.a, ,tou ~šakje :de československý erár (stát), jehož
s~ ~ovolalll nedotyka. Pop I sIce zalobce do pojmenováni odpůrce také
mInIsterstvo Národni Obrany, avšak tim je nemohl učiniti stranou
neboť .žalován nemůže býti žádný úřad, nýbrž vždy jen stát (erár):
o čem.z mImo četné případy, týkající se zastupování státu (eráru} linančm prokuraturou podává důkaz právě i sám zákon ze dne 2. listopa;lu 19 I ~ čís. ~ sb. z. a n., jenž předpokládá žalobu proti státu. Úřady
neJsou pravlllckym; osobnostmi a nejsou tedy způsobilými, býti stranou
ve sporu (§ 1 c. r. s.). Dlužno tedy pro závadný způsob psaní pohledávati zadostiučinění mimo rámec §u 86 c. ř. s.
čís.

3254.

Ručen~ železnic (zákon ze dne 5. března 1869 čís. 27 ř. zák.).
Jest príhodou v dopravě, dal-Ii se vlak do pohybu dříve nežli všichni
~~tující vystoupili. Cestujícímu, jenž vyskočil z vlaku jil se rozjíždě
liCího, nelze dle okolnosti připadu přičítati zavinění na úrazu jenž ho
při seskoku stihl.
'
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, Rv I 1191/23.)
Seskočivši s rozjíždějícího se vlaku byla žalobkyně poraněna. Žalobní nárok ploti dráze na náhradu škody uznal pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e co do důvodu z polovice po právu, o d vol a c í
~ o u d k. odvolání obou stran žalobu zamítl, maje za to, že poranění
zalo~~y?~•. bylo přivoděno jejím vlastním jednáním, pomíjejícím nejGbyceJneJsI opatrnost.
N e i v y š š í s o u d uznal žalobní nárok co do důvodu zcela po
právu.
Důvody:

•. Dovol~címu důvodu nesprávného právního posouzení věci dle §u 503
Cls .•4.c. r. s. nelze upříti oprávnění. Příhoda v dopravě 'i úraz žalobkyn~ J.sou nesporny. žalovaný proti žalobnímu nároku namítá v podstate, Jak uvedl v dovolací odpovědi, že »kausalita mezi událostí v dopr.avě a úrazem ža!obkyně byla zde přetržena jejím seskočením s vlaku,
1 Jest pro zodpovednost dráhy lhostejno, zda seskočení to lze žalobkyni přičísti ~ .vině č!.•n~koliv.«. S tímto názorem v tom top ř í pad č
nelze souhlaSItI. Je zjl sten o, ze v H. vystoupilo tehdy asi 100 lidí. Vůz
've kterém se žalobkyně nacházela, byl úplně přeplněn a žalobkyně

sama se nacházela uprostřed něho. Když vlak v H. zastavil, musila se
žalobkyně na plošinu protlačiti, a když přišla na plošinu, nastupovali
již do vozu cestující, tak že chvílí to trvalo, než se jí podařilo cestující ,
ty na stranu odsunouti, aby mohla vystoupiti. Před ní vystupovala její
sestra Marie W-ová a před touto svědkyně Anna M-ová. Místo, kde
stál vůz, z něhož žalobkyně vystupovala, bylo ve značném přítmí. Když
Anna M-ová sestoupila na poslední stupátko, dal se vlak do pohybu
a nějaký pán jí sesadil k zemi. Stejně se dálo s Marií W-ovou. Kdy~
žalobkyně s vozu sestupovala za Annou M-ovou a svou sestrou Mam
W-ovou, viděla, kterak kolem vozu šel průvodčí a dával znamení lucernou; žalobkyně naň křičela »počkat«, ale v tom se dal vlak do pOc
hybu a tu žalobkyně byla zachvácena takovou úzkostí a takovým rozčilením, že se ani zábradlí nedržela v úzkosti, že spadne, se schůdkťi
na zem skočila. Z tohoto skutkového zjištění je patrno, že žalobkyně
tím že vlak se dal předčasně do pohybu, odjížděje dále, ač cestující
ještě sestupovali, byla z ach v á cen a t a k o vou Ú z k o ~ t í a t a~
k o v Ý m r o z č i len í m, že se ani zábradlí nedržela a v u z k o s t I,
žes pad n e, s e s k o č i I a s e s c h Ů d k ů n a zem i. Vmyslíme-li
se do této zjištěné situace žalobkyně, která, stojíc na posledním či
předposledním schůdku v myšlence, že má vystoupiti, náhle zpozoruje,
že vlak s ní odjíždí, při čemž rychlost jízdy, jak známo, se zrychluje,
upadne tím náhle v úzkost a strach, v úzkosti té napadne jí myšlenka,
že spadne - nebylo lze nadíti se u ní v takovémto duševním stavu ná",
ležité rozvahy, naopak samovolného rychlého počinu k okamžitému vyváznutí z úzkostlivé situace, jenž odpovídal myšlence vystoupení a
uniknutí nebezpečí spadnutí, totiž seskočení na zemi. A do tohoto duševního stavu, který ji vehnal samovolně v počin, který při možnosti
řádné rozvahy by nebyl na místě, byla žalobkyně přivedena předčas
ným odjížděním vlaku, tedy právě příhodou v dopravě, která tím je
v souvislosti s tímto duševním stavem i jeho samovolným následkem,
seskočením. Za takového stavu věci je nemožno žádati na žalobkyni,
zjevným zaviněním železničního personálu vehnanou do takové úzkostlivé situace, ve které možnost řádné rozvahy jí byla vzata, obvyklou
péči ve smyslu §u 1297 obč. zák. O nějakém zavinění na její straně
nelze proto mluviti, příčinná souvislost příhody v dopravě s úrazem
je dle shora uvedeného dána a je proto dráha dle o§u 1 zákona o r~č.
žel. povinna celou škodu žalobkyni úrazem zpusobenou nahradItI.
čís.

3255.

Projednal-Ii o věc~ přislušejicí do obchodního senátu, sborový soud
prvé stolice v ObyčejI1ém obsazeI1í, jest řízení, počínajíc prvým ústI1íll!
líčením ve věci samé, zmatečným. Lhostejno, že strany daly svolem
k tornu, by misto soudce laika byl příbrán soudce z povolání.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, Rv I 1213/23.)
V \rozepři o 184.000 Kč zrušil N e i v y š š í s o u d k dovolání rozsudky obou nižších soudů i s předchozím řízením, počínaje ústním jed-
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náním před krajským soudem v L. ze dne 24. března 1923 a vrátil věC
obchodnímu senátu krajského soudu v L., by v jednání pokračoval a
nový rozsudek vynesl.
D ů v o cl y:

žaloba?yla podána u obchodního senátu krajského soudu v L. jako
soudu k )ejlmU projednání příslušného dle §u 51 čís. 1 j. n. a byla tímto
obchodmm, soudem též projednávána. Podle projednacího protokolu ze
d~e 24. bre,zna. 1923 »daly strany souhlas k tomu, by místo soudce
laik:; byl pn.br:;n soudoce z povolání« a ústní jednání provedeno pak
~ pr~tomn~st} tn s,:udcu z povolání bez přítomnosti soudce laika, načež
ustu! ]ednam skonceno. Podle poradního protokolu z téhož dne usnesl
s~ takto, sestavený senát,i na rozS,uClku, jehož prohlášení proti výslovne~u predplsu §u ~08 CIS. 3 c. r. s. protokolováno není (sr. § 414
c. r. s.). Vy~oto.veny rozsudek vydal krajský soud v L. a soud odvolací
r?zhodl o nem jako o rozsudku »krajského soudu jako soudu obchodn~ho v L.,«' Rozsud,ek p~vého soud~ Je zmatečným dle ustanovení §u 477
ČIS. 2 c;r. s., pone;adz rozhoduj!~' soud nebyl dle předpisu obsazen.
Podl~ vyslovn~ho predplsu §u 51 CIS. 1 a odstavec druhý a §u 7 odstavec
aruhy j. n. mel býti přivzat do senátu jako jeho jeden člen odborný
~oudce laik a. po~~vadž se to nestalo, je rozsudek ten zmatečný i řízení
jemu predchaze]lCI, pokud se ho soudce laik nesúčastnil. Zmatek ten
nemťtže o?čit~iti s?~hIas stran s obsazením senátu, ježto obsazení to
se .,"ymyka dISPO~ICI stran a řídí se jen dle zákonných předpisů. Pří
slusnost obchodmho senátu, rozhodujícího na místě soudu obchodního
brla jed?ou ř~d~ě d~na, nán!itka proti jeho příslušnosti nebyla podán~
v~be~, Ť1~ me.ne v .cas ao zustal proto obchodní senát příslušným se
vsemI svyml za~onnyml dusledky (§ 29 j. n.). Soud odvolací měl proto
pro !uto z';la.tecnost rozsudek prvého soudu i jemu předcházející zmateč,ne ]edn~nl dle §u 471 čís. 7 a 473, 477 čís. 2, 478 odstavec třetí
c. r. s. zrUSIŤ1 a další zaříditi. Když se tak nestalo, musilo býti rozhodnuto soudem dovolacím dle §u 510 poslední odstavec c. ř. s. jak se stalo.
čís.

3256.

PO~ bě~ným názvem horního podniku nelze žalovati jeho majitele.
Utostejno, ze se takto označený do sporu pustil.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, Rv I 1271/23.)

o ~ a niž š i s ou d Y vyhověly žalobě proti »Franz Xaver und St.
Kathanna Pec~~:~nzkohle~w.erke ~. G.«. Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsud~y ~bou lllZSICh soudu I s predchozím řízením pro zmatečnost a
vrátIl v~c, soudu 'prvé stolice s poukazem, aby především ve příčině
označem zal ovane strany v žalobě dle §u 84 c. ř. s. potřebné nařídil
a pak dále po zákonu úřad konal.

Důvody:

Jako žalovaná strana označena je v žalobě »Franz Xaver St. Katharina Pechglanzkohlenwerke in G.«. Se zřetelem na toto již samo sebou
pochybnosti vzbuzující označení bylo dle §u 230 odstavec druhý c. ř. s.
povinností soudu prvé stolice, by z úřední povinnosti přihlížeje také
k předpisu §u 6 c. ř. s. vyšetřil, zda označení žalované strany je s hlediska §u 75 čís. 1 c. ř. s. dostatečné, o jaký právní útvar běží, jde-li o firmu, vlastně o firmu do rejstříku zapsanou, a kdož jsou jejími zákonitými
zástupci. Soudu prvé stolice nemělo ujíti rejstříkové lustrum, vyžadující úplného vysvětlení. Nemělo býti přehlédnuto, že žaloba byla doručena do rukou R. P-a, jehož právní vztahy ku žalované straně nebyly vyšetřeny, a že při prvém roku bez jakéhokoliv legitimačniho prů
kazu vystupoval R i cha r d P. jako s a m o v I a s t n í k žalované
ti r m y, ač nebylo zjištěno, že jde o f i r m u. Ale nebyla také zkoumána platnost plné mocí Richardem P-em za žalovanou stranu podepsané, ač i to bylo dle §u 6 c. ř.s. úřední povinností soudu. V dalším
padá na váhu, že přípravný spis se žalobní odpovědí podepsán byl
pouze označením, jako jest uvedeno v žalobě, a že nebyl podán jménem udánlivého samovlastníka udánlivé firmy, že tedy také žalobní odpověď nevyhovovala předpisu §u 75 c. ř. s., a přece byla přijata na
soud. Nebylo si povšimnuto, že· žalobní odpověď tvrdila, že žalovaná
strana se žalobním označením neexistuje ani jako právnická osoba, ani
jako protokolovaná firma, že označení žalované strany v žalobě je p~u
hým označením určitého závodu horního, jehož vlastníkem je dle dovolacího tvrzení arcí Richard P., který však vůbec nebyl žalován. šlo
by tedy o běžné označení podniku, pod jakým kupec neúplného práva
a vůbec nikdo ani žalovati, ani žalován býti nemůže. Je-Ii správno, že
je Richard P. kupcem neúplného práva, pak pod jiným nežli občan
ským jménem ani žalovati, ani žalován býti nemohl. Okolnost, že Richard P. žalobu přijal a že při prvním roku žalobní děj popřel a při tom
nevyt'ýkal procesní nezpůsobilosti a. že také za žalovanou stranu dal
plnou moc právnímu zástupci, nemůže býti považováno za odstranění
nedostatku procesní způsobilosti žalované strany dle §u 7 c. ř. s., poněvadž i po těchto procesních údálostech zůstala žalovanou stranou
»Franz Xaver und St. Katharina Pechglanzkohlenwerke in G.«, tedy
n i k o I i neprotokolovaná firma, ale hlavně se nestal žalovaným Richard P. osobně, nýbrž žalovanou stranou zůstal n á z e v horního podniku. Při ústním roku dne 28. března 1923 sice žalobkyně tvrdila, že
jde o f i r m u, jejímž samovlastníkem je Richard P., ale tento n o v Ý
pře dne s nebyl vzhledem k §u 399 c. ř. s. se žalovanou stranou
sdělen, a došlo k odsouzení žalované strany s dodatkem »vlastník Richard P.«, jenž ani v' žalobě, ani za celého řízení nebyl navrhován. Teprve v odvolání do tohoto rozsudku vystoupil Richard P. Ovšem bezvýsledně, neboť byl odvolacím soudem rozsudek prvé stolice potvrzen.
Z toho všeho plyne, že nejen rozsudky nižších stolic, nýbrž i celé jim
předcházející řízení jsou zmatečny, poněvadž zahájeno a provedeno
bylo nikoli proti firmě, nýbrž udánlivě proti běžnému názvu horního
podniku, nikoliv proti jeho vlastníku, jenž, ač to n e bylo n a-
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vrh O v á n O, byl následkem pochybného vyspravení nedostatečného
návrhu žalobniho spoluodsouzen.
čís.

3257.

Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zákon zedne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
.
zaměstnanců skupiny 1 až 10 kromě lékařů Je třeba v Ý hra d n é
sluzby na velkostatku, nestačí služba· převážná. Dokázati výhraduost
služby jest věcí žalobce. Lhostejno, že jinaké zaměstnání nebylo na úkoc
službě a jakého bylo rozsahu.

y

(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, Rv 11588/23.)
Vdova po zaměstnanci na velkém majetku pozemkovém domáhala
se na zaměstnavateli placeni zaopatřovacich požitků dle skupiny 10
tabely k zákonu čis. sb. z. a n. 130/21. Procesni soud prvé
s t O I i c e přiznal žalobkyni požitky dle skupiny 9 tabely. O d vol a c i
s o u d k odvolání žalobkyně rozsudek potvrdil.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dl1vody:
Žalobkyně domáhá se jako vdova po zaměstnanci na velkém majetku po~emkovém zařadění do 10. skupiny požitků, uvedených v pří
loze k zakonu Č1S. 130 sb. z. a 11. z roku 1921. Záleželo proto na ní,
by prokázala, že manžel její byl zaměstnán na velkostatku žalované
strany způsobem, opravňujícím ho k uvedeným požitkům. Dle skutkového jejího přednesu konal manžel její veškeré zeměměřičské práce na
panství jako lesní geometr, jež může pouze odborník konati. Z toho
dovozuje žalobkyně, že manžel jeji byl svým zaměstnáním a svou čin
ností na roveň postaven kulturním inženýrům, zařaděným do skupiny
10. K tomu však nedostačuje podle zákona tato odborná činnost sama
pro s,:be, nýbrž jest u inženýrů třeba výhradné služby na velkostatku
(vysvethvky k tabulce vl. nařízení ze dne 13. května 1921, čís. 189
sb. z. a n. doplněné vl. nařízením ze dne 2. března 1923, čís. 46 sb. z.
a n. čl. ll.). Dovolání je na omylu, majíc za to, že i u inženýrů, na velkostatku, zaměstnaných, stačí převážná jejich činnost jako u lékařů. Zákon predpokládá výhradnou činnost u všech zaměstnanců uvedených
v~,s~up'iná:~ 1. až 10., výjimku činí pouze u lékařů, u nichž stačí pře
vazna j1ch c1l1nost na velkostatku, z této výjimky je však ohledně ostatních zaměstnanců dovoditi požadavek výhradné jich činnosti. Není
proto správným další názor dovolat elky, že vl. nařízení ze dne 13. května
~92.1 ,je v r;'JZporu se ,zákonem. Na žalobkyni záleželo, by prokázala,
ze jej~ manzel Jako byvalý zaměstnanec, postavený na roveň kultur~Í1nu 1l1~enýrl1, byl vrhradn! činným na velkostatku. Nebylo nutno, by
zalovana strana nam1tala, ze provozoval též soukromou praxi. Nezáleží proto na tom, že odvolací soud vzal tuto skutečnost za prokázánu
nýbrž postačí k rozhodnutí věci, že žalobkyně netvrdila, tím méně pro~

kázala náležitost výhradné činnosti manžela jejího jako geometra, a
tím neprokázala náležitosti nutné pro zařadění do 10. skupiny. Dodatné
tvrzení její obsažené teprve v dovolání, že manžel konal soukromé práce
zeměměřičské jen v ojedinělých případech, jest nedovolenou novotou,
k níž nelze přihlédnouti. Není potřebí obírati se dalšími vývody dovolatelky, že soukromá praxe jejího manžela nebyla na úkor jeho službě,
a není třeba zjišťovati rozsah jeho soukromé praxe, ježto zákon nečiní
rozdílu, vyžaduje pouze výhradnou činnost na velkostatku
čís.

3258.

Zákon uvádí v §u 44 ex. ř. pouze podmínky, za kterých odklad exekuce n e 1z e povoliti, aniž by ukládal povinnost osvědčiti, že povinnému hrozí újma z pokračování v exekuci.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, R II 446/23.)
Podavši. žalobu dle §u 37 ex. ř. domáhala se žalobkyně odkladu
"xekuce exekučním uschováním zabaveného motoru. S o udp r v é
s t o I i c e odklad povolil, rek u r sní s o u d žádost zamítl. D ů
vod y: Vlastnické nároky, jež žalobkyně uplatňuje, nejsou exekučním
uschováním předmětú, na které se vztahují, o sobě nikterak ohroženy.
Zalobkyně neuvádí bližších okolností, ze kterých by se dalo souditi, ž~
by uvedený exekuční výkon byl pro ni spojen s nebezpečím újmy majetkové nenahraditelné nebo těžce nahraditelné. Podmínky §§42, 44
odstavec prvý ex. ř. nejsou tu proto splněny.
Ne i vy š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněnosti. Rekursní soud má
ovšem pravdu v tom, že vlastnické nároky, jež žalobkyně uplatňuje,
nejsou o sobě ohroženy uschováním sporného motoru, avšak přes to
neměl zamítnouti žádost žalobkyně za odklad exekuce proto, že tato
neuvádí bližšich okolností, ze kterých by se dalo dovozovati, že provedení uschování bylo by spojeno s nebezpečím nenahraditelné nebo
těžko nahraditelné újmy majetkové. § 44 ex. ř. nestanoví výslovně, jak
to činí na př. §§ 370 a 390 ex. ř., povinnost, osvědčiti, že povinné straně
hrozí taková újma z pokračování v exekuci, nýbrž formuluje podmínku
odkladu negativně, že odklad exekuce nemá býti povolen, může-li v ní
býti pokračováno, aniž by takové nebezpečenství vzešlo. Zákon uvádí
tedy pouze podmínky, za kterých návrh na odklad exekuce jest zamítnouti. Lze-li seznati z exekučních spisů, že zamítnutím odkladu exekuce
povinné straně mohla vzejíti nenahraditelná anebo těžko nahraditelná
:škoda, odporoval by přísně formalistický výklad zákona jeho účelu a
také slušnostL (Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. července
1922, č. j. R II 424/21-4 čís. sb. 1760). V tomto případě jest zřejmo
z exekučnkh spisů okresního soudu v B., že sporný motor byl v době
jeho zabavení žalovanou pevně spojen s mlýnem čís, 86 v B. a zacemen-
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tován . do země, dá!e že již dříve byl ve mlýně starý, rovněž zacementovan~ motor, ktery v ~~ce 1922 byl zaměněn za nový, nyni sporný motor. Tll~ ~ obs.ahem za)emného protokolu ze dne 6. března 1922, jest
dostatecne osvedčeno, ze motoru jest potřebí k pohonu mlýna, což žalovaná sama aspoň nepřímo uznala tím, že 24. srpna 1923 navrhla, by
po dob~ ynucené ~?rávy m!ýna pon.echán byl tam sporný motor, jehož
uschovam bylo nanzeno pravoplatnym usnesením okresního soudu v B.
z: dne 2~ .. s~pna 1923. J.elikož provedení uschování sporného motoru
predpoklada Jeho odstranení z mlýna a tím po případě značné porušení
provozu mlynářské živnosti, dlužno za to míti, že zamítnutím odkladu
exekuce pov~nné straně a nynější žalobkyni, která jest spoluvlastnicí
mlýna, mohla vzejíti nenahraditelná nebo těžko nahraditelná škoda
'
k čemuž tato poukazuje ve své žádosti za odklad exekuce.
čís.

3259.

Exekuci na vyklizení pachtovaných zemědělských poiemků nelze
proti obsahu exekučního titulu obmeziti dodatkem »až úroda bude sklizena.«
(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, R II 454/23.)
Na základě exekučního titulu, znějíciho na vyklizení a odevzdání
pachtovaných pozemků, povolil s o udp r v é s t o I i c e exekuci nuceným vyklizením a odevzdáním pozemků, ale připojil dodatek: »pokud
úroda z nich bude sklizena.« K rekursu vymáhajíciho věřitele r e k u r sní s o u d dodatek ten z usnesení prvého soudu vyloučil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu dlužníka.
Důvody:

Stížnost je bezdůvodna. Usnesení rekursního soudu odpíráno jest
dovolacim rekursem povinného jedině z toho důvodu, že exekuce nuceným vyklizením povoluje se bezpodmínečně, tedy bez dodatku »pokud úroda sklizena,« jenž byl pojat soudem prvé stolice do jeho usnesení. Povinný není s to udati zákonité důvody proto, by o exekuční titul
toho obsahu, »že jest povinný povinen, aby pozemky (čís. kat. 766 ve
vložce čislo 726 a čís. kat. 220/2 ve vložce čís. 729, oba v pozemkové
k~ize pro katastrální obec B. zapsané), odevzdal vymáhající straně nejdele do 12. září 1923 pod exekucí« - opírající se exekuční nárok vymáhající strany obmezen byl svrchu uvedeným dodatkem, majícím ten
sm~sl, že by exekuce dle §u 349 ex ř. byla odložena až do doby, kdy
povmný řepu zasazenou na dotčených pozemcích sklidí. Také není
v zákoně opory pro takové omezení exekuce dle §u 349 ex. ř. - Uplatňuje-li stěžovatel, že takové omezení vymáhaného nároku jest požadavkem slušnosti a ochranou povinného před škodou, z předčasné sklizně
jemu hroz!cí, jsou tyto vývody jeho bez právního významu, neboť požadavkem slušnosti u povinného zase bylo, aby smlouvu dodržel, pře}l-

mět pachtu včas vrátil a vůbec již předem byl toho
mu bude předmět pachtu odevzdati.
čís.

pamětliv,

že a od kdy
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Předpis §u 6 zákona ze dne 26. dubna 1923 čís. 85 sb. z. a nař. nevztahuje se na práva nájemní, nabytá před účinností tohoto zákona.

(Rozh. ze dne 4. prosince 1923, Rv II 740/23.)

"___ ~"j'l

Po úmrtí své matky dne 8. ledna 1923 bydlel žalovaný 'nadále v jejím bytě. Dne 19. března 1923 žalovala ho majitelka domu na vyklizení,
tvrdíc, že žalovaný s ní nedojednal nájemní smlouvy. Rozsudkem ze dne
ll. května 1923 pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítL
D ů v od y: Dle §u 1116 a obč. zák. smrtí nájemníka nezaniká při bytech nájemní smlouva, nýbrž má pronajímatel pouze právo, dáti výpověď. Vzhledem k tomu, a dle §§ 531 a 547 obč. zák. vstupuje dědic do
nájemního poměru. Zákon nerozeznává, zda dědic v den úmrtí zůstavi
telově bydlel ve sporném bytě čili nic. Nájemní právo, jako právo majetkové, nikoliv osobní, jest částí pozůstalostního jměnL Že toto právo
není výslovně uvedeno ani ve spise pozůstalostním ani v odevzdací listině, nerozhoduje, neboť odevzdací listina jest listinou pouze legitimační rázu deklaratorního a není třeba, by v ní bylo uvedeno, z čeho
se pozůstalost skládá (§ 174 nespoL říz.). že by se byl žalovaný za-,
vázal, že sporný byt do určité doby vyklidí, prokázáno není. žalobkyně
může proto dle §u 1116 a) obč. zák. pouze žádati u soudu v řízóní nesporném, by jí bylo dáno svolení ku výpovědi žalovaného ze sporného
bytu. O d vol a c í s o u d uznal dle žaloby. D ů vod y: Případ ten
nutno posuzovati s hlediska nového zákona o ochraně nájemníků čís.
85/1923 sb. z. a n., neboť rozsudek byl vydán po 1. květnu 1923, tudíž
již za jeho platnosti. První soudce nevšiml si však ustanovení §u 6 zák.
o ochraně nájemníků č. 85/1923, jež praví, že po smrti nájemníkově
vstupují v nájemní smlouvu jeho dědicové jen tenkráte, pakliže nemajice vlastního bytu, bydleli v jeho bytě v čase jeho smrtí. Odvolací soud
opakoval důkaz přípisem policejního ředitelství ze dne 21. dubna 1923
a vzal základem jeho za prokázáno, že žalovaný byl od 15. ledna 1920
až do 8. ledna 1923 hlášen u policie jako hlavní nájemník v domě, že
dne 8. ledna 1923 byl tam odhlášen a zároveň přihlášen jako podnájemník v bytě své matky. Z toho plyne a pokládá odvolací soud za dokázáno, že žalovaný v čase úmrtí své matky, neb alespoň v čase těsně
před jejím úmrtím, maje jinde vlastní byt, nesdílel se zesnulou nájemnicí společné domácnosti, následkem čehož nemůže se dovolávatí dobrodiní zákona o ochr. náj., poskytnutého v §u 6. toliko oněm dědicům,
kteří v době smrti nájemníkovy v jeho bytě bydleli. Tento názor odvolacího soudu jest podepřen i vlastním přednesem žalovaného, jenž sám
udává, že v době od července 1922 až do prosince 1922 v bytě u své
matky vůbec nebydlel a nespával, nýbrž že v tu dobu zůstával v bytě
v A., že se ve sporném bytě nacházela toliko část, byť i větší, jeho
svršků a že toliko přispíval, byť i značným obnosem na vedení domác-
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nosti své nebožky matky. I kdyby se podařilo žalovanému dokázati
s~rávnost veškerých těchto jeho tvrzení, byl by tím podán jen pádný
clu kaz toho, že žalovaný, maje svůj vlastní byt, vedl domácnost úplně
samostatnou, čímž schází jeden z nejnutnějších předpokladů, aby se
mohlo použíti předpisů §u 6 zákona o ochr. nájemníků. Odvolací soud
Jest tedy toho názoru, že žalovaný se nemůže dovolávati tohoto ustanovení zákona o ochr. náj., bylo-li zjištěno, že se nastěhoval do uvolněného by!u své zemřelé matky, když byl napřed opustil svůj dosavadní
samostatny byt, neboť drží byt ten bez právniho důvodu a není proto
účasten ochrany nájemců.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dle čísla 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný dŮVOQ spatřuje dovolatel
v odvolacím rozsudku z té příčiny, poněvadž jest právním názorem tohoto rozsudku, že v tomto případě dlužno použíti zákona
o ochraně nájemců ze dne 26. dubna 1923 číslo 85 sb.z. a n.,
poněvadž tento zákon byl v platnosti v den, kdy byl vydán rozsudek
soudu prvé stolice. Dlužno si ujasniti již v úvodu, že zákon ze dne 27.
dubna 1922 čís. 130 sb. z. a n. nabyl dle §u 33 účinnosti dnem I. května
1922 a pozbyl jí dnem 30. dubna 1923, takže nelze pochybovati, že dne
~ .. ledna 1923, kterého zemřela Karolina P., byl v platnosti tento zákon.
Zakon ze dne 26. dubna 1923 čís. 85 sb. z. a n. nabyl dle §u 33 účin
noslI dnem I. května 1923 a pozbude jí dnem 30. dubna 1924. Dle §u 5
.obč. zák. nelze nových zákonů užíti zásadně na předchozí jednání.
P;oto zůstanou nedotčeny účinky, vyvolané dosavadním stavem práv11I~, neboli nové zákony nemají účinku l1a práva před tím nabytá.
Ovsem nemohou býti nabytá práva kladena na roveň pouhým možnostem, nadějím a čekaneckým nárokům, poskytnutým dřívějším právem.
j\le 1 ze zásady, že zákony nepůsobí nazpět, připuštěny jsou tehdy vý]lmky, když nové závazné právo jest vydáno ze závažných důvodů veřejných, v zájmu veřejného pořádku a mravnosti; takové právo ničí, neb
a~~spoň jinak posuzuje stávající práva a nového práva musí býti pouZlto na všechny dosud právoplatně nerozhodnuté případy, tedy ve
vyšší stolici í tenkráte, když napadený rozsudek byl vydán ještě za
vI.~dy starého práva. Nelze pochybovati, že zákony, vydané na ochranu
naJemců jsou takovými ze závažný,;h důvodů verejných a v zájmu veřeJného pořádku, jakož i v zájmu dobrých mravů v právním slova smyslu vydanými zákony, a proto sluší uznati, že jich ohledně toho, co má
býti jimi ze závažných důvodů veřejných a v zájmu veřejného pořádku
chráněno, dlužno použíti ode dne jich účinnosti na všechny rozepře bez
ohledu na to, kdy byly zahájeny, a pouze s ohledem na to, že dotyčné rozepře jsou rozhodovány' už za jejich ·účinnosti. Co má býti jimi chráněno,
vyplývá z §u 4: jest to trvalost nájem. smluv vůči pronajímatelovu právu
výpovědi. Jest jasno, že se zákony ty nedotýkají jsoucnosti už stávajících
smluv nájemních, tedy do té míry nedotýkají se dle §u 5 obč. zák. na-

bytých p.t.v. Ale také jest jasno, že zasahují imperativně do výpovědních
řízeni ode dne jich účinnosti a do toho dne ještě nerozhodnutých. Podle
těchto směrnic dlužno posuzovati sporný případ. Žalovaný nabyl dne
8. ledna 1923 nastalým úmrtím matčiným dle §u 1116 a) obč. zák. nájemních práv ke spornému bytu jako matčin dědic a jako dědic pokračoval v takto nabytých právech nájemních. Nebyl tomu napříč tenkráte
platný zákon ze dne 27. dubna 1922 čís. 130 sb. z. a n. Dne 19. března
1923 podána byla na něho žaloba, o niž tu jde, opírající se o to, že se
žalobkyní nedojednal nájemní smlouvy a nevyžádal SI jejího svolení
k nastěhování. Dne 11. května 1923, tedy v době, kdy už byl v účin
nosti zákon ze dne 26. dubna 1923 čís. 85 sb. z. a n., rozepře byla rozhodnuta rozsudkem v prvé stolici. Právní otázkou jest, zdali na )1áj~mní
právo žalovaného dlužno použíti §u 6. zákona ze dne 26. dubna 1923
čís. 85 sb. z. II n., nebo zdali sluší uznati, že citovaný předpis už se dle
§u 5 obě. zák. nemohl dotknouti jeho, dne 8. ledna 1923 nabytého práva
nájemního. Otázku tu dlužno zodpověděti v ten rozum, že citovaný zákon nabytého práva nájemního se nedotkl, poněvadž nemá nikde ustanovení, že by za dřívějšího zákona nabytá práva nájemní, odporující
Jeho §u 6, byla dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti, zrušena. Zákon
na ochranu nájemníků neučinil si cílem nabytá práva nájemní rušiti;
naopak Jeho účelem jest, chrániti práva tato. Z toho plyne, že žaloba
postrádá oprávnění, neboť žalobce ani netvrdil a tím méně dokázal že
nájemní smlouva se žalovaným byla zrušena. Proto bylo důvodnému
dovolání vyhověti, napadený rozsudek změniti a rozhodnouti, jak se
stalo.
čís.
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Přetrženi promlčení nároku dle §u 98 žel. dopr. ř. nastalo tím že
dráha nárok co do důvodu a výše uznala třebas nikoliv v té měně v jaké
byl uplatňován.
'
,
, ~ji~těnl!~li obec.n~ ob,;hodní cena zboží (§ 88 žel. dopr. ř.) v cizí
mene} Jest JI vyplatttl v Ke dle kursu v době a místě předáni zboží k doprave.
.

(Rozh. ze dne 5. prosince 1923, Rv I 788/23.)
.. Ž~lobci bylo zasláno z republiky Rakouské v září a říjnu 1920 ovoce.
Pn pnchodu zboží do Děčína zjištěny úbytek a poškozeni ovoce. Žal~bce reklamova!.dne 10. a 13. září 1921 škodu u dráhy, jež ji vyříze
mm ze dne 1.5; f1Jna 1921 uznala a vypočetla ji v Kč tím způsobem, že
~~ny', p1acen~ zalobcem za ovoce, přepočetla na Kč dle kursu ke ,dni 15.
nJn~ 1921. zalobce domáhal se zaplacení náhrady v Kč dle knrsu toho
~tere~o dne, ~dy zboží bylo převzato k dopravě. O b a niž š í s o II d Y
z~~obe vyhovely,. o d. V? I a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Jde přede
vSlm o t?, zda Je namltka promlčení ža10bního nároku,. uplatňovaná
stranou z~lovanou" opodstatn,ěna čili ,nic. V tom směru jest rozhodným
ustanovem §u 98 zel. dopr. r., dle nehož promlčení se staví reklamací
Civil ni rozhodnqtl. V.
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a ?hledn.ě 'p~etržení ,promlčení platí všeobecné zákonné předpisy, Bylo
ovsem, V~CI zalovane strany, by především prokázala, kdy stavení promlčem prestalo a kdy lhůta promlčecí počala dále běžeti, toho však žalovaná strana dle stavu sporu neprokázala, tak že již z tohoto důvodu
Je,st v~~tkou námitka p;o;nlčenL Nap;oti tomu však vysvítá z provedeneho nzení a dokazovam, pk Jest zakladem napadeného rozsudku že
ži'lovaná stra~a, co~ ta~é prvý soud zjistil, nárok na náhradu škody,' žalobce~ uplatno~any, zasadne uznala, Když tomu tak, zjištěna tím též
s~utecnost, ktera dle §u 14~7 obč, zák, a §u 98 žeL dopr. ř. promlčení
pretrhuJe, a nelze P?tom duvodně o promlčení žalobního nároku mluVItr ~ pravel~ usu~u!e prvý soud, že nárok žalobní promlčen není. Poku~ zal?vana tvrdl, :e, zalobce požadoval náhradu jen v měně rakouské
a ze drah~podle znem reklamací vyhoví, vyplatí-li reklamantu náhradu
v ~akouskY,ch korunách neb to1i~ v Kč, aby si mohl opatřiti reklamant
pozadovan,e rako~ske k?runy a ze, i kdyby bylo lze mluvití o uznání,
ne:'.zm~1 t:m novy pomer, meZI stranami, uvádí tím okolnosti, kterých
v nzem pre.d prvo~u StOhCI, neuvedla, tedy vlastně novoty, na které dle
§u ~82 c. L s. zretele VZltr nelze. Neprávem žalovaná strana vytýká
prven,ru soudu, že při přepočítacím kursu vzal za rozhodný jedině kurs
platny '! den uzavř~ní nákladních smluv. V tomto směru nelze přehléd
~outr, ze r?zsah nahradní povinnosti dráhy jest přesně stanoven § 88
zeL dop~. r., dle něhož nahraditi má dráha obecnou cenu zboží téhož
druhu a )akost! v místě odeslání v době, kdy ku přepravě bylo převzato.
Z to~o Jest ::;reJ1no, že rozhodným jest den, ve který zásilka ku pře
pra,!e byla ~revz,ata, a p:oto Jen dle tohoto dne kurs přepočítací brátí
moz~o, to tr~, VIC~: ponevadz tento kurs jedíně odpovídá skutečné a
?:ave h?dn.ote ZbOZI, toho kterého dne ku přepravě převzatého. Z toho
nasleduje, ze drah~ Jen zaplacením škody dle uvedeného dne zjíštěné a
stan.o,:ene ~~: yovl~ností, vyho.ví, čemuž ale tak v tomto případě není,
kdy~ Jest Zjlsteno, ze dra~~ prepočítala rakouské koruny ku dni vyří
zem ;~kla;nace, tedy 15. f1jna 1921 v kursu 2.70 a nikoli, jak správně
se ,stah ;nelo, ~u ?nI, kdy zboží převzala k dopravě. Nesplnila tedy dráha
sve P?vmnostr nahradní tak, jak dle §u 88 žeL dOpL ř, ji splniti měla
a ~rv~ SOU?, ,":yhověv ž~l?bě, učinil tak právem, posoudil věc po stránc~
pravm spravne a vratke jest proto odvolání, opak toho tvrdící.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánL
Důvody:

Žalovaná strana napadá rozsudek druhé stolice toliko z důvodu nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís, 4 c, ř, s,), leč neprávem. Pokud. jde přede.vším o námitku promlčení, není tato opodstatněna,
j)le §u, 98 z~~, dopr, L promlčují se nároky protí dráze ze ztráty a poskozenI Z~OZI .za dopra,vy v,Jednom roce a počíná promlčení běžeti
v .?,nom. pnpade. up}ynutrm Ihuty dodací, v tomto dnem po vydání zboží
pr1jemcL Pr?mlcem staví se reklamací a běží lhůta promlčecí dále ode
dne, kdy draha reklamantu písemně oznámila rozhodnutí reklamací zamítající, a vrátila mu doklady k reklamaci snad připojené. Ohledně pře-

tržení promlčení platí všeobecné zákonné předpísy, Správným jest náhled odvolacího soudu, že v tomto případě nastalo přetržení promlčení
ve smyslu §u 1497 obč. zák" poněvadž dráha nárok žalobcův uznala.
Nárok tento záleží v náhradě škody za přesně vytknutý úbytek zboží
a procentuálně znalcem zjištěné jeho znehodnocenL Dráha, jak nesporno, rozsah škody v obojím směru plně uznala a položila za základ
výpočtu náhrady škody ceny, žalobcem dle původních faktur v době a
v místě podání zboží k dopravě. v rakouských korunách účtované, Tím
však uznala v podstatě celý žalobcův nárok a jest řešení, v jakém kursu
přepočítati jest koruny rakouské na koruny československé, právní otázkou pro sebe. Ale, i kdyby se za to. mělo, že uznání ž"lované vztahovati jest jen k výši ~k:ody, vyjádřené původní částkou v korunách rakouských bez ohledu Ha jejich kurs, nepochybně lhůta promlčecí, stavená reklamací, dosud dále běžeti nepočala, poněvadž dráha dokladů
k reklamaci přiložených (nákladních listů) žalobci nevrátila (§ 98 (3)
žeL dopr. ř,), Nárok žalobcův tudíž promlčen není. Avšak i co do pře
počítání kursu rakouských korun dlužno právnímu názoru odvolacího
soudu přisvědčiti, Jak již shora rozvedeno, uznala dráha v řízení reldamačním rozsah škody, kterou žalobce ztrátou, pokud se týče poškozením ovoce za dopravy utrpěl, a vypočetla dle účtů, znějících na koruny
rakouské, příslušnou náhradu ovšem opět v korunách rakouských. Žalobce jest však oprávněn žádati náhradu škody v kccunách českoslo
venských, ježto dráha, náhradou povinná, má své sídlo v tuzemsku,
A tu rozcházejí se strany v tom, dle kterého kursu dlužno rakouské
koruny přepočítatí. žalobce tvrdí, že rozhodným jest kurs v době "a
v místě podání zboží k dopravě, žalovaná má za to, že mohl by přijíti
v úvahu nejvýše kurs platný v době podání reklamace, kdyby jinak nár8k žalobcllv byl odůvodněn. Soud odvolací přiklonil se k právnímu na·hledu žalobcovu a to vším právem, Dle §u 88 žeL dopL ř. má dráha
nahadlti za zboží, za dopravy ztracené nebo poškozené obecnou obchodní (obecnou) cenu, jakou zboží téhož druhu a jakosti mělo v mistě odeslání a v době přijetí jeho k dopravě, Takto určená vnitřní hodnota zhoží jest pak již nezměnitelna ať k úhradě její dojde kdykoliv a
v měně jakékoliv. Z toho plyne, že při přepočítání této hodnoty z měny,
v níž původně byla vyjádřena, na měnu jínou, rozhodným může býtí
jen kurs platný v době a v místě podání zboží k dopravě, Právní posouzení věci soudem odvolacím jest tudíž ve všech směrech bezvadné,
dovolání není odůvodněno" nemohlo mu býti vyhověno,
čís.
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Bylo-Ii dodáno místo sena lisovaného seno nelisované, nejde o dodávku jiného zbolží.
Dodatečná lhůta, udělená prodateli, jest zachována, bylo-li před jejím uplynutím zboží odevzdáno k dopravě.
Bez nutnosti nemá prodatel voliti jíné místo prodeje aie čl. 343
obch. zák., nežli kde zboží bylo v době, kdy kupite! prohlásil, že je nepřijme.
124'
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Da~-li. prodatel kupiteli dodatečnou lhůtu ku přijeti zboží, může je
prodati az po uplynutí lhůty, třebas kupitel byl prohlásil, že od smlouvy
ustupuje.

(Rozh. ze dne 5. prosince 1923, Rv I 1016/23.)
Žalujíci příbramská filiálka banky A prodala žalované firmě vagon
lisovaného slovenského sena. Ježto seno nebylo včas dodáno, udělila
žalovaná dodatečnou lhůtu k dodání do 15. ledna 1922. Žalobkyně odeslala ze Slovenska seno dne 13. ledna 19122, jež došlo na žalovanou firmu ve Stodu dne 21. ledna 1922 a sice ne lisované. Žalovaná odmítla
dodáv~u jako opozděnou. Dopisem ze dne 27. ledna 1923 vyzvala žalobkyne zalovanou, by vagon sena převzala nejdéle do 31. ledna 1922
jinak že je dá prodati. Dne 27. ledna 1922 dala žalobkyně odeslati va~
gon sena ze Stodu do Příbrami, odkud jej dne 3. února 1922 prodala
na pražské plodinové burse. Žalobu na zaplacení rozdílu mezi umluvenou a nuceným prodejem strženou kupní cenou pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i c e zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

ii

Pod důvodem nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4
c. r. s.) vytýká žalovaná v dovolání toto: Na rozáíl od náhledu soudu
odvolacího spatřuje v dodání sena nelisovaného na místě lisovaného
nikoli dodání věci, postrádající smluvenou vlastnost, nýbrž plnění věci
jlne, rozdIlne (ahud); neprávem. Seno, ať jest lisováno a drátem sta~~~o, . neb.o ne, zůs.t~vá vždy senem, tedy hospodářsky touž věcí, slouZ!CI ~en;uz hospodarskému účelu, a proto nelze mluviti o tom, že podle
ruzne teto upravy, která má význam pouze při dopravě, poněvadž seno
h~ované. jest skladnější a dá se jím lépe zužitkovati prostora dopravl1Iho ~ozu, .by. slušelo rozeznávati dvě různé věci. I když bylo smlouvou
ujednano, ze zalobkyně má dodati slovenské lisované seno nelze v dod~né:n ~lovenském s~n~ nelisovaném spatřovati v podstatě věc jinou,
n~brz vec, neyykazujlCI co do obsahu slíbených vlastností, tedy touž
vec, •ale vad~ou, z:o~na tak, [ako 12ejsou brambory nebo švestky, po~Iane v bednach, veCI jmou nez kdyz byly zaslány v pytlích a pod. (Viz
Staub-Plsko, dr?hé vydání, čl. 347, §§ 12 a 15, str. 277 a 281.). Sdílí
(lroto I dovolacI soud v tomto směru právní náhled odvolacího soudu.
Z~lovana str~na tvrdí dále, že byla žalobkyně oprávněna k svépomocnemu prod.ej! sen~ pouze na místě výpravy, t. j. v Zemjanské Oče neb
v Dunajske Strede, pokud se týče v místě, kde se právě zboží za dúpravy n~cházel.o. a Ž:' neměla již seno do Stodu dopravovati, jakmile
zalov,ana prohlaslla,. ze .sena po 15. lednu 1922 nepřijme a dovolává se
na.?ukaz spravnostJ sve?o ~ahl:du .četný.ch rozho~nutí vídeňského nejVYSSI~? soudu. ,zalovana prehllZl vsak, ze ve zmměných rozhodnutích
b~I pflpad ten, ze kUpl tel odmítl naprosto zboží přijati, kdežto v tomto
pnpade odmítl kupující přijetí zboží pouze pod m Í n e č n ě, dojde-li

po 15. lednu 1922, a přehližÍ dále, že v tomto případě bylo seno, jak
první stolicí zjištěno, dáno na dráhu a odesláno již dne 13. ledna 1922,
a Že dle posudku znalců první soud zjistil a odvolací soud zjištění to
převzal, že lhůta daná kupitelem sena k dodání sena do 15. ledna 1922
byla zachována, když zbOŽÍ do toho dne bylo ode'adáno dráze k dopravě. Právem tedy žalobkyně dne 13. ledna 1922 naložila a drahou
vypravila seno ze Zemjanské Oči do místa určení, do Stoda, chtěla-li
zachovati lhůtu, danou jí žalovanou k plnění zbOŽÍ, a neměla příčiny,
by seno již v místě plnění protivou k místu určení svépomocně prodala.
Neposoudil tedy odvolací soud ani v tomto bodu případ právně mylně.
Když však žalovaná strana po 15. lednu 1922 prohlásila dopisem ze
dne 21. ledna 1922, 2e vagon sena nedošel, a že proto pokládá smlouvu
za zrušenou, nebyla žalobkyně již povinna, vagon sena do místa určení
dodati, nýbrž mohla jej ponechati v uschování na místě, kde v tti chvílí
na cestě byl a mohla jej tam veřejně po rozumu čl. 343 obch. zák. prodati. Když však jej nicméně dopravila do Stod a, měla jej tam ponechati
do 31. ledna 1922 a pak prodati bud' ve stodě, nebo v blízkém místě,
kde je trh na seno, na př. v Plzni. Bez n u t n o s t i nebyla prodatelka
oprávněna voliti ku provedení svépomocného prodeje jiné místo a, uči
nila-li tak přece, jest prodej vůči kupiteli bez účinku. (Viz Staub Píska
čl. 343, § 16.) Nebylo důvodu, by žalobkyně dopravila seno do Pří
brami a by je dala na pražské burse prodati, kdyžtě seno to jako seno
slovenské nelisované nemělo na pražské plodinové burse, jak nižšími
soudy zjištěno, bursovní ceny a i;ebylo tam předmětem bursovních
obchodů a když v bližším místě, jakým jest Plzeň, jest, jak9becně
známo, značný a čilý trh na hospodářské produkty, takže by tam seno
snadno bylo lze prodati. Náhled odvolacího soudu, že převoz do PřÍ
brami se stal v zájmu žalované, by nemusila platiti velké stojné, neobstojí, uváží-li se, že mohla žalobkyně bud' ve Stodě, nebo v Plzni,
seno dle čl. 343 obch. zák. ve veřejném skladišti neb u třetí osoby až
do 31. ledna 1922 uložiti, čímž by se byla vyvarovala placení stojného,
aniž bylo potřebí k vůli tomu převážeti seno právě do Příbramí a mohla
je pak veřejným úředníkem dle čL 343 obch. zák. ve Stodě neb v Plzni
prodati. Nelze proto svépomocný prodej sporného sena, proveaený
žalobkyní na pražské plodinové burse, pokládatí za nutný a za provedený na vrub žalované strany a musí žalobkyně, nezachovavší se
s péČÍ řádného kupce dle čl. 282 a 343 obch. zák., nésti následky toho
a nemůže žádati na žalované straně splnění smlouvy (zaplacením rozdílu ceny trhové) a náhradu škody. Mimo to bylo dlužno ponechati žalované straně plnou dodatečnou lhůtu ku přijetí sena, prodJouženou
do 31. ledna 1922 a zachovati jí tím možnost ku případnému odčinčnÍ
prodlení. Teprve projitím této lhůty nastalo prodlení žalované strany
v přijetí zásilky a tím vznikla pro žalobkyni práva a povinnosti z čl. 343
obch. zák. Práva tato nevznikla před' projitím lhůty té, ať již ku pi tel
prohlásil, že od smlouvy odstupuje nebo ne, proto neměla žalobkyně
před projitím lhůty té seno ze Stoda odvézti. Učinila-li tak, vzala tím
zpět svou nabídku sena a nemůže žalované straně vytýkati, že ho neodebrala a nezaplatíIa.
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čís.

3263.

Stroji ~e smyslu §u 297 a) obč. zák. jsou předměty jež podle názoru ~ potrt;b h?spodářskéhO života slouží přímo nebo n~přímo provozu
P?dn~. TI!", ze dal vlastnik továrny stroje zapustiti, staly se jejím
pnslusenstvun, a, nebylo-Ii zde knihovní poznámky výhrady staly se
J':~o ~Iastni~tvím. Příslušenstvím v §u 297 a) obč. zák. jest rozuměti
pnslusenstvl ve smyslu §u 294 obč. zák.
(Rozh. ze dne 5. prosince 1923, Rv I 1555/23.)
. žalobkyně předala firmě G. celou řadu předmětů ku provozu tovarny; pozn~n;ky. dle ~u 297 a) obč. zák. si žalobkyně nevymohla.
Kd~z na. Jmem hrmy G. byl vyhlášen úpadek, žalovala prodat elka
spra~ce ~padkove pOd,stat.y, že jí přísluší k prodaným předmětům vlastmcke pra.vo, tvrdlc, ze SI k mm 'vyhradila vlastnické právo. žaloba
byla zamltnuta S o u d Y vše c h tří S t o I i c N e J' vy' , .
de fil z těchto
)
s s 1 rn S o udůvodů:

, Nesprá~né posouzení právní spatřuje dovolatelka v podstatě v tOl I
ze odvol~cl sou~ vůbec nezjistil, zda předměty, které dovolatelka ž~~
lobou pozadu)e, JSou »stroji« s hlediska §u 297 a) obč. zák. Zákon arci
pOjmu
..
t . »stroJu« nedefinuje a tu si dovolatelka sama pr'edkl'a d'a d ef'lnICI
>>s.:oJU« v narodohospodářském smyslu, jak praví, ve skutečnosti však
sp'lse v tec hnl Co ke m smyslu, ač tato definice při určení p r á vn I h? ~oJm.u stroLu nemůže zcela přicházeti v úvahu, neboť tak, jako
fyslka}nl p0,l:,m ve C! nekrYJ.e se vždy spr á v ním pojmem, tak i ph
určeni stroJ u )e smcrodatnym nejenom názor hospodářského života
ale} Je~o potre?y. Jest :oávažno, že dovolatelka sama považovala v ža~
lobe P?z.~dovane predmety za »stroje« s hlediska §u 297 a) obč. zák.
v ~emz JI vzhledem k povaze řečených předmětů, kterými jsou jmeno~
~Ite )'odze:,;m ~abel, elektromotory, zářadná deska s instalací vedení,
pkoz I Za;1Zen! transformatorové stanice, sluší přisvědčiti z toho dů
vod~, ~onev,adz 'po~le. názo!.u hospodářského života a jeho potřeb ře
čene lredmety, Je-h )Ich UZltO v ~ovárním podniku a k jeho provozu,
ať p,rnno, nebo nepnmo, .za stroje musí býti považovány. V dalším
s~atru~e dovolatelka nespravné posouzení právní v tom, že požadované
predm~ty nemohly. se mkdy státi příslušenstvím tovární nemovitosti
z~ Jake Je odv.olacl rozsudek považuje, poněvadž zůstaly v dovolatel~
Člll~ vlastmdvl a dovolatel~a nikdy jim nepřiřkla vlastností příslušen
stVl tov~rTI1, nernovltosl! upadcovy. Sluší dovolatelce dáti potud za
prav~u, ze p;edplS, §u 297 a) obč. zák. skutečně jinak ničeho nezměnil
na. vseo~;cnych p~e.dpokla,dech nemovitostního příslušenství, že tudíž
P?Jem.. pnsl~~e~s.tvI I dle neho předpokládá právní určení strojů k trval:mu JIch UZlvalll pr? hlavní věc, a proto například stroj, který pachtéř
J ko podlllkatel umlsl! v pachtované, tedy c i z í nemovitosti, zpravidla
o

,

I

nenabude vlastnosti nemovitostního příslušenství, takže ohledně něho
knihovní poznámky podle citovaného předpisu není zapotřebí. Dovolatelka však přehlíží, že řečené stroje ~o země dal zapustiti a z nich
integrující součást továrny učinil v I ~ " t n í k t o v á r n í ne m o v it o s t i takovým způsobem, že stroje ty nabyly zazděním a zapuštěním
do země trvalé spojitosti s tovární budovou, čímž jeh o úmysl, uči
niti je jejím příslušenstvím, zřetelně a poznatelně byl projeven. Že by
dovolatelčino k požadovaným předmětům vyhražené vlastnictví bránilo
tomu, aby řečené předměty, které vlastník tovární nemovitosti dal zapustiti do země a. učinii z nich integrující součást továrny, tedy fakticky tovární přislušenství, staly se tímto i po právu, když knihovní
poznámka o nich dle §u 297 a) obč. zák. se nestala, z citovaného před
pisu nikterak nevyplývá. Opomenutím řečené poznámky zaniká vyhražené vlastnictví prodávajícího, předměty, příslušenstvím se stavší, pře
cházejí do vlastnictví toho, kdo je vhstníkem tovární nemovitosti jako
hlavní věci, a nemůže býti řeči o nějakém jehc obohacení, neboť on
dluhuje dále trhovou cenu, dále také trvá smlu,ní i zákonité právo
prodávajícího na odstoupení od smlouvy, a prodávající může se domáhati podle okolností i vydání věcí, jen ovšem s tím rozdílem, že tak
nemůže učiniti věc n o u žalobou. Dovolatelčina odpůrkyně velmi pří
padně tvrdí v dovolací odpovědi, že se dovolatelka ze všech právě uvedených možností nechopila ani jediné, že jmenovitě ani netvrdila, tím
méně dokázala, že správce úpadkové podstaty s ní do kupní smlouvy
nevstoupil, nebo že ona vůči úpadkové podstatě ustoupila od smlouvy,
že takové prohlášení vůči správci učinila, nýbrž naopak, dovolatelka
podala žalobu vlastnickou, tedy tu žalobu, kterou podati nemonla. Poznamenati jest ještě, že slovu »příslušenství« v §u 297 a) obč. zák.
rozuměti jest pouze ve smyslu §u 294 obč. zák., že tedy po vykonané
poznámce podle §u 297 a) obč. zák. nemůže vyp:ažené vlastnictví
strojů býti bráno v pochybnost z důvodu, že se sÍlvje staly nesamostatnou součástkou nemovitosti, čímž zlomen jest hrot pochybnostem,
.
dovolatelkou v jejím dovolání projeveným.
čís.

3264.

':ó"j;;~\~~M
Dala-li dráha (na př. při tzv. vystěhovatelském vlaku) dopravci
k disposici svůj nákladní vůz, nepřevzavši od něho ani svršků, ani nákladního listu ani listu dopravního, a dopravce sám své věci ve voze
doprovázel, nebyla uzavřena mezi nimi smlouva nákladnL

(Rozll. ze dne 5. prosince 1923, Rv II 265/23.)

Vystěhovaleckým vlakem byly dopraveny z Vídně do Moravské
Ostravy svršky žalobkyně tím způsobem, že žalObkyni a je~tě jedné
rodině byl dán dráhou k disposici nákladní vůz, v němž byly vě,í uloženy. žalobkyně i ona rodina zároveň v nákladním voze jely. V Moravské Ostravě byly svršky žalobkyně uloženy do skladiště a, když
v něm vypukl požár, ztratila se část svršků. Žalobě na dráhu o náhradu
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škody o b a niž š í s o u dy vyhověly. Ne j vy Š š í s o u d zrušil
rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu
projednal a rozhodl.

o ů vod y:

i!

'j!

lj'

Do.:'olate~ uplatňuj; jako dovolací důvod nesprávné právní posouzem vecl, Jez shledava v tom, že odvolací soud zastává stanovisko že
dráha ručí dle čl. .4?0 ?be~. zák., ~okud se týče dle §u 5 žel. dOp/ ř.,
I kdy~y o us chovan! veCI zalobkyne v nadražním skladiští byla bývala
ujed~ana san;ostMna. uschovací smlouva, ježto prý dráha ručí jako povozn,lk,za vesker; vykony, byly-li jen předsevzaty pří provozu povoz~
~Icke zlvno~tr, Pres to ~šak trvá dovolatel na svém původním tvrzení,
ze dopravlll smlouva vUb,ec n,;byla dojednána, a v případě, že by se
takby:o stalo;, dovozuje, ze draha podle čl. 395 obch. zák. a §u 84 žel.
dopr. r. nerucI Jako p~vozmk před ujednáním a po splnění dopravní
s:olouvy, a vyluCt~e vesker.ou ZOd~ově,dnostz ručeni od okamžiku, kdy
zasrlka byla strane o?ev,zdana; Am v zalobě, am v přednesu žalobkyně
ne~1 nrkd,e uve,deno" pkym zpusobem k této domnělé smlouvě dopravní
(na.kladm) doslo, ,?ybr,ž uvádí ,se jen, že žalobkyně přijela v nákladním
voze, se svym. zanzemm domacnosti a výbavou dne 12. června 1920
vystehovaleckym vlakem z Vídně do Moravské Ostravy. V témž nákladmn: voz,; byl~ ~ druhé polovici umístěna jiná rodina se svými svršky
a ta mela bytr jeste dále dopravena do K špeditér žalobkyně však při
tom~o vlaku s ,vozem, nebyl a byly prý věci žalobkyně z rozkazu stamčnrho skladmka ~Iozeny v nádražním skladišti, až je povozník ode?ere a o:lveze. Kratce na to vypukl požár, jenž se rychle šířil, svršky
zalobkY,ne. byly rychle vynášeny ze skladiště a nakládány. Ve spěchu
tom pry SI zalob~yně nevšimla, že koš s výbavou a nářadím zmízel a
domaha se ,n~nf zal obou náhrady. Z té okolnosti, že svršky žalobkyně
byly skut,:cne drahou ~opr~vovány, dovozují nižší soudy, že tu šlo
o ~OpraV?l smlouv~. Nez s trmto názorem nelze souhlasiti. O dopravní
(nakladm) smlou~e s dr~h.ou lze mluviti jen tehdy, když výpravna při
~ala k d o Jl r ~ vez b o Z I a n á k I a dní I i s t, jak ustanovuje § 61
zel. dop~. r., Nelakého jin~ho, zákona .na tyto smlouvy s drahou použiti
nelze., Vzdy! pz ?bchodm zakon, pOjednavaje v čl. 390 až 421 o nákladm s,':ll?uv,e vubec, měl za nutno upraviti právě tyto obchody s drahou zvlastejcl. 421 poslední věta a čl. 422 až 431 obeh. zák) a zákon
z~ dne ,27. rIJna .1892 čís. 187 ř. zák., nařizující provedení Bernské mezina!o,dm dohody, výslovně v §u 2 dovoluje stanovení úchylek v želez~IC!"m d?pravním řádu i tam, kde by obchodní zákon měl ustanovení
]Ina. Dluzno te~y veškeré nákladní smlouvy s drahou ~ýhradně a jedině
Posu~.o,:aÍl dle zel. dopr. ř. a nelze ustanovení tato rozlišovati obdobně
I.n.a ]Ine. smlo~vy, jež nebyly tam výslovně upraveny. Nelze proto mluVltl.o n~kladn: smlouvě ,tan;, kde, jako v tomto případě, dráha dala
k .dISPOSICI. svuJ nakla?11l vuz, neprevzavši od žalobkyně ani svršků,
an~ naklad~lho ,hstu, am hstu dopravního - jak bylo u zvířat možno _
an~ sna~ nejak,;ho seznamu kusu k dopravě určených, a kde žalobkyně
sve svrsky v temž nakladním voze doprovázela, tedy v jejIch bezpro-

středním držení zůstala, čehož nezbytným důsledkem jest, že nebylo
třeba, aby jí byly svršky, jež beztoho ve své moci měla, drahou odevzdány v místě určeni. V tomto případě stát, jako vlastník dráhy, propůjčil žalobkyni část nákladního vozu a hybnou sílu, aby mohla své
svršky dopraviti do čs. republiky - a to nevyplňuje pojmu smlouvy
dopravní (nákladní) a proto nižší stolice neposoudily věc po stránce
právní správně, uznavše, že tato smlouva jest základem žaloby. Vždyť,

není-Ii tu nákladní smlouvy, nelze ani dráhu činiti zodpovědnou za následky, jež by z ručení její jako povozníka plynuly. Ze žaloby a před
nesu žalující strany však plyne, že její svršky, dopravené do Mor.
Ostravy způsobem shora naznačeným, byly z r o z k a z u s t a n i č
n í h o s k I a dní k a u I o žen y v n á dra žní m s k I a d i š t i, až
je povozník odebere a odveze. Nutno tedy vzhledem na tento přednes
zkoumati, zda tu snad neběží o samostatnou smlouvu schovaci. V tomto
směru, ač se žalovaný erár hájil námitkou, že by mohlo jíti o tento
právní poměr, dovolávaje se §u 964 obč. zák., věc nebyla probírána
a projednána; následkem toho nedošlo v tomto směru k žádným zjištěním v nižších stolicích, takže dovolacímu soudu 11ení možno, by
se řešením této otázky zabýval pro neúplnost řízení v nižších stolicích
a nezbylo tudíž přes to, že žalovaný erár uplatňoval jako dovolaci dů
vod jen nesprávné právní posouzeni věci, než napadený rozsudek a jelikož bude třeba, aby bylo pokračováno v jednání i v prvé stolici, také
rozsudek její zrušiti a prvé stolici uložiti, aby jednání ve shora naznaČe
ném směru a to zejména, jak došlo k ujednání smlouvy schovací, o oprávnění jednající osoby za žalovaný erár k této smlouvě, o jejím trvání a
splnění, doplnila a pak ve věei samé znova rozhodla.
čís. 3255.
Dopravni řád železniční.
Pro přepravu spěšnin platí ohledně oprávnění k žalobě předpisy
VIII. odděleni žel. dopr. řádu.
Příjemce, jemuž nebyl odevzdán nákladní (zavazadlový) list, není
k žalobě oprávněn, podal-li již odesílatel reklamaci.

(Rozh. ze dne 5. prosince 1923, Rv II 393/23.)
Fiiwy, zaslané drahou jako spěšnina (expresní zásilka) adresáta
nedošly. Odesílatel zásilku reklamoval, adresát pak domáhal se na státu
náhrady škody. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl,
o d vol a c í s o u d ji zamítl.
Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

o ů vod y:
Povaha dopravní smlouvy vyžaduje, by v jistém okamžiku místo
odesílatele, který smlouvu uzavřel, vstoupil ve smluvní poměr adresát
zásilky (destinatář). Tímto vstupem přecházejí smluvní práva z ode-

1978

:~I~te~ea nnaá~r:sd~n~táře,

takže)iž

je~om' destir:atář !TIůže uplatňovat

1979

ná-

kge~to před tímtos~~~:~:nf~~~o~e~~I~:~~vl~~a~~e~~~;;~o::r~t~o oZb~Ží,

timován ku podání žaloby. Nynější žalobkyně nenabyla nikdy disposičního práva nad zásilkou, není proto legitimována k žalobě a bylo
žalobu již pro namítaný nedostatek aktivní legitimace zamítnouti.

~e\pouze .odesilatel. zeleznice musí býti chráněna před nebez/:~v
ze y musIla hradIti tutéž škodu dvěma osobám a p t
t eCl!~,
§ 99 žel d
"k
"
,
,
ro o us anovUj e
leznici j~st °t;;á~~:: j'enUt~at~~:unrpPr'l;sálvus,zl' pPř~pravdní smlouvy proti že'"
'
ravo Isponovat o přep
;?:al;e~ zb~fl, a tarifní p~ováděcí ustanovení lL k tomuto §u Př:~=

čís.

V pořadí, poznamenaném dle §u 53 knih. zák., může v případě §u 56
odstavec třetí téhož zákona, t. j. když na jmění vlastníka nemovitosti
před podánínt žádosti za zápis práva zástavního, pro něž pořadí poznamenáno, vyhlášen byl úpadek (nebo nyní třeba jen zahájeno vyrovnací řízení), povolen býti zápis ten jen na základě listiny, mající
náležitosti tam vytčené, kterou vlastník nemovitosti zástavní právo
dobrovolně zřídil, nikoli však i na základě rozsudku nebo jiného exekučnlho titulu, byť i z doby před vyhlášením úpadku.

~~~~iki~~et~::2~,{~~~~~I~~~~~~~:~2i~~:~r~~~t~~~m~:~~~~?
~~~:~
~e
t~nrto

nroval odesílatel náhradu vlast . "
POdrzL V
pnpade rekladestinatáře, žalu'e však
. nr~ jmen:?" neod,volavaje se na svolení
svolení odesílatele Jde t~~sytr~ata\ r~,vne~ ~Iastnlln jménem, nevykázav
" up a novanl jedné a téže škody dvěma
osobami o dva náro .
kdežto ďruhý třeba o;;;;;,ť m~hz jen Jeden může Po~ůstávati po právu,
rozhodnouti, zda tímto In~~~s\:t~e~e~oS!ftek ~ftrvnr legiti~ace a třeba
zda trpí jí žaloba destinat'"
rpe ~ re amace odesIlatelova, či
železnice, Předpisy §§ 4~~3j~kl o~ poč,:tku rozepře namítá žalovaná
čís, 172 ř zák o "
,
,}~. opr. r, ze dne 11. listopadu 1909
z doprav~í smiou:;e:r~~:S~~~slnrn neu~tan?vují, kdy přecházejí práva
novení k §u 43 žel. do r ř I I e: ~a a resat~; ~Ie prováděcího ustaně vydány zvláštní PřIdPiS~ p ~~~a~~~e~~oo~~~r:TvY' pok~d nebyly pro
zadel ale
.
dl'
'
. o preprave zava-

:~~~~~~~~í :i~~i~0~0~~:~~1:~~7~~;::~d~tl~~e §ut~~t~eť.řta~~~ ttez~~
z~vazadlový

lístek při odevzdá~~ NI~kU'k kdez~~ ~ tO?'to p~ípadě ~ebyl
dan, nýbrž šel se zásilkou st "
. u ~ spes,~e ~reprave strane vyzboží se zásilkou nákladní list ~t~' jako jde pr~. prepravě obyčejného
g}timace říditi předpisy odděl~ní ~~~ ~eIP~oto pr; pos~uzení ,0tázkI letlm spíše když i §§ 43 a 35 ' I d ' :e. opr. r. o preprave zbozl, to
za spěšniny a zavazadla na ~;t~ orrd r: po~azují ohledně ručení dráhy
9isposiční právo odesilatele o doCr:v!:~~~'ém u ~s~~novuje %73 (9), že
::\~eoprkdř. ži právo ~p,latňo~,ati nároI<r .ze sm~ouo:; dop~ae~ dle Z~~i~~

nKlaďní Ii~t, ~~b~Oj~~y~b~~st~~a:1;nrcl du~čení

byl, desynatáři vy:dán
v projednávaném případě nákladního fi~tua ,~~ drahbU I zalobu. )ehkož
zadlový lístek žalující firmě neb I
'
vu ec ~e y, o. a ta ke zavadisponovati o zásilce naby'ti . y v.rd~nb' mohla zalujlcl firma práva,
'
)enom za o ou a tato žaloba by musela
býti podána 'ak
ř. ještě zvlúlě z~Ů~~z~~·~9~~~~ dOPl' ř. v~plýváa § 76 (2) žel. dopr.
čJ,·,: n~z odesIlatel JInak o zásilce disponoval. Takov' '"
žalobce do d~~~:~I1~ S~IOu~~~e~a bdl:p~slce o~~s~latelova, která vstupu

jmén:m a pro sebe reklamoval ~ ;:I~z~'ic:P~~~r:d~ ~~~cÍyŽ~ ~~~stn!m
SI v cas vyhradil všechna á
sam
jehož disposiční právo jelt~ vnaezzaeni~~~ou;~ ~pravd~í. ,Jako odesílatel,
,y
po anI reklamace dle
§u 99 žel do r řl'"
reklamac" ,P:
egltlll~ovan, pro~ež železnice správně vyřídila jeho
I vecne. o zamltavém vyrízení reklamace byl On sám legi-

p

(Plenárni usnesení ze dne 11. prosince 1923,
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čís.

pres. 1504/23.)

V praxi Nejvyššího soudu nebyla jednotně řešena otázka, zda v poznamenaném pořadí možno v případě §u 56, odstavec třetí, knih, zák.
povoliti zápis jen na základě listiny, mající náležitosti tam vytčené, či
též na základě rozsudku nebo jiného exekučního titulu. Usnesení ze
dne 10. července 1923, R I 599/23 vyslovilo se pro přípustnost zápisu
i na základě rozsudku nebo jiného exekučního titulu, kdežto usnesení
ze dne 3, října 1923, R I 713/23 čís. sb, 2989 přípustnost zápisu v tomto
směru vyloučilo. Veden jsa snahou po jednotnosti rozhodování pfikázal
první president Nejvyššího soudu spornou otázku plo'1árnímu senátu,
jenž ji zodpověděl, jak shora uvedeno.
Důvody:

§ 53 odstavec prvý knih. zák. v prvotním doslovu stanovil: Vlastník
jest oprávněn, žádati o knihovní poznámku, že chce na svou nemovitost
vzíti z á P ů j č k u, jejíž obnos udán budiž. TýŽ předpis v novém doslovu pak stanoví: Vlastník jest oprávněn, žádati o knihovní poznámku,
že chce na svou nemovitost zříditi zástavní právo za d I u h, jehož
obnos udán budiž. § 56 téhož zákom, jenž zůstal beze změny, před
pisuje v odstavci třetím: Přijde-Ii vlastník nemovitosti před podáním
žádosti za zápis (roz. práva zástavního, pro něž posloupnost poznamenána, arg. odstavec prvý téhož §u) do úpadku, může býti zápis jen
tehdy povolen, jestli listina o (právním) jed n á n í - t j. fedy listina o zřízení práva zástavního - arg. nové znění §u 56, odstavec
prvý, slova "že chce zřiditi zástavní právo za dluh« - vyhotovena
přede dnem, kdy úpadek vyhlášen, a den jejího vyhotovení prokázán
jest soudním nebo notářským ověřením. Zákon tedy výslovně před
pokládá výlučně listinu, kterou vlastník sám právo zástavní zřídil a ani
ze znění ani z ducha zákona nedá se dovoditi, že by to mohla býti také
listina zřízená (vydaná) někým jiným, než vlastníkem na př. tedy soudem, nebo listina, zástavní právo vůbec nezřizující, nýbrž jen pohle-
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dávku (»dluh«) zjišťující, na př. tedy rozsudek, platební rozkaz nebo
jiný exekuční titul. Rozhodnutí ze dne 10. července 1923 č. j. R I 599/23,
jež hájilo náhled, že i takovýto titul stačí, poněvadž prý jest rovněž
listinou, před vyhlášením úpadku vyhotovenou, a to veřejnou, a že tedy
přípustný jest zápis práva zástavního nejen dobrovolného, nýbrž i vnuceného (exekučního), mínilo, že o tom nemůže býti pochyby vzhledem
k nynějšímu (novému) znění §u 53 kn. zák. a že § 13 konk. ř. a § 56,
odstavec třetí kn. zák. zápis ten ,; takovém případě výslovně připouštějí.
Tomu však tak není. Neboť, co se týče nového znění §u 53, nenastala
vůči

starému

znění

žádná jiná

zrněna,

znění omezovalo poů j č k u, kdežto nové
pořadí poznámky lze

než že staré

známku posloupnosti na zástavní právo za z á p
znění dovoluje ji pro k a ž d}' dl u h, takže v
vložiti i pohledávku z kupní ceny, z kauce, náhrady škody atd. Změna
dotkla se tedy jen právního důvodu p o hle d á v k y, nikolí ale právního důvodu p r á vaz á s t a v n í. h o, t. i. otázky, na jaký titul se
musí právo zástavní zakládati, má-Ii býti přípustno zapsati je v poznamenaném pořadí, tedy, když zákon (§ 449 obč. zák.) zná čtyry tituly
práva zástavního (smlouvu, odkaz, soudcovský výrok a zákon), zda to
může býti právě jen jednání vlastníka, tudíž zástavní smlouva, po pří
padě odkaz, či také výrok soudcovský, t. j. povolení exekuce, po pří
padě zákon. Zůstal tedy nedotčen předpis §u 56, odstavec třetí, o nějž
tu jde, že musí předložena býti listina o (právním) jednání scil., o jednání vlastníka, zástavni právo zřizujícím, což vylučuje zápis zástavního
práva na základě povolení exekuce. Co však se týče otázky druhé, zda
totiž § 13 konk. ř. zápis zástavního práva v pořadí poznámky povoluje
vůbec čí jen v mezích §u 56, odstavec třetí kn. zák., dlužno především
přihlédnouti ke zni'ni §u lil a cit. §u 13 konk. ř. § 10 odstavec prvý
stanoví: Po vyhlášení úpadku nemůže pro pohledávku proti úpadci na
věcech náležejících do úpadkové podstaty nabyto býti soudcovského
zástavního neb uspokojovacího práva: t. j. ne m ů ž e p o vol e n a
být í ex e k u c e, a exekuce dřív povolená nemŮže býti vykonána.
§ 13 pak stanoví: Vklady a záznamy knihovní mohou i po vyhlášení
úpadku povoleny a vykonány býti, řídí-Ii se pořadi zápisu dnem, spadajícím do doby před vyhlášenim úpadku. Tento předpis zahrnuje v sobě
především případy, kde se skutečně jedná o nabytí soudcovského práva
zástavního (neb uspokojovacího), a jest tedy potud »výjimkou« z §u 10,
tak na př. když žádost o povolení exekuce nebo dožádání o výkon povolené exekuce došlo na knihovní soud ještě před úpadkem, ale vykonáno bude teprv za úpadku, neboť pořadí se určuje dobou dojití návrhu neb dožádání u knihovního soudu (§ 29 knih. zák.), a ne teprv
. výkonem zápisu, nabytí datuje tedy již od dojití, jež spadá před úpadek, t. j. povolený potom zápis působí ex tunc a není to tedy výjimka
pravá, nýbrž jen zdánlivá, která ovšem byla připuštěna i ve starém
úpadkovém řádě §u 12 čís. 1. Předpis ten zahrnuje však také případy,
kde se nejedná o nabytí zástavního neb uspokojovacího práva soudcovského, a které tedy nejsou vůbec výjimkou, ani zdánlivou, a sem mimo
jiné případy, na př. když vkládá se právo zástavní v pořadí záznamu
již před úpadkem vydobytého, nebo když teprve ve vyšší stolici po vy-

"" . 'padku povoleny' vklad vykoná se v pořadí poznámky zamíthl aselll
·
ku ané před úpadkem (§§ 99, 132 kn. za'k)
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as e t a k'e
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pnpa d §u 56 kn .zák
. , když se teprv za upa u v a a pravo
,
Z"zas aVlll
t
v pořaďi již v době před vyhláše~ím ~padku pOZl1~~,enanem: a~lS. akový nebyl zakázán ani za stareho upadkoveho radu, p~nevadz ! za
něho platil plně § 56 kn. zák., jenž právě věc p;o přIpad upadku up;avuje. Proto se starý úpadkový řád obešel s omm sho;a ,:zpomenutym
užšim ustanovením §u 12 čís. 1, takže shora,c!tova?~ p;edp!s, §u, 13
nového konk. ř. vzhledem k naší otázce, o mz Jde: zadn;, ~o,:e pravo
neobsahuje, a je to tedy nedorozumění, když se z neho vyc!ta" ze do~o~
luje zříditi soudcovské zástavní právo i po úpadku. K tomu. ovsen; .~vad!
'{omentář Bartsch-pollak, jenž v §u 10 mluv! o §u 13 pko Jeho vIJ!~ce,
ačkoli tu žádné výjimky není, aspoň pro ob~r §u, 56, ~dstav~c .te,elI kn.
zák. určitě ne, protože v něm o soudcovske pravo zastavlll, ,lez.. 10
konk. ř. jedině zakazuje, naprosto nejde. ~á~~ed zd~ napadeny pnc! s.e
však zvláště účelu poznámky posloupnostI. Ucelem usta~u Je, by p0C;lIvému dlužníku (vlastníku nemovitosti), když jeho .~aJetkov~ ~omery
octly se v nepořádku a hrozi zkázou, umožněno bylo Jich urov.nam. S ,:e:
lým davem drobnějších věřitelů není dohoda. na .dl,:uh?~?by a zvl~ste
laciný úvěr vůbec možna, nemovitost by mUSila JIste pnJ!lI d,o dra..;by,
kde pravidelně (přeti válkou, nebylo lze nadíti se prodeje ,v~hodneh?,
takže větší menší část věřitel u zustala i pak. Aby se mohl dluzmk z~chra:
niti, dovolil zákon, aby zavčas, dokud vě.řitelé nemovitost Jeho,,~l1lhovne
ještě nezatížili, zajistil si pořadí pr~ zápuj~ku, ,~terou by ven:ele vyplatil, načež má co činiti toliko s Olllm Jedlllm .ventelem ~e,lkov!rn: Bez
nutné potřeby rozšiřilo nové znění §u 53 kn. zak. dobrodlll! por~d! I na
každý jiný dluh, neboť nelze seznati, jak jiný dluh n,lO~1 by ~lo,uz!lI k uspořádání majetkových poměru. Avšak j."st nasnade.'. z:, dlw;lllk sna,dno
postihne, že si múže takto opatřiti zápuJčku neb? JIne pen!ze, na ~kor
věřitelů kterým ničeho z nich nedá. ProlI takovemu obmyslnemu. Jednání ch~ánilo' prvotni ustanovení §u 953 'obč. zák. toliko velmi nedostatečně účinnou ochranu poskytl teprv zákon odpurčí z roku 1884, kterou z'esíEl ještě platný odpůrčí řád. Zřejm? pak,o Ž': i takový v.kl.~d dle
§u 56 odstavec třetí kn. zák. podléhá žalo?e odp,urč!,. Jsou-II tu )eJ! po~
mínky. Z toho vidno, proč zákon žádá .zastav,:! IIStlllU vlas~mkem Zrtzenou a z doby před úpadkem: kdyby zap!s, s~el ,se po~olIt! ~ n.a rozsu:
dek nebo platební rozkaz, tedy jako exek~cfll pra~?, zastavm, Jen k.d~z
se spolupředloží výměr poznámku pořad! povoluJ!c!, mohl by dl~zmk
i kdykoli za úpadkového řízení s věřitele~, který nějaký ne~telenI. po~
sud exekuční titul má, výměrem tím kUpClt, a kdyby takovych v';rttelu
bylo více, dokonce dražebně, kdo dá víc. To by však bylo pat~n." zneužití dobrodiní zákona, pročež je zřejmo, že zákon toho dopo~stey ~e
chce. Bylo by to ostatně prolomení zásady §u 3 kOlik. ř., dle nehoz vsecky právní úkony dlužníka p o vy h I á š e n í úpa d k u J~ou bezúčinny, takovým právním jednáním a tudíž úkonem byl~ by vsak, odevzdání řečeného výměru, neboť by to byl pak akt, nabylI prava z";.stavního umožňuí!CÍ, titul k němu zřizující. Tím jest právní věta,oduvod
něna. Zdali by zápis práva zástavního v poznqmenaném porad! bylo
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lze povoliti na základě rozsudku neb jiného exekučního titulu mimo
případ §u 56, odstavec třeti kn. zák., t. j. mimo případ úpadku a zří
dlh tedy takto titul zástavního práva pouhým odevzdáním výměru, poznamku povolujícího, je jiná otázka, vymykající se již z rámce dané
úlohy. Totéž platí i o případu, kdyby žádán byl za úpadku zápis zástavního práva na základě listiny, která by vysvědčovala, že dlužník ještě před úpadkem k zajištění pohledávky exekučním titulem opatřené
odevzdal věřiteli výměr poznámku pořadí povolující, a kdyby den vystavení listiny té (odevzdání výměru) byl soudně neb notářsky ověřen.
čís.

3267.

Předpisu §u 142 obč. zák. jest použiti i v případech, kdy rodiče
i bez soudně provedeného rozvodu nebo mimo případ rozluky manželství přerušili rnanželské společenství. K tomu, by děti byly ponechány
matce, nevyhledává se, by nastal některý z případů §u 178 obč. zák.

(Rozh. ze dne ll. prosince 1923, R I 902/23.)
Žádost manžela, by mu bylo vydáno dítě, jsoucí ve výchově manželky, odděleně žijící, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c.
. N ~ vy š š í .s o II d vyvodil ze zjištěných ok()lností, že jest v záJmu dltete, by zustalo u matky, při čemž vycházel po právní stránce
s tohoto,hle.diska: Předpisu §u 142 obč. zák. jest použíti i v případech,
kde rodlce I bez soudně provedeného rozvodu nebo mimo případ rozluky manželství přerušili manželské společenství. V §§ 141, 143 a násl.,
zejména 148 obč. zák. jsou sice otci propůjčena práva, tvořící ve svém
souhrnu moc otcovskou, ale zároveň v §§ 144 a 145 obč. zák. jest obě
ma rodičům, t. j. jak otci tak i matce propůjčeno právo ke krokům tamže
uvedeným, jichž předpokladem jest, že rodiče, žijící v manželském soužití, svorně a souhlasně se mohou starati o blaho dětí. Není-li tohoto
předpokladu, nelze již rodičům ponechati volnost ohledně určení způ
sobu, jak se má díti výchova a výživa dětí a právě v §u 142 obč. zák.
vydány j~ou předpisy pro tyto případy, v nichž mají oba rodičové stejné
po stavem, a není proto správným názor rekursního soudu že lze i
v :ě~ht? případech proti ?tci učiniti opatření, jakým na př. 'jest ponecham delt matce, Jen za predpokladů §u 178 obč. zák. O otázce, kom\l
z rodičů n;á býti ?ítě ponecháno,. rozhodovati jest v řízení nesporném,
neboť v techto pnpadech nezleltlec není pouhým předmětem soukromÝ,~h ~.r~v jiných osob, nýbrž jest právním podmětem, zvláštní ochrany
pozlvajlclm (§§ 21, 139 a násl. a j. obč. zák. a §§ 181 a násl. nespoL
říz.) a tato zvláštní ochrana provádí se v řízení nesporném.

t

čís.

3268.

. ~ro ~oření rakouských válečných půjček není výiučně příslušným

~Idens~y zemský soud. Pro zavedení umořovacího řízení jest lhostejno,
ze nem dú>\ud rozhodnuto o reparaci válečných půjček.

(Rozh. ze dne 11. prosince 1923, R I 995/23.)

K návrhu chebského společenstva určí! Nejvyšší soud dle §u 28 j. n.
soudu v Chebu pro umořovací řízení dluhopisů
a j s k Ý s o u d v Che b u vydal dne 5. ledna
1923 ohlašovací vyhlášku a zamítl dne 5. září 1923 návrh ředitelství
státního dluhu v Praze, by vyhláška ze dne 5. ledna 1923 byla zrušena.
Rek u r sní s o u d usnesení to potvrdil. D ů vod y: Ohlašovací vyhláška ze dne 5. ledna 1923 nestala se a nebyla uveřejněna bez před
chozího prvého dotazu, jak st~žovatel vytýká, nýbrž teprve, když ředi
telství státního dluhu ve Vídní zodpovědělo prvý dotaz krajského soudu
v Chebu (§ 4 cís. nař. z 31. srpna 1915 čís. 257 ř. z.). Dlužno proto po
názoru Nejvyššího soudu ve sdělení z 10. dubna 1923 Nd I 31/22, vyčkati a ponechati prvému soudu, by uvážil, zda může o návrhu na umoření věc n ě r o z hod n o u t i, nemaje po ruce kapitálových úvěrních
knih o válečných půjčkách rakouských.
příslušnost krajského
válečných půjček. K r

Nejvy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:
Ředitelstvo státního dluhu uplatňuje v dovolacím rekursu podle
§u 16 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. z. důvod zmatečnosti
řízení, pokud se týče zřejmé nezákonností ohlašovací vyhlášky soudu
prvé stolice ze dne 5. ledna 1923, ale neprá,em. Dovolací rekurs vychází z předpokladu, že umořovací řízení mohlo býti právoplatně zahájeno jen u zemského cívilního soudu ve Vídni, že bylo zahájeno soudem
nepříslušným a že tudíž jest zmatečné.
Avšak tento předpoklad jest
mylným. Navrhovatelem jest v tomto umořovacím řízení tuzemské společenstvo; tuzemci nelze zabrániti, by se u tuzemských soudů nedomáhal. umoření dluhopisů válečných půjček bývalého císařství rakou~kého,
o kterých tvrdí, že shořely, tedy že jich tu není. Zákonné ustanovení, že
příslušným jest soud sborový, v jehož sídle jsou státní úvěrní knihy,
platí zajisté beze vší pochybnosti pro případy, v nichž toto sídlo nachází
se v tuzemsku; platilo tedy při dluhopisech válečných půjček zajisté pro
zemský civilní soud vídeňský tak dlouho, dokud to byl soud c. k., totiž
soud císařství rakouského, záležejícího z královstvi a zemí, zastoupených na bývalé říšské radě vídeňské. Rakouského císařství však nyní
již není, pročež nelze míti za to, že by pro umořovací řízení v příčině
dluhopisů válečných půjček byr výhradně příslušným zemský soud vídeňský, který jest nyní soudem republiky rakouské a soudem cizozemským, a že by příslušnost soudů tuzemských, totiž soudů českosloven
ských, byla zde vyloučena. Předmětnou příslušnost soudů tuzemských
dlužno pro zahájení a provedení umořovacího řízení, o něž jde, uznati
a poněvadž není předpokladů pro místní příslušnost některého tuzemského soudu podle platných zákonných předpisů, navrhující společen
stvo bylo oprávněno žádati, aby Nejvyšší soud určil místně příslušný
soud podle §u 28 j. n., což se skutečně stalo usnesením Nejvyššího
soudu ze dne 16. června 1922, Č. j. Nd I 31/22. Tímto usnesením byl
krajský soud v Chebu právoplatně určen za tuzemský místně příslušný
soud pro umořovací řízení, navržené společenstvem »Spar- und Vor-
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schussverein«, pročež vytýkané zmatečnosti řízení zde není. Zdali zahájené umořovací řízení povede k cíli, navrhovatelem očekávanému,
jest nerozhodno. Účelem umořovacího řízení není, opatřiti navrhovateli
peněžitou úhradu za papíry, jichž umDření navrhl, nýbrž zjistiti, kde tyto
listiny jsou, a po případě, zdali se nacházejí v majetku některé a které
třetí osoby, dotyčně, není-Ii to zjištěno, umožniti navrhovateli, pokud
neoprávněnost jeho návrhu umořovacího není dokázána, obnovu těchto
listin, jakož i zavázaného zmocniti k vydání listin náhradních a označiti mu osobu, mající na ně oprávněný nárok. Zavázaný chráněn jest
před dvojím plněním tím, že soud prohlásí původní listiny za neúčinné,
za nezávazné. Kdo si vymohl umoření, nedosáhne tím více pr~v, než
měl dříve; obdrží toliko místo ztracených listin listiny nové. nebo poukázku na vydání jich. Poměr mezi ním a zavázaným, jakož i poměr
vůči třetim osobám, zůstává nezměněn. Ohlašovací vyhláška platí majiteli listin, ne navrhovateli; není rozhodnutim konečným a nelze ji s nim
stotožňovati, jak v dovolací stížnosti mylně se děje. Ohlašovací vyhláška
spolu s ostatními úkony soudního řízení připravuje pouze věc pro konečné rozhodnutí. Jaké bude toto konečné soudní rozhodnutí, totíž zdali
dluhopisy, o které jde, budou prohlášeny za umořené čili nic, a kdy
k tomuto rozhodnutí dojde, není toho času známo a nelze tudíž také nyní
uvažovati o tom, zdali by z něho mohly vzejíti nepříznívé následky,
v dovolacím rekurse uvedené; tím méně lze nyní tvrdíti, že skutečně
vzejdou, neboť není známo, za jakých právních předpisů a za jakých
skutkových í právních poměrů konečné soudní rozhodnutí bude vydáno a jak bude zníti. Že by umořovací řízení nemělo vůbec býti zahájeno,dokud reparační komise nerozhodne o tom, kolik a které dluhopisy válečných půjček ten který nástupnický stát bude povinen převzíti,
nelze vzhledem na účel umořovacího řízení tvrditi; zdali zemský civilní
soud ve Vídni nezahajuje vůbec žádného umořovacího řízení o nich, jak
uvedeno jest v dovolacím rekursu, nemůže míti vlivu na rozhodování
soudů tuzemských. Okolnost, že soud prvé stolice neotázal se podle
prvého odstavce §u 4 cís. nařízení o umořování listin dosud všech účast
níků, iak rovněž tvrzeno jest v dovolacím rekursu, jest taktéž nedůle
žita, poněvadž řízení v prvé stolici není dosud skončeno a dosavadní
řízení není tak neúplným, aby mohlo býti pokládáno za zmatečné.
čís.

3269.

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 26. dubna 1923, čís. 86
sb. z. a 0.).
Povinný může se domáhati Odkladu exekuce vyklizením pouze pro
sebe, nikoliv pro osoby třetí na př. své podnájemníky.
(Rozh. ze dne ll. prosince 1923, RII 008/23.)
Žádosti pivovaru, by povolen byl odklad exekuce vyklizením, s o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d odkladu nepovolil.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Podle §u 1 zákona ze dne 26. dubna 1923 čis. 86 sb. z. a n. muze
býti povolen odklad vyklizení, nemá-li p o v i n n Ý jiné náhrady. Povinným jest v této věci pivovar, kte,rt však žádá, za odklad .z toho ,dů
vodu, že nem;\ pro sebe pokud se tyce pro. &ve p ~ ,d n aj e m ~ 1 ~ ~
jiné náhrady, 'rito nejsou však stranou pov!nnou v te~o e~~k~č~l ve Cl.
Je zřejmo ze znění zákona, že ochrany ~ nem uve~ene pOZIva )e~ povinný sám a že se jí nemůže dovoláv~tJ ve pr?spe~h osoby tr~tJ, }e.jména také ne ve prospěch podnájemmka. Ponev~dz pl~ovar sam Zl vnosti hostinské v najatých místnostech neprovozuJe, a duvody, pro od'klad uváděné, se týkají jen jeho podnájemníka, neni nárok na odklad
zákonem

odůvodněn.

čís.

3270.

Nejde o alternativní zmocnění ve smyslu §u 410 c. ř. s., vychází-li
z obsahu žaloby, že peněžní interesse bylo požadováno jen pro ten pří
pad, že žalovaný nebude moci vydati vlastní předmět sporu.
Pro"l'iáhradní nárok ze ztráty předmětu odevzdaného zasílateli, jež
nastala, než bylo s dopravou započato, neplatí promlčecí lhůta čl. 386
obch. zák. Přichází tu co do zasílatelovy zodpovědnosti v úvahu čl. 387
a 367 obch. zák. a co do promlčení nároku ustanoven! občanského zákonníka (§ 1489).
(Rozh. ze dne 11. prosince 1923, R I 1011/23.)
Žalobce pověřil žalovanou pražskou zasilatelskou firmu dopravou
koberce z Vídně do Prahy. Žalovaná předala dopravu zasílatelské firmě
vídeňské, jež dne 27. června 1921 "yzvedla koberec u prodatele a
!'<chovala jej ve svém skladišti, kde se ztratil. Žalobu o vydání koberce
nebo zaplacení jeho ceny, zadanou na soudě dne 20. března 1923, p r 0,ce sn í s o udp r v é s t o I i c e zamítl, maje za to, že žalobní nárok
jest podle čl. 386 obch. zák. promlčen. O d vol a c í s o u d zrušil rozsudek prvého soudu, a uložil mu, by vyčkaje pravomoci, dále ve věci
jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Dle čl. 386 obch. zák. promlčují,
se proti špeditéru v době jednoho roku jen určité, v tomto zákonném
ustanovení uvedené žaloby, a to žaloba pro úplnou ztrátu, zmenšení,
poškození neb opozděné dodání zboží. Nenáleží tedy k těmto žalobám
žaloba o vydání zboží spedičního. A o takovou žalobu právě v tomto
případě Se jedná, neboť žalobce domáhá se výroku, by bylo uznáno,
že žalovaná strana povinna jest vydati mu perský hedvábný koberec;
na tom nemění ničeho, že činí zároveň alternativní prosbu, by po ,pří
padě žalovaná zaplatila mu místo koberce 18.000 Kč, neboť předmětem
žaloby zůstane toliko 'návrh na vydání perského kGÍJerce, kdežto po~
žadované odbytné zůstává mimo soudní rozhodování (§ 410 c. ř. s.).
Poněvadž tu nejde o žádnou ze žalob dle čl. 386 obch. zák., nelze
v tomto případě užíti předpisu tohoto článku o promlčení žaloby, zde
Civiln! rozhodnuti
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pr?n:lčení jest, vzhledem k tomu, že jde o žalobu na vydání zboží spedlcmho, posu~ovati dle zásad práva obecného a neprávem použil proto
so~d procesm citovaného ustanovení, maje za to, že žaloba jest pro~nlcena .. Soud procesní spokojív se při řešení sporu s jedínou námitkou
zalovane strany, totiž promlčením nároku, pominul ostatní důležité námitky žalované proti žalobnímu nároku, následkem čehož zustalo ří
zení tou měrou neúplným, že nelze podle nynějšího stavu věci spor
správně rozhodnouti.
.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

D II vod y:
. Nejvyšší soud nesouhlasí sice s názorem odvolacího soudu že eventuelní žal~~!"í nárok na ~aplacení 18.000 Kč, pokud se týče 17.475 Kč
(dle pozdeJslho obmezem) jest pouhým t. zv. alternativním zmocněnim
po rozun;~ §u ~1O c, ř, s" neboť z obsahu žaloby vysvítá zřetelně, že
se pro pnpad, ze by ve sporu bylo zjištěno, že žalovaná pro nastalou
ztr~~u a pod, ne~ů~e vlastní p~edmět sporu (koberec) vydati, tímto
dalslm navrhem ,:ada zap!acem Ill.teresse na místo prvotního předmětu
SPo!U ,(§ 235 c, r. s,~. Pres to vsak nelze rekursu vyhověti, neboť se
zrusem r~zsud~u prve stolice stalo zcela po právu z těchto důvodů:
Soud prve stol!ce zamítl žalobní nárok, pokládaje za oprávněnu nám}tku ~romlčem, kterou žalovaná strana vznesla z důvodu čl. 386 obch,
zak. ~~zor tento Jest ,mylným. čl. 386 obch. zák. má na mysli zřejmě
Jen pnpad~" ~dy zt:ata, . zmenšení nebo poškození spedičního zboži
nastaly z pnn;e souvislosti s dopravou tohoto zboží speditéru, spediční
sml??vou ul~z~~ou, ~ z ustanovení, že se žaloby, pokud jde o ztrátu
zbo'l, promlcu]l do Jednoho roku od té doby, kdy by dodáni (Ablieferutlg) ,bylo musilo býti uskutečněno a pro ostatní připady čl. 386
o?ch. zak. ,d? J;dnoho roku od té doby, kdy toto dodání bylo uskuteč
neno; v~svlta, ze s dopravou zboží musilo býti již počato a že se dotyčne zavady, ~pra~.ňujíci k náhra?ě škody, musily udáti z příčin této
dopravy, n~bot by Jtn~k nebylo am podkladu pro určení této promlčecí
Ihuty,. kt~ra ---: J,ak dale vytknouti dlužno - odpovídá úplně stejným
promlceClm !hutam dle čl. 408 obch, zák, (při smlouvě dopravní) a
,§§
a ~8 z,elez.n. d?p!". ,ř. V tomto případě však, jak vysvítá z dosavadmho u~tmho Je.dnam, Jde o ztrátu koberce, jehož přepravou z Vídně
d? Pra?y .zalobce zalovanou firmu pověřil, a to o ztrátu, nastavší u špedlterske ft~my Zdenko D. ve Vídni, na kterou žalovaná firma dopravu
koberce predala a která na tento příkaz koberec u prodatele ve Vídni
vy:~.~dla a do ~V.ého, ~kladiště do uschování převzala za účelem pozdeJsl dopravy, Je~ staÍl se měla příležitostně, až se této vídeňské firmě
nas~ytne vagon?~a. d.?~rav~ do Prahy, Ztráta koberce udála se dle skutkov:?~ stavu vecl Jesete ~e~ s dopravou jeho bylo započato, tedy nikoli
z pr~~I~ dop.~~vy, ,nybrz Jen ve vzdálenější souvislosti se smlouvou
spedlcm z .pncl!, ~schovy. tohoto předmětu pro pozdější dopravu.
V, to~to. pnpade vsak neprichází v úvahu předpis čl. 386 obch. zák.,
nybrz predplsy čl. 387 a 367 obch, zák., dle nichž špeditér stejně jako
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komisionář, je-li uschovatelem spedičního zboží, ručí za ztrátu jeho,
nedokáže-li, že ztráta byla přivoděna okolnostmi, jež nemohly býti péčí
řádného obchodníka odvráceny, a v otázce promlčení těchto nároků
příhlížeti dlužno k obecnoprávním předpisům, zejména §u 1489 obč. zák.
čís.

3271.

Náhradový zákon (ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n.).
Pro řízení o výpovědi ze zabraného majetku platí předpisy řízení
mimosporného.
Proti výpovědi, doručené nehospodařícimu vlastníku, přísluší mu
stížnost, jde-Ii o majetek vskutku nezabraný. Lhostejno, že zábor byl
poznamenán.

tC·

(Rozh. ze dne 11. prosince 1923, R I 1012/23.)

r sní s o u d nevyhověl stížnosti nehospodařícího vlastníka
Státního pozemkového úřadu ze zabraného majetku,
N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a nařídil mu,
by, doplně)ízení, znovU rozhodl.
Rek

do

II

výpovědi

Důvody:

Předeslati dlužno toto: Zákon sice nestanoví všeobecné normy, že
řízení o výpovědi (§§ 12-15 náhr. zák.) jest řízením nesporným, nýbrž
odkázal na toto řízení toliko při jednom oddilu řízení o výpovědi, nařizuje v §u 20, že o stí ž n o s t J ,,>zhodne soud v řízení nesporném,
Již to stačí pro otázku, níže rozvinutou, že naskytující se pochybnosti,
pokud jde o právo stížnosti, řešiti dlužno ,ždy s náležitým zřetelem
k předpisům nesporného patentu, neboť »rozhodne-li« soud o stížnosti
»v řízení nesporném«, jest nejen rozhodnutísamo úkonem řízení nesporného, nýbrž cel é říz e n í o stí ž n o s t i jest řízením nesporným,
Avšak mimo to dlužno tázati se, zda soudní řízení o výpovědi dle §§ 12
až 25 náhr. zák. jest vůbec řízením sporným. Zajisté nikoli; není-li však
sporným, jest nutně nesporným. A tak § 20 jen pro jeden zvláštní oddí!
řízení výslovně stanoví, co pro celé řízení zákon rozumí mlčky, Ve věci
samé pak dlužno uvésti toto: Když výpověď dána, jako zde, pachtýři
jako osobě hospodařící (§ 12 náhr, zák.) a vlastníku (stěžovateli) pouze
doručena (§ 18 tamže), uznal již nejvyšší soud v celé řadě přípádů, že
přísluší právo stížnosti toliko pachtýři (§ 20 tamže), avšab to byly
případy podstatně jiné, neboť v nich nebyla spornou zabranost vypovídaných nemovitostí, kdežto zde ji stěžovatel již v prvé stížnosti popíral a též v dovolací stížnosti popírá. Jak Nejvyšší soud v uveden}'ch
případech dovodí!, zakládá se vyloučení vlastníka nehospodařícilJO ze
stížnosti proti výpovědi osobě hospodařící na př. tedy právě pachtýři
z hospodaření na nemovitosti z a b ran é na tom, že vlastník není výpovědí tou dotčen, protože se dává právě z hospodaření a on osobou
hospodařící neni, on dotčen byl záborem a oznámením zamýšleného
125"
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převzetí, kteréž úkony právě proti němu čelí, a jichž důsledkem výpověď jest, příčinou tedy, že právo stížnosti nemá, jest nedostatek jeho
právního zájmu, takže, opomíjí-li ho zákon při upravování práva stíž-

nosti (§ 20), jest to jen užití zásady §u 9 nesp. říz., jenž právo stížnosti dává jen tomu, jehož práv opatření, o něž jde, se dotýká a jímž
on tudíž stížena se cítiti může. Došlo by se tedy již na základě §u 9
nespor. říz. k stejnému důsledku, k jakému vede negativní obsah §u 20
náhr. zák., ba z tohoto možno právě proto, že o. vlastníku při právu
stížnosti vůbec nemluví, dovozovati nedostatek stížnostního práva jeho
jen pod zorným uhlem §u 9 nespor. říz. Objeví-li se tedy v určitém
případě, že vlastník má na výpovědi právní zájem přes to, že není osobou hospodařící, nelze mu právo stížnosti odepříti A takový právní
zájem vlastník nehospodařící na výpovědi má, když vypovídána jest
nemovitost ne z a b ran á. To jest jasné. Je-li nemovitost zabrána, tu,
předpokládajíc, že i oznámení zamýšleného převzetí řádně učiněno,
nabyl stát na nemovitostech nároku, jenž právo posavadního vlastníka
ničí a jemuž tedy tento ustoupiti musí výpověď osobě hospodařící, .
pachtýři, tedy mu neubližuje, neboť to, co mu právo jeho odnímá, stalo
se jíž dřív. Avšak vypovídá-li se nemovitost nezabraná, stát tedy žádného nároku na ni nemá a právo" vlastníka neztenčeně trvá, tu ov-šeru
výpověď daná jeho pachtýři dotýká se i jeho, neboť pachtovní poměr
v následcích svých ruší, majíc právě za účel, aby po uplynutí lhůty
pachtýř byl vyklizen [§ 20 (3)], kdežto ve vzájemném poměru smluvním mezi vlastníkem a pachtýřem není k tomu příčiny, tento poměr
má trvati i na dále, a stát, nemaje nároku na nemovitost, nemá vůbec
práva, aby v něj rušivě zasahoval, číní tedy křivdu oběma, vlastníku
i pachtýři, a má tedy i vlastník právo, proti tomu stížností se ohraditi.
Neboť nemůže býti vydán na milost a nemilost pachtýře, zdali ten stížnost podá, či, jsa nedbalým, také nepodá. Nevadí pranic, že zábor byl
snad knihovně poznamenán, neboť poznámka záboru má jen účel ev iden ční, ale nikterak není skutečností záborové právo státu zakládající (§ 16 záb. zák.). Skutečností tou jest toliko zákon sám, t. j. skutečnost, jíž on zábor podmínil: velký majetek pozemkový, výměra §u 2
záb. zák. přes 150 (250 ha). Také nevadí, že se vlastník proti posavadním úkonům Státního pozemkového úřadu, jež s jeho majetkem jako
zabraným nakládaly, nehájil, neboť, není-li majetek ten z á k o n e m
zabrán, úkony Státního pozemkového úřadu zabranost založiti nemohou, a tak každým dalším úkonem úřadu toho vsahá se jen opětovně
ve volné vlastnické právo držitele a jeho' volnou disposici, křivda se
každým novým úkonem takovým opětuje a jest vlastník oprávněn, proti
němu se brániti. Přísluší-li tedy stížnost proti výpovědi z důvodu, že
porušen byl některý z předpisů části I. c) náhr. zák. (§ 20), t. j. §§ 12
až 25, byl, vypovězena-li půda ne z a b ran á, porušen předpis §u 12,
jenž dovoluje výpověď jen z majetku z a br a n é h o, a stížnost pří
sluší, a to dle hořejších vývodů nejen pachtýři, nýbrž i vlastníku, poněvadž oba jsou dotčeni. Stěžující si vlastník tvrdil již ve stížnosti a
tvrdí opět ve stížnosti dovolací, že vypovězený statek není zabráli' že
je to majetek zpupn{' - a to i dle obsahu výpovědí je - a všecek jeho
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majetek zpupný že činí toliko 1~O ha, ned~sahuje, te~y. výměry dle §u 2
záb. zák. k záboru vyžadovane. To dluzno vysetnl! a dle vysledku
šetření pak rozhodnouti. Při tom ovšem bude třeba míti na paměti, že
by to odpadlo, kdyby otázka, zda m,ajetek stěžov~telův záboru p~dléhá,
byla už rozřešena a byla to tedy vec rozs~.~zena,. t. 1'. kc~yby n~umtku,
že záboru nepodléhá, vlastník byl vznesl JIZ ;;rol! neJakemu predchozímu úkonu Státního pozemkového úřadu a o ní bylo příslušným pořadem právoplatně rozhodnuto, což však posud tvrzeno ani nebylo.
čís,

3272.

Exekuci k vymoženi nároku, by dlužník zaplatil peněžitou pohledávku osobě třetl, jest vésti dle §u 353 ex. ř.
(Rozh. Ze dne 11. prosince 1923, R I 1025/23.)
Rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 10. dub;,a } 923, R~ I 1401/22
(uveřejněným pod čís. 2485 této sbírky), byl ~znan z~lova~y povlllnym,
by zaplatil třetí osobě (Idě E-ové) 35.000 Kc.Na. zaklade tohoto roz~
sudku vedli vymáhající věřitelé exekUCI, domaha]1ce ~e toho, by byh
zmocněni, by ~placení 35.000 Kč dali vykonal! ~a utr:aty, povlllneho
osobou třetí, a náklady, které tím vzniknou, prozal!n~ urce~e na 35.000
Kč, by jim dlužník zaplatil do 8 dnů. S O udp r v ~ stoo ! 1 c e zamltl
exekuční návrh, rek u r sní s o u d exekUCI povoh!. D u vod y: Na
základě rozsudku NejvyŠšího soudu ze dne 10. dubna. IJ?3 Rv I 1401/2:
mají žalobci oproti žalovanému n~:ok 9a ,zaplacem ca~tky 35.~00 Kc
s přís!. k rukoum Idy E-C'vé, tedy osobe tretI;,T;nto nar?k ne~1 pro,to
na straně žalobců nárokem na uspokojení penezlte pohledavky, JIm pnslušející J nS'brž pouze nárokem na positiv,ní plnění) je~ožJ prot.ože .Jd:
o plnění zastupitelné, jen podle ustanovem §u 353 ,e~. L, domOCI se: l;;c.
Těmto zákonným předpokladům odpovídá exek,:c~1 navrh v, kazdem
směru (Neumann Ex. Ordg. str. 1015 a 1016), procez mu vyhoveno.
N.e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu.
D II vod y:

Povinný dlužník má za to, že soud rekursnÍ .nepráven; pou!!-~ ~sta. §u 353 ex ř poněvadž pry' J' de o exekUCI k dobytI penezlte ponovem
. .,
k "h ,. d
b h
hledávky podle druhého oddílu prvního dílu. exe ucm .0 ra u, o sa, u~
";'h §§ 87 až 345' ustanovení §u 353 vztahUje pry se na exekucl
]ICI o ,
. ' I
lu
k zhotovení díla nebo k vykonání práce v užšlm a pravem s .ova. smys ,
ale on nebyl odsouzen, aby vymáhajícím věřitelům ~hotovll dll?, nebo
vykonal práci, nýbrž aby zaplatil peněžitou pohled~v~u, ~ .muz: Jen
zaplacením podle předpisů občanského zákona spr~st:n by tJ sve po~
vinnosti; placení není prý plněním, které by mohla. t~etJ osoba vy~onatl
místo dlužníka, a usnesením rekursního soudu ~ry Jest ve skutecnostJ
rozhodnuto, že on, povinný dlužník, má pohledavku, o kter,ou ,Jde, zaplatiti Idě E., byť i ne přímo, nýbrž jen malou okhkou. Pravmmu sta.

1991

1990

,
;!l
!ii

novisku stěžovatelovu nelze při svědčiti. Podstatný rozdíl mezi případy
exekuce podle druhého a třetího oddílu prvního dílu exekučního řádu
záleží ve způsobu nároku exekučního; již z nadpisu druhého oddílu:
»exekuce pro peněžité po hle d á v k y«, tedy ne »pro peněžité
d I u h y«, vysvítá, že jest rozhodno, jak nárok jeví se na straně věřite
lově a ne na straně dlužnfkově. Exekučních prostředků druhéfio oddílu
lze tudíž jen užiti, jestliže vymáhajícímu věřiteli samému přísluší peněžitá pohledávka, a v ostatních případech užiti jest výlučně předpisů
oddílu třetího. Vilém a Anna K. mají proti povinnému dlužníku Josefu
. P-ovi toliko nárok, aby zaplatil peněžitou pohledávku osobě třetí, ne
jim samým; tento nárok jest na straně vymáhajících věřitelů nárokem
na kladný čin, nikoli na zapravení jejich peněžité pohledávky, a může
tedy býti vynucen na povinném dlužníku jen podle třetího oddílu prvního
dílu exekučního řádu a poněvadž jde o čin zastupitelný pouze podle
§u 353 ex ř. Exekuční řád nyní platný nezná exekuce na movité nebo
nemovité jmění povinného dlužníka ve prospěch peněžité pohledávky
osoby třetí. Exekuce podle §u 353 ex. ř. jest podle jeho nadpisu i podle
jeho znění přípustna k vymožení jakýchkoli činů dlužníkových, pokud
jen mohou býti - na rozdíl od §u 354 ex. ř. - předseviaty mimo
:llužníka též osobou jinou, tedy nikoli pouze k vymožení zhotovení díla
nebo vykonání práce (jednání) podle §§ 1151 a 1002 obč. zák. Zaplacení pohledávky věřiteli jejímu jest zajisté také činem podle §u 353
ex. ř. Stěžovatel Josef P. jest ovšem podle rozsudku, který jest exekučním titulem, povinen, zaplacení toto vykonati sám, ale poněvadž tak
dosud neučinil, nepominula jeho povinnost platební vůči Idě E-ové.
Lhůta, jemu v rozsudku uložená, již uplynula, pročež rekursní soud
právem povolil exekuci podle §u 353 ex. ř., aby čin, ke kterému dlužník
povinen jest podle rozsudku, a jehož sám nevykonal, předsevzala místo
něho osoba jiná. Placení této osoby nebude placením dlužníkovým,
nýbrž placením místo něho následkem jeho prodlení a následkem exekuce, z důvodu tohoto jeho prodlení povolené. Placení místo dlužníka
Josefa P-a Idě E-ové může místo něho vykonati jiná osoba práv;; ,ak,
jako on sám; že se tak stane proti jeho vůli a na jeho útraty penězi,
které bude povinen podle §u 353 ex. ř. zálohou zaplatiti manŽelům
K-ovým, není tomu na překážku a jest jen následkem jeho vlastního
prodlení v bezprostředním zaplacení pohledávky Idě E-ové, jež vedlo
k povolení exekuce Tato není povolena za tím účelem, aby povinný
dlužník sproštěn byl svého dluhu proti Idě E-ové podle §u 1412 obč.
zák., tedy v zájmu jeho, nýbrž aby v zájmu vymáhajícich věřitelů pominula pohledávka Idy E-ové. Stěžovatel projevuje též mínění, že povolení exekuce podle §u 353 ex. ř. je zbytečné, poněvadž manželé K-ovi
mohou i bez jejího povolení zaplatiti Idě E-ové její pohledávku prostřednictvím osoby třetí, která na základě zaplacení může žádati, ally
Ida E-ová postoupila jí svá práva. To jest ovšem pravda, ale zde td
jest nedůležito, poněvadž manželé K-ovi v poměru ke stěžovateli nejsou povinni, pohledávku Idy E-ové sami zaplatiti nebo jinou osobou
dáti zaplatiti svými vlastními penězi a spokojiti se s nárokem, který
by následkem tohoto zaplacení teprve jim nebo této jiné osobě vzešel
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k'h
'kona ny'brž mohou podle rozsudku, proti stěžovateli
.'odle
obcans e ťť
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• . .lez, stezova
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zaplacení penezl,
e ]Im za'I oh ou za vydaneho, vyn~ lbi d
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dobrovolně.
čís.

3273.

Lhůta ku námitkám dle §u 31, odsta':.:~ druhý, reálního
ního jest osmidenní a nelze ji prodlouzth.

řádu odhad-

(Rozh. ze dne 11. prosince 1923, R I 1025/23.)
žádosti věřitele ze dne 17, července 1923, by mu povol~na, byla
lhůta do 31. srpna 1923 k podání námitek .proh odhadu ?razene dne,~
movitosti, s O udp r v é s t o I i c e vyhovel, rek u r s n I S o U
]1
zamítl.
Nejv y

Š

š í s o u cl uevyhověl dovolaCÍmu rekursu.
O Ů v o cl y:

Stěžovatel žádal za lhůtu k podáni uámítek ve, smysb~ §u b~~ ~dst~~
vec druh' reál. odh. ř., přehlíží však, že tato Ihuta po ma.• cze I o ,
une dorJení soudního usnesení, kterým byla stanov':'la vysleh,otdhadm
A"
CI·t §u) že tato lhůta jest osmiclenm u ou ne,
,
• l b " ť ]. ežto
ceny (ods t avec prvy
,
rodlužitelnou aže v tomto případě ještě vůbec nep~ca a eze I,
~oudní usnesení, odhadní cenu stanovící, dosud vydano ~ebylo, že Je
tato osmidenní lhůta neprodlužitelna" patld'no ,z ustand~ve§n~ ~ :Jst~v~~
ex ř z nichž zjevno že protI usnesem, vy anemu po e .
,
•
, ,". 'I odh f jest přípustným rekurs ve lhůtě osmldennl, kt~r~
p:~~ ;:~t~ zák~n~á jest v řízení exekučním neprodlužiteln?u, Ne?l-h
] odán rekurs stane se usnesení to po uplynuti rekursm Ihuty ~rav.o
p latn' m. Z t~ho plyne, že i zákonem připuš:ě~é a rek~rs ~~. ]Iste mrry
~ahr~ujíCÍ námitky musí býti podány ve Ihute rekursn!. yy]~kO~.~O:
hou b' ti námitky ty podány ještě při roku, ustanovenem • e Z]IS en:
I§kd~l
draže6ních podmínek, je-li tento nařízen (~~ 1?2,. 153 ex.
se ted
ři ustí rávo stěžovatelovo k podam namltek ,ve su:ys u u, ,
odh. / : §~ 152 ~x. f" jest jeho návrh na, stanoven! Ihu,ty k ]Ich poda~1
nejen předčasným, ale i nepřípustným vubec a mel býtI z tohoto duvodu odmítnut.

r.\

čis.3274.

Měl-Ii dle úmluvy tuzemský kupite! za koupené..z~<*:í ~odll:ti cizozemskému prodateli výrobky v téže hodnotě. a. ne~clllt1-h ť?!'č Jest poiDen zaplatiti prodateli trhovou cenu ve mene sveho bydhste, ale dle
~ursu ke dni kdy mu koupené zboží bylo zasláno! třebas ~na dodaného zboží byla za účelem vyúčtování udána v Clzozemske, napotom
nadmíru poklesnuvší měně.
(Rozh. ze dne 11. prosince 1923, Rv I 348/23.)
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1993

,Stra,IlY. uzavřely spolu dodací smlouvu toho obsahu, že žalobkyně
(daI~ska flff~a) dodá žalované (tuzemské firmě) součástky pro har e

~10TIla v ,cen:, touto nab(dnuté, a že za to za tuto cenu ža'lovaná dodá

zalob~ym vyrob~y (harmonia). Žalobkyně dodala skutečně zboží žalovanemu v cen,:ch umluvených a to v srpnu a říjnu 1921 celkem za·

31.721 ll1~rek a zalovaný dodal na to žalobkyni dne 26. prosince 1921
pouze dve hannoma v ceně jím účtované 3.931 Kč; více však nedodal
a, nebyl ochote~ dále _dodávati pro pokles marky, který prý činí doda~k_u tu nemoznou. Zalobě o zaplacení Ll66 dánských korun (vypocte!1O dle _k~rsu ke dní zaslání zboží žalovanému po odečtení vLáJemne?o pinem ke dm kursu zaslání) bylo obě man i ž š í m i s o u d y
vyhoveno, o d vol a c í m s o ude m z těchto d II vod ů: Ustanovení
čl. 345 obch, zák., jehož se žalovaný v odvolacím spise dovolává ne C
hodí se ,n~ řešení t~?oto př!padu. Správné jest, že žalobkyně měla ~árok
~a dod_anI_ ha:~o~ll do vyse ceny dodaných součástek, ale žalovany
;Imyslne, prehlIzI, ze dodala v čas a úplně beze všeho prodlení kdežto
zalovany dodal pouze částečně a ještě s prodlením. V důsledku t~ho není
ža~ovany, oprávněn podržeti si prostě dodané součástky, když sám
s~emu zav.az~u _na dodání ha:monií nemíní dostáti. Měl by dodané souča~tky vraÍl~I zal.obkym a, Ježto in natura jich vrátiti nemůže, musí
~raÍllI sku~ecnou JIch ccnu, jakou součástky ty v době dodání zboží pro
z~l?bce mely, Tato skut~čná _cena nemúže však býti t é dob y vyJadrena v markach, ponevadz vzhledem k enormnímu poklesu marky
~ebrla bt to _cena správná a neodpovídala by tehdejší ceně marek,
Jlchz v_ pn~~de ,tomto pOUžito bylo ve smyslu čl. 336 obch. zák. jen
Jako menr, u,cetn!, aby pro. ?b-,' strany, v různých státech sídlící, tehdejší
:ena ZbO:'I psne byla vypdrena. Jest také vyloučeno, aby cena zboží
zalobkyne POsuzovala se dle vyššího kursu marky v době dodání a naprolI ;0';1u cena ha;monií, s jichž dodáním se žalovaný ocitl v neospravedlnen~m prodlelll, dle pokleslého tehdy kursu a nebylo by lze měny
markove alll ~ tO_hO d~Ivodu. pO~IŽíti. Správně proto prvy soud, aby vys?hl ':. tO,mto pnpade spravne a spravedlivé stanovisko na základě
pr~~loze~ych kLIr~Ov~íc!" lístkú s!anovi! cenu onoho zboží, jež žalovaný
v,ralIlI ma v p,;v~e m~ne a t? v danských korunách, Žalobkyně vyjadřuje
cenu v mene, Jez v Jej! zemI platí, a žalovanému neděje se žádná
k;Ivda, _neboť ~zhledem k tomu, že koruna československá během roku
vlc_e .nez dV?Jnas~b stoupla, snadněji závazku svého sprostiti se n)ůže,
nez Kdyby zalov ano bylo v korunách československých.

1I:n

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánI.
Důvody:

, Dovolacím, dúvodem čís. 4 §u 503 c. ř. s. napadá žalovaný právní
nazor odvolaclho soudu, že jde o smlouvu směnnou tvrdě že šlo oddě_
l;r;ě ? kO,upi ~ prodej, v kterémžto případě neměl ~rý býÚ straně žalu_
JICI ~nznan narok na placení v dánských korunách. Než na tom nesejde,
::da Jde o smlouvu směnnou či o oddělený kup a prodej. Žalující strana
zaluJe nedoplatek kupní ceny, opírajíc svůj nárok výslovně o to, že

žalovaný zboží od ní koupil a odebral. žalovaný nepopírá závazku ku
placení kupní ceny, uznává záva_zek te~, nabízí, v~a~ ,ne?oplatek tel;
v markách, což žalující strana prIJmoulI se zdrah~, zac1a]Ic ~apl~Ce?I
v korunách dánských. Je tu tudíž spor pouze o menu, v ktere ma za-o
vazek žalovaného, jinak uznaný, býti splněn. Aby tato otázka byla
správně rozřešena, jest míti na mysli, že smlouva meZI stranami nedovolila žalovanému sprostiti se závazku placením kupní ceny v markách;·
nýbrž Ve zboží, jehož cena by odpovídala ceně ?debraných sou~ástek
a že cena udaná pro součástky harmoma v markach a pro hotova harmonia v korunách. československých, byla pouhou měnou účetní po
rozumu čl. 336 udstavec druhý obch. zák., jak správně uvedly obě nižší
stolice. Strany ujednaly dále plnění z ruky do ruky, jak plyne nepochybně z dopisu žalující ·strany ze dne 19 září 1921, kde poukazuj~ na
risiko, hrozící jLz toho; kdyby zboží ,odeslala, a_ni! by za t? co ob?:ze]a,
a kde žádá, aby žalovaný zaslal nastrole, nacez ona zasle soucastky,
žalovaný přistoupil na tuto proposici žalující strany dopIsem ze dne
22, září 1921 a ohlásil, arciť nepravdivě, že odesílá 6 kusů harmonií,
načež žalující strana, důvěřujíc jeho slovu, odeslala ve dvou zásilkách
zboží, za které se jí teprve později v měsíci prosinci dostalo část.ečné
protihodnoty ve dvou harmoniích. Dovolat,;l neI11~ ~roto pravdu v tom:
že žalující věděla, že on nástrojů na sklade nema', ze Je teprve ~hOt,OVI
a že si okamžité plnění nevymínila, takže nese rIStko kursov11l m~ny
říšskonemecké, Právě prolu, že zboží žalující straně mělo býti placeno
zase hodnotným zbožím a to ihned, nedotýkal se strany žalující osud
marky a má žalující strana nárok na zaplacení v měně hodnotn~, aby
měla to, co by hospc>dářsky mě,la, kdyby jí bylo p_I,3ceno ,!, dobe, _~~dy
ona odeslala součástky nástroju, tedy koncem zan a zacatkem r'lna
1921. Jest na bíledni, že závazek žalovaného co clo splníště, o němž
nebylo nic zvláštního mezi stranami ujednáno, jes~ posuzovati ,dle_čl~ 324
odstavec druhý obch. zák a že podle toho Jest ~nenou, v kt~rc mel zalo"
vaný svůj závazek splniti, podle čl. 336 ,obch, zak, a §u 6 zakona ze dne
10, dubna 1919 čís. 187 sb, Z. a n. měna československá, Nicméně n.ení
žalovaný zkrácen, bylo-li uznáno na měnu dánskou, pro něho výhod ...
nějši, jak správně vyslovil soud odvolacL
čís.

3275,

Dlužník, jenž ocitl se s plněním v německých markách v. prodle~,
jest povinen nahraditi věřiteli kursovní rozdíl, třeb~ věřitel bydlel v_~',
zině za levnějších poměrů. Ustanovení §u 273 c. r. s. nelze tu pouzlh,
byť se ho věřitel dovolávat
(Rozh. ze dne ll. prosince 1923, Rv I 416/23.)
žalobce _byl zaměstnancem žalované. Služné bylo umluveno v.říšsko
německých markách. Byv bez dostatečných přlčin propuš!~n, ~omál'al
se žalobce na žalované náhrady 7.733 nlarek 50 pl., za nzem zmeml
žalob" na zaplacení 1.455 Kč 80 h. Pro c e s n i s o li d P r v é st 0-

1994

1995

I i c e. vyhověl takto změněné žalobě, o cl vol a c i s o II cl pnzna
,.
I žaIo b CI pouze 727 Kč 90 h.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
O

Ů

vod y:

Oo~olání uplatňuje pouze dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. Činí
tak prave~. Ž~I,?bce by! ~alovanou fírmou před' časem Propuštěn bez
d?stateč~yc~ p:lcln. Sluzne bylo nesporně ujednáno v německých markach. J,ehkoz, vsak německá l11'arka počala náhle klesati, pozměnil ža10b,ce, zalo?1lI ~rosbu znějící původně na 7.733 marek 50 pf. na pří
slusny pe~~z v ceskoslovenské měně dle tehdejšího kursu 100 marek =
17 Kč a, zadal ~a, tomto základě konečně na místě 8.568 marek 50 pf.
1.4~5 Kc 80 h, Jez mu prvým soudem byly přisouzeny. Při tom vycházel
prvy sO,Ud z toho, ,že ~alovaná firma jest práva ze škody, již žalobci
prodlemm v placem zpusobila. Také odvolací soud postavil se zásadně
?a toto z~e~a správné stanovisko. Kdežto však prvý soud shledal tuto
. ~kodu p:~.ve v ~ursovním rozdílu, přihlížel odvolací soud k tomu, že
zalobce zlJe v Nemec~~: kd~ je živobytí poněkud levnější a že by následkem to~o byl VUCI svym spoluobčanům bezdůvodně obohacen
kdyby obd:zel celých 1.455 Kč ,80 h; a přisoudil proto žalobci, použi;
§u 273 c. r. s., ,len polovIcI zazalovaného peníze. Právem vytýká dov~~~te! napa~enem~ ro~sudku,. že věc nesprávně posoudil po stránce
p'~a~l1I, nebot Je9me sprav,nyl~ Jest právní názor prvého soudu, že škoda,
JIZ, z~l,:bce utrpel p;odlelllm zalované firmy a jejíž náhrady se nyní do~aha zalobou, pO,zustává v k,u r s o vn í m r o zdí I u. Z toho plyne,
ze zde pr? POUZltl, ~u 273 c. ,r. s. místa vůbec nebylo. Kdyby žalobce
byl sluzne, o ktere Jde, obdrzel zavčas a bez prodlení mohl sí za ně
Op~třrtl, dle tehde!šího kursu 1.455 Kč 80 h. Že tak UČi~íti nemohl. za~mlla z.~:ovan.á, frnna ~~ýmo prodlením a jest proto žalobci práva ze
s~ody, JIZ Jedme odčmlÍl muze zaplacením zažalovaného obnosu. Menšlm obno~em ,a ~eJlnéna polovicí tohoto obnosu by škoda nahrazena
nebyla. TI~, ze zal.ob~1 bude zaplacen celý zažalovaný peníz, nebude
obOhacen zalo?ce, Jenz takto obdrží jen to, co mu dle zákona patří,
. nao~ak obohatIla by se zcela bezdúvodně žalovaná firma, kdyby z okolnos~, zde na~:?,sto ?ero~~.odné, ~e živobytí v Německu bylo prý tehdá
ponek~d levneJSI, mela teZltl na ukor žalobce. Důvodnému dovolání ža10,bc.ove bylo proto vyhověno a neml"ní na tom ničeho, že žalobce k poU~ltr §u 273 c ř, s. sám dal podnět, neboť soud nesprávným právním
nazorem strany není vázán.
Čís.

3276.

K?o převzal zhotovení díla, může je svěřiti i .osobě třetí leda že mu
to ?bje,dnatel zak~zal; za ,zavině~í třetí osoby ručí pak Podl~ §u 1313 a)
ob~: ~~k. Zhotovtíel nem po zakonu povinen, by převzatou látku dal
POJIStIti.
(Roztl. ze dne 11. prosince 1923, Rv I 562/23.)

žalobce odevzdal žalované firmě bavlněné .odpadky k zpracování na
žalovaná firma však trhání a spředení odpadků nepředsevzala
sama, nýbrž pověřila touto prací firmu A, B., kde odpadky až na ně
jakou částku shořely. žalobu o náhradu škody o b a niž š í s o u d y
zamítly.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

přízi,

Důvody:

Jde tu, jak správně vystihly nižší soudy o smlouvu o dílo podle
§u 1165 obč, zák. a násl. Dle §u 1168 obč, zák. stihá nahodilá ztráta
hmoty stranu, která ji dodala, zde tedy žalobce a mohl by žalobce
žádati na žalované firmě náhradu škody jen tehdy, kdyby žalovaná
firma náhodu byla zavinila (§ 1311 obč. zák.). To také žalobce tvrdí,
jest však při svědčiti odvolacímu soudu, že žalovanou firmu vina v tomto
případě nestihá. Žalobce spatřuje zavinění žalované firmy jednak v tom,
že díla nezhotovila sama, nýbrž že jím pověřila firmu jinou, totíž firmu
A. R, jednak v tom, že zboží proti .požáru nepojistila, pokud se týče
nepostarala se o to. by bylo u firmy A. B. proti ohni pojištěno. Žalobce
přehlíží, že podnikatel dle §u 1165 obč. zák. nemusí dilo zhotoviti
osobně, pokud mu to není zvlášť přikázáno, co zde ani tvrzeno nebylo,
a že, kdo prostě používá svého práva, neručí za škodu, která z toho
vzejde jinému (§ 1305 obč. zák.). Za případné zavinění firmy A. B.
by .ovšem žalovaná firma ručila dle §u 1313 a) obč, zák. V otázce pojištění dlužno přisvědčiti mínění odvolacího soudu, že, nebyl-Ii, jako
zde, udělen zvláštní příkaz, rozhoduje obchodní zvyklost. Zásadně
obchodník není povinen, aby cizí zboží, jež má u sebe, pojistil, pokud
ne.obdržel příkazu, by tak učinil. Pro komisionáře stanoví to článek 367
odstavec. druhý obch, zák. výslovně. Zejména nelze takovou všeobecnou povinnost vyvoditi z ustanovení čl. 282 ob ch, zák. (§ 1297 obč.
zák,), jak mylně číní dovolání. Po,j'Jnost tato však nastává, je-Ii p.ojištění takového zboží v místech, o která jde, obchodní zvyklostí. V tomto
případě jest příkaz k pojištění mlčky udělen, neboť zde mUže majitel
zboží právem spoléhati na to, že druhá smluvní strana dle obchodního
zvyku Se zachová a zboží pojistí, a tato zase musí předpokládati, že
si majitel zboží jeho pojištění přeje, pokud opačné své vůle neprojevil.
Podnikatel, jenž zboží za jistým účelem převzal, nemohl by se v tomto
případě omlouvati tím, že nevěděl, zda majitel zboží pojíštění si vůbec
přeje a kdyby ohledně výše pojíštění byl v pochybnosti, bylo by ovšem
na něm, by ji dotazem na vlastníka zboží odstranil. Jelikož však bylo
zjištěno, že takové obchodní zvyklostí v místech, zde v úvahu příchá
zejících nebylo, nestihá žalovanou firmu ani s tohoto hlediska zavinění
ani v tom směru, že zboží sama nepojístila (pojistíti nedala), ani v tom
směru, že tak neučinila firma A. B, Nemůže tudíž žalobce žádati na
žalované firmě náhradu škody za zboží, které mu u firmy A. B, shořelo
a napadený rozsudek vyhovuje zákonu a stavu věci. K vývodúm dovolání, pokud nejsoU vyřízeny již tím, co shora uvedeno, se jen ještě
podotýká, že, neměla-li žalovaná firma sama j.>clvinnosti, by zboží po-
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jistila, neměla přirozeně ani povinnosti, pátrati po firmě která zboží
p~jistiti, nezamýšlela-Ii dílo zhotoviti sama. Nebylo povinností
zalovane hrmy, davší clilo zhotoviti firmou A. B., aby se napřed pře
ptala, zda tato firma zboží pojišťuje a by po případě o tom žalobce
zpravila a vyčkala jeho poukazu. Naopak bylo na žalobci, aby pojištění
žalované firmě přikázal a, záleželo-Ii mu na tom, by žalovaná firma
sama clilo zhotovila, její právo. plynoucí z §u 1165 obč. zák., náležitě
obmezIl. Kdyby takto se byl zachoval, byla by ovšem žalovaná firma
práva >:e škody, ~ovstalé tím, že zboží u firmy A. B. shořelo, nikoli však
proto, ze Je nepojlshla, pokud se týče o jeho pojištění jmenovanou firmou se nepostarala, nýbrž proto, že by takto byla porC1šila svou smluvní
povinnost,. dle níž měla dílo zhotoviti sama (§ 1295 obč. zák.). Toho
zalo,bce sam am netvrdil. Dovolání jest nedúvodno a nebylo mu vyhoveno.

9ává

čís.

3277.

.. . Předvá1ečnou pOhledávku francouzského věřitele proti tuzemci, zně~
jlCl na rak. uh. koruny nebo francouzské franky, nutno PO 'měnové rozhice vyrovnati francouzskými franky.
(Rozh. ze dne ll. prosince 1923, Rv I 650/23.)
Dle ú~tu ze dne 2. května 1914 měla žalobkyně (tuzemská firma)
zaplahÍl zalovane (francouzské firmě) 2411 K 15 h nebo 2531 fran~
couzských franků. V roce 1922 k naléhání žalované zaplatila jí žalobky~ě 26~8 franc?uzských frankú (včetně úroků), vyhradivši si zpětné
pozadovamrozd11u hodnoty francouzského franku a Kč. Tvrdíc že si
franky opatřila v kursu 530 Kč, Mežto prý měla platiti pouze 2.400 Kč
?8 h, domáhala S2 žalobkyně vrácení přeplatku. O b a niž š í s o u d y
zalobu zamrtly, o d vol a é í s o u dz těchto d ů vod ů: Po právní
~tránce poso~dil první soud věc správně. Neprávem především napadá
Odvolatelka usudek prvního soudu, že žalobkyně nemoh!~ se zbaviti
svého závazku z účtu ze dne 2. května 1914 po podané na ni žalobě
z~ dne 14. prosince 1921 zaplacením 2411 Kč 15 h, a neprávem dovolava Se odvolatelka v tomto směru zákona ze dne 1. dubna 1919 čís. 167
sb: z: a n., z něhož dovozuje, že onen účet, vydaný před převtaťem
na kor~ny r~kousko-uherské, mohl po převratu úplně uhrazen býti zaplacennn ~ ceskoslovenských korunách a že věřitel" který placení účtu
toho. po pre~ratu se domáhá, nemůže žádati z dťtvodů dlužníkova prodlent J11;e nahrady, než ~roků z ?,rodlení, nikoliv však náhrady ztráty
~~rsovm a, podobne. Nez tento pnpad dle cit. zákona posuzovati nelze
JIZ proto, ze majitel účtu, žalovaná firma má své sídlo ve Francii tudíž
ni,koliv na území bývalého Rakouska-Uherska. Ale i ustanoven;' §u 6
zakona z~ dne ~ O. d~b.na 191 9, č~s. 187 sb. z. a n. na tento případ se
~evztahuJe, ponevadz učet splatnym byl ve Francii a nikoliv v oblasti
cesko~lov~~sk!ho s.tátu. Jak nesporno, byl účet ze dne 2. května 1914
splatnym jlZ pred valkou a to bud' v korunách rakousko-uherských nebó

ve francích francouzských, žalující firma zůstala však se zapla,cením
účtu v prodlení až do roku 1922, kdy zaplacení v rakousko-uherských
korunách, poněvadž již neexistovaly, vůbec možné nebylo. Tuto nemožnost zavinila strana žalující svým prodlením a poněvadž není zákonného ustanovení, dle kterého by se zdejší dlužník svého peněžního
závazku, znějícího na koruny rakousko-uherské a splatného ve. Francii
zbaviti mohl zaplacenim stejného počtu korun československych, pozbyla strana žalující výhody plac~ní v korunách a jest vázána platiti
ve francích francouzských. Ustanovení §u 907 obč. úl{. zde platiti nemúže, poněvadž zde s.mlouva nebyla uzavřena pod výs,ovnou výhradou
volby, nýbrž dlužníkovi pouz~ dáno bylo na vůli zaplatiti bud' v té neb
oné měně, týž však vším způwbem kupní cenu za dodané zboží zaplatiti
vázán byl a zůstal. První soud však správně dále dovozuje, že se žalující strana nemohla sprostiti svého. závazku, vyrovnati kupni cenu
zaplacením československými koxunami na místě alternativně účtQva
ných korun rakousko-uherských nebo franků francouzských, ani z toho
důvodu, že 2411·15 korun československých nerovná se dle nynější hodnoty daleko hodnotě, kterou v roce 1914 mělo 2411·15 korun rakouskouherských, nebo· kterou tehdy mělo a i dnes má 2531·70 francouzských
franků. Odvolatelka neprávem uplatňuje, že povinnou býti může, vyrovnati škodu, žalované tímto klesnutím hodnoty peněz vzniknuvší,
pouze 6%ními úroky z prodlení z ceny trhové; neboť nárok na tyto
úroky proti dlužníku v prodlení přisluší věřiteli i za nezm"něné hodnoty
peněz, utrpěl-Ii však věřitel prodlením dlužníka škodu znehodnocením
peněz, musí dle všeobecných zásad o náhradě škody dlužník L tuto
škodu mimo úroků z prodlení nahraditi. Chtěla-Ii by tedy žalobkyně
zaplatiti účet v korunách československých, byla by povinnou zaplatiti
tolik těchto korun, kolik by odpovídalo bud' hodnotě 2411·15 rakouskouherských korun v roce 1914 bud' 2531'70 francouzským frankům dle
kursu v den zaplacení. Z toho plyne, že žalobkyně, zaplativši dle smíru
se žalovanou z ledna 1922 na onen účet2531'70 francouzských franků,
zaplatila to, co zaplatiti byla povinna a že z toho nic jako nedluhovaně
placené zpět žádati nemůže.

ů

vod y:

Tvrzení dovolatelky, že z povahy účtu ze dne 2. května 1914 vyplývá, že účet ten měl za předmět placení jen koruny, nemá po názoru
dovolacího soudu v účtč tomto opory, nebnť konečná suma účtu
,,2.411·15 K oder 2.531'75 fcs.« mluví pro sp,ávnost názorů nižších
soudů, že účtem tímto založena byla alternativní obligace žalované a
nikoli, jak dovolatelka míní, obligace jednoduchá. Z toho plyne, že žalovaná mohla od žalobkyně žádati bud' zaplacení v korunách rakouskouherských nebo ve francouzských francích. V důsledku toho žalobkyně,
když na vyrovnání účtu zaplatila 2.531'75 franků francouzských, splnila
jenom svou povinnost a nic více. Okolnost, že násle4,~e,[Ii'i~~'Rředvída
ných válečných poměrů francouzský frank proti bývalým·x.a:k.o'UsI<;Q-uher, .:
""." i - 'o,
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ským korunám nepoměrně stoupl, nemění ničeho na závazku žalobkyně,
zbaviti se dluhu z účtu ze dne 2. května 1914 zaplacením francouzských
franků tam uvedených. Když žalobkyně dobrovolně ujednáním z ledna
1922 závazek tento výslovně na sebe vzala, neučinila nic více, než
k čemu byla povinna. Soud odvolací již způsobem, stavu věci a zákonu
odpovídajícím, v napadeném rozsudku uvedl, že žalobkyně účet ze dne
2. května 1914 zaplacením 2.411·15 Kč vyrovnati nemohla, poněvadž
jde zde o účet cizozemské firmy v cízozemsku splatný. Soud dovolací
poukazuje proto dovolat elku v tomto směru na důvody napadeného
rozsudku, které vývody dovolání nejsou ani vyvráceny ani otřeseny. Ustanovení čl. 336 obch. zák. se na tento při pad nehodí, poněvadž jde zde
o účet v cizozemsku splatný a poněvadž bývalá rak. uherská korunová
měna skutečně zanikla zánikem Rakousko-Uherska a nelze proto o penězích této měny říci, jak dovolatelka mylně se domnívá, že pouze již
v oběhu se nenacházejí. Okolnost, že bývalé rak. uherské koruny. na
curyšské burse dosud jsou znamenány, na této skutečnosti nic změniti
nemůže. Dle předpisu §u 1333 obč. zák. vyrovnává se ovšem škoda,
prodlením v placení věřiteli vzniklá, zaplacením zákonných úroků. Tento
zákonný předpis vztahuje se však jen na pravidelné případy, ve kterých škoda, prodlením v placení vzniklá, co do své výše rovná se asi·
výši zákonných úroků z prodlení. Když však tomu tak není a výše škody,
prodlením dlužníka vzniklá, následkem mimořádných poměrů výši zákonných úroků z prodlení ne nepatrně, nýbrž d a I e k o převyšuje, jest
přisvědčiti názoru soudu .odvolacího, že v takovém případě, a o takový
. případ se zde jedná, dle všeobecných zásad o náhradě škody dlužník
jest povinen celou jeho prodlením věřiteli vzniklou škodu nahraditi.
Tato celá, prodlením dlužníkovým vzniklá škoda žalované zahrnuje
v sobě v tomto případě zajisté i kursovní rozdíl v době skutečného placení. Názor tento odpovídá jak právnímu citu, tak i víře a poctivosti
obchodního styku. Zaplacením svých závazků vůči žalované ve francích, účtovaných a žalobkyní smírem uznaných, splnila žalobkyně svůj
závazek ze smíru a neplnila jen z omylu něco, co nebyla povinna plniti.
čís.

3278.

Tříletá promlčecí lhůta §u 1489 obč. zák. platí i pro náhradní nárok
státu dle zákona ze dne 6. června 1887 čís. 72 ř. zák. Počíná se okamžikem, kdy stát zvěděl o škodě a škůdcově osobě, třebaže soudnímu
uplatňování pohledávky předcházel náhradní nález administrativní, pozbyvší odporem účinnosti.
Bylo-Ii ponecháno řízení v klidu, nebylo »řádně pokračováno ve
sporu« a promlčecí lhůta běží dále.

(Rozh. ze dne 11. prosince 1923, Rv I 967/23.)
Bývalá c. a k. vojenská správa domáhala se žalobou, zadanou na
dne 10. října 1918, na žalovaném bývalém nadporučíku M-ovi
náhrady škody 33.528 K 36 h, vzniklé jí tím, že peníz tento musila za-

soudě

platiti v zastoupení vojenského erá~u Vilému K~ovi za úraz, ~půs.obený
mu zaviněním žalovaného vOJenskym automobIlem, ku kteremuz placení náhrady žalobkyně jednak rozsudkem zemského soudu civilního
ze dne 23. listopadu 1917 na základě ručení ze zákona ze dne 9. srpna
1908 čís. 162 ř. zák. byla přinucena, jednak smirem ze dne 4. dubna
1918 dobrovolně se zavázala. Řízení o žalobě bylo ponecháno v khdu
v době od 12. prosince 1918 do 17. října 1919, od 28. května 1920 do
17. března 1921 a od 30. prosince 1921 do 8. prosmce 1922. Žaloba
byla obě man i ž š í m i s o u d y zamítnuta, ležt? byla shledána
opodstatněnou .námitka promlčení dle §u 1489 obc. zak.
Nejvy

Š i,;

soud

nevyhověl

dovolání.

O ů vod y:
Oovolatel prováděje dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. jedině uplatněný dů
vod, spatřuj~ tento v tom, že odvolací soud byl právního názoru, ž.e
dlužno v tomto případě použiti tříleté lhůty promlčecí dle §u 1489 obc.
zák. a že promlčecí lhůta počala běžeti od 30. listopadu 1917, jakožto
dne kdy rozsudek zemského civilního soudu v Praze ze dne 23. hstopad~ 1917 byl doručen žalující straně. Oovolatel uvádí, že nárok žalo~y:
dne 10. října 1918 u zemského civilního soudu v Praz~ podané, 0p'lr~
se právním· důvodem o náhradní nález ze dne 11. kvet~a 1~18, ]I~~
byl žalovaný uznán povinným, aby nahradIl c. k. vo]enske }prave
33.528 K 36 h, které tato musila zaplatiti Vilému K-ovi z příčiny jeho
úrazu, žalovaným zaviněného, že jde o zvláštní řízení podle zákona ze
dne 6. června 1887, čís. 72 ř. zák., že podle §u 3 tohoto zákona osoba
náhradním nálezem odsouzená může proti němu vznésti odpor do dvou
týdnů u úřadu nález vydavšího a že odpor má v zápětí, že se pohledávka, nálezem přisouzená, odkazuje na pořad práva, že však přes to
náhradní nález může dle §u 7 cit. zák. sloužiti za důvod ku povolení
zajišťovací exekuce, když do tří měsíců ode dne, kdy b)':1 v,,:nesen odP?r,
vojenská správa podá žalobu, z čehož dovolatel odVOZUJe, ze odpor sam
o sobě nezrušuje náhradního nálezu. V dalším z toho dovozuje, že před
mětem tohoto sporu není nárok na náhradu ~ škody, nýbrž nárok, aby
náhradní nález ze dne ll. května 1918 byl zachován v platnosti, pročež
jde prý v podstatě o určovací žalobu, a poněvadž žalobní nárok čeli
ku zjištění, že řečený nález jest správným, že promlčecí lhůta činí nikoli 3, nýbrž 30 roků, a počíná běžeti teprve dnem, kdy byl vydán náhradní nález. Oovolatelovým vývodům nelze přisvědčiti. Jeho žaloba
není určovací žalobou dle §u 228 c,ř. s., nýbrž zřejmě žalobou na plnění,
poněvadž se dovolatel podle žalobní žádosti domáhá jen odsouzení žalovaného k zaplacení 33.528 Kč 36 h s příslušenstvím, a právním dŮe
vodem jejím jest povinnost náhrady žalovaným jako šoférem Vilému
K-ovi způsobené škody. Z toho plyne, jelikož předpis §u 1489 obč. zák.
nerozeznává, o jaký druh náhrady škody jde, nýbrž ustanovuje všeobecně, že každá žaloba o náhradu škody promlčuje se ve třech letech
ode dne, kdy je známa škoda a škůdcova osoba, že i pro tuto žalobu,
jak odvolací soud rozpoznal zcela správně, platí tříletá doba promlčecí,
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a že ,ž~lobci nepřisluší nějaké postavení zvláštní z toho důvodu že
urče,nt, skody stalo se původně shora řečeným nálezem správním' jenž
P?d~ni1n odp~ru, os!atně pozb,vl právní účinnosti. Dovolatel, dál; pro c
vadeJe u~latneny duvod, spatruJe tento také v tom, že odvolací soud
pry mylne usoudIl, že promlčení počíná dnem 30. listopadu 1917 ktertžto právní náz.or prý jest odůvodněn pouze potud, pokud jde o č'ástku
pnsouzenou VIl~~lU K-ovl rozsudkem ze dne 23. listopadu 1917, nikoli
pokud Jde o ".Ilemem . K:el~ vedle zažalované částky upiatněnou' náhradu na zmen.s,enou ,vydelec~lOst, o které zmíněný rozsudek vůbec nerozhodl a kteryzto narok VIlema K-a byl vyrovnán dovolatelem mimo-o
"~udntm, . dne 4. dubna 1918 učíněným smírem, .jímž se dovolatel zavaz~l ~Ilen;u K-ovL zaplatití za učelem uspokojení veškerých jeho nár~~u ~cetn~ ~trat uhrnem 25.000 Kč, z čehož dovolatel odvozuje, že
vys; uhr!]ne ~kody byla mu známa teprv od 4. dubna 1918. Dovolatelov~m ~yvo?u.m nelze přisvědčiti aní v této příčí ně. Odvolací rozsudek
spravne uvadl a dovolací soud sdílí jeho právní názor, že dovolalel
z rozsudku, ane 30. hstopadu 1917 jemu doručeného, nabyl určité vě
do;nostl o, rozsahu poškození K-ova, jakož i o výši náhradního nároku
~ :e, kdyz dovolatel plnil K-ovi mimo to něco, k čemu nebyl odsouze~
~ecenym, rozsudk,;m, jmenovitě když tak učinil bez vědomí a svolení
~~lovaneh~, ,to vse .se stalo na dovolatelův vrub, a že z tohoto bez
ucastenstvl zalovane strany uskutečněného jednání právního ne'můž~
t~to ntktera,k ~ýti ozatěžová~a. Proto ode dne smíru nemůže býti počí:
tan,a promlcec!. lh~ta .•Posleze dovozuje dovobtel, že podle §u 1497
obc .. z~k. khd n~ent zpusobuJe promlčení jenom tehdy, když podle okole
nosÍ! zalobce da na Jevo, že se vzdává zažalovaného nároku. Když dov~~~t.el v khdu P?n~chané řízení obnovuje stále, nelze prý vážně před
p ad ah ta kovy umysl, bylo by prý tedy nanejvýš nespravedlivo
. kdyby nepatrné překročení promlčecí lhůty o 46 dnů bylo žalující straně
na ,uJm~. Am tu nelze dáti dovolateli za pravdu. Předpokladem §u 1497
o?c. zak. Je spontánní nečinnost procesní žalobcova v rozepři tedy
mkol; podle okolností dání na jevo, že se vzdává zažalovaného nároku
~y~rz pou~e ~po,ntánní nepokračování v rozepří, o tom nelze pochybo~
. ah, nebo! pnhs dlouhým odkladům nutno se vyhnouti zvláště kd '
Jes~ s~mozř:,jmo, že !izen.í nesmí zůstati v klidu po celou dobu pr~~
mIcec;. Kdyz v t.omto nzel1l, Jak odvolací rozsudek dovodil zcela správně
lozepre pon,e,chana ~yla v nečinnosti úhrnem tři leta a téměř šest měsíců;
poku.d s:, ty~e kdyz následkem ponechání řízení v klidu nebylo v procesnun :Izepl po dva roky a více než sedm měsíců pokračováno sluší
~z~atI, ze s10 na ž~lující" ~traně o spontánní nečinnost procesní, b ť
I /reb~ nebyla ~rovazena umyslem, uplně se vzdáti žalobního nárok~' .
a e pa. ~dvolacl soud správně usoudil, že v .žalobě nebylo řádně pokra~
č~van,o, ze te~y promlčení podáním žaloby nebylo dle §u 1497 obč. zák.
preruseno, a ze se proto žalobní nárok promlčel.
čís.

3279.

, Projed~ván-li dle zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n.
pred zemskym soudem v Praze sporný případ ze Slovenska, jest na řízení

I ,

I

~l::

soudní použiti předpisů platících v historických zemích, věc samu jest
však po hmotné stránce řešiti dle předpisů, platných na Slovensku.
českpslovenský erár neručí za škodu, vzešlou tím, že nebyly vlastníku vráceny zbraně, zabavené na Slovensku.
(Rozh. ze dne 11. prosince 1923. Rv I 1056/23.)
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V červnu 1919 odevzdal žalobce na Slovensku zbraně četnické komisí, pátrající po zbraních. Ježto mu přes to, že vojenské velítelství
svolilo ku vydání zbraní, zbraně nebyly vráceny, domáhal se na česko
slovenském eráru žalobou, zadanou na zemském soudě v Praze, náhrady škody. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s tol i c,
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto

li

duvodu:
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i
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Nemůže býti sporu o tom, že pro řízení platí civilní soudní řád,
platný pro uzemí, v kterém má sídlo příslušný soud, před nímž se

sporná věc projednává, tedy civilní soudní řád, platný pro země historické, naproti tomu, že věc samu řeší ti jest podle hmotného práva onoho
území, kde se případ sběhl, tedy dle občanského práva platného pro
Slovensko .. A spor je právě jen o to, zda dle hmotného práva nárok žalob ní je opodstatněn. § 92 ústavní listiny, umístěný v hlavě lil., jednající o mocí vládní a výkonné, stanoví, že zákon určuje, pokud stáLručí
za škodu, způsobenou nezákonným výkonem veřejné mocí. A o případ
takového ručení právě bez odporu v tomto případě jde. V onom před
pisu možno sice především spatřovatí slib zákonodárcův, že bude vydán zákon, řešící všeobecně a vyčerpávajícím způsobem otázku tohoto
ručení, dlužno však také v něm vidětí poukaz na příslušné zvláštní zákony již existující, které v jednotlivých případech státu ručení to již
ukládají. Pro právo, platné v hístoríckých zemích, jsou tyto zvláštní zákony seznamenány v literatuře na př. u Randy, Schadenersatzpflicht, a
platí od dávna v praxi zásada, uznávaná i v nauce a nyní právě před
pisem §u 92 úst. list. zřetelně potvrzená, že ručení státu z nezákonného
výkonu veřejné moci nenastává, není-lí zákona, jenž by mu je ukládal,
takže mimo ony zvláštní případy, zákonem již upravené, stát zatím neručí, nýbrž dlužno vyčkati slíbené příští zákonné úpravy. Co však se
týče Slovenska, jež nemá práva kodifikovaného, nastupuje tu místo zákona, na nějž § 92 ust. list. odkazuje, soudní praxe, t. j. normy ustálené právotvornou činností soudů. Přehlíží-li se tato soudní praxe, lze
ovšem setkatí se s případy, kde uznána povinnost státu nahraditi škodu,
ač vždy jen pod tou neuchylnou, za coudítío sine qua non pokládanou
podmínkou, že orgánu, jenž škodu způsobil, lze přičítatí z a v i n ě n í.
Případy ty jsou: Poštovní erár ručí za škodu, způsobenou tím, že manžel poštmistrové sumu peněžítou v poštovním úřadě mu k úřednímu
jednání (na poukázku) odevzdanou zpronevěřil (Kurie, 21. února 1900,
Grill II. 1342). Stát zodpovídá za škodu, způsobil-lí četník z nepozornosti, zjíštěné příslušnýlll' četnickým soudem, žalobci. ublížen! na těle
Civillll rozhodnllti. V.
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výstřelem pušky (Kurie, 22. listopadu 1905, Grill XII., 1143), předpo
Idádaje, že se to stalo ve službě (Kurie, 18. října 1911, Grill XVIII.,
411), u výkonu jeho povolání (Kurie, 21. dubna 1911, Grill XVIII.,
412), ne tedy, stalo-Ii se to mimo službu, na př. když v hospodě při rozhovoru demonstroval četník nabitý revolver, což je zakázáno. Stát povinen je odškodným vdově a dětem toho, koho četník usmrtil, po uživ
proti předpisu zbraně, když zavinění četníka trestním soudem zjištěno
(Kurie, 18. září 1908, Grill XVI., str. 375). Vojenský erár ručí za škodu
způsobenou vojenskou pohotovostí použitím zbraně proti předpisu (Kurie, 19. května 1909, Gott!, sbírka decisií čís. 150). Stát ručí za škodu
způsobenou zaviněním orgánu konsulátního při výkonu jeho úřadu, na
př. defraudací pří inventuře pozůstalosti (Kurie, 1d. prosince 1912,
Sbírka decisií soukromopr. Vll., 22). Stát ručí za škodu. kterol! jeho
zaměstnanci vinou svou při výkonu svého úřadu neb služby způsobili,
ačli škodu pravidelným opravným prostředkem nebylo lze odvrátiti a.
poškozený od provinilého orgánu státního pro jeho nemajetnost náhradu obdržeti nemŮže. ~a př. lodivod státní vjel z neopatrnosti do soukromé lodě (rozh. soudní tabule v Budapešti z 30. října 1917, sbírka
decisií soukromopr. XII., 29). Stát ručí za škodu, kterou způsobil domobranecký četař ve službě bezprávným činem (smrtelné bodnutí), pro
který byl vojenským soudem' odsouzen (Kurie, 4. prosince 1917, Sbírka
decisií XII., 73). Z této soudní praxe odvoditi lze právní pravidlo, že
stát ručí za jistých případných dalších podmínek za škodu, zaviněním
jeho při výkonu služby nebo úřadu způsobenou, toliko pro doby normální, t. j. pro případnosti, jež se již za nor m á I n í c h po měr ů
přiházejí a tudíž pravidlům práva normálního podléhají. Avšak vůbec
v dob ách mim o řád n Ý cha zvláště v o bor u z á k o n n é h o
čl á n k u LXlII: 1912, zejména t e d y i jeh o §u 7, jenž stanoví:
Odst. 1.: Ministerstvo může omezit, ba úplně zakázat držení, užívání a
uvádění v oběh takových předmětů, jichž možno použíti k ohrožování
zájmů vedení války, veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku (zbraně,
střelivo, střelný prach, výbušné látky a pod.) a může nařídit odevzdání
takových věcí; odst. 2.: Vznikne-Ii podezření, že někdo takové před
měty neoprávněně má v držbě, může k tomu cíli, aby se to zjistilo, provedena býti u něho osobní neb domovní prohlídka; odst. 3.: Neoprávněně držené předměty dlužno skonfiskovati; posl. odst.: (stanoví tresty) nebo v oboru jeho §u 12, jenž jedná o p r á v u s t a n n é m, tedy
v oboru zákona, jenž má za účel zajistiti bezpečnost státu jak proti nepříteli zevnímu; tak proti pespolehlivým živlům vnitřním, a vydán jest
tudíž jednak pro doby válečné a jednak pro případy vnitřního nebezpečí,
jaké pravidelně 'Jude míti za následek zavedení práva stanného, stavu
tedy vyjimečného, abnormálního, - pod o b nás o u dní p r a x e a
tudíž nějaké právní pravidlo ustalující ručební
povinnost sUtu za činy jeho orgánů se nevyvin u I y, nevykazujeť judikatura ani jediného případu sem, totiž pod
tento zákon, spadajícího, a není také pražádné příčiny, praxi takové a
pravidlu tak0vému dáti vznik, neboť když stát práva, tímto zákonem
mu přiznaného, po převratu použil, byl to jen akt nutné sebeobrany,

emí . eho ze zahranic ohrožujícímu, tak

jak proti nepn,teh, ze':,nImu '~:ním ~ není tedy na místě činiti jej zod-'
zIvlum ,Vl11,
~t'e' zbrallě v dobách tak nepokojných
Proti podvratnym
. tl" ty ktere
'1 '
povědna, J~S lze
. prevza bo byly dokonce zničen). K osvet
en!
přišly z eVIdence a ~tratIly s,:, an~ možno uvésti to, co tU zástupky?e
tehdejšího postavel1l vOJenske sp~avYh emsky' m vOJ'enským veIitelstvlm
'd I ' líčí a co ve splsec z
.
'
d
eráru pravI e ne .', '
o a ostatně i notorické Jest: ze o, epro Slovensko lapldarne, P?tvrz~n
isorních skladišť, neustále prevzdané zbraně byly ukla?an v, o p;ov. m řed nepřítelem ničeny, ně
Idádány a převáženy, v uzen;' ,ohro~~~~ s!i do rukou polských a bylo
emohla zabrániti ztrátám, ježto
kolik vlaků s nákladem zbra~, ze?o
konfiskováno, a že vOJenska ~prava nStačí však úplně že není soudní
poměry a svíZé ~e nebylo lze pre,:,~cl... dech §u 7 ; 12 cit. článku
praxe a tudíž právn! no~mYd' sta. kv P:~eřejné moci způsobenou zaLXlII: 1912 k ručenI za sko u vy one
vazující.
V"
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isto zakoupených bramboru ranných
db
Byly-Ii dodány na sa u n;. o dodání'iného zbožl a není ná,
brambory poloranné neb? pozdm, Jde ,
ázaJým lhtltou §u 933 obč.
rok na nábradu škody narokem ze spravy, v
zák.
(Rozh. ze dne ll. pro,ince 1923, Rv I 1061/23.)
,
k 'tnu 1922 domáhal se žalobce na
Žalobou, zadanoU na soud':. v ve 'I tím' že mU žalovaný dodal
.
'h d škody Jez mU vzes a
,
'
žalovanem na ra Y
,.
b
boru ranných brambory poloranne
v dubnu 1921 na sa~bu ~IStt? :~~ Ii c žalobě vyhověly. N e j v y Š š í
a pozdní. S o u d Y v sec
rl.
S o u d z těchto
duvodu:

,
r dvolacího soudu jenom pro nesprávné
žalovaný na~ada rozh~dn~ 1 o, ) a mezi zl ranami jest spor již je~
právní posouzem (§ 503, Č1~ , ~~~~t~ 'uplynutím šestiměsíční ~ropadn.e
nom o to, zda zamkl naro za, .
ro odání žalob ze spravy. NeJIhMy, předep,sané ~ §u 933 rOá~~ÍI~~\1zor~ odvolacího soudu, že žalo~
vyšší soud pnpoJUJe se kdb
't koupených bramborů ranných, ktere
'bor oloranné a pozdní, které
vaný, dodav žalobcI na sa , u nllS o
měly dozrávati k,ol;m 20. ~,e:ven~e'd~Ia:u z?o~ koupeného, nýbrž zboží
dozrály o dva meS1ce ~oz ej1',ne o ro žalobu ze správy dle §u 922 obč.
jiné a že proto tu nem podm1l1e k p
en' ch neb obyčejně před pozák:, která předpokl,ádá ,nedos~ate,k n~~~~:é ~ěci. podmínky nároku ze
kládaných vlastnostI u uplatne b~re I dodány brambory sice ranné, ale
správy byly by tu, ,kdYbf. byl~ YV;p~ostřední jakosti neb jiné vady vynahnilé, nepřebr~ne, zab ,ac~.n~'!l0 h bramboru než byl za účelem sadby
kazující; byl-I! vsak dodan J1l1Y ru , b" \Iádati za totožné s obvýslovně koupen, nemůže se dodane z OZl po
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jednaným, zvláště když mimu to i veliký rozdíl v úředně stanovených
cenách 140 Kč za 100 kg a 37 Kč za 100 kg sám dokazuje, že podmínka rannosti byla v tomto případě podstatným znakem objednaného
zboží. Žalobcův nárok není proto nárokem ze správy a nemusil býti
uplatňován v propadné šestiměsíční lhůtě. Dodav žalobci jiné bram_
bory, než žalobce koupil, porušil žalovaný smlouvu, ujednanou se žalobcem a platí zákonná domněnka §u 1298 obč. zák., že se porušení
smlouvy dopustil z vlastní viny, neboť se ani nepokusil o protidůkaz, že
nemohl smlouvu beze své viny náležitě splniti. Následkem toho jest žalovaný dle §u 1295 obč. zák. povinen, nahraditi žalobci škodu tím mu
způsobenou. Nejmenší míra škody žalobcovy spočívá v tom, že žalobce
vyplatil žalovanému místo úředně stanovené ceny za dodané brambory
cenu, ustanovenou pro sadbové ranné brambory, a zaplatil tak, jak bylo
bezvadně zjištěno a není již sporno, O 6.921 Kč 60 h více, než náleželo.
Tím jsou všechny podmínky nároku na náhradu škody prokázány, a ,
jelikož žaloby na náhradu škody promlčují se dle §u 1489 obč. zák. až
ve třech letech, byl žalovaný právem nižšími soudy odsouzen k náhradě
zažalovaného peníze.
čís.

3281.

Bylo-li počátkem války smírem stanoveno výživné manželky při rozluce židovského manželství, může se manželka vzhledem k netušenému
hospodářskému převrat.. válečnému a poválečnému domáhati jeho
zvýšení.
(Rozh. ze dne ll. prosince 1923, R II 449/23.)
Manželství stran, uzavřené 16. října 1911, bylo za souhlasu obou
manželů dle §u 133 obč. zák. usnesením okresního soudu ze dne 2. srpna
1915 rozloučeno. Již před tím notářským spisem ze dne 29. července
1915 zavázal se žalovaný žalobkyni za příčinou této zamýšlené roz-

luky platiti vyživovací příspěvky v prvotní výši 100 K měsíčně, které
se postupně dle okolností v bodě 10, uvedených zvýšily až na 200 K
měsíčně, Žaloba, jíž domáhala se rozloučená manželka v roce 1923 na
manželi .placení výživného 3,000 Kč měsíčně, ježto se hospodářské poměry manželovy podstatně zlepšily, kdežto se hospodářská situace manželčina zhoršila, byla pro c e sní m s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta. O d vol a c í ,s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc
pr~ému soudu, by vyčkaje pravomoci, jí znovu projednal a rozhodl.
D u v ( J y: Jest ovšem správný náhled rozsudku, že rozlukou manželstvf, pov?len?u dle §u 133 obč. zák. již v roce 1915, pominula všechna
vzajemna prava stran z poměru manželského, tudíž i nárok manželky
na výživu dle §§ 91 a 1266 obč, zák, Též odvolání samo přiznává správrtost dalšího náhledu v rozsudku, že v tomto případě neplatí ani ustanovení §u 19 zák ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n. a nelze
použíti ani předpisu druhé věty §u 1266 obč. zák., jelikož manželstvi
bylo rO,zlo,učeno nikoliv rozsudkem. Pochybil však první soudce, vySIOVIV, ze zalobní žádání nemá Opory v notářském spisu ze dne :::9, čer-

oněvadž v něm není opatření ohledně možného zvýšení
vence 1915 , P
'I
. k'"
I"
ť
vyživovacích příspěvků, žalobkyně. neme aby: "P JlZ vy Iceno, pro I
svému bývalému manželi vůbec naroku na vyZI~U, kdyby nebyb I?astalo to, o čem jako o výjimce zmiňuje se prv~ veta §u 12?6 obc, z~k,
že totiž manžel ve zmíněné notářské smlollve dobrovo~ne, se za.vaz~l
k placení výživného. Tento závazek, ať již z popudu !,akehoko~IV, Je
zdrojem nároku žalobk~~ě ,na výži~né ,a jak bude 111ze prokaza~~~
též nároku na jeho zvysenL Jest uplne be: vyz~am~ pO,ukaz ~
lovaného na to že nechtěl svou bývalou manzelku u~lne vyzlvov~Í1 a
že k tomu měl' tím méně příčiny, poněvadž původně zal oval manzel~u
na rozvod jedině z její viny. V. tomto"ohl.edu se pon~az,uje ~a prohlašení obou stran v odstavci prvem notarske smlouvy, ze zadneho z 111ch
nestihá vina, v onom směru se jedná o bezvýsledno,u snahu Jedn?,st~'an
ného výkladu slova »vyživovací p~íspěv~,k«. Te~oz ,slova s: .uzlva ve
smlouvě i při určení výživy pro dlt:, k mz jest pree z~~ovany Jako ot,;c
dle zákona plně zavázán) a to" k cemu se z~vaz~l vuel vm~?ze1c:J zustává přece jen výživou, ať je uplnou r:.ebo častecnou, Vzdy~ take t~t~
povinnost měla dle smlouvy jen tehdy presta!t, kdyby se m,a~zelka opet,
ně provdala. Tato výživa stanovena v roce ,1,~15 z~ p,0r;'eru podst,at~e
valecnych a povalecJ'I'n )"ch , než j'ak se utvářily následkem pOZdejSICh
, rnlmora
. .. d'
ných poměrů. To jest .všeobecně známo, ze
na zme'n a hospo
v'v'
dářských a. vyživovacích poměrů nastala v době mnohem pozdejsl a
'trany na smlouvě súčastněné neměly o 11Ich a111 potuchy, Smlouva byla
~z~vřena, jak se tam výslovně praví, z příčiny :amýš:~né ;ozluky !"anzelství a zajisté tedy manželka mimo vrácení vena tez urc~111;n naroku
na výživné, třeba ne zcela přiměřeného, dala se, poh~ou!t" ze svo~rla
k dobrovolné rozluce manželského svazku, kdyzte pred. tl~ ~odana
hyla jen žaloba o rozvod. Kdyby jen tušení byla moh~a mlt!, ze jedno~
poměry, za nichž smlouva se uzavírala, budou úplne zvra~eny .~ JeJl
podstatný neprospěch, nebyla by v,: sl~louv,u vešla" n~b aspon :a Jlnych
podmínek, jež by hověly těmto neocekavanym pon;er~m, Jehkoz se tedy
jedná o výživu v základě úmluvy, jíž podstatným preapokla~em ,byly ,poměry tehdy všeobecně platné, které však nyní d?znaly uplne, zl~eny,
nevystihl prvý soud vůle stran při smlouvě v dobe Jepho uz~vrem, ,ne. d y, že .taková úmluva se činí sub.
clausula
uznav zasa
, rerum
t"SIC
k' stan tlUm
'
a dospěv k závěru, že nárok žalobní nemá opory ~~I v n~ ars ,~m ,Spl~U,
Žalovaný ovšem nyní tvrdí že tato úmluva o vyzIvovacIch pnspevclch
byla trvalou, stanovíc již s~ma stupeň možného ~výše~í v budo~cnost:
Ale ani této námitce nelze dáti průchod, nebol 1 P;I ton; r;'elr ob,e
strany na mysli opět jen předpoklady již tenkrát.~ vl?e mene pre~vl
dané s nimiž' se dalo počítati, které však nemaj1 mceho sp~lečneho
s on{m kromobyčejným převratem, jenž potom nastal a smluvm.m stra~
nám ani zdaleka nepřipadlo na mysl, že .může poměrY,?a ledne ,~tr~n:
tak mimořádně příznivé a na druhé straně ta~ mll;ror~dne nepnzn!ve
utvářiti. Nelze tedy přisvědčiti tvrzení žalovaneho, ze tll'2tO odstupno~
váním vyživovacích příspěvků manželky mělo býlt s konecnou pla!noslt
určeno maximum za všech okolností, ať příjmy žalovaného, ??sah,no~
výše sebe větší. Poněvadž se pak jedná o smluvní nárok na vyzlVu, Jenz

2006

2007

byl stanoven za určitých hospodářských poměrů, s nimiž se při každém
takovém nároku počítá, nelze se strany žalovaného poukazovati na náhodu, kteráž má postihnouti dle §u 1311 obč. zák. žalobkyni, ani na
§ 6 zákona ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. Spočívají-li však
tyto právní úvahy na správném základě, je posavadní řízení kusým.
Neboť nebyly provedeny důkazy, že žalobkyně nemá dostatečných
příjmů z vlastního jmění ani z výdělku, kdežto příjmy žalovaného se prý
od té doby mnohonásobně zvětšily, ani důkazy o podstatných námitkách žalovaného, že rozsah jeho advokátní kanceláře se naopak zmenšil, že žalobkyně vede život rozmařilý, a nehledí si výdělku, přiměře_
ného jejím poměrům.
Nejvy

Š

š í s o ud

.
v našem právu platiti nemá. Vždyť mimo připady
dene ona IdO§hO~~89 obč. zák. plati podobná zásada na J'ř. v příp~de;,h
smlouvy d e u
ém doslovu obč. zák. Otázku vsak, v pke vysl
§§ 901, 9:6, al;~~y2n~ ~~~vodněn a jaký zřetel bráti jest, k maje:kovým
Jest naro za
"
ři rozhodování ve veCI same, a nepoměrům žalob kyne, bude, reslÍl a~ ~ t" pročež netřeba se jí obírati
byla předměte~ napadene~o roz JO ,~~ ;~dY v tomto připadě jest nade
při rozhodovam o tomto, re ursu. ez odstatné změny poměrů v budouvši pochybnost patrno, ze ohled nha p 'rekurs odůvodněn a nemohlo
cnos!i byl v úmyslu stran samyc , nem
mu býti vyhověno.
C

v

nevyhověl rekursu žalovaného.
D

ů

vod y:

Správným jest názor nižších stolic, že původní nárok žalobkyně na
vyživovací příspěvky ve výši 100-200 K není opřen o předpis §u 91
(1266) obč. zák., nýbrž o důvod smluvní, a že proto jest se obírati
otázkou, zda žádost o jich zvýšení má oporu v notářském spisu. Soud
dovolací sdílí názor odvolacího soudu, že otázku tuto jest zodpověděti
kladně, že totiž i smír mezi stranami, notářským spisem ujednaný, Uzavřen byl s výhradou, že se tehdejší hospodářské poměry podstatně nezmění (cum clausula »rebus sic stantibus«), i poukazuje na zcela pří
padné důvody napadeného usnesení, které jak po skutkově, tak i právní
stránce jsou správny. K vyvrácení důvodů stížnosti se podotýká toto:
Účelem notářského spisu mimo jiné bylo, by žalobkyni, svolující k rozluce manželství a vzdávající se tím nároku· na výživné, dle zákona jí
příslušející, zajištěny byly v určité výši příspěvky na výživu. Jest tedy
ohledně vyživovacích přispěvků posuzovati notářský spis s hlediska
§u 1380 a násl. obč. zák. Výše vyživovacích příspěvků stanovena byla
dle tehdejší nákupní ceny peněz a majetkových poměrů stran a zají sté
strany tenkráte nemohly předvídati a proto na to nemyslily, že nastanou
v důsledku války takové mimořádné hospodářské poměry, jako jsou
nynější. Že strany samy neměly na mysli, stanoviti nezměnitelně výši.
vyživovacích příspěvků, dovodil odvolací soud dle §u 914 a 915 obč.
zák. rovněž správně. K vývodům dovolatelovým, že neměl úmyslu ujednati výživu měnitelnou a .že jest proto notářský spis pro nedostatek
souhlasné vůle obou stran (§ 869, obč. zák.) neplatným, podotknouti
jest, že opačná vůle dovolatelova plyne ze smlouvy samé, ježto již v ní
brán byl zřetel na změny, jež strany tehdy již předvídaly (na př. návrat
žalovaného z vojny). Proto vzhledem k zásadě §u 1389 obč. zák. zů
stává žalobkyni vyhraženo právo, by se za nynějších změněných poměrů domáhala zvýšení výživného. Jest sice správným názor dovol atelův, že §u 19 rozl. zák. nelze se tu dovolávati, ježto nejde o manželství, před platnosti tohoto zákona rozvedené a po jeho platnosti rozloučené, ale, jak z uvedeného patrno, není správným názor, že nárok
žalobkyně nelze opříti o žádné platné zákonné ustanovení, a že před
pisu §u 19 ro·zl. zák. rozuměti jest tak, že mimo připady v něm uve-

",..

"

čís.

3282.

zda správní úřad nál~žitě zjistil
pr'ezkoumávati,
Soudy nemohou -,
,
d
19
smee 1919
hinotné podmínky opatrem podle nařízení ze ne
• pro
,
čís. 660 sb. z. a n.
(Rozh. ze dne ll. prosince 1923, R II 451/23.)
,
d r v é s t o I i C e vyhověl žalobě na banku P.
Pro c e s n I S o u p ,
,.
•
d . J 't podle dopisu
O d vol a cí s o u ,d řízení prerusll. ~~ ~~nctp. ~\~vidaci a všem
ministerstva hnancl ze dne 4. srp~a 19
d
2 srpna 1923 na zá, f·l· 'Ik' b 10 vynosem ze ne .
jejím tuzemskym lla am Y.
.
1919 čís 660 sb. z.
kl ď §§ 1 2 a 5 vlád nař ze dne 19. prosmce
,
.
a e
" , 'ho a prodl~uženého naposledy vládnim nařízenim ze
a n., pozmenene 1922 ,. 393 sb z a n. zakázáno plniti závazky a
...' ,
řerušili
dne 22. pros1l1ce
, CIS.
přijímati nové vklady, bylo podle §u 5 CIt. nar. spor p
.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl rekursu.
Důvody:

.
Jak z
,
žalo vane
191 9 čis.

dopisu ministerstva financí z~ dne ~.. sr~na 1~23 f~trpn~~s~~~~
t
'dl § 1 2 a 5 vlád111ho nartzem ze ne
.
..
1922 čis 393 sb. z. a n. zakás rane e u ,
660 sb. z. a n: ..~ 22: pro~1I1ce
u· 1 cit. nařízení čís. 660

v~:fr~~·í fe~td~?VOI~?a
s,táttnkío~r~:a]-~;S~Op'ftl~;~i ~!V~Z~6s~0~~~T::~~~:;0
obnosti a že tu
nanzem a
,

...

•

lZ

"o

výkonu své VerejllOP:avm pus
,
le §u 1 .. n. ovolány
kotví v právu soukromem. N~ls~u,proto s?udy d. fl hm~tné :odmínky
přezkoumáv,ati: zda Onen s~ravm ~adlas~r:~~~ ~~~:ezkoumával důvod-

,ll

~~~f~n:~tr~~~t;e~:o~on~~~~~~u~n~~ by stěžovateli

dána ?yl,a v odvolacím řízení příležitost, by napadal zákonnost onoho opatrem.
čís.

3283.

něný nikoliv třetí osoba
Návrh na výbavu muze uplatniti pouze op~av.,
k"
(§ 308
za něho. Zejména nemůže jeho věřitel domáhati se rexe uene
ex. ř.) určení výbavy.
o ,

.

•

•

.

,

(Rozh. ze dne ll. prosince 1923, RII 455/23.)

II
I

2008

2009

Navrhovatelé, ".rnž byla povolena exekuce zabavením a přikázáním
nároku Františka 'T -a proti jeho rodičům na výbavu, domáhali se na
nich vyměření výbavy Františku T -ovi. .) b a ni ž š í s o u d y návrh
zamítly, rek u r sní s o u d z těchto d ů vod ů: Právem zamítl prvý
soud návrh na vyměření výbavy Františku T -ovi, poněvadž navrhovatelé
k takové žádosti nejsou oprávněni. Neboť výbavu může od svých rodičů
žádati jen snoubenec nebo snoubenka (§§ 1220 a 1221 obč. zák.). Nezáleží na tom, zdali navrhovatelům byla či nebyla povolena exekuce
zabavením a přikázáním nároku Františka T -a, příslušejícího mu proti
jeho rodičům z důvodu výbavy. Nezáleží na tom proto, že nárok na vyměření výbavy jest, jsa nárokem ryze osobním, neodstupitelným d nezděditelným, takže ani exekučně nemůže býti na jiného převeden.
(§ 1220 a 1221 obč. zák. a contr. § 308 ex. ř. Viz Krainz: System V.
vyd. III. díl str. 197.)
N e i vy š š í s O u d nevyhověl dovolacíml\ rekursu.
Důvody:

Správné jest, že jsou stěžovatelé jako vymáhající věřitelé oprávněni
podniknouti veškeré kroky, jež jsou podle §u 308 ex. ř. nutny k vymožení zabavené pohledávky, přikázané jim k vybrání. V tomto případě
však nedomáhají se stěžovatelé zabavené pohledávky více méně 20.000
Kč, nýbrž uplatňují za dlužníka na jeho rodičich jeho zákonný nárok
na vyměření výbavy (§ 1231 obč. zák.), navrhujíce, aby byla tato výbava vyměřena na 20.000 Kč, přezírajíce, že tento zákonný nárok dlužr:'o.-ův na vyměření výbavy není jeho peněžní pohledávkou. V uplatňo
vání tohoto nároku, jenž jest nárokem ryze osobním, jenž tedy ani nepřechází na dědice, ani nemŮže býti postoupen (Krainz § 456 čís. 4,
str. 197 a Krasnopolski Familienrecht § 29 str. 159), jest jedině oprávněn syn a není žádného právního prostředku, kterým by tento mohl býti
donucován, by toto své právo skutečně vykonal. Tím méně jsou pak
věřitelé oprávněni tak učiniti, dovolávajíce se §u 308 ex. ř., jehož na
tento případ vůbec nelze použiti. Z vývodů dovolacího rekursu nikterak
nevychází na jevo, že byl usneseními nižších stolic zákon porušen (§ 16
cis. pat. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák.) a nebylo proto mužno,
tomuto mimořádnému prostředku opravnému vyhověti.
Čís.

3284.

železniční dopravní řád.

Nebezpečí, spojené s přepravou na otevřeném v<ne ve smyslit §u 86
(1) čís. 1 žel. dopr. ř., musí býti takové, že by ho nebylo, kdyby zboží
bylo přepravováno ve voze zavřeném a musí přepravované zboží býti
jim ohroženo, i když jest naloženo na otevřeném voze samo.
(Rozh. ze dne ll. prosince 1923, Rv II 429/23.)
Železný sud s vaselinovým olejem, dopravovaný pro žalobce na
otevřeném železničním vagoně, za dopravy shořel. Žalobě na dráhu

,
b ' , š i s o u d Y vyhověly, o d vol a c i s o u d
'vní posouzeni věci opírá odvolatel
o náhradu skody? anI ~ .
z těchto d II vod u:, Ne~p~avne, pr.a přichází v úvahu jedině lkutečnost,
o tvrzení, že ohlectne?taz J rucem, v otevřeném voze a to bez ohledu
zda mohla škoda vzeJll! pn d,opra~~. í názor odvolatelův dává však
na způsob, jakýn~ vz~!k! pozar: ;:~~ Aby byl žalovaný erár prost
§u,86 žel. dopr. ,r. pnhs slf.~k'y možI;o st příčinné souvislosti požáru
ručení, bylo by treba, by p,:o ~za oze neboť jen v tomto případě pl~_
s přepravou vasehnu v otevrene~ v , b z ečí spojeného s tímto zpulila by domněnka, že škoda ::ze~~ ~ ~e e,
;jištěno, že sud s vaselisobem přepravy. V tomto pnpa e Yt'O vS
dokonale že v žádném
.
I'
byl vypraven a opa ren tak
,
h'l b' ť
novym o eJem ,
'
d'l
otevřeném voze, nemo
y1
případě, třeba ze se preprava O:v~l:tel uvádí, že dle předpisů byla
jiskramI z 10~om,Ol!vy za~alen. téhož otevřeného vozu, kde bY,1 ~ud
železmce opravn.en~ ?aloZ1l! do Odvolateli dlužno ovšem přisvedcIÍ!,
s vaselinem, take zastlku be~zm;t.
I však z toho nikterak vyvozoze železnice byla k t?!l1 U.opravnena, ~~ ~~eré tím pro žalobcovu zá3ilku
vati, že násl.ed~y z':.y~e~eho ;~~~~~e~~mohl nijak předvídati, že vaselin
povstalo, ma nesl! za o ':,e.,
.
a álitelnou hořlavinou, a nebude přepravován sp~lecne" s~ I~~a~:~e~'i~e naopak musela si býti při
mohl proto tomuto ne ezpecI~ ce.I 1.
"vědoma že vzniká nebezpečí
seskupování nákladu v otevrenem voze, í J'est ~a J'eJ'í straně. Pro roz,.
I' nákl"ct vagonu a zavmen
, . t
pazaru pro ce y , n VI d ) v' přepravě v otevřeném vagone Jes
hodování o ručem za. S.KO ,u pn §u 86 (2) žel. dopr. ř. a tento vyžaostatně rozhodný,:, Jedme pretp~s mezi okolností, že právě poškozená a
duje',,?i ?Y~~ ?n~l~na SOUVl S 0; ravována v otevřeném voze, a mez!
ne nejaka Jlna zasll~a byla pre P 'e by'l vaselin přepravován společne
vzniklou škodou, kdezto sku t ecno,' t , ;s benzinem, nemá pro rozhodnutJ vyznam~ ..
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolam.

?

fk

Dúvody:
.
, , .
ři o'u'e se k právnímu názoru odvolacího
Nel v y S S,I .~? u.d p p j ~ (1) čís. I žel. dopr. ř. jest vázán na
soudu, ze vyvmUjlCI duvod ~u 8 'klého přepravou na otevřeném voze,
důkaz pří m é h o ne~:~pecI, vzm
nzin s olu naložen a jak se
takže nebylo třeba zjlstovatJ, ~~~ by~.~~ druh! musí býti nebezpečí,
mohl vznítiti. Zákon sIce ne;tva. 1, ]a e h ab nastalo osvobození žespojené s přepra~ou ~~ ~~v:~~~~hto~~z~~bezP~čí může býti nejrůznější
leznice od rucem za s ~ :.
. , b ho nebylo kdyby zboží bylo
povahy, př.ece však mUSl bytl t~kove, ~~s/ ře ravov~né zboží býti jím
přepravovano ve voze zavrenem, a
~ P
Dle tvrzení
. kd ' . st naloženo na otevrenem voze s a m o.
ohroženo, I yz Je.
,. ' .
sud benzinu spolunaložený na
žalo;al1~ho eráru vz.~.\kl PO~j~s~:' I~~ajících z komí~u lokomotivy, rozotevrenem voz~, v:;m 1 se.?]. uď vaselinového oleje. Na základe pošířil se na cely. vuz a .:~~CI 1 s
, že 'iskra z lokomotivy nesudku znalce zjlshly 111ZS1 soud~ bez,:adne, ho/lav' tím méně železný
mohla zapáliti vaselinový o~ej, Jehkoz, n~ll1,.
~'e mohl byt i zničen
sud,.v němž byl přepravovan. Jest vsa zrejmo, z
v

v

i'
,Ii

'I

~! I

li

~_L
ii

!i

\:

2010

2011

v~nícen~m společně ~řepravovaného

benzinu, a to bez ohleclu na to 'akym zpusob~m a o,d ceho se benzm vznítil, a bez ohledu na to, zda b] I
benzm a ole]. naloz,eny na Jednom voze či na dvou sousedních voz/I y
a zd,~,byl .ole] naloze~ na vo;e otevřeném či zavřeném. Proto nebylo Cb"
tu pncll:ne .souovlslostr mezI skodou žalobcovou a naloženÍm jeho zbožr
na o~e~reny ::~z al:l, kdyby správnost tvrzení žalovaného eráru byla
pro~aza~a, pncm~ skody by musila býti spatřována v tom, že vaselinovy ole] byl nalozen ;,a týž vlak a vůz, na kterém hyl přepravován henzm, t~to s~utečnost ~sak není zahrnuta v nebezpečí, uvedeném v §u 86
~ 1) ČIS. 1, zel. ~oPl.
Tvrzení žalovaného eráru nestačÍ k uplatnění todfto§vyvm~VaClho duvodu, a proto trvá jeho povinnost k náhradě škody
e d u 84 zel. dopl. ř., zvláště když také žádný z důvodů omluvny' ch
uve enych v tomto paragrafu nebyl prokázán.
'

r

čís.

3285.

Záborový zákon ze dne 16..
dubna ,
1919 čís• 21"v s'o• Z. " n.
Z'b
půs~:n~:~ :;C~r~;~:o ~:L~~:. státní, třebas ho stát nabyl teprve za
uprava pachtovného (opatření ze dne 8 říJ'na 1920 "

z. a n.).

"

C18.

586

sb.

brá~r!~ek~;:o!:~!IUd~: i6~~u:~:t~~~í9 tý~á S;1~ mbajetku, jenž byl zavšak přešel j"
b
,CI8.
S • z. a n., napotom
s ním naklád l?~k zpuso ~m nežli záborem do vlastnictví Btátu a stát
a Ja o s majetkem zabraným.
'
o

(Rozh. ze dne 12. prosince 1923, R I 1016/23.)
Velkostatek M byl v dob'
'k
, e, vy ď'
a~1 za ona ze dne 16. dubna 1919
v zemsk' . z. a, n. o zabram velkeho majetku pozemkového za sád
ych, deskach do vlastnictví pražské university Dle §u 8
,:e d ne 19. unora 19.20, čís. 135 sb z a
bl;'
.
za on~
Ceskoslovenského státu Z-a'd t· < k' ln. y ~rohlasen za vlastmctvl
.
os
I
Ces
os
ovenskeho
e"
"d
'
se dle opatře . "
b
laru, Jlz omahal
Ik t
m CIS. s . z a n 586/20 na pachť-'
pachtovného na 160 Kč
h '. d h
yn ~': ,~s atku zvýšení.
hověly, rek u r sní s o u z Je, ~o o h~, o b ~ n ~z s I S o u d Y vynosti nutno ř '"("
,
, d z tecnto d u vod u: Pn rozhodnutí stižboru čilí nic, j:~~a~v~d~t~~~r~kZd~1r ~a!kYbstátnÍ po~léhají vůbec zájest vyjmut tí
"
, puvo ne za oru podlehavší ze záboru
že žádná z tě~htoZ~t~~e~~;e~~a~~~m st,~~ím. Před~n., budiž' podotčeno,
v knize pozemkové jest či ne'
pove e~a. a ,rozresena okolností, zda
něvadž skutečn' zábo
' ni pozna~,enano, ze statek jest zabrán, poúčel jen evídenLí 'a r ~ezavlsl n~ teto poznámce a poznámka ta má
zda i státní statky' j~O~ po~~ob6 zab?~. zák jasn_ě jest ]'atrno. Otázka,
koně výslovně rozhodnuta' ani eny z~ o:u ČI, z neho ~ynaty, není v zástatky jsou ze záboru vyl~uče v §u " zab.~:;ak., ktery ustanovuje, které
vány, ač § ten výslovně ze zág y , ne]sr: ~,atl1I .statky výslovně jmenoobecní. Než přes nedostatek ?rf vyéhucuJe majetek, zemský, okresní a
vys ovn o ustanovem nutno souditi, že
čís. 215 s b '

'k
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majetek státní záboru nepodléhá, Plyne to z úvahy o podstatě a účelu
záboru a z odpovědi na otázku, kdo jest zabírajícím podmětem. Podmětem, velký majetek zabírajícím jest stát sám; účelem jest provedení
úpravy pozemkového vlastnictví státem (§ 1 zábor. zák.). Záborem jest
právo státu, zabraný majetek přejímati a přidělovati a ukládají se osobám, které dle práva občanského jsou oprávněny na zabraném majetku hospodařiti, určité povinnosti; vrcholem oprávnění státu jest, že
může zabraný majetek z vlastnictví dosavadních vlastníků převésti do
vlastnictvÍ jiných osob; dává tedy záborový zákon státu právo k určí
tým disposičním jednáním s majetkem cizím. Avšak právo vlastnické,
které státu k určitému statku náleží, poskytuje státu jako úplná právní
moc nad věcí, jako pojmová právní možnost neobmezeného nakládáni
věcí hmotnou, jak vlastnictví defínuje Randa a jiní, nad statkem dotyč
ným mnohem větší ~iJsah oprávnění než se zákonem záborovým státi!
dostalo nad zabraným majetkem cizím. Bylo by tedy bezúčelným, aby
státní majetek prohlašován byl za majetek zabraný, a nutno proto souditi, že záborový zákon upravil jen právní poměry majetku mimo vlastnictvÍ státu a že mu státní majetek nepodléhá. K tomuto výsledku dochází se však nutně i úvahc'-l o tom, proč ze záboru §em 3 zák. záb. byl
vyňat majetek zemský, okresní a obecní, tedy právnických osob a svazů
veřejnoprávnich, které po zákonu v oborech jim- vytčených mají plniti
úkoly obecně prospěšné a majl zákonnou účast na správě veřejných záležitostí ve státě. Všem jim však jest stát nadřízen, maje týž účel i Úk0 1,
ovšem jako orgán nejvyšší i v nejvyšším rozsahu vyměřený. A tu nelze
se dopátwti důvodu a účelu, proč by s majetkem státním mělo se nakládati jinak než s majetkem zemským, okresním a obecním, a bylo by
protismyslným považovati majetek státní za zabraný, když zákonem ze
záboru jest vyňat majetek jmenovaných organicky nižšich a státu podřízených veřejnoprávních svazů. Názor, že stMní majetek záboru nepodléhá, sdílen jest ostatně převážně i v literaUře (na př. Dra Sedláčka
"Pozemková reforma«, strana 62 a 63 a Dobroslava Krejčího "Některá
pochybná ustanovení zákona záborového« v časopisu pro právní a
státní vědu, 1921). Nepodléhá-li však státní majetek záboru vůbec,
následuje z toho nutně, .že i majetek, který teprve za působnosti zákona
záborového se stal majetkem státním, tím okamžikem, kdy se jím stal,
ze záboru vyloučen jest, neboť 'zákon nikde nestanoví, že majetek, jed-.
nou záboru podléhající, záboru podléhá nadále stále, nehledě k tomu,
zda nastanou u něho později důvody, ze kterých dle §u 3 zábor. zák.
majetek jest ze záboru vyloučen, a úvahy, ze kterých nutno souditi, že
majetek státní záboru nepodléhá, nutně vedou i k logickému důsledku,
že zaniká zábor, stane-li se majetek, záboru dosud podrobený, vlastnictvím státu, země, okresu neb obce. Proto pachtýří velkostatku, o který
v tomto případě jde, nepřísluší nárok na 25% srážku ze zvýšení pachtovného dle ustanovení §u 2 (3) opatření Stálého výboru Národního
shromáždění a jest stížnost pachtýře neodůvodněnou.
Ne j v y Š š Í s o u d přiznal propachtovateli pouze roční pachtovné
120 Kč 24 h z 1 ha.
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o ů vod y:
K otázce, zda také státní majetek podléhá záboru dle zákona ze dne
16. dubna 19~ '\ čís. 215 sb. z. a n., odpovídá Nejvyšší soud ve shodě
s nižšími soudy z á por ně. V té příčině odkazuje se stěžovatelka na
důvody, přičiněné k usnesení soudu rekursního, jež nebyly nikterak vyvráceny vývody dovolacího rekursu. Pokud se stěžovatelka dovolává
opačného prý míněni pro!: Dra Dobroslava Krejčího v článku »Některá,
pochybná ustanove;-:j zákona záborového«, uveřejněném v Časopisu pro
právní a státní vědu, ročnik 1921, zejména též co do významu §u 37
zák. náhr., poráží sebe sama. Pravíť jmenovaný spisovatel na 1. 11
zcela správně, že z §u 37 náhr. zák. vyplývá, že velký majetek státní
ne byl zabrán: Zábor nastává ipso jure; ke každému velkému majetku
pozemkovému, který tu byl při vydání zákona záborového a není ze záboru vyloučen, nabyl stát beze všeho práva, jej přejímati a přidělovati;
ale aby Státní pozemkový úřad, jemuž dle §ul.5 přísluší vy Konávati toto
právo státu, m0hl převziti státni majetek pozemkový, k tomu jest dle
§u 37 zak. ná\;r. potřebi souhlasu vlády. Jinak jest tomu co do další
otázky, zda statek, zabraný původně dle zákona ze dne 16. dubna 1919
čís. 215 sb. z. a n., přešedší však později jiným způsobem, než záborem;
do vlastnictví státu, zůstal i na dále zabranou půdou ve smyslu §u 2
(3) op~tření Stálého výboru Národního shromážděni ze dne 8. října
1920, Č!s. 586sb. z. a n. V §u 2 (3) opatření Stálého výboru Národního
shromáždění ze dne 8. řijna 1920, čís. 586 sb. z. a n. výslovně se stanoví, že »jde-li o půdu, z a b l' a n o u dle zákona ze dne 16. dubna 1919,
čís. 215 sb. z. a n., snižuje se celková zjištěná přirážka o 25%. Zákonodárce, - Stálý výbor - klade tedy důraz na to, zda půda byla - ' 101'malne - zabrána dle zákona záborového. O tom, že velkostatek M. jakožto majetek, patřivší původně a ještě při vydání záborového zákona
pražské universitě, spadal pod ustanovení záborového zákona, není
sporu. Ale stát, jenž nabyl tohoto velkostatku později zákonem ze dne
19. února 1920 čís. 135 sb. z. a n., také po té nakládal s ním jako se
sl~tk.e,:, zabra~ým a proto ~lusí snášeti důsledky tohoto postupu, záleze]!c! v tom, ze ! v tomto prípadě nutno - alespoň obdobně - k půdě
onoho velkostatku hleděti jako k půdě zabrané ve smyslu §u 2 (3) opatření Stálého výboru. Jeť rovněž nesporno, že stát dal výnosy Státního
pvzemkového úřadu ze dne 23. září 1920 a ze dne 27. září 1920 z tohoto velkostatku do vnuceného podpachtu dle §u 63 přídělového zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n. 28 ha 89 a 68 m', což
možno dle tohoto zákona jen při půdě zabrané. Nelze pochybovati, že
stát může i s půdou, připadlou mu do vlastnictví nakládati i nadále
jako s půdou zabranou. Otázku, zda snad Státní poz~mkový úřad v tomto
případě vybočil z mezí své pravomoci, soudům přezkoumati nepřísluší.
Tomu-li tak, má pachtýřka dle §u 2 (3) dotčeného opatření nárok na
snížení celkové přirážky 160 Kč 32 h o 25%. Správnosti toho, co zde
vyl~že~o, nasvědčuje také účel onoho ustanovení, jejž stěžovatelka
spravne vystIhla, vytknuvši, že pachtýř má býti odškodněn za to, že se
část pachtované půdy bez jeho přičinění a po případě proti jeho vůli

vylOUČí z jeho obhoyspodař~v~n~, ČÍl:1Ž mu v,..z.~i~á ~koda nejen" Hn:,

že,::

výtěžek půdy zmens!, nýbrz ! tlln, ze ~e rez!]m ~~klady.yo~:;ne z"vYS!.
. Rozhodnutí nižších soudů, které odeprely nachtyrce Sl1lzem c!selne ne-

sporné celkové přirážky 160 Kč 32 h při 1 ha"? 25%, o"dporují !~dy
zřejmě zákonu, i bylo proto podle §u 16 nesp. nz. vyh?ve!!" !TI'Imorad~
nému dovolacímu rekursu pachtýřky, a změnou usnesem mzs!ch soudu
uznati její nárok na požadované snížení.
čís.

3286.

Matka není oprávněna zastupovati děti, podléhající moci otcovské,
při vymáhání jich výživného na dtci, leda že byla ustanovena opatrovnicí. .
Uhražovací exekuce musela býti vedena pro týž nárok na výživné,
pro který se žádá exekuce zajišťovací (§ 372 ex. ř.).
(Rozh. ze dne 12. prosince 1923, RII 024/23.)
Návrhu matky, domáhající se jménem dětí, by byla proti manželskému otci povolena zajišťovací exekuce pro výživné dětí, s o udp r v é
s tol i c e vyhověl, rek u r sní s o u d ji zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů

i

vod y:

Nemůže býti pochyby, že stanovení výživného pro nezl. děti v cestě
nesporné jest právním jednáním mezi otcem a dětmi a že (u díž v tomto
případě po rozumu §u 271 obč. zák. zvláštní opatrovník dětem k tomu
účelu ustanoven býti měl. Když se tak nestalo a okresní soud v K. na
návrh matky ne zletilých dětí pro ně výživné vyměřil a při tom ustan0'lil,
že výživné platiti se má k rukám matky, nenabyla tím matka práva k zae
stup ování svých nezl. dětí v t é t o věc i a proto, i když vedení exekuce k zajištění výživného těchto dětí samo o sobě není právním jednáním po rozumu §u 271 obč. zák., nýbrž jen jeho důsledkem, soud rekursní nepochybil, vysloviv, že matka k zastupování nezletilých dětí
není v tomto případě oprávněna. Amalie B-ová může zajisté v této věci
opatrovnicí nezleti1ých dítek soudem opatrovnickým býti ustanovena;
pokud však se tak nestane, není oprávněna k zastupování nezletilých
dětí, které pod mocí otcovskou Antonína B-a zůstaly. Není proto dovolací rekurs po této lormální stránce důvodným. Z toho však není třeba
vyvoditi zákonné důsledky podle práva formálního, neboť ani ve věci
samé nelze dovolacímu rekursu vyhověti, poněvadž správným jest názor soudu rekursního, že není zde předpokladu §u ,372 ex. ř. Žádanou
zajišťovací exekuci povoliti nelze, poněvadž, jak soud rekursní správně
vyvodil, dosud k vymožení splatného výživného nez1. Karla a Antonína
B-a exekuce vedena nebyla. Názor stěžovatelky, že není potřebí, by
na základě téhož exekučního titulu, který jest i titulem pro exekuci zajišťovací, již jednou k vydobytí výživného exekuce byla vedena, a že
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když k vydobytí vyzlvnéLú jakéhokoli a pro kohokoli exekuce

veden~ bÝ,ti m.usela, nemá v zá~oně opory, ,ne,boť vede~í ~xekuce k vy_

dobytI vyzlvneho nahrazuje pozadavek osvedcel11 ohrozel11, jinak k povolení zajišťovací exekuce potřebného. Z toho plyne, že ohrožen musí
býti právě ten nárok, pro který se zajišt'ovací exekuce vede. Poněvadž
pak osvědčení tohoto ohrožení při výživném nahrazeno jest dřívějším
vedením exekuce k vydobytí, nemůže býti pochybnosti o tom, že vedení
exekuce k vydobytí státi se muselo pro týž nárok výživného, pro který
se z·ajišťovací exekuce žádá. V tomto případě tomu tak není, neboť exekuce k vydobytí výživného pro Amalii B-ovou a její dítě, ze smíru ze
dne 25. Srpna 1923 'Jedená, není ani co do osob oprávněných, ani co do
výše nároků totožnJ s osobami a nároky, jichž zajištění se nyní žádá
a nebyla vedena z téhož exekučnif:o titulu. Okolnost, že v celkovém obnosu 100 Kč týdně, který povinny dlužník smírem svrchu uvedeným na
výživu své manželky a dítěte platiti se zavázal, zahrnuto bylo i výživné
pro nezL Karla, který v tomto případě rovněž jako vymáhající věřitel
vystupuje, nemůže přivoditi povolení exekuce zajišťovací aspoň pro
výživné tohoto, poněvadž totožnost nároku tohoto s již vymáhaným
nárokem chybl.
čís.

3287.

Co dlužno ve smyslu §u 153 m. dílčí novely k obč. zák. rozuměti
služebním poměrem úředníků nebo zaměstnanců státu atd., spočíva
jíchn na smlouvě soukromoprávní.
Je-Ii zaměstnavatel oprávněn dáti výpověď bez udání důvodů, nedodrží-Ii však umluvené lhůty výpovědní, zrušuje se služební poměr a
zaměstnanec se může .domáhati pouze služebních požitků za řádnou
lhůtu výpovědn!.

Zákon o obecních zaměstnancích ze dne 17. prosince 1919, čís. 16
sb. z. a n.
Předpis §u 25 (2) zák. vztahuje se na zřízence definitivní i prozaUmní. Právo, aby služební p=ěr byl posuzován dle zákona čís. sb.
16/1920 vzniká již jednostranným prohlášenÍin zřízence i proti vůli
obce. Zákon vztahuje se jak na zřízence v obecní správě tak i v obecních podnicích. I prozatimního zřízence lze propustiti na základě disciplinámtho nálezu.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1923, Rv I 1246/23.)
Žalobce byl ve službách žalované obce od roku 1916 jako obecní
strážník a polní hlídač. Dne 28. března 1920 byl k návrhu obecního starosty zatčen a bylo proti němu zavedeno trestní řízení pro zločin zpronevěry. Dne 30. března 1920 byla mu dána čtyřnedělní výpověď. Žalobu, jíž se domáhal na obci služného Z" tři léta, a náhrady za odňatý
služební byt, o b a niž š í s o u ci y zalTlltly.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodL

I

Důvody:

Dle §u 25 (2) zákona ze dne 17. prosince 1919.čis. 16 sb. z.. ~n.
příslušelo obecnímu zřízenci, jenž již v čase, k,~y :a~o? tento v ~~In
nost vstoupil u s t a n o ven byl, právo, do tn meslcu ode dne u m~osti tohoto 'zákona, jež dle čL llL nastala dnem v>:hláš.ení
ledna
1920), prohlásiti, zda má pro budoucnost jeho slu~eb~1 pomer posu:
zován býti podle tohoto zákona, jinak platr I"na dale jeho. p~savadm
smlouva. Tento předpis vztahuje se pk ~a znzence deÍ1mÍ!vm tak na
provisorní, neboť jednak sám nerozeznava a ]edna.k. stanovl § ..:5 ,~5)
že, pokud zřízenci »t i«, t. j. ti, kteří se takto pr~hla:l1h, .nebylI)lz. dnve
ustanoveni definitivně, má zastupitelstvo obecm UCInlh opatren~, ab~
pro z a ti m n í ustanoveni jich netrvalo déle jednoho rok[1 .- hm ma
býti postavení jich uvedeno v souhlas s posta;renír;' zříz:nců, teprve z~
platnosti zákona ustanovených (§ 7 (2): 7eehoz ]asne a bez:sp~n~~
plyne, že odstavec (2), t. j. právo, prohlaslh: by ~a jeho pomer ~ a I
nadále zákon, platí i pro zřízence pro z ~ ,t I r;' ndl o (provl.sormho):
Toto prohlášení dle odstavce (2) je prohlasemm ]~dn?strannym, kt~re
nikterak nevyžaduje, by bylo obcí přijato. Opačny nahled od~~la~lho
soudu je mylným. Neboť, kdyby se vyžadoval~, by obecpr~hlasel11 ~o
přijala, t. j. s ním souhlasila, mohla by obec ~čm~yje~o vzdy ;zmant
tím, že by souhlas odepřela, což by odporov110 Jasne~u um~slu z~k?no
dárce, jenž již v zákoně samém výrazu došel ~ v ?~vod?ve zprave lapidárně jest zdůrazněn, úmyslu, poměry o?ecmch znzencu,. dosud často
velmi žalostné, zlepšiti a za tím účelem z a k o n e m upravItI a :lepone~
chati je proto »libovůli« zaměstnavatelů, kteron tito ~e smlo:lve oprot~
hospodářsky slabému zřízenci ovšem pravidelně uplatnItI s .to j~ou .. Take
skutečně ze znění předpisu odstavce (2) nedá se dovod!tI an:, stI~ požadavku že obec musí souhlasiti, nýbrž právo, by pomer sluZLb11l posuzován' byl dle tohoto zákona, zakládá se ji~ jed nos. tra ~ n Ý,~2
prohlášením zřízence i pro t i v ů I i ob c e. Zalobce v zakonne Ihule
to-f měsíců však prohlášení takové lIčinil, jak dokazuje stvrzenka obecního úřadu ze dne 15. března 1920, jejíž pravost byla obcí výslovně
uznána a v níž se zákonnitý obsah prohlášení žalobcova uvádí a jeho
příjem 'potvrzuje. Na právním účinku tohoto prohlášení nem?hla ničeho
změniti výpověď, teprve potom, dne 30 ..bře.,zna 1920,. obe:~.m; zas.tupItelstvem usnesená a žalobci dopisem z tehoz dne dana, znejlel na jeden
měsíc od I. dubna 1920, z níž odvolací soud mylně dovozuje, že obec
ono žalobcovo prohlášení odmítla. Jak shora dovozeno, nebylo sice souhlasu obce k založení práv, pro žalobce z prohlášení jeho plynoucich,
vůbec potřebí, a nemělo by proto ani odmítnutí jeho obcí žádných právních účinků, nicméně dlužno zdůrazniti, že výpověď obce nemá na prohlášení to vůbec vztahu a není s ním v žádné právní souvislosti; prohlášení je jednostranným úkonem žalobce, výpověď jednostranným úkonem obce a každý tento úkon, je-Ii zákonitý, má své právní účinky, na
odpůrcovu úkonu neodvislé. Nižší stolice však nepostihly významu odstavce (2) §u 25 ani v tom směru, že otázku, zda má se poměr žalobce
na' základě onoho jeho prohlášení posuzovati podle zákona, zmátly
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s otázkou jeho I'rozatímnosti, která je zodpověděna až teprv v odstavci
. (5) téhož §u 25; míní, že prohlášení to nestačí k založení definitivního
poměru, že poměr ten zůstal prozatimným a nelze prý ho tedy posuzovati dle tohoto zákona. Tímto chybným pochodem došel odvolací soud
až k tomu důsledku, že užívá na žalobce předpisů obč. zák. o smlouvě
služební (§ 1159 a 1162), které přece tak jako předpisy zákona o obch.
pomocnících, o úřednících statkových a další sem spadající (§ 153 třetí
novely) vztahují se toliko na zaměstnance v soukromých službách, tedy
v službách soukromníků anebo sice v službách veřejných korporací,
tedy na př. právě též obcí, avšak jen, pokud služební poměr jich spočívá na »s o u k r o mop r á v n í s m I o u v ě<<. Tento výraz §u 153 III.
novely převzatý z §u 3 zákona o obch. pomocnících jest ovšem velice
záhadný (Mayer-Oriinberg Kom. str. 50-56, Randa Dienstvertrag d.
H. Oeh., str. 13), ale čítají sem zřízence obecních pivov,arů, plynáren,
elektráren, vodáren, úvěrních ústav". zastaváren a vůbec všech podniků
spadajících pod čís. 1 a 2 §u 2 zák. o obch. pom. (Mayer-Oriinberg,
str. 55, lit. g), takže služební poměr zřízence, jenž přijat jest do veřejno
právní služby obce, k činnosti ve správě obecní, přdpisům občanského
zákona o smlouvě služební nepodléhá již z této příčiny. Než zákon ze
dne 17. prosince 1919 čís. 16 sb. z. a n. změnil tento stav ještě mnohem
dále, dle něho totiž již nezáleží na tom, zda je zřízenec ustanoven
v obecní spr á v ě či vobecním pod n i k u (zda jeho smlouva jest
»veřejnoprávní« či »soukromoprávnÍ«), neboť v §u 2 oba tyto drúhy
služby postavil na roveň, mluví nadále (§ 3 a násl.) již jen o zřízenci
obecním a staví každého pod tento zákon, pod jeho ochranu, takže ani
při zřízencích podnikových (»soukromoprávních«) pod tento zákonný
pOjem, tak jak tam myšlen jest, spadajících, nedojde na předpisy obč.
zák. o smlouvě služební, tím méně u žalobce, jenž byl ustanoven ve
službě policejní a tedy ve správě. K tomu srovnatí dlužno§ 2 posl. al.
(§ 3 IV.) zákona o úřednících obecních ze dne 29. květm 1908 čís. 35
ř. zák. ve znění zákona ze dne 23. července 1919 čís. 443 sb. z. a n
který vš~cky ,úředr;íky .d~e předpisů jeho ~ obce ustanovené prohlašuj;
za obecm a zaroven verejne. I bude arcl otazkou, zda a pokud tím zákon
o ?bc~1. pom. v.e svýc~ předpisech §u 3 a §u 2 čís, 1 a 2 změny doznal,
coz vsak s.e ,~aseho pnpadu nedotýká. Výsledek těchto vývodů jest tedy
ten: pro,tozezalobce uČlllII včasně příslušné prohlášení dle odstavce (2)
§u 25 zakona, PosuzuJe se jeho poměr dle předpisu tohoto zákona, třeba
že .zůs.tal provisorním. Že by se byl stal dle odstavce (5) téhož §u 25
de!mltlvnlm, toho se dovolání již nedomáhá, a to tedy odpadá. PosuzUJe-I: se. však poměr žalobcův dle tohoto zákona, vztahuje se naň § 7,
dle nehoz ,netrvale ustanovený zřízenec prozatimní může býti usnesemm .obecmho zastupitelstva propuštěn, a to, ne bylo - 1 i při P ř ijet I jeh o s m I u ven o j i n a k, po šestinedělní výpovědi, která
ovšem může býti dána jen do ukončení roku prozatimuiho, což by byl
zde rok počítaný dle odstavce (5) §u 25 od účinnosti zákona tedy od
12. ledna 1920 do 12. ledna 1921, do které doby skutečně výpověď, dána
byvši dne 30. března 1920, spadá. Avšak výpověď dána byla toliko jednoměsíční, nikoli zákonem předepsaná šestinedělní; jest tedy platna jen

tehdy, byl a - I i při při jet í sml li ven a I h ů taj e Li n o m ěs í ční n e b o k r a t š í, avša.; ta otázka nebyla v nižších stolicích
vůbec vzata na přetřes, což zavinil nesprávný právní názor, z něhož
stolice ty vycházely, neboť jinak byl by již prvý soud, jemuž náleží dle
§u 182 c, ř. s, »k tomu působiti, aby skutková udání pro rozhodnutí závažná učiněna byla,« musil k otázce té pozornost obrátiti, pokud se týče
odvolací soud musil užiti §u 496 čís. 3 c. ř. s., shledav, že tato závažnou se jevící okolnost nebyla vůbec na přetřes vzata. Třeba tedy okolnost tu zjistiti. Zjistí-Ii se, že obec měla podle smlouvy právo dáti mě
síční výpověď, je věc vyřízena, zamítnutí žaloby je oprávněno, neboť
dovolání nebéře iiž nic jiného v odpor, než právě zákonitost výpovědi.
Pakli se však z ,,'d, že výpověd' měsíč"í nebyla po právu, po případě
tedy, že měla l;ýti dána zákonná výpověd' šestinedělní (§ 7 zák.), je
otázkou, co bude pak právem. Tu nelzt {jci, jak by se na první .pohled
zdálo, že výpověd' nezákonni r 2má účinku, že služebního pomeru nezrušuie a že tedy věc má se tak, jakoby dána nebyla, a služební poměr
že trvá dále. To sice platí pro poměry nájemní (§ 572 c. ř, s,), ale ne
pro poměry služební, neboť povaha těchto je docela jiná. Má-Ii zaměst
navatel právo dáti výpověd' volně, t. j. výpověď není vázána na určité
,~ůvody, nýbrž může dána býti i bez důvodu a je vázána jen na určitou
lhůtu, jako tomu je právě v tomto případě, má výpověď, i když lhůty
redodržuje, vždy ten význam a účinek, že služební poměr zru.~uje, jenže
zaměstnavatel jest povinen vyplatiti zřízenci služebni požitky za celou
správnou v~Ý'povědní lhůtu. Neboť zaměstnavatel, mající právo volné
výpovědi, není povinen zřízence po výpovědní lhůtu podržeti, můžeť se
,Iužeb jeho vzdáti, a může tedy také, ~eboť to pak jest jen jiný výraz
téhož práva, zřízence bez výpovědi }Jropustiti, jen když mu zaplatí
služné za výpovědní lhůtu. Z toho logicky plyne, že výpověď nezákonná,
t. j. dar.á na lhůtu kratší, než jaká patří, má v takovér.. }řípadě účinek
propuštění, zrušuie tedy ,:užební poměr a zakládá jeh povinnost, zanbllti služné za ',Jrávnou \ jpovědní lhůtu, Objeví-Ii se tedy v tomto
případě, že příslušela výpověď šestinedělní, tu, poněvadž výpověď mě
síční dne 30. března k 1. dubnu 1920 daná, dle hořejšího výkladu platí
jako propuštění dnem 30. března, přísluší žalobci služné za dobu, jíž
třeba, aby se doba od 30. března do 1. dubna doplnila na 6 neděl. K toml! doložiti dlužno toto: Jisto jest, že může i u provisorního zřízence
nastati důvod k okamžitému ~propuštění, neboť může býti poklesek tak
těžký, že nemůže od zaměstnavatele býti žádáno, by ho i jen hodinu
nadále ve službě podržel. Avšak tll zákon ohledně provisorních zřízenců
žádného ustanovení nemá, neudává, z jakých důvodů mohou býti propuštěni bez výpovědi. Než jisto je, že postavení zřízence provisorního
nemůže býti výhodnějším, než postavení zřízence trvalého, a stanoví-Ii tedy § 10, že trvale ustanovený zřízenec může býti propuštěn
usnesením obecního zastupitelstva na základě provedeného disciplinárního řízení podle obdoby služební pragmatiky pro státní zřízence, platí
to i pro zřízence provisnrní. K §u 10 vyšlo vl. nař. ze dne 14. srpna 1920
čÍs. 483 sb. z. a n., kde sev §u 2 stanoví, že disciplinární řízení provádí
se obdobně podle §§ 181-188 (87-155) služ. pragm. pro státní úí127
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zence, kde je v §u 93 lit. e) stanoven trest propuštění pro těžší služební
přečiny (§ 8 vl. nař.). Žalobce byl dne 30. dubna 1921 odsouzen pro
zločin zpronevěry, avšak není ani tvrzeno, že proti němu provedeno bylo
disciplinární řízení a nalezeno na trest propuštění (dostalť výpověď již
rok před tím), pročež případný hořejší nárok jeho na zaplacení požitkll
za zbytek chybící do 6nedělní lhůty trvá. Následkem toho nastane-li
tato případnost, bude třeba přihlédnouti k namítanému započtení, neboť
dokud žalobní nárok není zjíštěn, nemůže započtení přijíti na řadu.
čís.

3288.

Zasílateli (spediteru) lze dáti příkaz, . by předal zboží adresátu
pouze proti zaplacení kupní ceny (potvrzení, že byla kupní cena u banky
poukázána). Použil-li zasilatel mezizasílatele, sdě1iv mu onen příkaz,
nenl nadále práv, že příkaz nebyl vykonán, leč že by se mu dal vytknouti nedostatek péče při výběru mezizasílatele.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1923, Rv 1 1294/23.)

"

žalující firma zaslala žalované zasílatelské firmě bednu zboží a při
kázala jí, by zboží dopravila dále firmě O. v Krakově, podotknuvši, že .
zásilku jest vydati příjemci jen, prokáže-li potvrzením banky, že poukázal'kupní cenu za zbožL žalovaná příkaz přijala a použila k dodání
zboží mezizasílatele, jenž vydal zboží, aniž by příjemce byl předložil
potvrzení o poukazu kupní ceny. Ježto příjemce nezaplatil, domáhal se
odesílatel na zasílatelské firmě náhrady škody. O b a niž š í s o u d y
žalobu zamítly, o d v 01 a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Procesní soud
stolice prvé vycházel ze stanoviska, po názoru odvolacího soudu naprosto správného, pokládaje smlouvu, která zavdala podnět ke sporu,
za smlouvu čistě spediterskou. žalovaná, přijavši písemnou nabídku žalobkyně ze dne 10. března 1922 zavázala se ovšem jako spediterka, že
zboží, které jí bylo žalobkyní zasláno, dodá zákazníku žalobkyně O-ovi
v Krakově. I když při tom žalovaná přistoupila na výslovnou podmínku
žalobkyně, že zboží smí O-ovi vydáno býti jenom a teprve tehdá, před
loží-li stvrzenku některé dobré banky, že poukázal žalobkyni 18.290 Kč,
nezměnila se tím nikterak ujednaná smlouva spediterská co do její právní
povahy. Pro výklad smlouvy té v ten smysl, jaký snaží se jí dáti žalobkyně, že totiž vedle smlouvy spediterské jest tu ještě smlouva další a
sice smlouva o dílo, kterou zavázala prý se žalovaná, že buď dopomůže
žalobkyni k tomu, aby dostala vyplacenu kupní cenu zboží, k dopravě
svěřeného, nebo, že jinak zboží jí vrátí, není ani v citovaném dopise ze
dne 10. března 1922 ani v ustanoveních zákona pražádné opory. Žalovaná, provádějíc převzatý úkol, použila při tom, jak při obvyklém běhu
věcí ani jinak býti nemohlo, součinnosti mezispeditera v Krakově a obrátila se tudíž na firmu Sch. a spoL, akciová společnost pro mezinárodní
transporty tamtéž. Že tato společnost není totožnou se žalovanou a že
není také mezi oběma poměr filiálky k hlavnímu závodu, nebo nějaký
poměr podobný a že žalobkyně o tom dobře věděl", vyložil již s dost a-

tek soud prvé stolice. Ke E'Tllouvě o dílo, jak si ji vytváří žalobkyně, vů
bec nedošlo a nemohl tudíž ani vzejíti žalobkyni nějaký právní nárok
z toho, že žalovaná smlouvy takové náležitě nesplnila. Jak zjistil soud
stolice prvé. a jak má za prokázáno i soud odvolací, sdělila žalovaná
příkaz, jak jej sama od žalobkyně přijala, zcela správně se svou mezispediterkou, upozornivši ji zejména také na podmínku, shora jíž naznačenou, týkající se povinnosti O-ovy k předložení stvrzenky. žalovaná dostála takto náležitě svým povinnostem jako řádný speditér, což
ostatně nepřímo připouští i sama žalobkyně. Že žalovaná nešetřila náležité opatrnosti při výběru mezispeditérky, není vůbec ani přiváděno
k platnosti. Jednala-li mezispedité'xa, převzavší od žalované příkaz žalobkyně, by provedla ho do konce, proti příkazu a způsobila-li tím žalobkyni hmotnou škodu, jest za škodu tu zodpovědna sama přímo a bezprostředně žalobkyni z právního poměru mezispeditérského, mezi nimi
jsoucího (čL 380 obch. zák. a čL 384 a contr. téhož zákona) obzvláště,
jrdyžžalobkyně sama také s mezispediterkou písemně vyjednávala.
I když by bylo zjištěno, že žalobkyně utrpěla škodu, mohla by požadovatí náhradu nikoli na žalované, nýbrž jedině na spediterské firmě
Sch. v Krakově, to tím spíše, když tato, jak zjištěno jest soudem stolice
prvé, výslovně prohlásila, že nevzpírá se zodpovědnosti za to, že zboží
O-ovi vydala.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dti")D":

. Po právní stránce sdílí dovolací soud názor odvolacího soudu a poukaZUJe dovolatelku na jeho správné důvody s dodatkem, že soud druhé
stolice nemá za to, že speditérská smlouva není smlouvou o dílo, nýbrž
vyslovuje pouze správný názor, že v tomto případě vedle speditérské
smlouvy neexistuje ještě další smlouva, smlouva o dílo, jíž se žalovaná
lirma prý zavázala, že buď dopomůže žalobkyni k tomu, by do'stala
vyplacenu kupní cenu za zboží, svěřené k dopravě, nebo že jí jinak toto
zboží vrátí. V tomto směru dlužno podotknouti, že příkaz, udělený speditéru, by zboží předal adresátu pouze proti zaplacení kupní ceny, není
ustanovením, které by bylo cizím právní podstatě speditérské smlouvy,
naopak řádné vykoná"í spedičního příkazu ve smyslu čL 380 obch. zák.
vyžaduje též, by speditér při dodání zboží adresátovi pečlivě dbal uvedeného příkazu (komentář k čL 380 obch. zák. str. 487 a 488). Je-li
tomu tak, přešel celý spedíční příkaz, obsažený v dopisu žalobkyně ze
dne 10. března 1922, tedy i příkaz, týkající se předložení potvrzení o tom,
že adresát Jindřich O. v Krakově složil li dobré banky 18.290 Kč, na
firmu Seh. & Co. v Krakově. Názor dovolatelky, že žalovaná byla sice
oprávněna, použiti mezi speditéra, avšak prý pouze s tim omezením že
přes ustanovení čl. 380 obch. zák., že speditér ručí pouze za šk~du,
k!erá vznikne jeho komitentovi porušením péče řádného kupce při výberu mezlspedlléra, žalovaný ručil dále za to, že adresátovi zboží bude
vydáno pouze proti' předložení uvedeného potvrzení, nemá opory v obsahu spedičního příkazu ze dne 10. března 1922, který se nezmiňuje
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" rozšíření zákonného ručení žalované firmy a neobsahuje dvou smluvníCh závazků žalované, nýbrž pouze jediný spediční příkaz ve smyslu
čl. 379 obch. zák. a jediný speditérský závazek žalované ve smyslu
či. 380 obch. zák. Za ·tohoto stavu věci není potřebí, zabývatí se před
pisem čl. 384 obch. zák., jehož skutkových předpokladů zde není.
čís.

Čís.

K odporovatelnosti smlouvy P?dle §u .~. čís. 3 ?~p: řá~~ s~ač!! že
druhé straně byl znám dlužníkův umysl ventele zkrattti, autz zalezl na
tom, jak dlužník naložil s kupní cenou.
(Rozh. ze dne 12. prosince 1923, Rv 1 1319/23.)

3289.

V tom, že si kupitel zaslané zboi.í ponechal, lze spatřovati pouze
,chválení jeho jakosti, nikoliv však též způsobu zaslání.
(Rozh. ze dne 12. prosmce 1923, Rv I 1300/23.)
Proti prodatelově žalobě na zaplacení kupní ceny namítl kupitel navzájem dvě pohledávky a to nárok ve smyslu čl. 344 obch. zák., jelíkož
žalující firma prý zaslala žalované společností zakoupené zboží nesprávně a neekonomicky, čímž dovozné bylo prý zbytečně a na škodu
žalované zvýšeno a dále nárok na zaplacení skladného. O b a niž š í
s o u d Y vyhověly žalobě, neuznavše po právu pohledávky, uplatňo
vané započtením. N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího
soudu a vrátil mu věc k novému projednání a rozhodnutí.
Důvody.

Odvolací soud považoval kompensační nárok žalované za neodů
vodněný, jelikož žalovaná společnost zásilku zboží prý schválila, zejména i co do způsobu jeho zaslání. Dovolací soud nesdilí právního názoru odvolacího soudu, že lze dovozovati toto schválení z obsahu dopisu žalované ze dne 21. června 1920 a z toho, že žalovaná přes to,
že žalobkyně s tímto dopisem nesouhlasila, neodvodila konečných dů
sledků ve smyslu tohoto dopisu, naopak že zboží přijala a do.konce
větši část jeho spo.třebovala. Dopis ze dne 21. června 1920 obsahuje
nabídku žalo.vané, by sporná věc byla vyřízena dohodou stran. Žalobkyně tuto nabídku odmítla a tím stal se tento dopis bezpředmětným.
TýŽ osud měla nabídka zástupce žalované ze dne 26. června 1920, již
žalobkyně rovněž odmítla dopisem ze dne 2. ~ervence 1920. Uváží-li
se, že žalovaná ještě později v dopisu ze dne 10. září 1920 prohlásila,
že nemůže nésti celé dopravné a dále, že projev vůle ve smyslu §u 863
obč. zák. předpokládá jednání, jež neponechává. žádného rozumného
důvodu k pochybnostem, kdežto zde nelze vyloučiti možnost, že žalovaná tím, že si zboží ponechala, měla na mysli pouze jeho kvalitativní
schválení a nikoliv také vzdání se nároků nyní započtením uplatňova
ných, jež mají různý právní důvod, nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že žalovaná, která dle předložené korespondence několi
kráte prohlásila, že nechce na sebe vzíti celé dovozné, svým chováním
schválila nejen zboží, nýbrž též způsob jeho zaslání a že zde není nižádné pochybnosti ve smyslu §u 863 obč. zák. Jelikož z důvodů uvedených odvolacím soudem nelze odvoláni žalované zamítnouti, bylO
rozsudek soudu druhé stolice dle §u 510 c. ř. s. zrušiti a tomuto uložiti,
by odvolání vyřídil bez ohledu na uplatňovaný zamítací důvod.
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žalobkyně domáhala se na žalované žal.?bon b;,zúčinn?sti trhové
smlouvy, jíž prodal dlužník žalobkyně FrantIsek K. z~lovane poze;nky.
O b a niž š i s o u d y žalobě vyhověly, ? d vol a C} s o ~ d.z techto
Ll ů vod ů: Po zákonu posoudil soud prve .stohce vec spravne .• ZJIsttl,
ze žalované byl znám úmysl Františka K-a zalobkym zkratItI, coz podle
§u 2 čís. 3 odp. zák. stačí.. ~dvolatelka ~vrdí, že František. K. . pro~al
pozemky, by zaplatil skuteene dluhy, a ze. t?lDuto pravn:n,u..led~am
nelze odporovati, poněvadž dluhy ty skutecne zaplattl. :rehhzl vS,ak,
že podle §u 2 čís. 3 odp. zák. 'stačí, že dlužník jednal v u.'~~slu, sveho
věřitele zkrátiti a že druhá strana úmysl ten znala. ObOjI ]e zde Z]Ištěno a náležitě doloženo, a poněvadž se tak stalo ve lhůtě §u 2. čí;;. 3
o.dp. zák., lze jednání tomu odporovati bez ohledu na to, lak dluZlllk
naložil s kupní cenou, kterou za pozemky ty dostal.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
Důvody:

Právní posouzení veCI soudem odvol.acím odpovídá zvák?l1u. To, že
snad z výtěžku prodeje pozemků zaplatIl prodatel skuteene dluhy, ne~
vadí právnímu závěru nižších soudů, ježto neodpo~u]e se z ap I a cen I
těchto dluhů pro t i věř i tel ů m z a p I a cen y In, lak ma na mysh
literatura a judikatura dovolat elko u citovaná, nýbrž. pro ci e] (k up)
pozemků majitelem dlužníke,In protI ]Ich kupltel!.

Ani ti kdož se nedostavili k dražebnímu roku proto., že nebyli o

něm

řádně zp:aveni, nemohou odporovati usnesení o udělení přiklepu (§ 187
ex.

řádu).

(Rozh. ze dne 12. prosince 1923, RII 463/23.)
Dlužníkltv rekurs do usnesení prvého soudu o udělení příklepu v ří
zení dražebním, rek u r sní s o u d odmítl. D ů vod y: Dle· ustanovení §u 187 ex. ř. mohou usnesení .0 u~ělení příkle?,u rekursem. napad~
nouti jen ty osoby, které byly drazebl1lmu roku pn.tom~y a mely, ,byt!
tázány, zda podávají odpor. Stěžovatel byl o drazebl1ll11 ~oku radne
uvědomněn k roku dražebnímu se však nedostavIl a nema proto ve
smyslu ust~novení §§ 182 a 187 ex . .ř práva k stížnosti do usnesení,
kterým byl příklep udělen.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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Duvody:
Podle §u 187 ex. ř. mohou si jen ty osoby stěžovati do usneseni
o udělení příklepu v řízení dražebním, které byly při dražebním stání
a měly býti otázány, zdali vznášejí odpor. Stěžovatel nebyl pří stání
dražebním, pročež rekurs jeho do usnesení soudu prvé stolice o udělení
příklepu byl nepřípustný. To platiio by podle znění §u 187 ex. ř. i podle
úmyslu zákonodárcova (§ 6 obč. zák.) také v případě, že by stěžovatel
vůbec nebyl býval zpraven o ustanovení dražebního stání, neboť § 187
ex. ř. svým všeobecným zněním nevylučuje případu tohoto a podle mo"
tívu osnovy exekučního řádu jsou ustanovením §u 187 z rekursu vyloučeny též osoby, které ke dražbě nemohly se dostaviti proto, poněvadž
nebyl! zpraveny o tom, že a kdy bude konána; důvodem tohoto podstatneho omezení rekursního práva jest podle těchto motivu zájem na
rychlé": ~konč~~1í dražebního ří:ení a sp~jené s ním nejistoty o osobě,
opravnene nak,adatJ nemovItostI, do drazby danou. Doručel11 usnesení
prvého soudce ze dne 21. června 1923,' jímž bylo dražební stání ustanovel;o na den 14. července 1923, stalo se však dlužníku náležitě podle
dru~eho ,odstavce §u 106 c. ř. s. dne 30. června 1923 uložením na poště,
ponevadz podle potvrzení doručného orgánu na doručence ani doručení
k vlastním rukám povinného dlužníka, ani náhradní doručení nebylo
možno.
čís.

3292.

Dovolací rekurs do souhlasných usnesení nižších soudů v řízení
jest přípust?ým, rozhodl-Ii soud prvé stolice, výslovně se odvolavaJc na svou vazanost dřívějším zrušujícím rozhodnutím rekursního soudu.
Zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku no"
zemkovém (zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n.).
'
Nejde o týž spor, uplatňován-li původní nárok dle §u 1 b) zák pozdější pak dle §u 1 a) zák.
.,
Zaměstnanec )}požívá« důchodu skutečně ode dne od kterého mu
byl P?ukáz~n, aniž zá!eží na tom, kdy o důchodu bylo' rozhodnuto. Poslednl zamestn~vate~ J~st povinen plniti požitky. i tehdy, když zaměst c
nanec s~al se mvaltdnlm teprve po vystoupení ze služby, dříve než
nastouptl novou službu.
'
spo~né?t

(Rozh. ze dne 12. prosince 1923, RII 471/23.)
Ža~?bce byl posledně, před působností zákona ze dne 18. března
1921 CIS. 130 sb. z. a n. zaměstnán jako hospodářský úředník u žalo c
vané společnosti,. která měla pachtovaný velkostatek B. žalobou, PO"
danou dne 17. lIstopadu 1921 domáhal se na žalované roční pense
2~.OOO Kč -:- opíraje sV,ůj nárok o to, že měl před působností zákona
l1~:ok. na vyslu~ne, ponevadž byl pojištěn u pensijního spolku hospodarskych spolecenstev v Rakousku a měl podle stanov nárok na vý-

v

,Iužné počínajíc již po 351eté službě, kterou již 31. prosince 1918 úplně
dokonal. Tento jeho nárok byl právoplatně ve sporu '0mto zamítnut.
Dne 26. října 1922 podal na žalovanou novou žalobu, kterou domáhal
se placení pense měsíčních 878 Kč od 1. ledna 1920, Při prvním roku
prohlásil žalobce, že domáhá se tOl'to žalobou obnovy dřívějšího řízení,
il při ústním jednání doplnil svůj přednes tím, že napadá rozsudek z to1,0to dřívějšího řízenÍ. Jeho žaloba o obnovu byla usnesením jako opoz,:ěná odmítnuta. Na stížnost žalobcovu bylo usnesení to zrušeno jako
zmatečné a přikázáno prvnímu soudci, aby dále jednal, odstraniv pochybnost do~ahu žalobcova prohlášení. Při tom bylo vysloveno, že žalobce v žai'Jbě dovolával se zřejmě dvojího. 1. že v dřívějším sporu,
v němž byla žaloba zamítnuta, jedině z důvodu, že neprokázal celé služební doby 35 let, nebylo také přihlíženo k služebním letum dalším,
které nyní dodatečně mllže prokázati, tedy z důvodu §u 1 písm. b). 2 že
již požívá od 1. srpna 1920 invalidní pense od všeobecného pensijního
ústavu pro zaměstnance. Timto přednesem uplatňuje v Llobě zcela
jiný právní důvod žalobního nároku, než byl onen, jenž byl předmětem
dřívější žaloby, tedy důvod §u 1. písm. a), - Pro c e sní s o u d
p r v é s t o I i cena to zamítl usnesením; pojatým do rozsudku námitku
l'0,epře rozsouzené, odmítl žalobu o obnovu a nevyhověl žalobě. o placelo; měsíčního výslužného, 878 Kč.' O ,1 vol a c í s o u d nevyhověl
stížnosti žalované do usnesení prvého soudu, jímž byla zamítnuta námitka věci právoplatně rozsouzené, zamítl žalobcovu stížnost do usnesení prvého soudu, jímž jeho žaloba o obnovu, pakud se týkala právního důvodu dle §u 1. písm. b) zákona ze dne 12. března 1921 čís. 130
sb. z. a nař. pro nepřípustnost důvodu obnovovacího byla odmítnuta,
vyhověl však jinak žalobcovu rekursu, zrušil napadený rozsudek a vrátil
věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znoVU projednal a rozhodl,
a uvedl v otázkách, o něž tu jde, v d ů vod ech: Není důvodnou stížnost žalované do usnesení, jímž byla zavržena její námitka věci právoplatně rozhodnuté. Prvá stolice právem námitku tuto zavrhla, opírajíc
se o právní názor, vyslovený zdejším usnesením z 18. května 1923; že
žaloba jednak domáhá se obnovy řízení, skončeného ?rávoplatně dří
v"Jším rozsudkem, jednak uplatňuje nový žalobní nárvJ< zcela odlišný
od dřívějšího žalobního nároku, proti němuž nelze uplatniti námitku věci
rozsouzené. V dřívějším sporu opíral žalobce žalobu o tvrzení, že sice
nepobírá dosud pense, že však má na ni nárok proto, že dotrval na
velkém majetku pozemkovém 35 let služebních, čímž uplatnil zřejmě
nárok pouze z důvodu §u 1 písm. b) zákona z 18. března 1921 čís. 130
sb. z. a l1'lř., kdežto v nynější žalobě opírá se o tvrzení, že zaopatřovací
požitky jiz skutečně pobírá a uplatňuje tudíž právní důvod §u 1. písm. a)
téhož zákona. Má tudíž nynější žaloba za základ zcela jiný skutkový
podklad i právní důvod. Poukaz stěžovatelův, že prý žalobce v dřívějším
sporu uplatňoval také nynější právní důvod, není správným. žalobce
sice již v prvém sporu poukázal na skutečnost, že všeobecný ústav pojišťovací mu přiznal a vyplácí pensi, avšak učinil' tak teprve v řízení
odvolacím, v němž nebylo však ku tvrzení tomuto přihlíženo jakožto
k nepřípustné novotě. Nebylo tudíž o nynějším skutkovém podkladu a
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právním důvodu z něho plynouCÍm v dřívějším sporu ani jednáno ani
rozhodnuto. Stížnosti žalované nelze proto přiznati úspěc):t.
Odvolání žalobcovo jest důvodným. Názoru první stolice, že Drý žalobci nepřísluší žalobní nárok ani z důvodu §u I písm. a cit. zák. nelze
přisvědčiti. Skutečnost, že Všeobecný pensijní ústav přiznal žalobci
roční invalidní pensi 1131 Kč teprve po 6. květnu 1921, není na závadu,
by žalobní nárok nebyl uznán, ježto tato pense byla přiznána žalobci
se zpětným účinkem od 1. srpna 1920 a tudíž výplata její započala a to
i effektivně již tímto dnem. Rovněž nelze přisvědčiti názoru prvé stolice,
že nárok žalobci nepřísluší proto, že výplata pense, přiznané Všeobecným pojišťovacím ústavem, nenastala již v době, kdy žalobce byl ještě
zaměstnán u žalované, nýbrž teprve později. Stanoví sice § 11 cit. zák.,
že plniti požitky náleží zaměstnavateli, u něhož počala výplata požitk~,
avšak ustanovení toto nelze tak úzce vykládati, jak to činí rozsudek,
nýbrž dlužno bráti zřetel na úmysl zákona. Účelem zákona jest zab.ezpečiti existenci všech zaměstnanců, kteří byli pensionováni(vstoupili
v ,nea1(tivní poměr) ještě před pťtsobností zákona. Dlužno proto nllti za
to, že ,ákonu tanul na mysli jen pravidelný případ, že zaměstnancc
vstoupil přímo ze služby v neaktivní poměr a že zásada, tam vyslovená,
že požitky jest povinen plniti poslední zaměstnavatel, platí i v případě,
kdy zaměstnanec stane se invalidním po vystoupení íe služby a než
nastoupí službu jinou. Na tom nemění níčeho úvaha, že by snad'nebylo
slušno a spravedlivo ukládati toto břemeno poslednímu zaměstnavateli,
protože by pak i zaměstnavatel, jenž by svého zaměstnanc,e snad po
sebe kratší službě a třeba i pro porušení služebních povinností i bez
výpovědi propustil, byl přes to povinen, jemu nyní na jeho pensi doživotně dopláceti. Vždyť okolnost, že zaměstnanec byl od některého ze
ze svých zaměstnavatellt propuštěn ze služby, nepřicházÍ vůbec' v úvahu
při posuzování jeho nároku na pensi; zajisté by se příčilo mnohem
více požac,avkům slušnosti a spravedlivosti, kdyby zaměstnanec, který
po n'nohá léta věnoval se službě na velkém majetku pozemkovém, neměl míti nároku na slušnou úpravu svých zaopatřovacích požitků jen
pro nahodilou a jím nezaviněnou okolnost, že se stal k výdělku neschopným v době po vystoupení z dosavadní služby, než ještě si našel
jiné místo (Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 8. května 1923 č. j.
Rv II 567/2:t).
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Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs žalobcův a nevyhověl
rekursu žalované a to v tomto směru z těchto
cl II V o c] ll:

Žalovaná strana napadá rekursem us.nesení, jímž zavržena byla ná'::"
mitka rozsouzené věci, důsledkem čehož nebyla odmítnuta celá žaloba
jako opozděná žaloba o obnovu. Jde tu formálně o souhlasná usnesení
obou nižších stolic, přes to však je rozhodnou~i o rekursu -tom bez
ohledu na předpis §u 528 c. ř. s., ježto procesní soud rozhodl v tomto
směru, odvolávaje se výslovně na svou vázanost právním náhledem
lckursního, llynf odvolacího soudu, vysloveným ve zrušujícím usnesenI

jeho z 18. května 1923, takže ve skukčnosti jde o ?pra~ný pr?stř.edek
podaný do tohoto usnesenÍ. Odvolacl soud posoudIl vee .•spr~vne"?
právní stránce. Je pravda, že ž~lobc~ uP~atnuje protr ~eze. zalo,ane
straně opětně nárok na zaopatrovael pozltky podle zakona ze dne
18. března 1921, čís. 130 sb. z. a nař., avšak činí tak v obou spor,:ch
na jiném skutkJvém i právním základě. ": prvním spofll.dovo,:,oval za~
lobce, že výkonem 351eté služby (§ 3. zakona) nabyl pred pusob~o~tr
zákona nároku na vyplácení pense (§ 1. b), v tomto sp~ru tvrdl, ze
požívá invalidního důchodu a požíval ho již před 6. kvetnem : 921,
z čehož dovozu'e nárok Cd požitky podle §u 1. a). Tento rozdll pk
skutkového tak i právního základu vylučuje totož~ost .sporu b;,z ohledu
na to, že jde o tytéž strany i tytéž zaopatřo~acl P?zltky. Pnp.~av,nyl':
spisem označeným jako žaloba o obnovu uplatnoval. zalobce dv.ojl ruzny

nárok a sice nárok na zrušení rozsudku, vyneseneho v prvmm sporu

oob;ovu řízení podle §u 530 čís. 7 c. ř. s., jenž byl již právopl,';ně
zamítnut mimo to však nárok na zaopatiovací požitky z důvodu §u 1. a)
zák. K ~platnění dvou různých nároků bylo přihlédnouti p.řes uved.~né
jednotné označení přípravného spis~, a od,volací soud. p;avem nandll
,již prvým svým u',nesením z 18. kvetna 1923, by o"kazde~, tomto ~a~
roku bylo rozhoQJváno zvlášť, ježto nešlo. o nepnpustn<; hro,matlel1l
žalob (§ 227 c. ř. s). Pokud žalobce domaha~ se .zaooatrovaelch p?~
žitků z důvodu §u 1. a), nešlo o obnovu, nýbrz o zalobu ~esouvl.se!~c~
, původním sporem Ll nevztaho.valo se P;?t? ro~hodnuh Qodmlt~Jlcl
žalobu o obnoVu na tuto druhou zalobu, o mz je pravem dalc jednano.
Též ve věci samé je správným ;:--ávní názor o~volacíh.o s~udu. Jd:-li
skutečně o zaopatřovací požitky z důvodu trvale~o sluzeblllho p.~n:eru
na bývalém majetku pozemkovém, ježto ve skutecnos!, nebylo zysteno,
zda žalobci vyplácí se ínvalidní dťtchod z tohot~ duvodu, pOZIV~
žalobce skutečně ode dne, od kterého byl mu duchod ten pooukazan,
aniž záleží na tom, kdy bylo o důchodu tom rozhodnuto. Dusledkem
zpětné platnosti poskytnuté důchod~ tomu je na věc Boh!ížet~ tak, .tako
by žalobce byl skutečně požíval duchodu ode dne, Jlmz poc~lbezeh.
Dovolací soud trvá i v tomto případě na svém rozhodnutr ze dne
8, května 1923, Rv II 567/22 úř. sb. 2603 uvedeném v podstatné své
části v odůvodnění napadeného usnesenÍ. Souhlasí proto s odvolacím
soudem, že poslední zaměstnavatel je povinen p'niti požitky i v tom
případě, když zaměstnanec stal se invalidním tep. ve 1'0 vystoupe?í ze
služby, ještě než nastoupil jinou službu. Není proto am tato skutecnost
na překážku žalobnímu nároku, a n"řídil odvolací sou~ právem, by
bylo jednáno o dalších jeho předpokladech dosud nezjlstenych.
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Konto-W.

Zákaz
i na

nařlzení

převod

ze dne 6. února 1919,
inkasované šekové valuty.

!

čís.

57 sb. z. a n., vztahuje se

(Rozh. ze áne 12. prosince 1923, Rv II 347/23.)
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,Dn,e R února 1919 předložil žalovaný žalující tuzemské filiálce vídenske banky k Inkasu sek na banku pro země rakouské ve V' d'
,
'ící na ,',
30000 kO;UI;, Z- a IU]lCI
" , b anka žalovanému šek vyplatila aI nI,
znevybrala
J
svon vldenskou ustrednou dne 14, února 1919 šekovou valutu J'" "
psala
'alo vanemu
'
kd
, IZ pn,
o
z,
o ru na kontub
W, žalobě o '
zaplacení 35,140
Kč
(~uvodnIch 30,000 K s příslušenstvím a po odpočtení peníze připsa
";,ho k dobru ~ Krak,) pro c e sní s o udp r v é s t O I i c e vyhovel, o d vol a c I s o u d ji zamítL
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu,
DCtvody:
. Výtka; že odv?lací s?Ud nesprávně posoudil věc po stránce právní
503,ČIS, 4 C, L s,), Jest oprávněna, Jet' mylným názor odvolacího
~OUdu, z~ v tomto p~;padě nemá místa nařízení vlády republiky česko
~l~v~nske ze dn~ 6, unora 1919 čís, 57 sb. z, a nař, Dle skutkového zji. tem ~o~du ,prve stohce, které bylo převzato soudem odvolacím, dal ža- .
lo~any z~lu]lc, b,al;c.e dne Rúnora 1919 šek na banku pro země rakouske ve Vldlll, zneJlcl na,30,000 K, k i n k a 3 u, šlo tedy o příkaz (man-'
dat), lllkoh o, k,up (sme;1U), Jak žalovaný tvrdil v prvé sto1ici,a peníz
~O,OOO K; ]~JZ zalobkyne dl;e,8, února 1919 vyplatila žalovanému, byl
I,?~hym u;,erem, ?devzdany sek byl nositelem pohledávky tuzemského
ven tele . (zalov~neho) protí cizozemskému dlužníku (bance pro země
rakousK~ ve VI?m), Dle daného příkazu ať již považován jest za
~byčeJny mandat nebo za příkaz komisionářský - měla žalobkyně real~sovatr tuto pohledavku a odvésti žalovanému úhradu, t j, vyplacenou
s~ko~ou ~alutu. P?dle povahy věci mohlo inkaso býti provedeno jen ve
V;?n~, a ~alobkyne byla proto oprávněna použiti k tomu vídeňského .pene,~n~ho ustavu Jako prostře~koyatele, tedy též své vídeňské ústředny,
~cI11l1a-h ta.k, nelze tvrdil!, .z~ Jednala. o své vůli (§ 1010 ohč, zák.),
Jak odv~lacl soud se domlllva. Sekova valuta byla ve Vídni vyťrána
dne I~" unora 1919, tedy v době, kdy platilo již nařízení ze dne 6, února
19 J. 9 CI~; 57 sb. :', a ~., kteréž ostatně nabylo účínnosti již před udě
lelll~': ~nkazu. Na;lzelll to, zakazovalo bez výhrady převod soukromých
~eneznlch poh~edavek a ] a ký c h k o I i v úhrad do území republiky
~eskoslo;,enske, P?k~d, byla pohledávka splatna v korunách, a prohlas?vala prevody, u.clll:,ne proh tomuto zákazu, za neplatné, Tento zákaz
tykal se, tedy ta~e prevodu vybrané šekové valuty 30.000 K Peníz ten
II ~ s, m ~ I byh ?r~vedeno do tuzemska ani v hotovosti, ani vyúčtováním,
all! Ja~ymkoh ynym zpusobem, zejména ne odpočítání(11 od debetního
konta zalovaneho, nebo připsáním mu k dobru na tuzemském účtu nebo
kompensací v poměru kontokorentním, jak odvolací soud míní. To co
?dvolací soud. V té pří~ině uvádí, mohlo by po případě míti právní' význam za .pomer~. pr~VHlelných; hledic k přesnému a přísnému zákazu,
vť~lo,::e~em~nanze~lm ze dne 6. únOra 1919 čís. 57 sb. z. a n., nemohou
pnslusneo vyv,ody v~ak obstáti. Úhrada, L j. vyplacená šeková valuta
,::usrla z.ustatl ".e ~ldlll,. k~e. byla postižena pozdějším opatřením vlády
r"kouske, dle nehoz sml byl! vyplacena jen ve starých korunách rakou-
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oko-uherských, Vše to jde dle §u 1017 obč: zák: na vrub žalovaného
jako přikazovatele, nikoli na vrub žalobkyně, která provedla inkaso
v mezich daného jí příkazu. žalobkyni nezbývalo, než pro vybraný peniz 30.000 K zříditi žalovanému konto starých korun rakousko-uherských, jimiž mohl disponovati ve Vídní. Za tohoto stavu věci nesejde
na tom, zda byl žalovaný ihned vyrozuměn o učiněných opatřeních, a
rovněž jest nerozhodným vnitřní poměr mezi žalujicí expositufOu a její
vídeňskou ústřednou. Tomu-li tak, dluhuje žalovaný zažalovaný peníz
z právního důvodu poskytnutého úvěru, a jest· povinen, zaplatiti jej žalobh>!i, naproti čemuž má proti žalobkyni nárok na to. co vykazuje jeho
konto starých korun rakousko-uhel'. Otázka, zda žalobkyně jest práva
z náhrady škody nebo z obohacení, nepřichází v tomto sporu v úvahu,
zalovaný v prvé stolici nikdy a nikde nenamítal k započtení vzájemnou
pohledávku z těchto právních důvodCt, Uváděl v žalobní odpovědi toliko, že případnou škodu musí žalobkyně přičítati s a m a s obě, poně
vadž sama ji zavinila. V loni nelze spatřovati uplatňování v I a s t n í
pohledávky žalovaného jakožto po hle d á v k y vzájemné, Toho si od"
volací soud nepovšiml a proto se nepřípustným způsobem zabýval nárokem žalovaného, jejž tento sám nevznesL Pokládá-li žalovaný za to;
že mu žalobkvnč jako mandatářka svým jednáním způsobila škodu,
nebo, že použ~"ši snad neoprávněně úhrady pro sebe, na jeho újmu se
obohatila, neZbývá mu za tohoto stavu, když ve sporu neuplatnil pří
slušného nároku, než vymáhati nárok zvláštní žalobou. Z toho, co uvedeno, plyne, že rozsudek odvolacího soudu po právní stránce nemůže
obstáti, naopak, že správným jest rozhodnutí soudu prvého, .
čís.
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Při výkladu doložky »nezávazně« dlužno přihlížeti v prvé řadě k úmyslu stran. Směřoval-Ii k nevázanosti ohledně ceny zboží, ježto nebyla pi'esně známa a předem určitelna, jest prodatel oprávněn cenu jednostranně zvýšiti.

(Roztl. ze dne 12, prosince 1923, Rv II 396/23.)
žalující fírma prodala žalovanému vagon soli, 1 q za 106 Kč »Paritat Oderberg oder Brunn lreibleiben.d«, Kupní cena účtována byla 1 q
za 112 Kč a, ježto žalovaný zvýšku nezaplatil, domáhala se ho proda"
telka žalobou, jíž pro c e s II í s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o dvol a c í s o u d ji zamítL O ů vod y: Kdyby byl názor, že doložka
»nezávazně« opravňuje pro datele ku libovolnému zvýšení ceny, správným, neměla by přes to žalující firma nároku na doplatek kupní ceny,
neboť dle posudku znalců je v tomto případě nutno, aby prodávajicí
firma ohlásila takové zvýšení bez prodlení kupiteli. V tomto případě se
tak nestalo, neboť zboží bylo odesláno dříve než faktura. Doložku »nezávazně« však nelze vysvětlovati tak, že strana prodávající může cenu
libovolně zvýšiti. Právní dosah její je značně užší. Dle judikatury nej_
vyššího soudu má doložka »nezávazně« význam, že strana prodávajíci
mCtže, nastanou-li poměry, zvyšující cenu prodaného zboží, od smlouvy
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ustoupiti, nikoli však zvýšiti cenu. Tento užší výklad jest dán stanoviskem právní jistoty a dobré víry, na němž stojí platné právo.
Ne j v y Š š í s o u dzrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

o ů vod y:
S hlediska nesprávného právního posouzení věci vytýká žalobkyně
napadenému rozsudku, že, nehledě na zvláštnosti sporného případu,
vyložil příliš všeobecně a tím nesprávně doložku nezávaznosti (freibleibend), přičiněnou ke smlouvě ze dne ll. ledna 1921, uzavřené mezi
stranami ohledně dodání jednoho vagonu jedlé soli. Kdežto odvolací
soud vyložil doložku v ten smysl, že opravňovala žalobkyni, když cena
soli oproti smlouvě stoupla, by odstoupila od smlouvy, nikoli aby cenu
jednostranně zvýšila, dovozuje dovolatelka z okolností, za jakých doložka nezávaznosti (freibleibend) do smlouvy byla pojata, že totiž tu
šlo o předmět státního monopolu, jehož cena byla úředně určována,
jsouc ,,'vislou na kolísavé výši cla a jiných poplatcích a konečně i z posudku c'Ialců, že byla oprávněna cenu zvýšiti a nikoli jen při zvýšení
ceny od smlouvy odstoupiti. Vývodúm dovolatelky nelze up řítí oprávnění. Sporné věci nedostalo se se strany nižších soudú správného právního posouzení, neboť oha soudové, vycházejíce při právním posuzování věci pouú s hledísKa významu slova »nezávaznč" (freíbleíbend),
jak mu rozumí obchodní svět, zvyklost a jak odpovídá názoru judikatl1n,
a s hlediska posudků znaleckÝCh, opomenuli vysvětliti a zjistiti okolnosti, jimiž mělo býti prokázáno, jaký smysl a význam strany samy
této doložce přikládaly. Žalobkyně tvrdila v řízení v prvé stolici, že žalovaný byl se zvýšením ceny soli srozuměn, že doložka nezávazností.
byla do smlouvy proto vložena, jelikož žalující pří ujednání smlouvy,
pokud se týče určení prodejné ceny (106 Kč za 1 q), nevěděla ani nemohla definitivně cenu soli znáti, neboť tuto jí určovala čechoslavie,
které tehdá výhradné obchodování solí jako státním monopolem pří
slušelo, a že chtěla se, zprostředkujíc vlastně jen obchod mezi firmou
Čechoslavií a odběratelem (žalovaným), onou doložkou jen krýti proti
případnému zvýšení cen následkem zvýšení cla a jiných poplatků. Se
souhlasem stran byla dle tvrzení žalobkyně proto ke smlouvě mezí stranami doložka přičiněna, majíc jen vyjadřovati úmluvu, že není cena soli
.pevně stanovena) že pozměnění ceny je podmíněno eventuelním zvýšením cla, neb výší kupní ceny soli z nějakých důvodl\. Údaje tyto výslovně potvrdili svědci Josef P. a František S., z níchž zejména S. seznal, žé úmyslem stran bylo nevázati se o hle dně cen y soli, .jelikož tato, jsouc státním monopolem, podléhá znoěnám úředně stanoveným, že doložkou nezávaznosti mělo býti vyjádřeno, že prodatel se
"S o II h I a s (' nt k II pit e I e
necítí se p.ovinna za umluvenou cenu
106 Kč za 1 q dodati, ale že smí dodati, í když cena soli z nějakých dů
vodů, zejména následkem zvýšení cla se zvýší. Žalovanému dle tvrzení
žalobcova pak záleželo na tom, by sůl dostal, jelikož ji nutně potřebo
val, pročež přistoupil na výklad oné doložky a (}ké ničeho nenamítal
proti tomu, že nebude-li v Brhě dosti soli nasklad'ě, bude mu sůl do"

dána z nějakého pohraničniho místa. p'ovinn~st! ~o~d~ bylo zabývati
se těmito skutečnostmi a v prvé řadě ZjIstitI Sl{Ulecny umysl stran~ __ p~
střehnouti smysl iejich smlouvy a doložky a pa~ tep.rve!. kdyby iE"~ uaa]e
stran nevystačo\ .oly, n;"1 se podpůrn~ ku vysvetlem pr?padu uchyhlI ku
významu doložky nezavaznoslI, ]2k ]I obchod!,ll obyce] ~]OSUd,ky zn~
lecké rozumí. Jelikož zmíněné okoln.os~ povazu]e N,eJ~y~S1 souc~aza ~a
važné pro správné právní posouzem veCI, soudy. ~IZSI vsakpotr.bnych
skutkových zjištění neučinily, nelze m~ pro chy:blcl skut~o:'l' zakl ad .v~
" . san,e
" ihned rozhodnouti a nezbyvalo nez
\CCI
, . opravnenemu
dk
b dovolal11
.", h
žalující z důvodu čís. 4 §u 503 c. ř. ,s .. vyhovetI, rozsu y o, ~u l1lZSIC
soudů zrušiti a věc odkázati k doplnem a novemu rozhodovam na soud
prvé stolice (§ 510 c. ř. s.). Tomu ne,vadi~~ n!kte~ak, že dovolatel~a n~
vrhuje pouze změnu rozsudku, neb~t stacI; c~rpa-h dovol~tel sv~] navrh z dovolacího důvodu nesprávneho pravmho posouze~I" kdF z;ušení rozsudku jest právě jen procesuálně nutnýn; ku zmene pravl11ho
posuzování věci, dovolatelkou požadovanc (]ud. 2JO).

tís. 3295.
úmluva, jíž kupítel se zavázal, že nebude pf()?-~vati zboží~ace~1;I
vyšší, než urd prodatel, prodatel pak vzal na se nSl~o zt~~ty pn zboz!,
jež z nákupu určitý čas pied sI':3ením cen bude mlh kup/Lel pohotove,
nepříčí se dobrým mravům.

(Roih. ze dne 12. prosince 1923, Rv II 547/23.)
žalovaný koupil od žalující obu~?ické velko.firmy obuv na z~kl~dě
úmluvy ze dne 23. března 1922, v mz mimo ]Ine bylo stanove~o. »z,~
lovaný bude prodávati zbožf za, ceny', ialující .stra~ou .~t~novene. V pne
padě snížení cen v prode]nach Z~IUjICl fIrm~)e~t ZaIU]lcI!lfln,a ocho!na
na zboží, které žalovaný bude mlh v de~. S11lZe~1 '2a sklaae, pnpsalI zalov3nému k dobru rozdíl cen na ono zbozl, ktere behem uplynulych dvou
měsíců od žalující strany koupil. Pokud však chce činiti žalovaný na tuto
výhodu nárok, musí žalující straně týdně P? s?botl1lm prodeji. zasl~ah
ekladní výkaz dle vzOru žalující stranou urc,e,neho a bude POV!l1:? za~
lovaný v tom případě trpěti kontrolu ~bozl legllImovanyn;l. zr!Zen,cI
strany žalující.« Proti žalobě na zapr~v:11l ned?platk~ kUP1~ ceny n~~
mítI žalovaný, že podmínka, clle ktere zalovany musI prodavalI ~b,ozl
za ceny, žalující stranou stanovené, v příp.adě snížení cen v ,prodej~ach
strany žalující však že jest strana žalujícl ochotna na ZbOZl, ktere by
žalovaný měl v den snížení na skladě, p.ři~s~tIo k dc:bru,r?zdll cen na
ono zboží, které během uplynulých dvou mCSlCU od z~lu]I.cI firmy koupil, jest neplatná, příčíc se dobrým mravŮm (§ 879 .obc ... z~k.). Nemr~v
nosí této úmluvy -viděla shana žalovaná v tom, _ze za.lupcl zavazala zalovaného že nesmí prodávati zboží za ceny vYššÍ, !'lI--'Ž které ona sama
bude diktovati, když pak žalovaný nakoupil větší množství zboží, by
měl sklad, jakž bylo i v zájmu žalující firmy, náležitě zb?ž,ím ,zásoben,
nemohl během dvou měsíců všecko zboží vyprodatI zvlaste nasledkem
toho, že fírma H. následkem insolvence prodávala levně zboží. Na to
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pak žalující fírma v novinách ohlásila značné snížení cen, za které hyl
povínenžalovaný dle úmluvy zboží, dráže nakoupené, prodávatí, aniž
by mohl ve smyslu úmluvy činiti oproti žalující firmě nárok ila to, by
mu připsala k dobru rozdíl cen dřívějších a nově stanovených, poněvadž
zboží to měl nakoupeno a dodáno před dobou, delší dvou měsíců, přeli
snížením cen firmou žalující, čímž při nákupní ceně 29.679 Kč 30 h
netto, které ještě z dřívější doby měl nakoupeno, činí právě rozdíl oněch
12.033 Kč, čímž utrpěl žalovaný snížením cen se strany žalující firmy
škodu ve stejné výši, kterouž proti zažalované pohledávce namítl navzájem započtením. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl. D ů vod y: Dle názoru soudu nelze ustanovení čl. 2 a 5 smlouvy
považovati za úmluvu, příčící se dobrým mravům a následkem toho za
neplatnou. Dle této smlouvy dána byla žalovanému možnost, aby zařídil se v obchodě svém dle poměrů tržních, a aby při tom jako obchodník příhlížel k nynějším mímořádným poměrům, kdy následkem valutových změn lze očekávati jednak stoupání, hlavně však klesání cen zboží.
žalovanému mělo býti jako obchodníku právě tak známo, jako straně
žalující, že ceny zboží, zejména také zboží toho druhu, o jaké se jedná,
to jest obuv, podléhají častým změnám, právě následkem nestejné nabídky a poptávky a měnivosti kursu valuty. 'Právě tuto nejistotu ceny
vyjadřuje úmluva a bylo se strany žalující zajisté slušně jednáno, upozornila-Ii přímo ve smlouvě žalovaného, že při případně .změněných
poměrech sníží ceny svých výrobků, a jelikož se jí jedná. o to, by ve
všech prodejnách, kde přichází obuv žalující firmy do prodeje, byly ceny
stejné, a, zavázavši žalovaného smlouvou k tomu; že zboží smí prodávati jedině za ceny, žalující stranou stanovené, to jest za takové, jako
ve všech jiných prodejnách, poskytla mu možnost, vyvarovati se jakýchkoliv ztrát tím, že objedná si vždy pouze asi tolik zboží, kolik během
dvou měsíců dle známých mu poměrů ve svém okolí bude moci odprodati, a slibivši mu dle článku 5 smlouvy bonifikaci rozdílem fakturovaných cen a snížení nově stanovených cen, ovšem jen za zbOŽÍ, které
bylo během posledních dvou měsíců objednáno a skutečně dodáno.
Vždyť
dnešních hospodářských poměrů volalo se všeobecně po snižování zboží a byla zejména od jara 1922, to jest od měsíce dubna, kdy
žalovaný zboži objednal a obdržel, všeobecná snaha snižovati jak dů
chody, tak i ceny zboží, což bylo a jest pokládáno za hlavní krok k dosažení nebo aspoň přiblížení se k normálním poměrům. V takovémto
snižování cen nelze tudíž spatřovati nic nemravného, tím méně, když
žalující firma žalovanému předem poskytla a zajistila možnost, by sám
se uchránil před možnou škodou, z poklesu cen mu snad hrozící, bylo
jen jeho věcí, by za těchto poměrů neobjednával zboží v přehnané míře,
nýbrž vždy jen tolik, kolik asi čítal a čítati mohl, že během obou mě
síců vyprodá. Nelze tudíž k námitce žalovaného ve smyslu §u 879 čís. 4
obč. zák. přihlížeti. Následkem toho není také odůvodněn započítávaný
vzájemný nárok ze škod, prý jednáním strany žalující, to jest snižovitním cen jemu vzešlých, neboť v jednání strany žalující nelze shledávati
žádné protiprávní jednání ani zavinění. O d vol a c í s o u cl rozsudek
potvrdil. D ů vod y: Předpokladů §u 879 čís. 4 obč. zák. tu není, neboť nelze tvrditi, že žalobkyně smlouvou chtěla vykořistiti lehkomysl-
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nost, tíseř.., chabost rozumu, 11I3zkušenost anebo rozčilenost ždlovaného~
" že hmotná cena s cenou plnění jest v nápadném nepoměru. Ani o nemravnosti smlouvy ve smyslu odstavce prvého §u 879 obč. zák. nelze
mluviti. Ustanovení smlouvy nejsou taková, že by žalovaný při náležité
opatrnosti musel utrpěti škodu. Nic nenutilo žalovaného jako zkušeného
a místních poměrů znalého obchodníka k tomu, aby podepsal smlouvu,
která se mu zdá pro něho nepříznivou. Žalovanému muselo též býti známo, že ceny zboží klesají, což ostatně v od~olání připouští. Práve.m poukazuje první soud na to, že žalovaný, ch,te!-~l se vyvarovalI ztrat, n~
měl objednati více zboží, než ve dvou meslclch ml)hl prodatI. Domlllval-lí se že tak bez ztráty učiniti nemůže, nezbývalo mu, než uzavření
takové ;mlouvy zanechati. Co se týče pozn~",ky, že žalobkyně v odstavci 5. smlouvy projevU a pouze ochotu, rozdíl, cen žalova!,ému nahr<\diti, není pochybností {) tom, že toto projevem ochoty dluzno pova~
žovati za závazek; vychází to z dalšího znění smlouvy, kde se m,luvl
o nároku žalovaného a o podmínkách, za kterých žalovaný tento narok
může uplatňovati.

N e j vy, .l í s o u d nevyhověl dovolání a dodal k výroku rozsu,!ku
prvého soudu, že k započtení namítaná protipohledávka žalovaneho
není po právu.
Důvody:

Soud odvolací v souhlasu s prvým soudem dospěl k právnímu závěru že ve smlouvě není práva povinností, které by se příčily dobrým

rnra~ům, které právní stanovisko sdílí i soud dovolací a poukazuje, ~a

správné v celku důvody soudu odvolacího. Smlouva sama upozornuje
již obchodníka prodavače na možnou ztrátu plynoucí ze snížení cen
obuvi a chrání ho před ztrátou tou na dobu dvouměsíčního nákupu.
V tomto sm1.uvním ustanovení není nicnemravného, žalobkyně sama
bere na sebe risiko ztráty při obuvi v den snížení cen u obchodníků prodavačů dosud neprodané, ovšem jenom při té, která jimi v posledních
dvou měsících před snížením byla koupena. Pokud se týče staršího nákupu ví obchodník prodavač, že risiko snížení cen by stihlo jeho a
musí' se dle toho s nákupem přizpůsobiti, chce-li risiko vyloučiti, neb
aspu,í zmírniti. Kdo nechce v rámci smlouvy obchodovati a též žádné
risiko snížení cen nésti, ten nemá vstupovati do tohoto smluvního poměru, ježto povinnosti pře,-:zaté plníti nech:e. Bez, risika není ob:~o~u
a je právě na obchodníku, by rozsah a zpusob sveho obchodu ,pnzpusobi! svým obchodním silám a risiko, pokud možno, tím vyloucll. Kdo
jde přes toto pravidlo, může tak činiti jen na svůj vrub, nikolí na škodu
jiného. Bezdůvodnému dovolání proto vyhověno nebylo, výrok rozsudečný byl však doplněn ve smyslu §u 411 druhá věta c. ř. s;, by bylo
napraveno formální opomenutí nižších soudů. Věcně nebyl narok kompensační prvým soudem výslovně uznán a rozsudek jeho a tedy i tato
jeho část soudem :odvolacím potvrzena. Zvláště se jím obírati neb~lo
třeba, ježto padl již tím, že nemravnost smlouvy soudem odvolacllll
uznána nebyla.

2033
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čís.

3295.

LÍ1ůt~, do níž měla strana podání, vázané na lhůtu, podle poukazu
soudu znovu zadati v jazyku státním, nepřerušuje se dozorčí stížností
na onen poukaz soudu.

(Rozll. ze dne 12. prosince 1923, Rv il 604/23.)
NejvyŠŠ

Í

s o u d odmítl dovolání.
Důvody:

Dovolání jest opozděné. Usnesením prvé stolice ze dne 12. května
1923, doručeným dovolateli dne 14. května 1923, bylo ~ovolateli uloženo, aby clo osmí dnů připojil k dovolání, v jazyku lllenšiny sepsanému, překlad ve státním jazyku, proti kterémuž usnesení podal dovolatel dozorčí stížnost, která byla ve třetí stolici vyřízena výnosem ministerstva spravedlnosti ze dne !j. srpna 1923, doručeným dovolateli dne
30. srpna 1923. Na to teprve vyhověl dovolatel příkazu, jenž mu byl dán
podle §u 85 odstavec druhý c. ř. s. usnesením prvé stolice ze dne 12.
května 1923, a dne 3. září 1923, tedy·dlouho po uplynutí dané mu lhůty
Dsmidenní, předložil dovolání v »překladu«. Z předpisu §u 85 odstavec
druhý c. ř. s. plyne, že, když měla býti při podání, když se stalo, 00držena nějaká lhůta, dlužno určiti pro opětné vznesení novou lhůtu;
dodrží-li se tato lhůta, přihliží se k podání tak, jako kdyby se bylo stalo
v den, kterého došlo ponejprv. Prodloužiti tuto lhůtu se nedovoluje.
Pr?t~ dlužno dovolání, až dne 3. září 1923 podané, považovati za opozdene. Dle §u 507 odstavec prvý c. ř. s. mají býti opozděná dovolání
mlmítnuta již procesním soudem prvé stolice. Když se tak nestalo aní
v druhé stolíci, zůstalo to na dovolacím soudu. Okolnost,že do usnesení
prvé stolice podána byla dozorčí stížnost, a že dozorčí řízení stížnostní
bylo pro dovolatele skončeno až dne 30. srpna 1923, ničeho nemění na
dovolatelově povinností, dodržeti dle §u 85 odstavec druhý c. ř. s. danou .mu lhůtu, neboť podáním dozorčí stížnosti se chod sporného a
~'pravného řízenÍ-

nezastavuje.
čís.

3297.

Pokud jest dle práva platného na Slovensku a v Podkarpatské Rasi
ohmezen vyrovnací dlužník v právních jednáních. Vyrovnací d:UŽiiík ne~il.~e sám odporoyatiJ)j·á~ní~u jednání, jež, nešetře příslušných pfedpiSU, za vyrovnacího nzem predsevza1.
(Rozh. ze dne 13. prosince 1923, R I 982/23.)
Prot~ žalobě pražské firmy na fírmu
n~ so~de v Pr.aze o zaplacení kupní ceny

z Podkarpatské Rusi, zadané
1.403 Kč za dodané zboží, namltla zalova~a ~?platnost smlouvy, ježto v době objednávky zboží byla
ve vyrovnac:.,} nzem. Pro c e sní s o II d P r V é st c ! i c e žalobě

vyhověl

a

odvětil

na onu námitku žalované, že nákup, o

nějž

šlo, ne-

přesahoval

vzhledem k poměrně nepatrné kupní ceně míry obyčejného
obchodního běhu (§ 8 čís. 3 cís. nař. ze dne 10. prosínce 1914, čís. 337
ř. zák. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc
prvému soudu, by, vyčkaje pravomocí, ji znovu projednal a rozhodl.
D ů vod y: Vedle §u 17 nař. uh. mín. spravedlností č. 4070/1915 M. E.
(vyrovnacího řádu pro Karpatskou Rus) pozbývá jednání dlužníkovo
účin~,osti, i když nepřesahuje míry obyčejného provozování obchodu,
paklrže vyrovnací správce obchodu neschválí, pokud se týče vznese
protí němu odpor. Rozřešiv věc podle vyr. řádu, platného pro ostatní
oblast republiky (cís. nař. ze dne 10. prosince 1914 čís. 337 ř. zák.),
posoudil ji tím procesní soud nesprávně po stránce právní, neboť uh.
vyr. řád ustanovení odstavce (3) cít. nařízení neobsahuje. Následkem
toho jest pro posouzení věci nezbytno, obírati se tvrzením strany žalované, zda vznesl správce vyrovnací odpor proti obchodu, o nějž jde
čili níc, a, ježto se tak nestalo, slusí v tom shledatí vadu vedle §u 496
c. ř. s.

N e j v y Š Š Í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a vrátil mu
by v jednání pokračoval a znovu rozhodl, nehledě ke zrušovacímu
důvodu napadeného usnesení.

věc,

Důvody:

Bylo-li zavedeno vyrovnávacI fIzení mimo úpadek soudem na Podkarpatské Rusi", může býtí provedeno jenom podle vyrovnávacího řádu
platného na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, tedy podle nařízení
o nuceném mimoúpadkovém vyrovnáni čís. 4070/1915 M. E. Dlužník
v takovémto vyrovnávacím řízeni jest obmezen v dísposící "nad svým
majetkem podle předpísu toho nařízení. Nemohou přijíti v úvahu před
pisy rakouského vyrovnávacího řádu (cís. nař. ze dne 10. prosince
1914 čís. 337 ř. zák.). Právní účinky podání žádostí o zavedení vyrovnávacího řízení a právní účinky zavedení vyrovnávacího řízení jsou

uvedeny v druhé hlavě cítovaného nařízení čís. 4070/1915 M. E. Ani
podání žádostí aní zavedení řízení nezbavuje dlužníka způsobilosti, nakládati se svým majetkem. Je v ní pouze obmezen. Dle §u 17 onoho
nařízení nesmí od podání žádosti do zavedení řízení zcíziti neb obtíží ti
své nemovitostí, povoliti právo zvláštního uspokojení ze svého majetku a bezúplatně s ním disponovati mezi živými (odstavec prvý). Od
počátku zavedení řízení má potřebí k právním jednáním, vypočítaným
v odstavcí prvém a k jednáním, která nepatří pravídelně k provozování
obchodu, hospodářství nebo živnosti, svolení majetkového dozorce. Je
také povínen zanechat právního jednání, patřícího k provozování obchodu,hospodářství nebo živnosti, vznese-li protí tomu majetkový dozorce odpor. Tento si může vyhraditi přijímání a výplatu peněz a plnění
jiných závazků (druhý odstavec). Jednání, které dlužník předsevzal
proti prvému odstavci, aneb v případě druhého odstavce bez svolení
majetkového dozorce nebo protí jeho odporu nebo výhradě, s před
pokladem vyhlášení vyrovnávacího řízení za skončené (§ 55), nemá
Civilnl rozhodnuti V.
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účinku vůči věřitelům. Přiměřeně je použíti předpisů ve prospěch tře
tích, bezelstných osob, které nabyly úplatně práva od neoprávněné
osoby (odstavec třetí). S uvedenými obmezeními může dlužník disponovati se svým majetkem, může uzavírati smlouvy, může žalovati a býti
žalován. Právním jednáním, předsevzatým proti uvedeným obmezením,
může odporovati každý věřitel, nikoli však dlužník. Soudce může dlužníku zakázati, by po dobu řízení vůbec nevykonával určitých právních
jednání, neb aby jich nevykonával beze svolení majetkového dozorce.
Jedná-Ii dlužník proti takovým nařizeuím, může soudce řízení zastavití
(§ 9). Ve sporném případě odporuje dlužník právnímu jednání, které
sám předsevzal. Toho práva nemá. Proto jeho odpor nemá významu
pro posouzení platnosti tohoto jednání. Uznal-Ii odvolací soud, že dle
§u 117 citovaného nařízení pozbývá právní jednání dlužníkovo vůbec
účinnosti, neschválil-Ii je majetkový dozorce, nebo vznesl-Ii proti němu
odpor, neposoudil věc správně po stránce právní. Takové jednání, jak
uvedeno, nemá právních účinků proti věřitelům a to ještě s výhradou
ochrany třetích bezelstných osob. Protože odvolací soud se nezabýval
odvoláním ve věci samé, bylo nutno jeho usnesení zrušiti a naříditi
pokračování v řizení.
čís.
NI

podané a

správně

D ů vod y:

3298.

"'::~

Straně není na újmu;' že poštovní úředník vypravil podání, včas na
poště

celé týdny nebo mčsíce. Rovněž netřeba zkoumati, zda opJzdění, vzešlé
z toho, že podání bylo dodáno krajskému soudu v Jičíně, bylo zaviněno stranou samou či poštou (jejími orgány). Nejde tu o otázku zavinění, nýbrž jeil o to, zda ča" který leželo odvolání u krajského soudu
v JiČíně a po který bylo o~volání n~ poště za dopravy ,z Jičí~a",do ~Iadé
Boleslavi, je čitati do dnu poštOVnI dopravy ve smyslu hOrejSlm Cl nIkoli. Otázka eventuelního zavinění pošty není tedy pro rozhodnutí
o něž nyní jde, závažna. Podotknouti jest jen, že každým způs,:be~
kázala opatrnoJt, aby podání, tak důležité, bylo podáno doporucene,
jelikož při zásilkách doporučených je nebezpečí, že zásilka bU,de odeslána a dodána na nepravé místo, mnohem menší. OpatrnostI teto bylo
opomenuto. Ze všeho toho vychází, že v tomto případě jest posouzení,
zda od·.:~lár..: jest včasným či opozděným, rozhodným den, kdy odvolání dOŠlO 1: soudu příslušného.
N e j vy Š š í S O u d zrušil napadené usnesení a Ulotil odvolacímu
soudu, by, nepřihlížeje k odmítacímu důvodu, o odvolání jednal a rozhodl.

adresované, na

nepříslušný

soud.

(Rozh. ze dne 13. prosince 1923, R I 1067/23.)
Rozsudek procesniho soudu prvé stolice (krajského soudu v Mladé
Boleslavi) byl doručen žalobkyni dne 3. května 1923. Žalobkyně podala dne 17. května 1923 nedoporučeně na pošlu odvolání, adresované na krajský soud v Mladé Boleslavi. Poštovní úředník omylem
zaslal je krajskému soudu v Jičíně, odkudž bylo zasláno krajskému
'oudu v Mladé Boleslavi a došlo tam teprve dne 19. května 1923. O dvol a c í s o u d odmítl odvolání jako opozděné. D ů vod y: Ustanovení §u 89 zák. o soudní organisaci, dle něhož se dny poštovní dopravy nezapočítávají do lhůty, nelze tu užíti. Předpis ten platí právě
jen ohledně poštovní dopravy od strany k soudu, tedy dopravy, kterou
přivodila strana tím, že odevzdala ještě před uplynutím lhůty podání
poště za tím účelem, aby je pošta dodala soudu. Tato doprava byla
skončena tím, že odvolání bylo dodáno krajskému soudu v Jičíně. Ke
»dnům poštovní dopravy« ve smyslu §u 89 zák. o soudní organisaci
nelze však čítati dobu dopravy druhé, jež na to následovala a to ani
dobu, které bylo třeba, by pošta dopravila podání, znovu soudem jí
odevzdané, od soudu nepříslušného k soudu příslušnému, tím méně
ovšem dobu, kdy zásilka nebyla vůbec v moci pošty nebo jejích orgánů,
totiž čas, po který ležela u ',oudu nepřislušného. Při tom nezáleží na
tom, žev tomto případě činila doba, o kterou se dodání soudu přísluš
nému zdrželo, dohromady celkem jen dva dny. Jde o zásadu, jež platiti
musí stejně, nechť již vzešlé opozdění trvalo několik málo, dní nebo

Dle §n 89 org. zák. nezapočítávají se do lhůt dny poštovní dopravy.
Jest tudiž spis, na určitou lhůtu vázaný, pokládati za podaný v čas, byl-Ii
v poslední den lhůty dán na poštu, adresován jsa na soud, u něhož měl
býti do oné lhůty podán. V tomto případě končila lhůta odvolací 17.
května 1'122 a téhož dne pod adresou procesního soudu podáno bylJ
odvolán'. Jest tudíž podáno v čas. Okolnost ta, že poštovní úředník
omylem vypravil spis na jiný soud než v adrese udaný, nemůže pro
stranu míti za následek ztrátu opravného prostředku. Nerozhodna jest
okolnost, zda spis podán byl jako obyčejný či jako doporučený dopis,
poněvadž v zákoně není předepsáno, že odvolání smějí se podávati
jen doporučeně.
čís.

3299.

Před odevzdáním pozůstalosti nemůže dědic
započtením pohledávku pozůstalosti.

proti svému

věřiteli

na-

mítati

(Rozh. ze dne 13. prosince 1923, Rv I 1215/23.)
Proti žalobě o zaplacení palmárního účtu namítla žalovaná započiením, že žalobce se nepostaralo to, by pozůstalostní jmění bylo včas
zajištěno, čímž utrpěla škodu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e
vyhověl žalobě a uznal, že namítaná pohledávka jest po právu, o dvol a c í s o u d neuznal namítané vzájemné pohledávky, ježto pozů
stalost nebyla žalované dosud odevzdána.
N e i vy š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované.
1~8'

2037

2036

neujednanou, nechť se odchylky týkají bodů více nebo méně důležitých
(na př. výše zápisného).

Důvody:

Dovolatelka uplatnila důvody dle čis. 2 a 4 §u 503 c. ř. s. Na druhém místě uplatněný důvod spatřuje především v tom, že podle právního názoru odvolacího rozsudku nemůže dědic, dokud mu nebyla odevzdána pozůstalost, pokládán býti za podmět zůstavitelových práv. Dovolatelka míní, že je tento právní názor v rozporu s §em 547 obč. zák.,
neboť podle tohoto ustanovení tvoří dědic, přihlásivší se k pozůstalostí,
osobní jednotu se zůstavitelem a to zejména vůči třetím osobám, a jsou
tudíž škody, způsobené pozůstalosti, také škodou přihlášeného dědice,
pročež mohla žalovaná namítati i škodu způsobenou pozůstalosti. Dovolatelce nelze přisvědčití, neboť přikládá §u 547 obč. zák. význam,
jakého nemá. Zásada v předpisu tomto vyslovená není níčím jiným,
nežli teoretickým principem, kterému v zápětí samotným zákonem byla
jakákoliv praktická platnost odňata. Před odevzdáním pozůstalosti má
dědic pouze postavení opatrovníka pozůstalosti (§ 690 obč. zák.),
v mezídobí, totiž až do odevzdání, představuje pozůstalost právnickou
osobu a je sama o sobě podmětem pozůstalostního jmění. Proto odvolací soud nepochybil po právní stránce, uznav, že žalovaná, i když její
dědická přihláška byla přijata na soud, ale pozůstalost jí dosud nebyla odevzdána, není oprávněna, by vůči osobně proti ní žalobou uplatňované pohledávce namítala započtením pohledávku dosud jí neodevzdané pozůstalosti. Dovolatelka ovšem se snažila v dovolání nepřímo
dokázati, že započtením jí namítaná pohledávka jest její osobní pohledávkou a nikoli pohledávkou neodevzdané pozůstalosti, ale dlužno
uznati, že se jí tento pokus nezdařil. Činí tak tvrzením, že mezi ní a žalobcem trval mandátní poměr, ze kterého mají zdroj nejen žalobcova
zažalovaná pohledávka, ale i její započtením namítaná vzájemná pohledávka, vzešlá jí osobně nedostatečným zastupováním se strany žalobce.
Při tomto takto ustrojeném přesunu nesmí býti přihlíženo, že, i když,
Jak dovolatelka tvrdIla, ale podle výsledků odvolacích zjištění nedokázala žalobce skutečně ji špatně zastupoval a když vzešla z tohoto jeho
zavinění opravdu nějaká škoda, že tato škoda nevzešla jí, nýbrž pozů
stalosti, která dosud nebyla odevzdán,! dědicům a proto dosud nepozbyla své samostatné osobnosti právní, neboť byly-li nějaké cenné pa- .
píry z pozůstalosti odejmuty, což odvolací soud podle svých zjíštění povazuJe za pouhou domněnku, kterou nemůže býti nahražen důkaz
~ vzešlé škodě, dok,ud pozůstalost nebyla odevzdána dědicům, je poskozenou pouze pozustalost. Z toho důvodu odvolací soud usoudil zcela
právem, že žalovanou navzájem namítaná pohledávka se k započtení
nehodí.
čís.

(Rozh. ze dne 13. prosince 1923, Rv I 1250/23.)

J
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Pojišťovac! právo (zákon ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák.).
Ustanovem §§ 1 a 2 zákona dosud neplatí a nelze užiti jich hmotně
právního obsahu k rozhodování sporu.
Vystaveni pojistky za odchylných podmínek, než jaké byly obsaženy v návrhu, činí při odporu pojistníka proti odchylkám smlouvu

Dle pojišťovccích podmínek žalující pojíšťovny mělo činiti zápisné
nejvýše 100 Kč. Žalovaný pojisti! se u žalobkyně na 50.000 Kč, když
však mu žalobkyně doručila pojistku, kde bylo stanoveno zápisné na
150 Kč, žalovaný jí nepřijal. Žalobu o zaplacení prvého ročního pojistného 2.978 Kč pro c e sní s o udp r v és t o I i c e zamítl, o dvol a c í s o u d přiznal žalobkyni 2928 Kč. D ů \' o d y: Je sice pravda,
že ustanovení §§ 1 a 2 zákona ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř. zák.
podle vl. nařízení ze dne 9. prosince 1919 čís. 652 sb. z. a n. nenabyla
ještě účinnosti, takže formálně ještě neplatí, ale okolnost tato není na
závadu, aby jejich hmotného obsahu nebylo lze použíti při výkladu hotovosti pojišťovacích smluv, pokud ustanovení ta lze srovnati s dosud
platným právem, zejména pokud vyhovují zásadě čl. 278 obch. zák.,
jež pojata byla do § 102 JIL dílčí novely a tak do zák. obč. a zde prohloubena. Pro případ, o nějž tu jde, byl by závažným v té příčině před
pis §u 2. (3) cit. zák., převzatý doslova z § 2. (3) pojišťovacího řádu,
vydaného cís. nař. ze dne 22. listopadu 1915 č. 343 ř. zák., podle něhož,
nevyhoví-li pojišťovatel předpisu odst. (1) a (2) téhož paragrafu, t. j.
neupozorní-Ii pojišťovatel pojistníka způsobem tam ustanoveným na to,
že obsah pojistky odchyluje se od závazného návrhu, neLavazuje sice
odchylka pojistníka, ale dlužno pokládati za ujednaný obsah návrhu.
Z předpisu toho proniká jasně myšlenka, že ačkoliv je tu nesouhlas
smluvní vůle stran, přece nemá to za následek neplatnost smlouvy,
nýbrž smlouva jest přes to platná a hotová a to smlouva takového obsahu, jaký byl pojistníkem pojišťovateli navržen. Tento předpis, daný
zřejmě na prospěch pojistníka, odpovídá také zplna vůdčímu vykládaCÍmu předpisu ohledně smluv v čl. 278 obch. zák. a 914 obč. zák., neboť
nelze seznati, proč by neměl býti pojistník vázán obsahem svého vlastního návrhu k pojišťovateli a tímto přijatého, s druhé strany pak ovšem
nelze zase přiznati pojišťovateli práva, by se jednostranně od učině
ného mu návrhu odchyloval. Obojí vyžaduje poctivý obchodní styk a
všeobecně uznávaná snaha, by každý dostál převzatým závazkům a
plnil sliby, jím závazně navrhované, v jejichž poctivost jeho spolusmluvník důvěřuje. Spor posuzován s těchto právních hledisek, jeví se
vlastně sporem o nepatrnou částku 50 Kč, o kterou žalující strana požadovala na zápisném více, než jak s ním ujednala. První soudce zjisti!,
že sporná pojistka měla býti vyhotovena přesně dle původního rozpočtu a že žalovaný svůj pojišťovací návrh ze dne 8. prosince 1922
učinil žalující straně se zjevnou výhradou, že obsah návrhu odpovídá
rozpočtu. Soud prvé stolice správně také dovodil, že návrh žalovaného
lze také vykládati jen ve smyslu původního rozpočtu, dle něhož vedlejší
poplatky měly činiti nejvýše 100 Kč. Závazek; zapraviti tuto částku
j~ko zápisné, uznával žalovaný sám, vždyť při svém vyslechu udal, že
byl ochoten přistoupiti na pojištění mimo 50 Kč poplatků (I. j. částky,
o kterou žalující pojišťovna požadovala na zápisném více, než platiti
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měl podle rozpočtu, s nímž souhlasil on i žalobkyně. Názor prvého
soudu, že pro neshodu smluvní vůle stran ohledně této nepatrné částky
50 Kč jest celá pojišťovacÍ smlouva neplatnou, jest příliš formalistickým.
neberoucím náležitého zřetele k tomu, že šlo o životní pojištění na
50.000 Kč, jehož výše, právě tak jako výše premÍÍ i doba pojišťovací
jakož i všechny ostatní podstatné i vedlejší podmínky jsou úplně ne~
sporny a stranami vzájemně uznávány jako smluvené. Příčilo by se
právnímu citu i ustanovení §u 914 obč. zák. o poctivém obchodním
styku, kdyby měla býti pokládána za neplatnou celá pojišťovací smlouva onoho obsahu jen proto, že žalovaný uznává jako smluvený vedlejší
poplatek zápisné jednou pro vždy částkou 100 Kč, kdežto žalobkyně
požaduje toto zápisné o pouhých 50 Kč větší. Platné právo ovládáno
jest zásadou, že při výkladu smluv dlužno se říditi tím, že smlouvy
jsou platny aspoň potud, pokud jest tu souhlas stran v bodech podstatných a pokud je vůbec za platné považovati lze. Myšlenka tato pronikla zřejmě v ustanovení §§ 872, 878 a 932 obč. zák. Již v římském
právu platila zásada »miníma non curat praetor«, v níž vyjádřeno bvlo,
že boj o pr4vo nesmí se zvrhnouti v boj o chikánu a že tedy na věci
nepatrné a malicherné, podstaty věci se netýkající, hleděti nesluší.
Vývody prvého soudce stejně jako vývody žalovaného ve sdělení
odvolacím nelze proto uznati oprávněnými, poněvadž kladou příliš
značnou váhu na nesrovnalost smluvní vůle stran o věci zřejmě zcela
vedlejší. Žalobní nárok, opírající se o pojišťovací smlouvu, kterou
soud odvolací pokládá na základě zjištění prvního soudu za platné
učiněnou, jeví se podle řečeného odůvodněn až na částku 50 Kč zvýšeného zápisného. Zvýšení toto požaduje však žalobkyně neoprávněně,
neboť žalovaný k němu souhlasu nedal, naopak, jak prvý soud má za
prokázáno, měla býti pojistka vyhotovena přesně podle rozpočtu, v němž
jest uvedeno, že zápisné činí nejvýše 100 Kč. Je-li v návrhu (přihlášce)
žalovaného ze dne 8. prosince 1922 řečeno, že se zavazuje zaplatiti
pojistné s vedlejšími poplatky bez udání jich výše, lze takovým poplatkem, pokud se týče zápisného, rozuměti jen vedlejší poplatek, jaký
byl uveden v rozpočtu a na základě jeho smluvení, t. j. pouze 100 Kč.
V tomto smyslu bylo by tedy s hlediska ustanovení §u 2 (3) pojišťo
vacího zákona pokládati Onen rozpočet vlastně za část návrhu a odstavec jeho, týkající se poplatku, za ujednaný. Z toho plyne, že žalovaný nepřevzal povinnosti platiti vyšší zápísné než 100 Kč a pouze
tuto část může tedy žalobkyně od něho právem požadovati. Odvoláním
mohl tedy býti přiznán úspěch pouze částečný a rozsudek prvního
soudu bylo změniti jen tak, že žalobní žádosti bylo vyhověno s vyloučením 50 Kč za zažalované částky.
Ne j v y Š š; s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

Dllvody:
Sporná věc probrána byla v obou rozsudcích nižších stolic způ
sobem věru pozoruhodným, takže postačí s poukazem na dtlvody těchto
rozsudků přistoupiti hned ku šetření sporné otázky právní, zdali za
daného stavu věci pro neshoui1 smluvní vůle stran ohledně výše zápísného nevzešla mezi stranami pojišťovací smlouva, jejíž jsoucnost jest

předpokladem Zalobního nároku. Odvolací soud míní, že, byť i ustanovení §§ 1 a 2 zákona ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř. z., podle vládního nařízení ze dne 9. prosince 1919 čís. 652 sb. z. a n. nenabyla ještě
účinnosti, takže formálně ještě neplatí, tato okolnost není na závadu,
by jeho hmotného obsahu nebylo použito při výkladu hotovosti pojišťovacích smluv, pokud ustanovení to lze srovnati s dosud platným
právem, zejména pokud vyhovuje zásadě čl. 278 obch. zák., jež také
byla pojata do §u 102 lIl. dílčí novely. Odvolacímu soudu nelze při
svědčiti. Byť i se dalo z předpisů, které neplatí jenom formálně, nýbrž
- a to sluší zdůrnniti - dosud vůbec neplatí, souditi na úmysl zákonodárcův a ducha zákona, přece jenom nesmí býti přehlíženo, že § 7 obě.
zák. vylučuje užití předpisů neplatných, že naopak § 7 obč. zák. poukazuje »na podobné v zákoně určitě rozhodnuté případy 1 na důvody
jiných zákonů příbuzných«. Proto je obdobné použití předpisů, jichž
platno ol byla z dobrých důvodů zákonodárcových podle vládního naří
zení ze dne 9. prosince 1919 čís. 652 sb. z. a n. výslovně vyloučena,
nemožné a nedovolené. Padá tu zvláště na váhu okolnost, že předpis
§u 2 (3) pojišť. řádu musí býti považován za nejvýminečnější předpis
právní. Ale obdobné použití jich jest také z té příčiny vyloučeno, poněvadž právní řád v tom10 případě nemá mezer, naopak obsahuje před
pisy, podle nichž tento případ musí býti řešen. Tím jest čl. 322 obch.
zák., podle něhož přijetí s podmínkami nebo s obmezením vyložiti jest
jako odmítnutí návrhu, spojené s novým návrhem. Podle tohoto před
písu,by mohla smlouva platně vzejití, musí prohlášení jejího přijetí obsahovati bezvýhradný souhlas se všemi body nabídky. Z toho sluší odvozovati, že vystavení pojistky za jiných podmínek, než které byly obsaženy v návrhu. platí za odmítnutí ná'.'rhu spojené s novým návrhem,
při čemž je bostejno, zda úchylky'" týkají hlavních, či vedlejších
bodů. Odvolací soud míní, že v podstatě jde spor O nepatrnou částku
50 Kč, o kterou žalobkyně požadovala na žalovaném na zápisném více,
než jak s ním ujednala, že se proto neshoda smluvní vůle týká jenom
této nepatrné částky, že je z té příčiny 'názor prvé stolice upřílišněně
formalistický, neboť nebéře náležitého zřetele na' to, že běží o žívotní
pojištění 50.000 Kč, jehož výše, právě tak jako výše premií i pojišťo
vací doba, jakož i všechny ostatní podstatné i vedlejší podmínky, jsou
úplně nesporny a stranami uznávány jako smluvené. Leč dovolací soud
nemůže druhé stolici přisvědčiti, že by nepatrnost obnosu sama o sobě
činila nedodržené ujedn,hlí ohledně výše zápisného ujednáním podřad
ným, vedlejší věci se týkajícím. Byť i se podle přirozeného běhu věcí
nedalo souditi, že by strany, pojišťovaci smlouvu činíce, zamýšlely
vstoupiti navzájem v takové vztahy právní, které by mohly následkem
nepatrných nedopatření nebo nesprávností té chvíle býti zrušeny, přece
jenom nesmí na druhé straně býti přehlíženo, že při pojišťovaCÍ smlouvě
není nepodstatnou složkou smluvní důvěra pojístníkova v osobnost pojistitelovu, v jeho úzkostnou přesnost, což při zřejmém rázu pojišťovací
,mlouvy jako smlouvy odvážné zvláště je závažno. Proto nelze pominouti mlčením odvolací zjištěni, podle kterého žalovaný, když mu byl
celkový náklad pojištění vypočten vyšší částkou, než v rozpočtu, ihned
na tento rozdíl upozornil a dosáhl prohlášení, že mu bude pojistka vy-
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st~vena přesn.ě dle původního rozpočtu, kterýžto postup dle výpovědI
svedka zavrnen byl omylným vypočtenim premii, pročež svědek byl
nucen ku své škodě zachovati pojištění na základě původniho rozpočt~, a také. n.elze pominouti n~lčenim, že zjištěný pHpad ohledně záplsneho, byť 1 slo jenom o rozdll 50 Kč, je ve skutečnosti druhým při
pad:m' smluvni r:epř~snoost~, takže dovolaci tvrzení, že žalovaný pozbyl
ku zalobkym veskere duvery, nelze považovati pouze za nijak nedol~žený obrat sI0~ov5. Odvolací soud mini, že by se přičilo právnimu
CItu I ustanovem §u 914 obč. zák. o poctivém styku obchodním
kdyby měla býti pokládána za neplatnou celá smlouva pojišt'ovací shor~
vylíčeného o~sahu jen proto, že se strany rozcházejí ve přičině výše
jedn?~ p:?.vzdy smluveného zápisného o 50 Kč, ale tím právě opomijí
vmtr,m pncrnu obrany dovolatelovy, opomijí, že požadavkem poctivosti
styk~ jest o?chodni přesnost a 'vzájemná důvěra obchodní, bez nichž
na leta uzavlraná smlouva pojišťovaci s jejimi povinnostmi platebními
~e neobejde. Proto soud prvé stolice nepochybil po právní stránce, uznav,
ze pro obsahovou ruznost mezi pojistkou a návrhem mezi stranami nevzešla pojišťovací smlouva.
čís.

3301.

Třebas se vlastník domu zavázal majiteli dolu narovnáním, že ponese
polovici nákladů, jichž bude vyžadovati náprava škod, způsobených dolovánun, nevzdal se tím nároku na náhradu za z n e hod noc e n í stavení. Polovici nákladů nutných k opravě škod může vlastoík požadovati
na majiteli dolu před provedením oprav.

(Rozh. ze dne 13. prosince 1923, Rv II 707/23.)
Narovnáním, jež uzavřeli v roku 1907 majitelé domu s důlní společ
ností, bylo stanoveno, že, kdyby dolováním povstaly na stavení škody,
majitelé by se spokojili s náhradou polovice útrat, potřebných k odstranění škody, kdežto druhou polovici by vzal na sebe majitel dolu. Ježto
na domu žalobců objevily se trhliny, domáhali se žalobci na důlni společnosti náhrady škody za znehodnocení staveni a náhrady polovice nákladů, nutných k opravě stavení. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h
tři s tol i c, Ne j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Sporny jsou dvě otázky, zda 1. žalobci mohou požadovati sporem
polovici nákladů nutných k opravě škod, způsobených dolovánim na
jejich domu, ještě před provedenim těchto oprav, a 2. zda narovnání
týká se i částky vypadajíci na znehodnocení domu. K čís. 1. Narovnáním zavázali se žalobci, že ponesou polovÍci nákladů, jichž vyžadovalI bude náprava škod (welche die Schadenbeseitigung erforden
wiirde). výš"- škody měla býti v případě sporu (sollte die Schadenh6he
strittig sein) určena soudním odhadem na společný náklad. Narovnání
neobsahuje ustanovení, že by hlobci byli oprávněni požadovati od ža-

lované strany polovici nákladů na opravu ;:'ůlnich škod teprve po provedení jich, zejména svědčí pro opak slova: »erfordern wiirde«, jež lze
spíše vztahovati na budoucnost. Dále je z něho patrno, že strany chtěly
jím zabrániti sporu pouze o výši škody, ni\<oli však o škodu samu. Žalovaná strana nepopírala pouze výše škody, nýbrž popřela, a v dovolání popírá dosud svou povinnost k náhradě škody vůbec, popírajíc pří
činnou souvislost mezi dolováním a škodou vznik!0u na stavení. Nezbylo proto žalující straně, než pustiti se do sporu, jímž měla stanovena
býti povínnost žalované strany k náhradě této škody, při .če,;,! n;může
ji býti bráněno, by nepožadovala v tomto sporu 1 urcem vyse skody.
Žalovaná strana, neuznavši své povinnosti k náhradě škody; pozbyla
práva, domáhati se určeni výše její v nesporném řízení společným ~á
kladem. Není tudíž žaloba předčasná, aniž byl narovnánim vyloucen
pořad práva. K čís. 2. Narovnáním tím dohodly se strany ohledně
škod, jež daji se napraviti (sr. slovo Schadenbeseitigung~. Za takovou
škodu nelze pokládati znehodnocení stavení, záležející dle Í!úsudku znalcova v tom, že ani po přiměřené správě horních škod nebude stavení
uvedeno ve stav původní stálosti a pevnosti, ježto vazba zůstane uvolněna. Důsledkem toho je zmenšena doba trvání domu, a tím i prodejní
jeho cena. O znehodnoceni v tomto smyslu neobsahuje narovnání ničeho, a nelze je proto vztahovati na náhradu požadovanou z tohoto
důvodu. Tu platí obecné předpisy §u 1323 obč. zák. a je žaloba odů
vodněna celým nárokem.
čís.

3302.

Na základě usnesení soudu, upravujícího útraty, lze vésti exekuci,
jakmile bylo doručeno dlužníku, třebas ještě nenabylo právní moci. Pariční lhůta §u 4()Q c. ř. s. netýká se usnesení.
(Rozh. ze dne 18. prosince 1923, R I 974/23.)
Na základě soudního usnesení ze dne 12. července 1923, upraviv!;ího útraty, k jichž zaplacení se byl dlužník smírem ze dne 6. červencc
1923 zavázal, vedl věřitel exekuci, nevyčkav pravomoci onoho usnesení. S o udp r v é s tol i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d
zamítl exekuční žádost.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Dllvody:
Dle §u 524 c. ř. s. nemá rekurs v řízení sporném z pravidla účinku
odkládacího. Lze tedy bez vyčkání lhůty rekurs ni domáhati se exekuč
ního výkonu každého usnesení, pokud zákon nestanoví výjimky, jako
tomu jest ohledně některých pokut (§§ 88, 179, 333, 354, c. ř. s. 115,
118 ex. ř., §§ 69 odst. 1.,313,326 odst. 3., 354 odst. 1., 512, 528 c. ř. s.
§ 168 odst. 2. a 394 odst. 2. ex. ř.) a ohledně usnesení, jichž vykonatelnost zákon výslovně připouští až po jich pravomoci (§§ 49, 69 odst. 2.,
71,308 c. ř. s.). Dle §u 1 čís. 1 ex. ř. tvoří exekuční titul též usnesení,
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vydal~á v řízení ~po~ném, lokud ,proti !lim opravný, prostředek bud' je
vyloucen, aneb sice Jest pnpustnym, ale nema odkladacího účinku, Poněvadž však rekurs proti usnesení v řízení sporném z pravidla odkládacího účiflku nemá a, usnesepÍ, upravující' útraty sporu není zákonem
označeno za takové, které by nabývalo účinnosti tep. ve projitím rekursní lhůty, byl vymáhající věřitel v tomto případě oprávněn exekuci
vésti, jakmile usnesení, vymáhající útraty, bylo doručeno dlužníku· aniž
mu bylo potřebí, čekati na právomoc usnesení toho, Poněvadž dle 'smíru
~.e dne 5. če,rvna 1~3 byl, dlužník povinen zaplatiti vymáhajícímu vě
ntel! pohledavku a utraty, Jak budou soudem upraveny, do 6. července
: 923 a usnesení soudní, útraty upravující, bylo dlužníku doručeno 12,
cervence 1923" t~dy po .Ihůtě smírem k plnění určené, byl dlužník po~men upravene ~traty lh~~ct po 12. červenci 1923 vymáhajícímu vě
nte!l,zaplallll, ovsem bez uJmy práva podati proti usnesení útraty upraVU!:Cllll~ rekurs, avšak bez oprávnění odkládati zaplacení až do
vyrtzenl rekursu toho. Ustanovení §u 409 c, ř. s., na něž se rekurs odvolá,:á, dle něhož lhůta k rozsudečnému plnění počíná teprve dnem po
pravop!atnosll rozsudku, se na tento případ nehodí, poněvadž se zde
nejedna o rozsudek, nýbrž o pouhé usnesení. Neposoudil tedy rekursní
s~~d práVnicky správně případ tento, uznav, že bylo vymáhajícímu
ve:lteh vyčkall pravomoci usnesení, útraty sporu upravujícího, dříve
nezl! podal návrh exekuční.
čís.

3303.

Na právní poměr prodatele domu, jenž zavázal se kupiteli domu
že po čase b.~ »doobrovoln~ vyklidí a kupujíci!nuodevzdá«, vztahuj~
~~ ?,Chrana naJemcu, vstoupil-ii prodatel do nájemního poměru a platil

CtnZl.

(Rozh. ze dne 18. prosince 1923, R I 979/23,)
o Františ~a D-ová, p,rodávajíc svůj dům žalobkyni, zavázala se jí,
ze »~yt svuJ v, prodanem domě po čase dobrovolně vyklidí a kupující
strane odevzda«. Z bytu platila Frantíška D-ová žalobkyni činží.
Zalobu ,na Františku D-ovou a jejího manžela Ferdinanda D-a o
vykhz"m bytu Po: o c e sní s o udp r v é s t o I i c e odmítl, výhovev namltce nepnpustnosti pořadu práva. Rek u r s ní s o u d zamítl
n~mitku nepřípust,nosti pořadu t:rá:ra. D ů vod y: Žalobce opírá svůj
n.~rok !1 a o~~khzem bytu () tvrzem, ze smlouva zanikla uplynutím doby,
JIZ NeJvysSI soud v rozhodnutí ze dne 31. srpna 1920 R I 724/20 čís.
. sb, 6~5 projevíl názor, ~: ustanovením §u I zák. o ochr. nájemců není
vylouceno, by se pronajlmatel nedomáhal vyklizení a odevzdání místností v .řízení sporném, má-li pro nárok ten zákonitý podklad, Nelze
tedy am z ustanovení §u 7 zákona ze dne 26, dubna 1923, čís. 85 sb.
z. ,': n., ~terým vZsloveno, že účinnost ustanovení §u 1 až 6 zákona nemuze byli vyloucena neb obmezena smlouvou stran, dovozovatí, že
by se strany nemohly shodnoutí na zrušení smlouvy nájemní. Zákon
chce po~kytovati ochranu nájemníku protí bezdůvodné výpovědí, avšak
nechtěl JI poskytnoutí nájemníku, který sám dobrovolně se zavázal 1:;"t

vykliditi a odevzdati. Ustanovení zmíněná týkají se pouze výpovědi a
strany mohou se o zrušení smlouvy nájemní shodnouti i bez předchozí
výpovědí. V tomto případě není tedy pořad práva vyloučen a měl proto
první soudce námitku nepřípustnosti pořa~u p~áva zamítno~ti. ~o.ud
rekursní dodává, že otázku, zda smlouva naJemlll zamkla, dluzno resltl
pouze sporem. Při tom bude vš,:k na prvém so;rdci, by ouvá~il, .~da ~zhle
dem k tomu, že smlouva uzavrena byla na cas, nepnchazejl v uvahu
též ustanovení qu 2 zák. ( 0chL náj,
N e j vy Š š" s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

žaloba opírá nárok, aby žalovaná strana byt, jí obývaný, vyklidila
do 14 dní pod exekucí, na závazku žalované Fral,tišky D-ové jako prodávající obývaný dům vůči kupující žalobkyni, že byt ji obývaný »po
čase dobrovolně vyklidí a kupující straně odevzdá«, pří čemž je nesporno, že žalovaná vstoupila do poměru nájemního, činži platila a
platí, a že žalovaný Ferdinand D. bytu spoluužívá jako manžel žalobkyně. Pódle toho jde o smlouvu nájemní o bytu, která dosud trvá a o
níž ani žalobkyně netvrdí, že byla obapolnou vůlí stran již zrušena,
Proto. může dle §u 3 zák. o OChL náj, pronajímatelka žádati zruš·ení
smlouvy té jer,llm výpovědí ve smyslu §§ 1, 2 a 4 téhož zákona v řízení
nesporném. P"řad práva je vyloučen, (Rozhodnutí Nejvyššího soudu
čís. sb. 838, 910, 1156,)
čís.

3304.

Co do účinků zahájeni vyrovnávacího řízení (v zemích his'wrických),
pokud se týče mimoúpadkového nuceného vyrovnání (na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi) jsou věřitelé, bydlící v oné právní o6Iasti na ro·
veň postaveni věřitelům, bydlícím v této právni oblasti a naopak, aniž
záleží na tom, v které právní oblasti dlužník bydlí a má majetek.
(Rozh. ze dne 18. prosínce 1923, R I 986/23.)
S o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci zabavením svršků a pohledávky, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y:
Proti straně povinné bylo výrokem sedrie v Košicích ze dne 2. ledna
1923 zahájeno pokračování mimokonkursního nuceného vyrovnání a
byl dotyčný edíkt dne 2, ledna 1923 na soudní desce vyvěšen. V tomto
případě byla exekuce povolena dne 1, č e r v n a 1923. Uherské ministerské nařízení čís. 4070/1915 M. E, o pokračování mímokonkursního nuceného vyrovnání stanoví jednak v §u 16, že právní účinek zavedení jeho začíná dnem vyvěšení ediktu na desce soudní, jednak
v §u 18, že od zavedení řízení exekuci na věci a práva patřící k majetku
dlužníkovu naříditi ani provésti nemožno, a v odstavci třetím praví se,
že nemožno, použíti zadržovacího práva na takové k majetku dlužníka
patřící věci a práva, které po zavedení vyrovnání přešly v držbu neb do
disposice věřitelovy, jak i v tomto případě se stalo, kde vymáhající vě
řitel žádá o zabavení dřevěných desek, které strana povinná mu po za-
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hájení řízení vyrovnávacího zaslal~, a o zabavení pohledávky, která
z této dodávky proti straně vymáhající povinné vzešla. Nezbylo proto,
přihlížejíc také k předpisům řízení vyrovnávacího, pro ostatní území
říše mimo Slovensko pFatný111" než návrh na povolení exekuce zamítnouti.
Ne j v y

Š

ší soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

o ů vod y:
Stěžovatel
čmky zahájení

zamenUJe předpisy o provedení vyrovnacího řízení s útohoto řízení. Ony platí jen pro území, pro něž byly vyhlášeny, avšak účinky řízení toho jsou stejné pro celé území čsl. republiky. Nařízení vládní ze dne 5. května 1919 čís. 237 sb. z. a n., jehož
se stěžovatel dovolává, svědčí pro tento náhled a ne pro náhled stěžo
vatelův, propůjčuje vykonatelnost čsl. exekučním titulům pro celé území
.republiky bez ohledu na to, podle kterého procesuálníhoa hmotného
práva byly vydány. Totéž platí i o účincích zahájení vyrovnacího ří
zeni. Účelem jeho jest poměrné uspokojení věřitelů mimo "úpadek, účel
ten je stejný, ať jde o řízení podle předpisů platících pro Slovensko
anebo pro čechy. Je nemys1itelno, by někteří čsl. věřitelé téhož dlužníka měli požívati více práva než ostatní jen proto, že bydlí v území
čsl. republiky, pro něž nebyly vyhlášeny formální předpisy, podle nichž
vedp- se řízení vyrovnací, anebo že vtél11že území jsou předměty dlužníkovy, na něž vede se exekuce. V tomto směru jsou věřitelé bydlící na
~.Iovensku na roveň postaveni věřitelům bydlícím v čechách a opačně.
Nezáleží ani na tom, že dlužník bydlící na Slovensku má jmění i v če
chách. Co do účinků vyrovnání byl jím vázán soud první stolice přes
to, že řízení bylo nařízeno soudem majícím sídlo v území, pro něž platí
r'edpisy bývalého práva uherského na Slovensku.
Cís. 3305.
Cizozemce ustanowiti lze tuzemci za opatrovníka jen za předpo
klauu, že tato úchylka z pravidla §u 192 (§ 281 obč. zák.) opodstatněna jest zvláštními okolnostmi případu. Příbuzenským svazkem o sobě
úchylku tu nelze ospravedlniti.
(Rozh. ze dne 18. prosince 1923, R I 1009/23.)
S o udp r v é s t o I i c e ustanovil opatrovníkem
H-a, zbaveného svéprávnosti, jeho bratra Alexandra
poddaného. Rek u r s ní s o u d ku stížnosti manželky
usnesení potvrdíl.
N e j v y Š š í s o u d změnil napadené usnesení v ten
šil usnesení prvého soudu.

pro Albrechta
H-a, pruského
Albrechta H-a
rozum, že zru-

o ů vo dy:
Dle ustanovení §u 16 pal. ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. z. jest dovolací rekurs do usnesení rekursního soudu, iež potvrzuje usneseni
soudu prvé stolice, přípustný jen t<;hdy, když usne~ení to zřejmě odpo~
ru;e zákonu nebo spisům, nebo sb ehla-II se zmatecl1ost; soud dovolacl
shJledává napadené usnesení zřej~ě p~oti,zákonn~m, i jest ted! do~o
lací stížnost přípustna. Co se tkne nzenI predchoZlho, Jest zajlste opravnena výtka stěžovatelky, směřující proti tomu, že nebyla vyslecl;'l~ta
předem o osobě opatrovníka, jenž měl býtI ustanove,!; Jako manzelka
opatrovance má nesporně značný zájem ~1~ ~?m, ~do bud: ust~nov~n
opatrovníkem jejího manžela, a opomenulI JeJlho vyslechu Jest lIm n::~
padnější, když byla vyslechnuta sestra opatrov~nc~va, kte!"u n.e,vlZl
tak těsné styky k opatrovancl, pko dle §u 92 o?c'. zak. manzel,Ku Jdl0.
Nel vada tato týče se usnesení soudu opatrovnIckeho, nIkolI vsak 10Zhodnutí soudu rekursního, neboť tento soud rozhodoval, nlaJe po . ruce
jednak veškeré námitky stěžovatelky, obsažené v její?, .rekur~u, jednak
i výsledek šetření prvou stolicí konaných o obsahu namltek tech. Ne.'ze
proto přisvědčiti názoru dovolací. stížnosti, že podkla~ nap~deneho
usnesení a následkem toho USnesenI to samo by bylo nezakonnym. Dovolací rekurs dovozuje, že :~lexander H. jest, jsa cizozemcem, osobo~,
k opatrovnictví nezpůsobilou; v tom směru jest dovolacímu rekursu phsvědčiti. Dle §u 192 obč. zák. (ve znění I. dílčí novely §21) nemá býti
úřad poručníka z pravidla svěřován cizoz;mcům; táž zásada pla;í. dle
§u 281 obč. zák. i o úřadu opatrovníka. Duvody t~hoto ,:stan~vemJsou
na snadě; nesnadnost ba mnohdy dokonce nemoznost uČll1neho la'aženi soudu poručenského (opatrovnického) ,zvláště jde-li o opatření
vůči liknavému poručníku neb opatrovníku, zejm~n~, jde-li o upl~t2,ění
náhradních nároků proti nim. Zákon ovšem nevylucuJe CIzozemce z uradu
toho vůbec a naprosto, nýbrž - jak doslovně uvádí - z pravidla, má-Ii
se však soud odchýliti od tohoto pravidla, musí býti po ruce zvláštní
důležité důvody pro úchylku tu. To, co napadené rozhodnutí uvádí jako
důvody pro výjimku z uvedeného pravidla, nestačí k odůvodnění takové výjimky. Důvod, že Alexander H. jest bratrem opatrova~ce a :edy
nejbližším jeho příbuzným, není záva,žným, neboť dle §~ ZCIS. n,ar. ze
dne 28. června 1916 čís. 207 ř. z. nem soud opatrovnIcky pnvolbe opatrovníka pro osobu zbavenou svéprávnosti vázán předpisy §§ 196 až
198; 259 a 281 obč. zák.; není proto příbuzenství důvodem, jež by opravňovalo příbuzného domáhati se ustanovení opatrovníkem. Okolnost,
že jest spoludědicem zpupného jmění po zemřelé jich matce, nepadá
na váhu, naopak mŮŽe vésti ku střetnutí se zájmu opatrovance s jeho
zájmy. Odvolává-li se napadené usnesení na souhlas opatrovance, nelze souhlasu tomu přikládati význam při vrtkavosti a náladovosti opatrovance, kotvící v jeho při nejmenšímseslabené duševní mohoucnosti.
Ani souhlas opatrovancovy sestry nemá rozhodující váhy, neboť její
majetkové zájmy jsou s oněmi jejího b;~tra Alexandra so.uběžné, ~ platí
tedy o nich to, co právě uvedeno o zaJmech tohoto. Nejsou-lI duvody,
o nichž právě jednáno, samy o sobě postačitelny, by ospravedlnily výjimku z pravidla §u 192 obč. zák., pozbývají na závažnosti, přihlédne-li
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se k dalším okolnostem ze spisů vysvítajícím. Není třeba zabývati se
s podrobnostmi, uvedenými v hojné míře v podáních stěžovatelky i jejího odpůrce, stačíť povšechný přehled obsahu spisů ke správnému
úsudku o poměrech pro posouzení věci důležitých. Jest nepochyb no, že
Alexander H. žije se stěžovatelkou v nepřátelství, jež se jeví nejen ve
vzájemném osobním chování se obou, nýbrž také v tom, že mezi nimi
v ohledu majetkovém - ať již se to týče správy opatrovancova majetku nebo vyživovacich nároků stěžovatelky - dochází ke stálýnl tře
niCÍm a sporům. Jest to zejména správa majetku opatrovancova, kterou
Alexander H. vS,kutku po několik roků vede, jež zavdává stěžovatelce
přičinu k výtkám, že není vedena na prospěch opatrovancův; na kolik
stížnosti její v tomto ohledu jsou oprávněny, nelze na podkladech dosud
sjednaných zjistiti, než tolik jest jisto, že úřadu opatrovnickému dosud
-- ač jde o období více než pětileté - nebyly složeny účty. Není tedy
možno rozhodovati již nyní o tom, zda správa majetku opatrovancova
Alexandrem H-em vedena účelně a ku prospěchu opatrovance, zda byla
zařízení jím dosud provedená opatrovancovu jmění k dobru, či zda naopak je zbytečně zatížila, jak tvrdí stěžovatelka. Zejména jest před
časné míti za to, že Alexander H. ty neb ony náklady nese ze svého,
když určitého a závazného prohlášení s jeho strany tu nenÍ. Nelze ko·
nečně nepřihlédnouti ku zahájenému sporu o platnost manželství stě
žovatelky s opatrovancem; přes ujišťování obou stran, že mají na zře
teli toliko zájem a blaho opatrovance, nelze nepoznati vlastních hmotných zájmů jejich, jež na výsledku sporu toho závisejÍ. Naznačené poměry oslabují měrou nemalou důvody, jež dle napadeného usnesení by
mluvily pro' vhodnost osoby Alexandra H-a jako opatrovníka. Nelze
proto za to míti, že jsou po ruce důležité důvody pro úchylku od pravidla, že cizozemec má býti vyloučen z úřadu opatrovníka, a tím jest
dána zřejmá nezákonnost napadeného usnesenÍ.
čls.

3306.

Pojišťovací právo (zákon ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák.).
Předpisy §u 19 a 20 (2) zák. nejsou závazny při pojíšťovací snilouvě

dopravní.
.
Ustanovením druhého odstavce §u 20 zákooa není připuštěno, stanoviti snad kratší lhůtu promlčecí, nýbrž stanoví se jím přímo zánik závazku preldusí.
(Rozh. ze dne 18. prosince 1923, Rv I 195/23.)
žalobou, zadanou na soudě· dne 1. března 1922, domáhala se žana žalované pojišťovně pojistného za škodu, kterou utrpěla
tím, že dne 29. ledna 1921 při havarii lodi v Hamburském přístavu byl
zničen ledek dopravovaný pro žalobkyni. Žalovaná pojišťovna namítla
mimo jiné, že zažalovaný nárok se promlčel opozděným podáním žaloby vzhledem k §u 34 všeobecných pojišťovacích podmínek pro pojištěni dopravy na řekách a vodách vnítrozemských, jenž zněl: »Všechny
nároky na náhradu škody, pokud do roka po škodě nohyly právoplatně
lobkyně

od společnosti uznány neb »úplnou« žalobou před řádného soudce Vzneseny, pomíjejí již tím, že prošla tato lhůta a není zapotřebí žádného prohlášení společnosti.« Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu
zamítl. D ů vod y: § 19 zákona ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř.
zák., jenž dle ustanonní §u 167 čís. 10 téhož zákona od 1. ledna 1918
je v platnosti, předpISuje sice promlčecí lhůtu tříletou, počínající koncem toho roku; v němž plnění mohlo býti požadováno, a ustanovuje
v odstavci (2), že promlčení se staví až do písemného rozhodnutí pojišťovatele, když nárok byl ohlášen, a § 20 citovaného zákona, rovněž
již účinný, připouští ujednání o zániku pojišťovacího nároku nepodáním
žaloby do určité lhůty jen pro ten případ, když lhůta činí nejméně 6 mě
síců a počítána jest ode dne, kdy pojišťovatel pojištěnce o odmítnutí
jeho nároku s udáním lhůty a s upozorněním na právní následky jejího
bezvýsledného uplynuti doporučen:i:n dopisem zpraví, avšak dle §u 167
čís. 28 cit. zák. rovněž dnem 1. !edna 1918 k platnu6ii již povolaný
§ 166 téhož zákona výslovně ustanovuje, že tímto zákonem stanovená
obmezení smluvní svobody nevztahuji se na pojištění dopravní. Poně
vadž však v. tomto případě jedná se o pojištění dopravní, nutno připu
stiti, že citované předpisy §§ 19 a 20, obmezující právě smluvní svobodu při stanovení podmínek pro zánik pojišťovacího nároku, v tomto
případě nemají mista, že tudiž podmínka v §u 34 všeobecných pojišťo
vacích podmínkách oběma stranami smluvená zůstala účinílOu a že
v důsledku toho také pojišťovací nárok na náhradu škody, havarií dne
29. ledna 1921 založený a stranou žalovanou neuznaný, ·zanikl, ježto
žaloba k uplatnění nároku podána byla teprve dne 1. března 1922, tedy
po uplynuti smluvené lhůty jednoročnÍ. O d vol a c í s o u d rozsudok
potvrdil. D ů vod y: Odvolatelka přiznává, že zákonná lhůta promlčecí
je smlouvou změněna, namítá však, že ntní změněno ustanovení druhého odstavce §u 19 zákona ze dne 23. prosince 1917, čis. 501 ř. zák.,
poněvadž prý v pojišťovacich podmínkách neni vý'slovně řečeno, že
jednání o uznání nároků promlčení nestaví. Zmíněný § 19 v odstavCÍ
(2) stanoví, že se promlčení staví až do písemného rozhodnutí pojišťo~
vatele. Smluvily-li tedy strany v §u 34 pojišťovacích podmínek, že uplynutím roku po škodě pomijejí všechny nároky na náhradu škody již
tím, že tato lhůta prošla a že není zapotřebí ž á d n é hop roh I áš e n í společnosti, je tím výslovně obmezeno, pokud se týče vyloučeno také ustanovení druhého odstavce §u 19, které právě prohlášení to
předpokládá.
Marně se proto žalobkyně dovolává předpisů z jiných
oborů, jakož i platných obchodních zvyků, kterých však ani neuvádí.
Důvod, pro 'který byla zákonem o smlouvě pojišťovací zkrácena promlčec] lhůta, rozhodl v §u 166 i pro' další smluvní volnost v oboru dopravním v předpokladu, že pojistník je věcí znalý tak, že této zákonné
ochrany nepotřebuje.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.
D

ů

vod y:

žalující strana má se za stíženu tím, že nižší stolice její žalobní žádost o náhradu škody ze smlouvy pojišťovací zamítly vycházejíce
z právního hlediska, že se strany dohodly podle §u 34 všeobecných po-
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jišťovacích podmínek
čecí (§ 19 zákona ze
roční lhůtě promlčecí,

na místě zákonem stanovené tříleté lhůty promldne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. zák.) na jednoa při tom že první stolice má za to, že vzhledem
k zákonné volnosti dohody při dopravním pojištění druhý odstavec
§u 19 zmíněného zákona ohledně stavení promlčení neplatí, kdežto
z důvodů odvolacího soudu jest vidno, že tento zastupuje názor opačný.
Ve všeobecných předpisech pojišťovacího zákona jest celá řada před
pistl povahy práva nutně vížícího (§ 22), nehledíc k ustanovením zvláštním (§ 42, 72, 87, 95, IlO, 129, 153 a 163), jichž však podle §u 166
(1) poj. řádu netřeba použiti při pojišťovací smlouvě dopravní. K těmto
předpisům patří se zřetelem na tento spor i ustanovení §u 19 a §u 20
(2) poj. ř. V §u 19 (1) stanoví se lhůta promlčecí, v odst. (2) stavení
promlčení, v §u 20 (2) pak se poskytuje pojistiteli možnost, aby dohodou své povinnosti, plniti ze smlouvy pojišťovací, byl zbaven, nebude-li nárok na plnění v určité lhůtě soudně uplatňován. Pojišťovací
řád, ačkoliv vycházel s hlediska, by promlčecí lhůta l'roti 'pojistiteli byla
zkrácena na 3 léta a to z toho důvodu, že nelze od pojistitele požadovati, by příliš dlouho choval prostředky k uspokojení nároků pojistníkových, a že během doby, když byť i se neztrácely, tedy 'alespoň stě
žují se mu podmínky ku přezkoumání pojistníkových údajů a zjištění
podkladů pro jeho závazek, přes to v §u 20 (2) cit. zák. dovoluje dohodu, ustanovení §u 19 značně změňující, že mtlže pojistitel své povinnosti, plniti ze smlouvy, se zbaviti, nebude-li nárok na plnění v určité
lhůtě soudně uplatňován.
Tímto ustanovením není připuštěno, určiti
snad kratší lhůtu promlčecí, nýbrž jest jím stanoven přímo zánik zá~
:azk~ a to pro prek~usi, ve ,kterémž případě jest ovšem § 19 cit. zák.
uplne bez vyznamu. Zal ovana strana ve svých všeobecných podmínkách
pojišťovacích použila tohoto práva, poskytnutého druhým odstavcem
§u,,20 uved~neho zákona, v §u 34 těchto podmínek, jenž zní takto:
»V,sechny ~aroky na náhradu škody, pokud do roka po škodě nebyly
pravoplatne od společnosti uznány, anebo úplnou žalobou před řádného
soudce vzneseny, pomíjejí již tím, že prošla tato lhůta a není zapotřebí
žádného prohlášení společnosti.« Třebas z ustanovení tohoto nebylo
psno, co se myslí »úplnou« žalobou, nemůže přes to býti pochybnosti
tom, že s,e tu nestanoví lhůta promlčecí, nýbrž propadná; vždyť je11m uplynutrm veškeré nároky na náhradu škody - ježto jejich uplatňování jest vázáno dočasnou lhůtou- úplně zanikají, takže není vů
bec třeba, by pojišťovna ještě vůči pojistníkovi tuto skutečnost a dů
sledek s ní spojený prohlašovala, Vychází-li se z tohoto právního stanoviska, netřeb~ se zabývati dovolacími vývody žalobkyně; jež v ustanovení §u 34 vseobec. poj, podm. spatřuje zkrácení lhůty promlčecí a
dovozuje, že při ní platí § 19 (2) o stavení promlčení, nehledíc ani k tomu, že dle hořejší úvahy § 34 ustanovení §u 19 (2) zmíněného zákona
zcela' vylučuje.
čís. 3307.

c:

I při obchodech distančních lze plnění odepříti pro omyl nebo pro
napotom zjištěné vady uplatííovati nárok na slevu.
(Rozh, ze dne 18. prosince 1003, Rv I 775/23,.

Žalobce dodal žalované firmě vagon jedlých brambor. Odběratel
žalovaného zboží pozastavil, ježto 25% brambor bylo méněcenných,
hodíc se pouze za krmivo nebo k účelům průmyslovým. žalovaný pozastavil pak zboží u žalobce a domáhal se současně snížení trhové ceny
pro méněcennost dodaného zboží, jež si podržel. Proti žalobě na nedoplatek kupní ceny namítl žalovaný, že no kupní cenu nedoplatil pouze
tolik, oč zboží pro vadnost mělo menší cenu. O b a niž š í s o u dy
uznaly dle žal'Joy, N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších
soudů a vrátil věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.
Důvody:

Dle spisů dodal
případě třetí osobě,

žalobce vagon jedlých brambor žalované firmě, po
jsoucí mimo spor (firmě M. R.) na příkaz žalované
firmy. Zboží bylo po dojití k návrhu firmy M. R. soudně ohledáno a
bylo znalci zjištěno, že dodaný vagon obsahuje 25% brambor, hodících
se pouze za krmivo nebo k průmyslovým účelům a že tyto brambory
mají cenu pouze 50 h za I kg. Bylo proto zboží z tohoto důvodu firmou
M. R. žalované firmě pozastaveno a touto firmou zase žalobci s tím, že
se kupující současně domáhá snížení trhové ceny pro méněcennost dodaného zboží, jež si kupující strana podržela. V tom vidí nižší stolice
schválení zboží, jelikož nejde o dělitelné plnění, a, vycházejíc mimo to
z právnlho stanoviska, že při distančních obchodech nelze použiti §u 932
obč, zák. vůbec (prvá stolice), nebo jen tehdy, jde-li o vadu, jež při při
jetí zboží nebyla a nemohla býti poznána (druhá stolice), zamítl soud
prvé "olice žalobnížádost a odvolací soud potvrdil tento rozsudek. Dovolatelka má se za stíženu rozsudkem odvolacího soudu, vytýkajíc mu
právem předevšim nesprávné právní posouzení věci. Nižší soudy pře
hlížejí, že při distančních obchodech jest podle čl. 347 obch. zák. na
kupiteli, by vady zboží prodateli oznámil, a že čl. 347 obch. zák. jedině
ustanovuje, za kterých předpokladů může kupitel při distančním obchodu
uplatňovati příslušející mu práva z dodání vadného zboží, dále, ž'e se
ani v tomto článku, ani jinde v obchodním zákoně neustanovuje, která
jsou to práva, jež kupiteli, použivšímu ustanovení čl. 347 obch. zák.,
příslušejí. Nezbývá tudíž, než vzhledem k čl. I obch. zák., kdyžtě tu
není právní zvyklosti, poohlédnouti se po dalším podpůrném zdroji obchodního práva, po ustanoveních občanského zákona o splnění smluv
a těchto v tomto případě použití. Dle občanského zákona má pak kupitel pa vůli, aby vadné zboží odmítl, řádné splnění kromě náhrady
škody zadal a po případě prohlásil, že od smlouvy odstupuje (§§ 1413,
918 obč, zálo., nové znění), ne m u s í tedy toto zboží přijati za splnění.
Než m ů ž e je přijmouti za splnění, což ho však nikterak nezbavuje
práva, aby pro vady, později zjištěné, plnění neodepřel pro omyl podle
§§ 871 až 876 obč, zák., neb aby pro zjištěné vady neuplatňoval nárok
ze správy (§ 932 obč. zák.). Již z této úvahy iJyne, že názor ni'žš'ích
soudů a též názor, vyslovený v rozhodnutí ze dne 28. září 1904 čís.
9802 Adl. Cl. čís. 2414 - že nelze při distančních obchodech použiti
onoho ustanovení obč. zákona, není správný. Dovolávání se článků 348
a 343 obch. zák. na věci nic nemůže změniti, jelikož ustanovení, že kuCivllut rozhodnutI V.
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pitel, pozastavuje zboží, má povinnost, aby se postaral o jeho prozatimné uschování, předpokládá, že kupitel zboží jako plnění n e při jme
a další opatření s ním prodavateli ponechává. Podle čl, 343 obch. zák.
se zachovati neměl kupitel příčiny, jelikož se ani netvrdilo, že tu byly
podmínky posledního odstavce čl. 348 obch. zák. Z dopisů ze dne 25.
a 27. srpna 1921 pak vyplývá, že žalovaná pozastavila zaslané zboži,
jež přes to, že oznámila jeho vadu, nedala k žalobcově disposici, nýbrž
jako 'vadné za plnění je přijala. Z toho však nelze usuzovati, že tí'm
vadné zboži schválila, jelikož současně s pozastavením uplatnila nárok
pl:O jeho 25~ní méněcennost a tím dala zřejmě na jevo, že má na mysli
narok ze spravy po rozumu §u 932 obč. zák. Tomuto názoru nevadí ani
ustanovení čl. 359 obch. zák., jelikož žalovaná neprohlásila, že co do
části vadného zboží od smlouvy upouští, naopak si všecko zboží ponechala, žádajíc jen vzhledem na jeho menší cenu s I e v u, domábajíc
se tim peněžního ekvivalentu, jelikož ani vadné zboži nepřekáží řádné
potřebě, třeba ne té, k níž bylo určeno. Sleva ta však musí býti podle
§u 932 obč. zák. při ll' ě ř e n á. Než o tom, jaká sleva by byla přimě
řená, jinými slovy, jakou cenu oněch 25% brambor, smlouvě neodoovidajících, tenkráte mělo, nebylo v nižších stolicích jednáno a důsl~dc
hm.to~o žád~é zj.ištění v tomto směru nebylo učiněno; nebyly tudíž
zavazne skutecnosh pro rozhodnutí sporu rozbírány, ač se jich žalobce
dotkl ve svém přednesu',
čís.
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Přípustnost pořadu práva pro nárok na náhradu škody vzniklé zpět
vzetím evidenčních koní jejich bývalými majiteli.
Bývalý majitel evidenčního koně, jenž, přejímaje jej zpět od vojenské správy, vzdal se »veškerých nároků na vojenskou správu«, nemůže
se na státní správě domáhati náhrady škody z onemocnění koně a nákazy jiných koní.

(Rozh, ze dne 18. prosince 1923, Rv I 779/23,)
Při odvodu za mobi1isace v říjnu 1921 byli odvedeni též čtyři koně
žalobkyně. Dne 19, listopadu 1921 koupila žalobkyně koně od eráru
zpět, při čemž se vzdala veškerých nároků proti státu z kupu koní. Koně

byli však stiženi chorobou dýchadel, dle tvrzení žaloby nakazili se od
nich ostatní koně žalobkyně a jcden z nich zašel. .žalobu na erár o náhradu škody o b a niž š i i o u d y zamítly, o d vol a c í s o u cl
z těchto d ů vod ů: Prvý soud zamítl žalobní žádání, poněvadž právní
poměr, z něhož žalobkyně náhradní svůj nárok dovozuje, je povahy veřejnoprávní, stát však jednotlivcům ručí za škody jim z výkonu výsostných práv státu snad vzešlé jen v těch případech, kde tak stanoví určité
p:edpisy, z těch však na tento případ žádný se nevztahuje. Názor ten
ne~~e. sdíleti. V tomto případě nutno lišiti dvoje právní jednání. Prvé týk~J~Cl se odvodu kom, druhé týkající se jejich vrácení a přijetí. Nemůže
bytl pochybnostt o tom, že právní poměry z prvého právního jednání
nenáležejí v obor práva soukromého, nýbrž v obor práva veřejného,

jsouce povahy veřejnoprávní, pOilěvadž stát u výkonu výsostných svých
práv může od vlastníků koně požadovati a tito dle zákona ze dne 21.
prosince 1912 čís. 235 a 26. prosince 1912 čís. 236 ř. zák. musí státu
koně do vlastnictví ~, přiměřenou náhradu odev,z,<;\ati. O nárocích vymáhaných z takovéhuto právního poměru nepřísll,tší ani rozhodovati
soudům, poněvadž k účelu tomu jest předepsána cesta správní. Jinak
tomu jest ohledně druhého právního poměru. Ani ten, ani onen zákon
neobsahují předpisů, že koně přenechané státu do vlastnictví po demobilisaci nebo když stát koni těch již nepotřebuje, m u s í býti vlastníky
zpět přijati. Nařízení úřad~ pro národní obranu ze dne 30. listopadu
1918 čís. 56 sb. z. a n. a nařízení vlády ze dne 28. listopadu 1919 čís.
627 sb, z. a rL 0bsahující zvláštní ustanovení v rozdílení a vydávání demobilisovaných koní zájemníkům, byla zrušena, ono tímto nařízením a
toto opět nařízením ze dne 7. dubna 1921 čís. 144 sb. z. a n. Zákon čís.
235 ř. z. z r. 19,12 pouze v §u 17 má ustanovení, »aby při prodeji dopravních prostředků po provedené demobílisaci bylo přihlédáno v prvé
řadě k jejich dodav'telům«. Dopravnimi prostředky dle §u 14 JSOll také
koně, pokud nebyli převzati jako koně s evidenčními lístky. Koně, o něž
jde, byli sice koně s evidenčními lístky, ale z ustanovení toho plyne, že
ohledně ostatních dopravních prostředků ponecháno jest účastníkům
na vůli, tvto od státu zpět převzíti. Poněvadž zákon ohledně zpětvzetí
koní s ev.Jenčními lístky nemá ustanovení, nutno z toho dovoditi, že
státu ponecháno je na vůli, jakým způsobem s nimi hodlá naložiti a
účastníkům, zejména bývalým majitelům, zda je zpět vzíti chtějí či nikoliv, a na dohodě o::'ou stran závisí, za jakou cenu se tak má státi. Jde
tedy o obyčejnou smlouvu kupní, dle níž na jedné straně stát (žalovaný)
přenechal svýrrd oprávněnými k tomu zástupci koně, vlastnickým právem
mu náležející, straně druhé (žalobkyni) za určitý peníz, ať již peníz ten
jmenuje se kupní cenou nebo náhradou, jak v evidenčních lístcích je
uvedeno. Smlouva tato jako každá smlouva jiného druhu, kdyby snad
v uvedené", právním jednání smlouva kupní spatřována býtí nemohla,
je povahy ryze soukromoprávní a žalovaný erár je z ní práv stejně jako
každý jiný smluvník dle předpisů občanského zákona, Leč přes to není
ve věci dovolání odůvodněno. Žalobní nárok skládá se vlastně ze dvou,
jeden opítá se o 'to, že chorobou koupených koní bylo znemožněno, jich
k hospodářským pracím užívati, druhý O to, že nákazou z nakažlivé nemoci, .která byla zvěrolékařem okresní správy politické B-em prohlášena za nakažlivou, zavlečena byla choroba mezi koně žalobkyně, takže
nemohla jich používati k práci a mimo to klisna zašla. V onom případě
opírá se nárok o správu vady koupených koní, kteréž se žalobkyně, jak
sama ve sporu doznala, vzdala. V druhém případě opírá se nárok o to,
že okresní zvěrolékař ují stil zástupce žalobkyně, když koně přejímal,
že nemají nakažlivé choroby, nýbrž pouze katarální onemocnění dýchadel a že tímto nesprávnyw posudkem tohoto odborného znalce státního
orgánu byla žalobkyně uvedena v omyl b povaze choroby koní a dala
je k ostatním, čímž rozšířila se nákaza. Z pfed)ožených evidenčních
lístků se zjišťuje, že žalobkyně vzdala se veškerých nároků proti státu
z kupu sporných koní. Z toho jest patrno, že stát nechtěl převzíti žádné
ručení za vlastnosti koní a nebyli také zástupci státu zmocněni, nějaké
1':9'·
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prohlášení, v tom směru činiti. Učinili-li tak přece, činili to na vlastní
vrub" z~Jill'~na pak prohláš~ní zvěrolékaře, jenž intervenoval jako orgán
v~!enna:ske pohcle a podaval pouze písemný, na evidenčních lístcích
p:lpsan>: pos~dek o zdravo,tním stavu koní, nemůže založiti žádného
n,,;h:adnrh~ zavaz~u pro stat, poněvadž stát za jednání orgánů svých
v.Jejlch ver!,jn?p;avní !unkci. není zodpověden, pokud není tu zvláštního
zakona ukladaJlclho statu rucení za ně:
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Pokud jd~ o právní p.osouzení věci připojuje se dovolací soud k náz~ru odvolaSl,ho soud.u, z!, s ohledem na to, že zákon ze dne 21. proslde:, 1~12 C18:. 235 ,r. z~k., ohledně zpětvzetí koní, evidenčními lístky
pod,;leny~h, jeJI;'h b>:valY';11 vlastníky ničeho neustanovuje, nelze zpět
~zetr kom P?va.zovatr za ukon. veřejnoprávní, nýbrž že jest převzetí to
sou~ron,lOpra.vm s,mlo~vou, mezI státem a bývalým majitelem koně. Patři
tudlz ,~a:ok z~lo~Kyne : teto soukromoprávní smlouvy na pořad právé..
Dovol~m ~e~1 v.~a~ o?uvodněným, poněvadž, jak odvolací soud z eviden~l1lch h~tu, ZjlShl: zal?b~yně ~zdala se veškerých nároků proti žalov~nemu :: pkehokoh, p}avnrho duvodu, tedy i z případného nároku na
nahradu s~ody.. ktery zalobkyně v tomto případě uplatňuje. Názor do ..
v~latelky, Z'" t,,!O zrekn,utí se žalobkyně jedině bylo lze vztahovati na
na,~ky ze. znehodn?cel1l ,ne?o z vad koní, nedá se z doložky na evi?encmm hst~ »Kone spravne převzal a nemám žádných nároků na vo;tnskou, spra.:'~« v,Yvodl,h,. neboť postavení stran při uzavírání oné
:n~louv} o .prepnutr kO~1 zalobkyní od žalovaného bylo úplné stejné
,l zalobky.ne m~la na vuh, když koně proti 1O%ní slevě z přelímacích
c~n nechtela z jakéhok?li. dův,odu přijmouti, přejmutí toto odepříti. Když
v~~k se.'oz~odla pro prejmu:I a pn tom přes to, že věděla, že přejímaný
kun ,s~~el1 .lest ~ath!,rem dychacích ústrojí, podepsala prohlášení, že
?,ema z,,;dnych nar?ku ua VOjenskou správu, vzala tím všecko s přejmuc
um ~?11l onemocn~lych katharem plícním spojené nebezpečí na sebe d
nem~ze proto na, zalovaném žádati ani náhradu škody za léčení a neupotre~lteln~st. ~revzatých koni po dobu 5 neděl, ani náhradu škody
za, to, ze jejl jlna kl!sna se od převzatých koní snad nakazila a zašla.
Nazo~ dovol,,;telky, ze, tent~ výklad oné doložky byl by proti dobrým
mrav~m, ne.~I. spravnym, vzdyť žalobkyně měla na vůli přejmutí koní
pr?~te ?depntr a tak veškerému nebezpečí, které doložkou na sebe vzala
~jlt~. P:I t~mt? práv~íl~. stavu věci je nerozhodno, zda a jaké prohlá~
sem zverolek,:r, ktery pn ,to~nto jednání jako orgán veterinářské policie
lilt,e.rve,noval, zalo,bkyn:. uc~ml a na evidenčním listu napsal, neboť proh!ase~1 toto ~ema co ~lil;tl se vzdáním se jakýchkoli nároků žalobkyně
V.UČI zalovanemu, kdyz zalobkyně z důvodu tohoto prohl" ,
•
I'
k' B
..
"
,
asem zveroke ale ~a pn vzdam se svych nároků výhrady si neučinila. To žalob''yn~ ail! n~tvrdí, a proto je nerozhodno, zda toto prohlášení zvěro
lekare, H-a ja~o státního úředníka mohlo založiti nějaký náhradní trárok
pro,tl zalo.v~n~m~ a zda ~tát za škody úředníky jeho ve vykonáváni
sluzby verejne nekomu zpusobené ručí čili nic. Musí proto obšírné vý-

vody dovolání, této otázky se týkající, zůstati nepovšimnuty. Dovolací
důvod §u 503 čis. 4 c. ř. s. není proto v žádném směru opodstatněn.
čís.

Pokud vyvlastněním
vyvlastněném pozemku.

3309,

věcná

zanikají

práva a

břemena,

váznoucí

na

(Rozh. ze dne 18. prosince 1923, Rv I 852/23.)
Pro žalobkyni bylo vloženo na několika pozemcích právo chůze a
jízdy, reální břemeno dobývání materiálu (kaolinu) a služebnost používání pozemku k těžbě hlíny a látek, zoůsobiIých k výrobě porcelánu.
Dílce těchto pozemků byly dle ds. nařízeí ze dne 16. října 1914 čís. 284
ř. zák. a nařízení ministerstva železnic ze dne 28. února 1915 čís. 54
ř. zák. vyvlastněny ve prospěch vlečné dráhy žalované jakožto stavby,
požívající výhod, žalovaná byla podle §u 6 nařízení ze dne 28. února
1915 čís. 54 ř. zák. uvedena v držbu pozemků, dotčených vyvlastněním,
před zaplacením a složením vyvlastňovací náhrady; vlečná dráha byla
zřízena a jest v provozu; avšak vyvlastněné dílce, ohledně nichž žalovaná později dojednala kupní smlouvy s vyvlastněnými, nebyly dosud
v pozemkové knize převedeny na žalovanou. Žalobu o zjištění, že žalobky::i přísluší na shora uvedených pozemcích výše uvedené právo
a že jest žalovaná povirina to uznati, pro c e sní s o udp r v é s t oI i c e zamítl, o· d vol a c í s o u d jí vyhověl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Rozhodovati o tom, zda žalobkyni za příčinou vyvlastnění dílců,
stižených jejími věcnými právy, přísluší vůbec nárok na OdškODnění,
po případě do jaké v)rše a proti komu, přikázáno jes, s konečnou platností a s vyloučením pořadu práva jedině komisi, naznačené v §u 6
cis. nařízení ze dne 16. října 1914, čís. 284 ř. zák. a v §u 4 min. nař.
ze dne 28. února 1915 čís. 54 ř. zák. Bylo by tedy nejen zbytečno, nýbrž
přímo nepřípustno, zabývati se v tomto sporu touto otázkou. Ve sporu
jde pouze a jedině o to, zda zmíněná práva žalobkyně na vyvlastně
ných dílcích pozemků dosud trvají, po případě, zda žalobkyně jest
oprávněna, domáhati se proti žalované jakožto neknihovní majitelce
těchto dílců podle §u 228 c, ř. s. soudního určení, že ona práva trvají.
Co do clázky posléze naznačené dlužno připomenouti, že žalovaná, jak
zjištěno, nejen popírá tato práva, nýbrž i zakázala žalobkyni jakékoliv
jich vykonávání na vyvlastněných dílcích. Kdyby se byla žalobkyně
podrobila tomuto zákazu, byla by její případná práva ohledně dílců,
jsoucích v držení žalované, dle §u 1488 obč. zák. zanikla do tří roků,
a poněvadž dle povahy věci nemohla beze všeho žalovati o plnění, má
nepochybně právní zájem na tom, aby bylo soudním výrokem co nejdříve zjištěno, že práva ta trvají, a proto jsou tu podmínky §u 228
c. ř. s. pro žalobu určovací. Pokud se pak týče otázky, zda práva ža-
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na v)::vlastněných dílcích ~kutečně trvají, uváženo Nejvyšším
soudem toto: Zalovaná tvrdí, že vydáním vyvlastňovacího nálezu a tím
že byla uvedena v drži)u vyvlastněných dílců, přešlo nejen právo vlast~
nické k těmto dílcúm' z osob vyvlastněných na ni, nýbrž zároveň též
zanikla veškerá břemena, váznuvší na vyvlastněných plochách a neJSoucí srovnatelna s účelem vyvlastnění, a prvý soud se přidal k tom~l
názoru, dovolávaje se autority Randovy. Lze ponechati stranou otázku
zda toto mínění, jež jmenovan5 spisovatel (Eigentumsrecht str. 177:
178 a pozn. 112) a stejně i Pražák (Oas Recht der Enteignung str. 53
odst. 5, str. 138) vyslovují bezpodmínečně jen ohledně práva zástavního, odvolávajíce se při tom na ustanovení §u 20 odstavec prvý zákona
z~ dne 19 ...kv~tna 1874 čís. 70 ř. zák., dle něhož práva hypoteční a jíná
~reme?~a,. Jlch~ reahsace by mohla vésti k nucenému prodeji pozemků
zelezmcl1lch, Jsouce vyloucena ze zápisu do žel e z nič n í v k I a db y, obstojí také tehdy, když, jako v tomto připadl', vyvlastněné plochy
pro nedostatek podmínek §u 1 zákona ze dne 19. května 1874 čís. 70
ř. zák. ~e nezapíší do vkladby železniční; pokud se týče tehdy, když
vyvlastmtel po vyvlastnění dojedná s vyvlastněným zvláštní smlouvu
o převodu práva vlastnického a tím do jisté míry dá na jevo, že netrvá
na vyvlastňovacím nálezu a jeho důsledcích. Dosti na tom, že v tomto
případě nejde o práva, jež by byla naprosto nesrovnatelna s účelem
vy~lastně.~í, t. j. zří.zením vlečné dráhy. Vždyť zkušenost učí, že práva
chuz~ a. Jlzdy ~ pravo podzemního dolování, byť i za šetření určitých
opatrem bezpecnostních, mohou býti vykonávána a skutečně také vykonává~na jsou io ohle~~ě řá?ných pozemků železničních, tím spíše pak
ohled~le pozemku,~ t~onclch Jen vlečnou dráhu, bez újmy jejich podstaty.
Pouhym vyvlastnemm sporných dílců a odevzdáním jich do držby žalov~n~ nezanikla, tedy ještě knihovní práva žalobkyně, vložená· na pří
slu~nych P?ZemClc~l ..Ust~n?vení §u 2 čís. 3 železn. vyvlastň. zák., jehož
se zalovana dovolava a lez mluví O v yv I a st n ě n í p r á v tam uvedených, .nemá ~ t,:uto otáz~ou nic společného. Zmíněný důsledek (zánik
kmh~ovnI.ch pr~v zalobkyne) nastal by teprve tehdy, kdyby se žalobkyne, ovyslovne nebo mlčky, vzdala svých práv ohledně sporných poz~n:ku; nebo ~dy~y .se žalo~aná s ní dohodla; nebo kdyby komise, jedme k.tomu pnslusna (§ 6 CIS. nař. ze dne 16. října 1914 čís. 284 ř. zák.,
§ 4 ~mIn. I:ar..ze dne 28. unora 1915 čís. 54 ř. zák.) 'lZnala, že žalobky?e nema narok':, ll.a odškod~~é a~i proti žalované jako vyvlastnite1ce,
am .~roh v!,~lastnen!,m, po pnpade kdyby komise určila takový nárok
~ť Jlz proh z.alovane nebo proti vyvlastněným (§ 5 zákona ze dne 18.
unora 1878 ČIS. 30 ř. zák.), a žalovaná složila odškodné k soudu v kter~m~to posléze naz~načen~m případě by ovšem na místo vyvlastněných
dl1cu nastoupIlo odskod,ne Jakožto úhrada pro nároky žalobkyně a soudu
by dle §u. 34 onohozakona. náleželo, rozvrhnouti odškodné podlezásad, platn)'ch Pl? ro;,vrh nejvyššího podání při vnucené dražbě. Žádný
~ uvedenych pnpadu dosud nenastal, a proto nelze tvrditi, že práva
zalobkyne na vyvlastněných dílcích zanikla. Že se žalovaná dohodla
s vyvla~tněný~i, dojednavši. kupní smlouvy s nimi a vyplativši jim
nepaot;ne ~upn! ceny, nehledl.c k nárokům žalobkyně, jde na její vrub,
nemuze byh zalobkym na ujmu, a nemá významu soudního složení

úplaty (odškodného), poněvadi dle §u 22 odstavec druhý zákona ze
dne 18. února 1878 čís. 30 ř. zák. nebyla taková dohoda přípustna.
Neprávem žalovaná to popírá, tvrdíc, že ustanovení zmíněného §u 22,
odstavec druhý, předpokládá nárok na náhradu. proti v y v I a st n itel i. Názor ten se příčí jasnému doslovu a účelu §u 22 odstavec druhý,
který, mluvě prostě o »nároku na uspokojení z odškodného na základě
věcných práv« má patrně na mysli případ §u 5 téhož zákona, kde oprávněný jest s nároke"l na náhradu odkázán na v y v I a st n ě n é h o.
Že žalobkyně náleží k oprávněným ve smyslu §u 5, žalovaná sama nepopírá. Ostatně žalovaná v odvolacím řízení výslovně prohlásila, že
kupní sml~uvy s vyvlastněnými byly právními listinami od počátku
nemožnými, které byly pouze výronem chybného právnického pojímání,
a jsou o sobě bezvýznamné. Z toho, co uvedeno, plyne, že odvolací
soud nepochybil po stránce právní a neučinil rozhodnutí, odporujícího
nálezu správního soudu, pokud uznal, že žalobkyni dosud přísluší
knihovní práva, uvedená v rozsudkovém výroku, na pozemcích tamže
naznačených, a že žalovaná jako neknihovní maiitelka (vyvlastněných)
částí těchto pozemků jest povinna, to uznati. Tímto dodatkem jest odňal také veškerý podklad námitce, že žalovanf. jsouc majitelkou pouhých díl c ů pozemků, není pasivně legitimová"" k žalobě, domáhající
se určení sporných práv ohledně cel Ý c h poz,emků. Nemáť určovací
výrok odvolacího soudu významu jiného, než že žalovaná jest povinna,
uznati trvání sporných práv ohledně dílců, odevzdaných jí do držby a
jí skutečně užívaných.
Čis,

3310.

ťdTŽné (Wagenstandgeld) náleží k tarifním poplatktlm uvedeným
v §" 68 (1) žel. dopr. ř. a není smluvenou pokutou za zaviněné prodlení v přijetí zboží, Nezaviněná nemožnost příjemce, odebrati včas
zboží, ncosvobozuje ho od placení zdržného.
Předpis §u 71 žel. dopr, ř. nevztahuje se na případy, kde přehléd
nutím nebylo v ů b e c placeno.

(Rozh. ze dne 18. prosince 1923, R' I 1074/23.1
československý erár domáhaí se na žalované speditérské firmě zaplacení zdržného (Wagenstandgeld) za 19 vagonů dříví (prken) podle
§u 80 (6) žel. dopr. ř., ježto zboží nebylo žalovanou lirmou v měsících
květnu a červnu 1920 ve stanovených lhůtách odebráno. Pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vola c í s o u d ji zamnl .. Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

Důvody:

Č.

V úvahu přichází železniční dopravní řád ze dne 11. listopadu 1909
172 ř. z., který byl v době, o kterou tu jde, v platnosti. Odvolací soud,

2057

2056
vyhověv

odvolání žalované strany, zámítl ž3lob~1 Č~I, rcnubliky (správa

železniční) ze dvou důvodů: a) že zdržné má povahu ~jednané pokuty

podle §u 1336 obč. zák., která předpokládá zavinění, a že žalovaná provedla důkaz o tom, že odebrání zboží z dráhy bylo jí znemožněno stávkou, I~ďařů: která tr~a!a <:d 28. dubna do 30. května 1920, b) že i pro
zdrzn~ platI Jednorocm 1!1Uta promlčecí právě tak jako pro přirážku dop;avl1l p.odle §u 60 (5) ze,1. dopr. ř., protože oba tyto poplatky mají ráz
uJe9nane po~uty," proto,ze poslední vagon vyložen byl nejpozději dne
9. cerv~a 1.920, zaloba ~sak byla podána až 17. června 1921, tedy po
uplynuh Ihuty promlčecl. AnI v tom ani v onom směru neposoudil odvolací SOU? věc
str~nce právní správně. Žalovaná stála a dosud stojí
na s~anovlsku: ze n,em ke sporu pasivně legitimována, protože nebyla
~znacena v, nakladmch hstech za příjemce, nýbrž že za příjemce oznacena byla flľma »G. u. W. ve Vídni«. Avšak žalovaná přijala následkem
dodatečného poukazu firmy G. u. W, ve Vídni od železnice nákladní
Ii~ty i zb?Ží ~,vstoupila tím do smluv nákladních se všemi právy a povmnostml p rl] e m c e zboží, ať již jednala ve vlastním nebo v cizím
zájmu (§ 76 (2 a 4) žel. dopr. ř.), V tom smyslu správně oba nižší
soudy námitku nedostatku pasivní legitimace za oprávněnou neuznaly.
Přijetim nákladnich listů a zboží zavázala se žalovaná firma zaplatiti
železnici pohledávky podle nákladního listu (§ 76 (4) žel. dopr. ř.
»nach Massgabe des Fraehtbriefes«) nikoliv jen to, co jest v nákladních
listech udáno, nýbrž vše c h n y, n á k I a dní s m I o u vou z a I ažen é pohledávky železnice (§ 76 (1). Slova »podle nákladního listu«
volena byla na místě dřívějšího znění § 66 (1) žel. dopr. ř. ze dne 20.
prosince 1382 Č. 207 ř, z. »die im Frachtbrief ersiehtlich gemachten Betr,age«, ab! byl? vyj~dřeno, že i příjemce zboží ?ovinen jest zaplatiti
vsechny pohledavky zelezmce, nákladní smlouvou založené, leda že by
z nákladniho listu bylo zřejmo něco .jiného, na př. t. zv. záznam výplatní, zaplatil-Ii odesílatel dovozné předem (§ 56 (1) písm. g). Vi.
jlmka platí pro t. zv. přirážky k dovoznému, za které příjemce zboží
ručí podle §u 60 (4) žel. dopr. ř. jen tehdy, je-Ii přirážka ta zjevna
z návěští a z nákladního listu, Tohoto výjimečného předpisu nelze však
obdobně na jiné platy použiti. Tím jest vyvrácena i další námitka žalované - na které podle obsahu dovolací odpovědi stále ještě trvá - že
z?ržné ,neb~b povinna platiti také z toho důvodu, protože v jedno t1ivy,;h naklaamc,h Itstech nebylo uvedeno, nýbrž teprve dodatečně přede
psano. Jest ovsem pravda, co tvrdí žalovaná, že tarifní dovozné a poplat~y mají býti železnicí do nákladního listu zapsány (§ 68 (I) a že
od zelczm~e, kte,rá zb~ží .d~dává, mají býti všechny pohledávky, ze
sml?uvy nakl,adm. vypIFaj1cl, vybrány (§ 76 (5). V tomto předpisu
ne111 SIC~ zdrz~e ]menovano, avšak nejsou tam dotyčné platy uvedeny
taxatIvnc, Jak Jest VIdno ze slova »jako«, 11 mimo to těžiště tohoto nřed
piSll svočÍvá na slově ~\E11lpfal1gsbahn«, čímž se míní železnice d~dací
kter~ jako ~oslední povozník vybírá ve smyslu čl. 410 obcll. zák. i po~
h~edavky predchozích povozníků a uplatňuje po případě také zákonné
zastavní právo na zboží. Cílem těchto předpisú jest, jak již odvolaCí
soud uvedl - aby pokud možno již při vydání zboží byly vzájemné nároky stran úplně vypořádány. Nezac h evá-Ii se však železnice podle

po

§§ 68 (1) a 76 (5) žel. dopr. ř., nepozbývá již Hm nevyb:~ný~h po~le

dávek, jak míní žalovaná firma, neboť ta,kove,ho UČ1l1ku ze z,~dneho yredpisu zákona neb železničního doprav11lho, radu neb, VyCIStl. hedpls
§u 97 žel. dopr. ř., poclle kterého zaplaeemm d?,vozneho ~ 0,:tat11lch I;a
zboží váznoucích pohledávek, a převzetím zbO~1 uhas~l:aJ1 vsec~n~ naroky pro t i dráze ze smlouvy nákladní, neplatr pro pfJpad opacny, ~o
tiž že by nějaká pohledávka železnice ne?yla zap~acena ... R03' h.od,nym
jest v tom ohledu toliko, zda Jde o placem pohled~~j{y, P!,sI~SeJ1CI zeleznici pod len á k I a dní s m I o u v y a p r I s I u sny c h t ar i f ů(§ 76 (1 a 5) slova »alle durch den Frac~tvertrag beg;iindeten
Forderungen«). V tomto směru dlužno oprotr na20ru ftnan~?1 p;o~u
ratury přisvědčlti žalované firmě, že zdržné, které v ton;to pnpad~.lest
zažalováno, jest poplatkem, v rámci nákladm smlouvy z:,!ezn'cl pnslušejícím, v §u 80 (6) žel. dopr. ř. předepsaným..a co do vY,se, v tanfu v,edlejších poplatkú zevrubně upraveným. NaleZl te?y Z?fZne.~ tanlmm
pop I a t k ů m v §u 68 (1) žel. dopr. ř. uvedenym. Z,elezntcl11n2? ?Opravnímu řádu a příslušným tarifům podrobIl se odestl~tel zbo~1 tnn:
že nákladní smlouvu uZ2vřel, a příjemce zboží tím, ze do nakladm
smlouvy vstoupil (§ 61 (1) a 76 (4). Co do p;áv~í povahy zdržného
Íakožto s m I u v n í hop o P I a t k u nerozhodnym Jest pro tento SpOl
~ředpis §u 63 (5) žel. dopr. ř., na který žal~bkyně pouka~uJe k odůvod
nění tvrzení, že zdržné jest úplatou 11111110 ;amec nak!ad111 smlouvy, neboť tu jde o zdržné ve smyslu §u 80 (6) zel. dopr., r., te,dy o poplate~
z nákladní smlouvy. Tvrzením žalované, opakovanym jeste v dovolacl
odpovědi, že nikoliv ona, nýbrž dráha byla podle železni~ního !,ákladního tarifu díl I. oddíl B V str. 12 povinna prkna z vagonu vylozltr, netřeba s e - jako nepřípustnou novotou -' zabývati, neboť toto tvrzení
uvedla žalovaná teprve v odvolacím spise, kdežto před procesním soudem opírala domnělou povinnost železnice k vyložení prken jen o § 76
(9) žel. dopr. ř. a čl. 380 obch. zák. Odvolací sond nezrušil rozsudek
procesního soudu z důvodu neúplnosti ,řízení v to TIl' t o smě f.U a
proto nesměl se procesní sond v dalším řízení zabývati touto novOU námitkou, nýbrž měl se omeziti jen na O?Y části řízení a rozsudku" kteľ~
odvolacím soudem za vadné byly uznany (§ 496 odstavec druhy c. r.
s.), Co se týče otázky, kterou obě strany v opravných spisech přetřá
saly a také odvolací soud v rozsudku řešil, j a k é P r á v n í p o vah y
j e s t z drž n é, nelze souhlasiti s odvolacím soudel11, že jde o pokutu,
smluvenou pro případ zaviněného prodlení v přijetí zboží. Zdržné
v §u 80(6) žel. dopr. ř. zmíněné jest - jak již shora bylo dolíčeno zvláštním poplatkem, upraveným v dopravním řádu a příslušném ~a
rifu, tedy do rámce nákladní smlouvy spadajícím, jehož účelem jest odškodniti železnici za delší používání vagonů, totiž pře s č a s, k odebrání zboží stZtDOVen}r. Odškodné toto podobá se činži při nájmu, neboť
jest úplatou za poskytnutí používání prostory vagonové přes dobu,
k provedení nákladní smlouvy nutnou. Proto dopravní řád ze dne jO.
června 1874 Č. 75 ř. z, v §u 60 Č. 4 označoval zdržné jako »trestní n á ..
je m n é z vozu« (Wagenstrafmiete). Tomu svědčí také předpisy §u 80
(8) a §u 81 (6) žel. dopr. ř., podle kterých může dráha při hromadění
zboží, vyžaduje-Ii toho řádný rozvoj provozu a má-Ii tedy vozů pro jiné

2058

zboží zapotřebí, z výš i t i zdržné a podle kterých zboží i po vyplaceni
nákladního listu včas neodebrané jest uloženo na nebezpečenstvi a náklady příjemce. Z toho jde, že i nezaviněná nemožnost příjemce, odebrati zboží včas, neosvobozuje ho od placení zdržného. Byť i tedy žalovaná firma, jak nižší soudy zjistily, pro stávku lod'ařů bez vlastního
zaviněni nemohla vagony vyložiti, šlo přece o překážku, která se jí
přihodila a následKem které o n a vagonů dále použivala, a za toto používání smluvenou úplatu dáti byla povinna. Možno tu poukázati na obdobu §u 1107 obč. zák. lIl. novely, který jest jen provedením všeobecné
zásady §u 1311 obč. zák., že náhoda škodí tomu, v jehož majetku neb
osobě se sběhla. Nevadí, že sama finanční prokuratura jako zástupkyně
žalujíci strany označila zdržné v odvolacím sdělení za ·umluvenou pokutu, neboť jde tu jen o právní posouzení, které dovolací soud tím spíše
samostatně může předsevzíti, že odvolací soud ve svém zrušovaCÍm
usnesení právní moci nevyhradil (§ 519 č. 3), takže dovolaci soud neměl příležitosti, touto otázkou dříve se zabývati. Zbývá tedy již jen
otázka promlčení. Promlčecí lhůty železničniho dopravního řádu byly
v platnosti zachovány §em 200 čís. 2 novely k obč. zák. ze dne 19. břez
na 1916 čís. 69 ř. zák. Žalovaná firma, namítajíc promlčeni, odvolávala
se v tom směru na předpís §u 71 žel. dopr. ř., leč neprávem. Tento před
pis ve spojeni s §em 70 (1) vztahuje se jen na takové případy, kde následkem chyby pří počítání dovozného nebo poplatků nebo chyby při
použití tarifu bylo bud' přeplaceno nebo nedoplaceno, nikoli však na takové případy, kde přehlédnutím nebylo vůbec placeno. Tomu svědčí
také poslední věta §u 71 (1), neboť jednoroční promlčecí lhůta počíná
uplynutím .dno, kdy bylo placeno, předpokládá. tedy, že p I a cen o
bylo, a že jde jen o přeplatek nebo nedoplatek. Odvolací soud, vycházeje z názoru, že zdržné má povahu ujednané pokuty, použil obdoby
§u 60 (5) žel. dopr. ř. o přirážkách k dovoznému. Tomuto právnímu názoru nelze však při svědčiti. Zdržné nemá právní povahy ujednané pokuty, jak již bylo dolíčeno, a není tedy co do své právní povahy podobno
přirážce k dovoznému. Mimo to upravuje předpis §u 60 (5) žel. dopr.
ř. výslovně jen promlčení nároku na placení nebo vrácení přirážky k dovoznému, jest povahy singulární a nelze ho na jiné poplatky obdobně
použíti. Nenastalo tudíž v tomto případě promlčení žalobního nároku,
ježto žalobní nárok promlčuje se podle všeobecných předpisů obč. zák.
ve lhůtě delší než jednoroční. Poukazuje-Ii žalovaná firma v dovolací
odpovědi také na to, že každý speditér a každý kupec počítá s tím; že
železnici po uplynutí jednoho roku již žádný nárok ze smlouvy nákladní
nepřísluší, dlužno jí odvětiti, že véděla, že podle §.[ í6 (1) a §u 80 (6)
že!. dopr. ř. přísluší železnici nárok na zdr~né, a že podle zjištění prv:
ního soudu (na kterém odvolací soud ničeho nezměnil) žalovaná sama
zaplatila zdržné 9854 Kč 40 h, které jí rovněž dodatečně ve třetím výkazu č. 40 příl.2. bylo předepsáno; bylo tedy její věcí, aby před přec
vzetím nákladních listů a zboží (které podle výkazů pří!. A-B vesměs
d,:,lo a k vyložení bylo připraveno v měsíci květnu 192Q, tedy v době
stavky) ohledně otázky placení zdržného se ujistila. Přijala-li zboží,
byla povinna, aby svým vzájemným povinnostem ze smlouvy nákladní
pln ě dostála.
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Plná moc jest odvolatelna, opačná úmluva. jest ?~plat?a.,. B'yly -li
plnomocníku svěřeny cenné papiry, (akcie) ~ ."'?h leglhmacl prt vykonu
plné moci, jest je, pominula-li plna moc, vrahu.
(Rozh. ze dne 1f. inosine" 1923, Rv I 1155/23.)
Na popud některých zakladatelů společn.osti »!-«, akciové společ
nosti tiskařské, vydavatelské a nakladat,elsk~ v: Bidlem v Pr.aze, doš1~
za účelem, aby byl zabezpečen dosavad11l smer hotu, ono~ akcIOVOU spo
lečností pod názvem »T.« vydávaného k t. zv .. S!ndlkatu na dobu 15
let od 1. června 1921. Žalobce uzavřel se »syudlkatem« smlouvu v t~m
_
_ udělil žalovanému neodvolatelnou plnou moc, aby tento sam
smeru, ze
v
b t ,.
d·k'tu
na dobu
nebo SVÝ"1 zástupcem vykonával po do u rva111 syn I ,a 15 let _ ;va žalobce jako akcionáře veškerá práva, kter~ mu dle stanov
společnosti a dle zákona příslušejí, a že složil u žalrva,neho 2 .akCIe ,spo~
t·1 »T .« po 200 Kc'.
z-alobě
vracem
'
I ecnos
, J·íŽ se domáhal na zalovanem
,
plné .moci a dvou akcií společnosti »T.«,_ p: o c..e s n I, s o II d P r v ~
s t o I i c e V onom směru vyhověl, v tomto ~meru JI zamltl. O d vol a c I
S o u d nevvhověl odvolání žalovaného, k odvolání žalobcov~ pak. uzn~1
žalovaného" povinným vydati i ony dvě akcie. O ů vod y: zal.oba vsmeřuje proti žalovanému jako plnomocníku }alobce a pod zo;ny';l ~h]em
tohote ,ta no viska dlužno věc posuzovati. Ze »syndlkat« nem pravl11cko~
osobou, nýbrž jen volným sdružením fysicktch. os?b ~ uplsovatel~
akcií), je na bíledni. žaloba směřuje tedy prol! zal~vanem~ pko fyslcke
osobě, a to jako žalobcovu plnomocníku. Obsah pine !110CI Jes,t nespo;ny,
nesporně jest tudíž zjištěno, že žalobce neodvo!atelne ud~1 zalo."ane;nu
plnou moc, aby po dobu trvání syndik~tu ~a n~ho vyk~~aval pra~a, zalobci jako akcionáři příslušející. S prav11l stranky sdlh odv.olacl .soud
plně právni názor soudu stolice prvé, že,neodvolatelno~t pine moC( Jest
zákonně nepřípustnou, třebas se vztahovala ~a .d<:bu n;~ohka let. Spočíváť v povaze plné moci jako výronu osobn.l d~v~ry ~uel, pln?:r'0cmku,
který má zastupovati zmocnitele s dalekosahlyml praVl11ml uCI.nky ~o
rozumu §u 1017 obč. zák., že lze plnou moc kdykoliv odvolal!, t.ak:e
plnou mocí nezakládá se právo plnomocníka, by za~t~poval o z.moc~!;ele,
který nechce jím býti na dále zastupován, p;ol! Jeho v~h ~ ucmky
v §u lU17 obč. zák. Tato odvolatelnost plné mocI ~dyko.h nale_Zl k ~Od~
statě plné moci a jest i předpisem §u 1020 obč: z~k., ;:yslovne uznana,
předčasné odvolání plné mod zakládá pouze pra~l11 ucm~y, v to~to .§u
zvlášť vyjmeuvvané. Nepótifiybil tudíž s~ud ~tohce prve, :,yh?ve~ za:
lobě o vrácení plné moci se zřetelem k zasade _§~ 1020 .obc. ,zak. J~koz
i k neplatnosti opačného ujednání o n,evypov~dltelno_sy ,~l~e ,m_ocl p~
rozumu §u 878 a 879 obč. zák. Zamitnuv vsak dals,l zad~nt za.l.ob~l
O vrácení 2 akcií, neposoudil prvý soud po _stránce pr~~1l1 vec ,spravne.
Zjištěno je nesporným přednesem stra~1, ze zalo~ce SIOZI.! ~ rukam plnomocníka také své dvě akcie. Tyto akCIe choval zalovany pko pl~omoc
ník žalobcův, měl je v uschování proto, že, žalobce. splnom~cl11~_zalova
ného. by jeho jménem vykonával práva zalobce Jako akclOnare, tedy
T
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j~ko, maji!ele akcií. K tomuto výkonu jménem žalobce bylo ovšem potrebI, ~o: zalobce odevzdal své akcie, které jsou legitimací žalobce jako
~kclOnare, ,do rukou, plno!TIocníka, Svěření akcií do rukou plnomocníka
Jest tedy Jen pouhym dusledkem plné moci, udělené žalovanému a
uZ,nav o~rávněnÝom pož~dav,:k žalobce, by žalovaný vrátil mu plnou ~oc:
m:el prvy s?u,d dusledne take uznati, že žalovaný, ježto dle §u 1021) obČ,
zak odvolanun se smlouva zrušuje, jest povinen vrátiti také dvě akcie
u něho složené, Ostatně bylo by lze na ono svěření dvou akcií do rukOl;
žalovaného pohlížeti po případě jako na zvláštni smlouvu schovací
která jeví podo~lI1é,účinky jako plná moc co do otázky její odvolatelnosti:
Dle §~ 9?2 o,~c, zak lnusI s~hovatel uschovateli k jeho žádosti kdykoIIv, vraŤ1Ť1 svere~o,u vec}. p r ,e d uplynutím doby schovací, což vysvě
tluJe se podobne J~ko yn pine moci zvláštní povahou smlouvy schovací
Jako sI~louvy zalozene v osobní duvěře i v ryze osobních pohnutkách
vedoucl~h k ,d,alšímu ponechání věcí v rukou schovatelových,
'
Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání žalovaného,

D II vod y:

Dovolatel sám uznává správnost názoru odvolacího soudu že akcie
měl, v moci jako hlobcův, plnomocník a že je měl v uschování' proto, že
h? zal~bce >:mocml, aby Jeho Jménem jeho práva jako akcionáře vykonaval, ze obe akcie ku, výkonu ~ráv akcionářských podle plné moci jako
l,egltJmace, byly pro neho nutne, Detence plné moci a obou akcií tedy
uzce SOU~!SI, pl~~ moc bez ,akCií a akcie bez plné moci sainy o sobě jsou
pr? zamysleny u~~1 beze ~seho významu a je proto o plné moci i o ak
CH ch rozhodn~uŤ1 )ednotne: bud' má žalovaný právo na plnou moc i akc~e" nebo "nvem~. na,ro~u_am na plnou moc, ani na akcie, jak sám v dovo~
lam rovnez pnznava, )de tedy v tomto případě o dva nerozlučné nároky a nema proto vyznamu souhlasné rozhodnutí nižších stolic O povmnostJ ku, vrácení plné moci pro posouzení přípustnosti dovolání
v tomto sm~,m, D~volání je přípustné, oprávněnost však mu přiznati
nelze: Je ~nsvedčltJ soudu odvolacímu, že »neodvolateíná« smlouva
zm?cnovac~ Jest odvolatelna"p~íčíc se ustanovení §u 1020 obč, zák, že
Je z~lovany proto povInen, JI zalobci vydati a že v důsledku toho _
hledlc, na sh,?ra, zmÍl~ěno:1 úzkou souvislost obou nárokův a účel odevzdalll a sl~zel;1 akcn u, zalovaného - je žalovaný též povinen, žalobci
vyda!J lobe ,aKcie, V teehto směrech stačí poukázati na výstižné dů
vod~ odvolaclho soudu, Chce-II dovolatel odvoditi neodvolatelnost plné
mocI z us!anovení §§ 1239 a 1241 obč, zák, přehlíží, že tato zákonná
ustanovem sama počítají s odvolatelností plné moci manžela a svěřují
mu JI Jenom na dobu klidného, důvěrou ovládaného soužití manželti
»pokud manželka neodporuje,,,
'
čís.
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V~dr~itel jes~ od~ dn~ příklepu oprávněn, dáti příkaz k vyklizení
v~drazene nemovitosti dluzmkem, třebas ještě nesplnil dražebních podm111ek.
(Rozh, ze dne 18, prosince 1923, R II 430/23,)

Žádost vydražiiele o vyklizení d1užniků z vydražené nemovitosti
s o u cl p r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní s o u d jí vyhověl. D ů
vod y: Nelze přisvědčiti názoru prvého soudu, že vyklizení dlužníka
z vydražené nemovitosti lze navrhnouti teprn, až má vydražitef nárok
na předání vydražené nemovitosti. Ježto dle §u 155 ex, ř, přechází
dnem příklepu nebezpečí vydražené nemovitosti na vydražitele a od tohoto dne příslušejí mu všechny plody a příjmy nem0vitosti a on nese
všechna břemena, musí býti i oprávněn žádati, by dán byl příkaz k vyklizení vydražené nemovitosti. § 155, odstavec druhý, ex. L upravuje
pouze předání nemovitosti vydražiteli, jež tu však navrženo nebylo, Jest
proto návrh opodstatněn.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekursu,
Důvody:

Na napadené usnesení stěžuje si povinná strana potud, pokud jí
byio přikázáno, aby do 1, října 1923 vyklidila místnosti, které ve vydraženém domě obývá; leč činí tak lleprávem, DIe §u 155 odstavec prvý
ex. ř, přechází nebezpečenství vydražené nemovitosti na vydražitele
dnem, kdy příklep byl mu udělen, Od toho dne náležejí mu všechny
plody a důchody nemovitosti. Naproti tomu od tohoto času má nésti
břemena s vlastnictvím nemovitosti spojená, pokud nezanikají řízením
dražebním, jakož i daně a veřejné dávky, které zapravovati jest z vydražené nemovitosti, a má zúrokovati dluhy, převzaté započtením na
nejvyšší podánL Právem vyvodil z toho rekursní soud, že vydražitel
může žádati, aby povinným byl udělen příkaz, by vyklidili místností,
kterých ve vydraženém domě užívajL K vývodům dovolacího rekursu
se jen opětně zdúrazňuje, že nejde o odevzdání vydražené nemovitosti
do držby, které se podle druhého odstavce §u 155 ex, ř, ovšem děje
teprve, když všechny dražební podmínky byly splněny, nýbrž jen o vyklizení některých místnosti nemovitosti, vydražiteli ještě neodevzdané,
a že stěžovatelé nemohou ani z odpovědění otázek ministerstvem spravedlnosti k §u 155, bod 2, ničeho pro sebe těžiti, jelikož se tam před
pokládá, že jde o odevzdání nemovitosti do držby a odpovídá se tam
toliko na otázku, zda děje se toto odevzdání do držby ve všech pří·
padech výkonným orgánem, pokud se týče v kterých případech při
brání výkonného orgánu zapotřebí nenL Nedůvodnému dovolacímu rekursu tudíž nebylo vyhověno,
čís.
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Třebas

bylo ohledně dodávek smluveno placení akreditivem, jest
kupítel, ztratlv vzhledem k předchozím vadným dodávkám důvěru v prodatele, oprávněn ohledně zbývajících dodávek platiti z rul,y do ruky.
(Rozh, ze dne 1R prosince 1923, Rv II 388/23,)
žalovaný měl žalobkyni dodati dřevo na vagony, Kupní cena měla
se dle smlouvy zapraviti z akreditivu proti před!užení faktury a duplikátu nákladního listu, Pozastavívši dodané vagony, prohlásila žalobkyně, že za zbývající dva vagony zaplatí žalovanému kupní cenu ho-

I
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dodání zboží, načež žalovaný dodávku ohledně těchto dvou va-

gonů stornoval. žalobu o náhradu škody pro nedodání těchto dvou vagonů dřeva o b a niž š í s o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto
d ů vod ů: Zcela správně uvádí odvolatelka, že jádrem celého sporu
jest otázka, zda byla oprávněna, změniti svémocně kupní smlouvu
ohledně způsobu placení kupní ceny v ten smysl, že nabidla druhé
straně hotové zaplacení při odebrání zbožina místo akreditivu, pokud
se týče, zda byl prodatel povinen tento návrh přijati. Žalobkyně poukazuje na to, že účelem akreditivu jest zajištěni placení, že takové
zajištění se může státi nejen akreditivem, nýbrž i placením z ruky do
ruky, že by druhá strana nebyla bývala v nevýhodě, kdyby tyla dostala peníze při převzeti zboži, že by naopak v tomto případě byla
peníze měla v rukách dříve než na základě akreditivu. Názor odvolatelky o účelu akreditivu jest dojísta správným, nesprávným jest však
tvrzeni, že nabidkou kupitelky o způsobu placení bylo úplně nahrazeno
zajištění kupní celly na základě akreditivu. Měloť se zaplacení z (otevřeného) akreditivu státi u banky M. po předloženi duplikátu náklad-

niho listu a faktury, podmínkou placení bylo tudíž pouze předloženi
uvedených listin, jejichž předpokladem jest jen odeslání zboží, tudíž
jednání, závislé výhradně na vůli pro datele. Eventuelní námitky proti
jakosti zboží se strany kupitelky neměly významu pro skutečné zaplacení. Jinak jest věc při placení z ruky do ruky. Zaplacení kupní ceny
jest v takovém případě částečně závislé i na vůli kupitele, který přijetí
může odepříti pro skutečné neb domnělé nedostatky jakosti, a není pro
prodatele lhostejno, zda musí se pro případ nedostatku jakosti druhou
stranou tvrzeného domáhati teprve žalobou zaplacení kupní ceny a zda
zůstane zboží v jeho držení, či zda může další kroky ohledně plnění
smlouvy ponechati kupiteli. Jest sice pravda, že v obchodním životě
platí zásady cti a víry, žalovaný však právě proto, že druhá strana
tvrdí, že dosavadní dodávky neodpovídají smlouvě, kdežto sám to popírá, byl oprávněn tr;yati n.a tom, aby nebezpečí ve smyslu smlouvy
zůstalo na straně kupit elky, která je závazkem otevření akreditivu vzala
na sebe. Pro plnění kupní smlouvy jest dle čl. 324, 342 obch. zák.
v první řadě rozhodným obsah smlouvy samé a není dle čl. 342 odstavec
třetí obch. zák .. žádná strana oprávněna svémocně změniti ujednání
o způsobu placení, tím méně byla v tomto případě k tornu oprávněna
odvolatelka, poněvadž navržená změna znamenala zhoršení smluvního
postavení prodatelova. Stanovisko prvé stolice odpovídá vtom ohledu
úplně zákonu. Nelze proto mluviti ani o nesprávném právním posouzení
věci ani o nesprávném ocenění důkazů a to tím méně, poněvadž pro
rozhodnutí jest důležitým. jen přednes strahli:a předložená korespondence
o ujednaném způsobu placení a obsah svědeckých výpovědí vůbec nepadá na váhu.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozsoudil.
Důvody:

Jde o otázku, zda byl žalovaný oprávněn, ustoupiti od oodaní druhého vagonu habrové kulatiny a pátého vagonu javorovékulatíny, když

žalobkyně co do těchto vagonů zrušila~ smluvený dkre~itiv, ~na~ízejíc;
že zaplatí žalovanému kupní cenu hotove z ručky do rucky pn prevzeÍl
zboží. Že skutečně také při zmíněných dvou vagonech původně bylo
smluveno placení kupní ceny akreditivem, žalobkyně v dovolaCÍ,?, řízení
nepopírá. 1 vrdí pouze, že žalo~a?ý prov.edl pře.dchozi ~o?ávky )ednoho
vagonu habrové a čtyř vagonu javorove kulahny proh Ufuluve, dodav
zboží špatné, že pr~to po~byla d.ůvěll k žalova~ému a n~~ledke,:, toho
byla oprávněna, zmemh ujednany zpusob placem bez u j mrz a ~ ovan é h o a nabídnouti mu místo placem akredlÍlvem placem z. rucky
do ručky.' Nižší soudy přistOupily na stanovis~o ~žalobky'ně, leč nepr~~
vem. Kdyby bylo zjištěno, že žalovaný skutecne. ~orusr1 sml?~vu. P!'
prvních dodávkách, odeslav místo zboží smluvene jakostr ZbOZI menecenllé, a vydav takto žalobkyni, jež~ prodal~ dří~í dále, ~epříj~m~?ste;TI
a škodě, nebylo by lze rozumně pozadovah na zalobky?!; by !~pn Z?yvajícich dvou vagonech zaplatila kupní cenu bez ohledam zbozl napre~
akreditivem, pokud se týče spokojila se tím, že si žalova~ý na pouhe
předložení duplikátů nákladních listů a faktury vybral take kupm cenu
za tyto vagOl;Y, nýbrž musilo by jí býti přiznáno právo, plni~i z ručky
do ručky při převzetí zboží a po zjištění, že jakost zboží hOVl smlouve;
Na to není ovšem výslovného uS,ta:lOvení zákona, a~e plyne to pr~~t~
ze zásady kupecké poctivostí a duvery a ~bchodn;cke slusnostrc.zvlaste
když žalovaný, je-Ii si, jak tvrdil a tvrdl, Jlst, ze dodal zbozl pod~e
úmluvy, že by tedy také zbytek zboží hověl sml?uvě, nebyl by ,?e!
příčiny obávati se čeho při placení z ručky do rucky, a byl by stejne
rycllle 'a snadno dostal úplatu za své plněnÍ. Ostatně. ~alovaný ~sál12"v~
zmíněném dopisu uvedl, že by mu bylo vhod, kdyby zalobkyne pnste
převzala zboží před naložením: Nelze tu~~ž sou~lasit! s ?pač~ý~m názorem odvolacího soudu, ktery by se pnclI onem zasadam, jezto by
dle něho žalobkyně byla bývala nucena, zaplatiti žalovanému napřed
kupní cenu, ač se snad důvodně mohla obávati, že plnění žalovaného
bude zase protismluvné, a že jí po případě po pozastavení zboží nezbude než domáhati se vrácení zaplacené kupní ceny nákladným sporem. Přiznávati nevěrnému smluvníku lepší postavení procesuální jen
proto že má pro sebe snad literu smlouvy, nesrovnávalo by se s pravidly'čl. 278 a 279 obch. zák. D~e t?ho, co .vyl~~že:lO, zále~í na to;n, ~da
ie správným tvrzení žalobkyně, ze zalovany pn predchozlCh dodavkach
ledna] proti smlouvě a žalobkyn~ p':.oto dů~o?ně zt~~tila ~dův~ru k. němu.
V tom sr,li!ru nabízela žalobkyne dukazy, jez po pnpade mely bytr doplněny (§ 182 c. ř. s.). Nižší soudy, vycházejíce z mylného právního
názoru, částečně vůbec jich nepřipustily, provedených důkazu pak neuvážil" a nehodnotily a na jejich základě ničeho nezjistily. Výtka dovolatelkÝ dle §u 503 čís. 2 c: ř. s. jest tudíž rovněž oprávněna.
čís.

3314 ..

V použiti nákladního VOZU k dopravě osob v mimořádných prtpadech nelze o sobě spatřovati příhodu v dopravě, pak-Ii dráha učinila
opatření potřebná k bezpečnosti cestujícího obecenstva.
(Rozh. ze dne 18. prosince 1923, Rv II 390/23.)
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Žalobce, nastupuje do nákladniho vozu, zařazeného v dělnickém
vlaku, spadl a poranil se. žalobě na dráhu o náhradu škody pro c e sní
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d ji zamítl. O ů
vod y: Nesprávně posoudil soud prvé stolice věc jsa toho názoru, že
dráha je práva ze vzniklé škody, protože k osobnímu vlaku připojila
nákladní vůz a použila ho k dopravě osob, ačkoli, jak napadený rozsudek pravi, »nákladní vůz vůbec není způsobilým k dopravě osob a již
v tom jest nepravidelnost v dopravě, nehledíc k tomu, zda vůz byl opatřen řádnými prostředky k nastupování«. Tento závěr je zřejmě mylným, neboť jest všeobecně a tedy také soudu známo (§ 269 c. ř. s.),
že Se tak zvaných nákladních vozů na všech drahách zcela pravidelně
ponžívá k hromadné osobni dopravě, jakmile toho poměry vyŽadují, na
příklad při dopravě vojska, při poutich, výletech, zvýšeném dopravním
ruchu před svátky a pod. Jest dokonce na některých z těchto vozů
železniční správou samou výslovně vyznačeno, kolik osob lze v nich
umístiti. Nelze tedy říci, že by použití těchto vozů bylo odchylkou od
pravidelného dění v dopravě, byť i bylo uznati, že se jich k vůli vět
šímu pohodlí, poskytovanému jinými vozy, používá řídčeji. Než to platí
na příklad také o starších vozech méně dokonalé konstrukce, aniž by
bylo lze říci, že zařazení vozu takového staršího typu by bylo něco
nepravidelného .a dokonce vadného. Předpokládati jest jen, aby při stavený - byť i nákladní - vůz byl pro osobní dopravu způsobilým, zejména, přihlíží-li se k zvláštnostem případu, by dovoloval bezpečné
vstupování do vlaku a sestupování z něho. Zdali vůz, o který tu jde,
tomuto požadavku vyhovoval, toť ovšem především otázka ocenění dů
kazu. V dalším pak zjistil odvolací soud dle náčríku, že vůz byl opatřen
schůdky, nikoliv zkřiveným stupátkem, jak tvrdili svědci, a uvedl dále:
Vůz odpovídal zajisté všem spravedlivým požadavkům způsobilosti
k osobní dopravě, jmenovitě k bezpečnému vstupování. Názor soudu
prvé stolice, že se žalobce musil, vstupuje do vozu, držeti tyče, není
ničím odůvodněn. Schodky jsou tak zřízeny, že dovolují při patřičné
pozornosti zcela pohodlné použití i bez příční tyče mezi dveřmi, jež
slouží patrně hlavně jako ochrana proti vypadnutí osob stojících u otevřených dveří a jež použití schodů jakož i rukojetí z obou stran otvoru
jen ještě usnadňuje. Ježto tedy při stavený - byf i nákladní vůz - při
němž. žalobcova nehoda se udála, vyhovoval požadavkům bezpečné
osob01 dop;avy, ne,lze v tomto případě mluviti o příhodě v dopravě, za
kterou by zalovana strana po rozumu zákona ze dne 5. března 1869
-čís. 27 ř. z. ručila. Ze by z úrazu byla práva podle zásad občanského
zákona z důvodu zavinění, žalobce ani neuplatňoval a důvodně uplatňovati ani nemohl.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších stolic a vrátil věc
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

o ů vod y:
Jest sice přisvědčiti názoru soudu odvolacího, že nelze spatřovati
nepraVIdelnost v dopravě, zavazující železniční erár k náhradě škody
dle zákona ze dne 5. března 1869 čís. 27 ř. z. již v tom, že železniční

správa k dopravě osob v mimořádných případech pouzl]e vozů náldadních, neboť nelze všeobecně říci, že se nákladní vozy k dopravě
osob vůbec nehodí. Jest proto potřebí v tomto případě řešiti otázku,
zda nákladní vůz, o který zde jde a při kterém žalobce úraz utrpěl, byl
k dopravě osob zpllsobilým a zda železniční správa učinila vše k bezpečnosti cestujících za daných okolností potřebné. Rozsudky nižších
soudÍ! zrušil pak dovolací soud pro vadu řízení v otázce, zda nákladní'
vůz, do něhož žalobce vstupoval, byl opatřen schůdky či pouze zkři
veným stupátkem.
Čís.

3315.

Vyviňovací důvod §u 1319 obč. zák. nelze bez dalšího považ()vati
za dokázaný tím, že majitel budovy (dUa) dal je zhotoviti (prohlédnouti) odborníkem.

(Rozh. ze dne 18. prosince i 923, Rv II 587/23.)
žalobkyně byla těžce poraněna římsou, spadnuvší s průčelí žalobcova domu. žalobu o náhradu škody o b a niž š í s o u d y zamítly.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl.

DÍ!vody:
V řízení V prvé stolici bylo zjištěno, že flmsa žalobcova obchodního domu nebyla zhotovena z cihel, což je bezpečnější konstrukcí,
nýbrž toliko z vápenné malty a škvárového betonu, který byl dráty při
pevněn na hlavní zdivo a že utrhnutí se římsy nastalo z té příčiny, že
dráty, jimiž římsa ke zdi byla vázána, vlivem dešťové vody, jež vnikala
následkem vadného odkrytí římsy do jejího zdiva, prorezavěly a tím se
zdivo její uvolnilo od hlavní zdi a spadlo. Oba nižší soudy zamítly žalobní nárok, majíce za to, že žalovaný dav - jak bylo dále zjištěno průčelí domu v červenci 1921 opraviti, vynaložil veškeru nutnou péči
k odvrácení nebezpečí, jak se v §u 1319 obč. zák. vyhledává. Nejvyšší
soud nemůže se na základě provedeného sporného jednání přidati k názoru nižších stolic a soudí, že řízení, jež procesní soud první stolice
obmezil na důkaz trestním spisem a v něm obsaženým znaleckým nálezem a posudkem, vydaným jedině pro účele řízení trestního nepodává dosti. spolehlivý, bezpečný a zevrubný podklad pro posouzení
této sporné věci v otázce, zda žalovanému přiznati lze již z této pouhé
skutečnosti vyvinění po rozumu §u 1319 obč. zák. Není třeba dokládati, že předpisem tohoto ustanovení zavedeno bg'lo pro držitele stavby
(stavebního díla) zostřené ručení za škody z vadnosti jejich povstalé.
Byť i ručení to nesáhalo až k mezím ručení za výsledek, jak tomu jest
v jiných právech a zakládá se nadále na zásadě zavinění, jest držiteli
stavby, pokud se týče stavebního dila uložena podstatně dále sahající
péče, než jak ji § 1297 obč. zák. obecně na mysli má. Těžisko tohoto
zákonného předpisu nespočívá jedině v tom, že náleží držiteli stavby
Ch-Hal rozoodnllU

V.
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(dila), aby prokázal svou bezvinu, on jest ručení prost teprve, prokáže-li, že vynaložil veš ker o u k odvrácení nebezpečí pot ř e b n o u
péči. Netřeba dále poznamenati, že nestačí již k vyvinění z vadnosti
stavby, byla-li tato zřízena u zachování všech stavebně-policejních
předpisů a záruk a byla-li i stavebním úřadem schválena a zůstane
otázkou každého jednotlivého případu, zda stačí k vyvinění již to, že
. držitel stavby občasnou opravu její svěřil staviteli. Ježto jde o stavby
a dila, která dle platného právního řádu podrobena j sou obsáhlým
přísným předpisům veřejného práva, vztahujícím se k zajištění obecné
bezpečnosti, a jež mohou býti zřizována a opravována jen osobami
k tomu úředně oprávněnými s úředně prokázanou odbornou způsobi
lostí, lze již z toho usuzovati, že péče dle §u 1319 obč. zák. majiteli
stavby uložená nevyčerpává se z pravidla již tím, že se zřízení nebo
udržování stavby prostě svěří některé z těchto osob, neboť při tom výkladu nastalo by ručení držitele stavby jen v oněch případech, když
by tato prostá a samozřejmá povinnost byla zanedbána, pro tyto pří
pady vystačily by však obecné předpisy o náhradě škody. Ukládá-Ii se
přes to, že jde z pravidla o objekty vyžadující co do udržování vyšší
odborné znalosti, držiteli stavby z pravidla této odborné znalosti nemajicímu tak dalekosáhlá péče, vyplývá z toho, že nedostatek vlastní odborné způsobilosti majitele stavby sám o sobě omlouvati nemůže, a že
ho naopak nabádati musí k tomu, by povinnosti v §u 1319 obč. zák.
mu uložené, tím pečlivěji a svědomitěji dostál skrze osoby k tomu povolané. S tohoto hlediska přicházejí v tomto případě v popředí úvah
tyto okolnosti: Jak shora uvedeno, byla římsa zřízena způsobem mén':
bezpečným. Tvrdí-li znalec v řízení trestním, že i tato méně bezpečná
kOllsirukce není konstrukcí ani neobyčejnou, ani »nevěcnou«, nelze
z toho bez znaleckého posouzení seznati, zda tato konstrukce římsy
vyhovovala vůbec předpisům stavebního řádu, který v té příčině pro
řín"y z ohledu na jich nebezpečnost stanoví přísné předpisy (§§ 75
a 81 staveb. ř.). Znalec uvádi dále, že vnikání dešťové vody do zdiva
římsy nastává i při zcela nepatrné propustnosti římsového příkrytu a že
vady z toho pro bezpečnost římsy vzcházející unikají pozornosti, nejsou-li na venek znatelné, jak prý tomu bylo v tomto případě. Volí-li
však někdo při zřízení stavby místo bezpečné konstrukce konstrukci
méně bezpečnou v trestním spise mluví se docela i o nikoli bezzávadném způsobu zřízení římsy - jedná ovšem na své nebezpečí a při
nejmenším přejímá tím na sebe povinnost, by o bezpečnost její tím spíše
a častěji pečovati a její stav zkoumati dal, čím méně bezpečnosti tento
způsob zřízení zaručuje. Ježto však dle úsudku znalce známky vadnosti
stavby (římsy) snadno lidskému oku uniknouti mohou a pouhý úsudek,
že stáří domu, jak se v tomto případě osvědčilo, není spolehlivým, jest
zřejmo, že pouhé zevní a docela snad í povrchní ohledání římsy účelu
svému nevyhovuje a že bezpečnost římsy zkoušeti lze s náležitým výsledkem jen tím, že se, jak se již v trestním spisu uvádí, římsa pokusmo
odkryje a na tento způsob na svou vadnost prozkoumá. Má-li tudíž
náležitě rozhodnuta býti otázka, zda žalovaný povinnosti své v §u 1319
obč. zák. uvedené vyhověl již tím, že dal staviteli prostý příkaz k opravě
průčelí domu, dlužno věc s těchto hledisek projednati a zejména vhod-

2067

ným znaleckým důkazem lépe objas!,iti. Důsle?kem. t?ho ,byl~ dOv?lání, opřenému jen o § 503 čís. 4 c. r. s. ~yhoveÍ1 a ]ezto nzem v ~IZ
ších stolicích provedené nepodává dle t;chto hledlsk do~~~:ečneho
skutkového podkladu pro věcné rozhodnuÍ1, rozsudky obou Illzslch stolic zrušiti (§ 510 c. ř. s.).
čís.

3316.

Na základě podmíněných platebních rozkazů upo~ínacího řízení
nelze Dovoliti zajišťovací exekuci po rozumu §u 370 ex. r.
•
(Rozh. ze dne 19. prosince 192~, R: 1033/23),
žádosti vymáhajícího věřitele, by na zaklade podmmeneho.. !,lateb~
ního rozkazu, vydaného v upomínacím řízení, byla povol.ena za]lsťovacl
exekuce, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r s n I s o u d II zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vod y:
Spornou otázku, zda lze na základě podm!něných platebn~c~ r?~:
kazů, vydaných v řízení upomínacím, pokud Ihuta k. odporu Jeste ?e~l;
povoliti exekuci zajišťovací po rozumu §u 370 e:. r., lest zodp?vedell
záporně. Novelou o úlevách so~dům ze dne ,I. cervna .1914 ~IS. 118
ř. zák. bylo doplněno ustanovem §u 370 ex. r. v ten !PuSO?, .ze vedle
konečných rozsudků uznány i platební příkazy, za zp'usobll~ t!tuly r,ro
povolení zajišťovací exekuce. Zákon ~~ sl,ce. vys:ovne .!,e~va~l, kterym
platebním příkazům tuto způsobIlost pnznava, avsak z J~~ych leho usta:
novení zejména ze srovnání §u 1 čís. 2 a 3 a §u 371 CIS. 2 a 3 ex. r.

lze se;nati, že podstatně rozlišují platební příka.zy ~. říz~ní roz~az~ím
a směnečném od podmíněných platebních rozkazu v nzelll ~pon:maclm,
což má svůj důležitý důvod ve zvláštní povaze. těchto, UPO~1111aclch r?zkazů, které se vydávají o nároku pou,'e tvrze~e,?, avsak mpk ,neosvedčeném, jehož správnost aní soud neprezkoumava, .~ zase pouhym o~po
rem' žalovaného pozbývají účinnosti. Z té.to nel:~toty: zd~ Je n~ro~
oprávněn, plyne, že jeho exekuční vymáhálll,lze pnpusllll ~~, po pr:lVlll
moci upomínacího platebního rozkazu a ze exekuce za]lsťovacl po
rozumu §u 370 ex, ř. jest tedy nepřípustnou.
čís.

3317.

Umořovací řízení. Porušeni předpisu §u 8 cis. nař. ze dne 31. srpna
1915, čís. 257 ř. zák. zakládá zmatečnost, k níž dlužno hleděti z povinností úřadu jakmile se dostala k vědomostí soudu, pořadem stolic k rozhodnutí příslušného, třebas umořeni' bylo již právoplatně provedeno.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1923, RII 044/23.)

O b a niž š í s o u d y zamítly návrh řiditelství státního dluhu, by
byla opravena vyhláška ze dne 7. března 1922, pokud jí byla stanovena
130~
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lhůta ohlašovací, a by důsledkem toho bylo zrušeno umořovací usnesen~
ze dne 15. června 1923 ohledně státního stavebního losu. Rek u r snl
s o u d vycházel z názoru, že obě usnesení jsou právoplatná, pročež je
nelze změniti bez újmy nabytých práv navrhovatelových ani podle
§u 11, odstavec druhý, nesp. říz.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by o rekursu řiditelství státního dluhu proti usnesení prvého
soudu znova rozhodl, nehledě k zamítavému důvodu napadeného
usnesení.

D

ů

vod y:

Podle §u 8 cís. nařízení ze dne 31. srpna 1915 čís. 257 ř. zák. n em ů ž e se u listin, k nimž připojeny jsou majiteli znějící listy úročné,
důchodové nebo podílové (kupony), lhůta ohlašovací skončiti, doknd
neuplyne rok ode dne splatnosti posledního vydaného listu a, je-li pohledávka sama splatna dříve, ode dne splatnosti pohledávky. Toto zákonné nařízení, vydané ve prospěch poctivého majitele ztracené listiny,
jest právem velícím, jehož dlužno dbáti bez výjimky v každém případě
a v každé době; porušením tohoto nařízeni stává .se tedy soudní· řízení
i konečné rozhodnutí umořovací zmatečným a na tuto zmatečnost hleděti dlužno z moci úřední, jakmile dojde k vědomosti soudu, pořadem
stolic k rozhodnutí příslušného, i když řízení umořovací jest již formálně
právoplatně skončeno, neboť zmatečné rozhodnutí, v mimosporném ří
zení vydané, nemůže ani po uplynutí zákonné rekurs ní lhůty nikdy státi
se co do svého obsahu právoplatným. Dlužno tedy zjistiti, zda jest zde
onen případ §u 8; teprve potom bude možno rozhodnouti, zda vyhláška
a konečné usnesení prvého soudu jsou zmatečny čili nic a zda následkem toho rekurs řiditelství státního dluhu do usnesení prvého soudu
jest oprávněn čili nic.
čís.

3318.

UmořOvací řizení.

Věcnému vyřízení opozděného rekursu proti ohlašovací vyhlášce
není na závadu § 11, odstavec druhý nesp. říz. Konečné usnesení lze vydati teprve po uplynuti zákonné lhůty, i kdyby v ohlašovacím ediktu
byla lhůta uvedena nesprávně.

a důsledkem toho nelze také vyhověti stížnosti do napadeného umořovacího usnesení.
N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu
soudu, by o rekursu znovu rozhodl.
Důvody:

Řiditelství státního dluhu domáhalo se rekursem proti usneseni
Drvého soudu opravy ohlašovacího ediktu. Tomuto rekurs,u lze, )e-Ir ve
~ěci samé důvodný vyhověti, aniž tomu brání ustanovem druheho odstavce §u 11 cís. patentu ze dne 9. srpna 18,54 Čí~. 208 ř.. zák., neb~ť
rekurs netýká se konečného rozhodnutí um'orovaclho, kt;re dosu?, ~u
bec nebylo vydáno, nýbrž týká se. jen sou?ního usne.sem, obsahujlclh~
předběžné opatření, kterým ma byh Jen pnpraver; za~l:,d pro ko~eč~e
soudní rozhodnutí o návrhu umořovacím. Tímto pr~db~znym opa!:e?lm
navrhovatel nenabyl dosud práva na soudní výrok, ze Irshny, o nez Jdé,
jsou neúčinny, jestliže lhůta, uvedená v ohlašovac!m ediktu, ,uply~e bez
výsledku. Konečné rozhodnutí prvého soudu o navrhu umorovaClm by
mohlo vzhledem na ustanovení §u 8 cís. nařízení ze dne 31. srpna 1915
čís. 257 ř. zák. také v případě, kdyby lhůta v ediktuo byla u,::eden~ nesprávně, vydáno býti teprve po uplynutí zákonné lhuty ohlasovacl p.odle tohoto §u 8.
čís.

3319.

o nároku na náhradu škody, již způsobila obec nezákonným záborem bytu jest jednati pořadem práva. Obec však neručí za škodu vzešlou zab/áním bytu (nevyklizením zabraného bytu).
(Rozh. ze dne 19. prosince 1923, Rv I 473/23.)
žalobci domáhali se na obci náh;ady škody jednak proto, že žalovaná obec nezákonně zabrala v jich domě byt, jednak proto, že nevyhověla jich žádosti, by se postarala o vyklizení osob, obývajícíc.h zabraný b"yt, ač zábor byl okresní politickou ,správou I~ko nezákonny zr~"
šen. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl s t o II C, N e J v y Š š í Dl' s o ude m z těchto
důvodu:

(Rozh. ze dne 19. prosince 1923, RII 045/23.)
V řízení o umoření státních stavebních losů domáhalo se řiditelství
.státního dluhu opravy vyhlášky ze dne 19. července 1923, pokud jí byla
stanovena ohlašovací lhůta. O b a niž š í s o u d y návrh na opravu
zamítly, rekursní soud z těchto důvodů: Usnesení ze dne 19.
července 1923 bylo stěžovateli doručeno 26. července 1923 a návrh na
opravu vyhlášky byl podán až 6. září 1923. Byla tedy ohlašovací vyhláška již právoplatná, pročež ji ani nyní nelze měniti bez újmy nabytých práv navrhovatelových ani podle §u II odstavec druhý nesp. říz.

Odvolací soud správně uvedl, že dle obecné zásady §u 1338 obč.
zák. jest zpravidla uplatňovati nároky .na náhradu škody pOř~dem práva.
Tato zásada byla ještě podrobněji Vyjádřena v §u 27 (4) zakona o zabírání bytů obcemi ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n. v ten rozum, že o všech majetkových právních nárocích, k~eré vzejdou ~ýkon~,::
tohoto zákona, rozhodují řádní soudové (vyjímajíc ustanovelll o VySl
náhrady podle §u 12 tohoto zákona). žalobci jako právní d,ůvo~ pro
svůj nárok na náhradu škody uvádějí, že žalovaná obe: por~slla tejlch
vlastnická práva k lázeňskému domu č. p. 22 v T., kdyz nezakonne za-
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brala v jejich domě dva hostinské pokoje, nedbajíc toho, že proti zal:iiracímu výměru podali odpor, jemuž v §u 27 (1) cit. zák. byl přiznán
odkládací účinek, a že ani, když okresní politická správa výměrem ze
dne 19. března 1920 usnesení žalované obce jako nezákonné zrušila,
nevyhověla žalovaná obec žádosti žalobců, by se postarala o vystěho
vání osob, které zabraných místností bezprávně užívaly. Žalobci odvozují tedy povinnost žalované obce k náhradě škody z jejího jednání,
pokud se týče zaviněného opomenutí, jehož se prý dopustila při výkonu
své přenesené působnosti, provádějíc zákon ze dne 30. října 1919, čís.
592 sb. z. a n. Uvažuje o právním důvodu žaloby, dospívá odvolací soud
k závěru, že není oprávněn, poněvadž není zákona, který by ukládal obcím povinnost k náhradě škody pro nesprávný nebo nezákonný výkon
veřejné moci. Názoru tomu jest při svědčiti, pokud zvláštním zákonným
předpisem takový závazek obcím uložen nebyl, jako na př. ustanovením
§u 37 čes. obec. zřízení. Takový závazek obcí ze zákona ze dne 30. října
1919, čís. 592 sb. z. a n. neplyne a neručí tedy obec za škody, které
vznikly osobám třetím nezákonným postupem při jeho výkonu, ať již
nezákonný postup záležel v určité veřejnoprávní činnosti nebo jen v zanedbání předpisů, jimiž obcím určité povinnosti byly uloženy. O takový
případ tu právě běží, neboť žalovaná obec jednak nezákonně zabrala
byt žalobců, jednak nevrátila jim bytu, ani když pravoplatným rozhodnutím okresní politické správy ze dne 19. března 1920 bylo její. usnesení, byt žalobců zabírající, jako nezákonné zrušeno.

Žalovaný byl pojištěn u žalující pojišťovny proti následkům těl~.s~
ných úrazů na dobu od 10. prosince 1911 do 10. pros111ce 1921. Žalujlcl
pojišťovna tvrdíc, že tento pojišťovací poměr trval dále až do 10. prosince í 922, neboť dle §u 23 všeob. poj. podmínek byl mlčky obnoven
a to pouze na 1 rok vzhledem na § 18 poj. řádu,)elikož pojištění nebJ:'lo
ani žalovaným ani žalující pojišťovnou vypovezeno rekomandovanym
dopisem 60 dnů před konečnou lhůtou v p~jistce ur~enou, t. j. př.ed 10.
prosincem 1921, - domáhala se zaplaeem pOjlst~eho ,za obdo~, 19,11
a 1922. Pro c e sní s o u d II r v é s t o I i c e zalobe vyhovel, o d vol a c í s o u d ji zamítl.
N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Dovolání, uplatňujícímu dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), nelze upříti oprávněnosti. Mylným
jest názor odvolacího soudu, že všeobecné pojišťo~ací podmínky,. ?bsažené v tištěném návrhovém listu, nebyly rozhodnyrm pro uJťdnam a
obsah pojišťovací smlouvy, zejména, že ustanovení §u 23 o obnovení
pojišťovací smlouvy, nebude-li 60 dnů před skončením pojistné doby
některou ze smluvních stran doporučeným dopisem vypovězena) nelze
novažovati za součást uzavřené smlouvy pojišťovací, nýbrž za sm10uvu

;v!áštní. Naopak všeobecné pojišťovací podmínky upravují právě vzájemná práva a závazky stran, tvoříce smluvní .základ jejich práv!,ího po~
měru. Podpisem tištěného formuláře návrhoveho lrstu projevrl zalovany
zřetelně svou vůli, že chce, by obsah návrhového listu, jehož podstatnou

Žalovaná obec

měla

sice šetřiti ustanovení §u 17 zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592
sb. z. a n., a zabraný byt žalobcům vrátiti v tom stavu, ve kterém jej obdržela, když právní důvod k dalšímu držení zabraného bytu odpadl, než
i tato povinnost a provedení její spadá do veřejnoprávní působnost;
obce. Není tedy žalovaná obec práva ani ze škody ze zanedbání této
povinnosti, neboť nejde tu o poměr soukrom'oprávní (§ 1 obě. zák.)
meZI obCÍ a žalobci a z něho prýštící nárok na náhradu škody, nýbrž
o úhony neb opomenutí úkonů veřejné správY1 které prováděla obec
v přenesené své působnosti (§ 1 zák. o zabírání bytů obcemi) jako or-

gán veřejné správy. Odvolací soud správně vyslovil, že žalobní drok
na náhradu škody, odvozovaný z této veřejnoprávní působnosti obce,
není co do právního důvodu po právu.
čís.

3320.

Pojišťovací smlouva (zákon ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř.
zák.),
S/ranám není bráněno, by nEstanovily delší lhůty výpovědní.
Podpisem návrhového listu podrobil se pojistník 1 tistanDvenfm všeobecných pojíšťovacích podmínek, otištěných na mivr!wvém listu, tře
baže o nich ústně nebylo o každé zvlášť jedná... o. Podrobil se tudíž i
při pojišťovací smlouvě, ujedna... é na určitou dn1:m, ustanove... í pGjišťo
vacích poomínek, o samočilmém prodlouženi smlouvy, nebude-Ii určitý
čas před vypršením ujednané dOÍJy tou neb onou stranou vypúvělena.
Smlouva platí pak za prodlouženou na jedno pojišťovací období.

(Rozll. ze dne 19. prosince 1923, Rv I 581/23.)

-součástí

I.

byly všeobecné

pojišťo'vací

podmínky, byl pojistitelem pova-

žován za jeho smluvní nabídku. Byl-li tento návrh pojistitelem beze
změny přijat, vznikla platně smlouva pojišťovací ve smyslu návrhu,
srovnnlol1 vůlí stran (§ 863 obč. zák.). Při jednání o návrhu smlouvy
neb'do třeba] by zástupce žalující pojišťovny upozorňoval zvláště ža-

lov~ného

na jednotlivá ustanovení všeobecných

pojišťovacích

podmí-

nek, když tyto byly mu před podpisem s návrhovým listem odevzdány
a měl mOžnost je seznati a po případě i zvláštní lhůtu k jejich prozkoumáni si vyhraditi, a nelze tu mluviti o nějakém jeho omylu po rozumu
§u 871 obč. zák.] vyvolaném činností zástupce pojišťovny, Je.stli~e Sá?l
pojišťovacích podmínek podrobně ;,e}koumal. Ne~ze. sou,hlaslÍ! ~?l s n~
hlcdem odvolacího soudu, že, kdyz zalovany projevIl vul! uzavntr pOJIšťovací smlouvu na určitou dobu 10 let, že již tím vyloučeno bylo její
pozdější samočinné obnovení po uplynutí doby pojistné, poněvadž
určeni pojistné doby bylo jen jednou z podmínek pojišťovací smlouvy,
kdežto ostatní byly obsaženy v tištěném formuláři a jejich schválení a
přijetí stalo se podepsáním návrhového listu, nebyla-li někt;rá j~jich
. ustanovení žalovaným výslovně vyloučena. Zákona o smlouve pOjlsťo
vací ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř. zák. lze dle §u 167 čís. 9 :'. 169
tohoto zákona použíti na tento případ a dle §u 18 (1) a §u 23 C1S. 4
tohoto zákona prodloužila se smlouva pojišťovací pouze o jednoroční
pojišťovací období. Pouze ustanovení §u 23 (4) zákona, podle něhož
za pojišťovací období pokládá se doba nejvýše jednoho roku, má dle
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§u 42 tohoto zákona ráz donucovací, není však smluvním stranám zá-

konem bráněno, by dohodou neustanovily určité delši lhůty výpovědni,
kteráž pak ovšem jest pro ně závaznou. Bylo-li tedy ve všeobecných
pojišťovacích podminkách ustanovení (§ 23), že pojišťovací smlouva
po uplynuti pojišťovací doby se samočinně obnovuje za stejných podmínek, nebyla-li nejméně 60 dnů předem vypověděna jednou ze smluvních stran doporučeným dopisem a prvý soud zjistil, že žalovaný tohoto
ustanovení nešetřil, vypověděv smlouvn opozděně, až 9. prosince 1921,
a to dopisem obyčejným, nebyla ovšem žalující pojišťovna povinnou
jeho výpověď přijati a, ježto se smlouva dle výše uvedeného ustanovení §u 18 (1) zákona o smlouvě pojišťovací prodloužila o jednoroční
období, tedy do konce roku 1922, jest žalobní nárok na zaplacení premie za tuto dobu opodstatněn a bylo vyhověti dovolání žalující pojišťovny.

čís.

3321.

Přiročí dle zákona ze dne 23. července 1919, čís. 440 sb. z. a n.
vztahuje se i na závazky býv. c. k. eráru, ohledně nichž bylo po 28.
říjnu 1918 úřady vyjednáváno, leč že by byla prokázána vůle obou stran
a oprávnění vyjednávajícího úřadu, zavázati československý erár.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1923, Rv I 980/23.)
žalobě proti československému eráru na náhradu škody ze ztráty
zavazadla v létě 1918 cestou z Vrchlabí do Pardubic bylo obě m a
niž š í m i s O u d y vyhověno, N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.

o ů vod y:
žaloba jest podána s rozmyslem proti eráru republiky Českosloven
ské, a opírá se niKoliv o dopravní smlouvu, učiněnou v létě 1918 s bývalou c. k. železniční správou, nýbrž o smír, ujednaný v dubnu 19 19
mezi žalobkyní a provozním inspektorátem v Praze. Není tu proto podmínek zákona ze dne 23. července 1919 čís. 440 sb. z. a n" jímž bylo
nařízeno příročí a přerušení sporů pro pohledávky za bývalým c. k.
erárem, a nelze dle §u 2 tohoto zákona ani soudní řízení přerušiti, ani
žalobu odmítnouti. Rozhodnutí sporu závisi na tom, zda má ujednání
z dubna 19)19 ten právní význam, jaký mu žalobkyně přikládá, totiž,
zda stal se jím erár republiky Československé zavázanou smluvní stranou místo bývalého c. k, eráru a povinným, nahraditi místo něho žalobkyni škodu ze ztráty zavazadla, vzniklé při železniční dopravě v srpnu
1918. Na rozdíl od obou nižších soudů nemůže Nejvyšší soud k této
otázce při svědčiti. V dubnu 1919 nebylo ještě zákonných ani jiných
předpisů o tom, kdo a z jakých peněz bude platiti závazky bývalé c. k.
železniční správy, vzniklé před 28. říjnem 1918. Nehledíc k vládnímu
nařízení ze dne 4. června 1919 čís. 313 sb. z. a n., kterým zastupování
bývalého c. k. eráru bylo uloženo i nadále finančním prokuraturám, ale
s výslovným odmítnutím jakéhokoliv závazku právního nástupnictví Če
skoslovenského státu (§' 2), byl teprve 6. srpna 1919 vyhlášen citovaný

již zákon čís. 440/1919, kterým bylo pro tak~~é .~ohled~vky nařízeno
příroČí. Dle §u 1 tohoto zákona vztahuje se pnr~cI na v~~chny pohledávky, které proti c. k. eráru vzmkly ze smluv pred 28. ~IJne~ 1918 ~
to na dobu, než bude ukončena hkvldace byvaleho mocnarstvl, nejd;le
však do dne, který vláda nařízením vyhlásí. Předp!s tento j,est zcela ::?eobecný a vztahuje se proto jak na smluvl1l pomerr, ktere od 28. flj!Ja
1918 ostaly v klidu, tak na závazky, 0}11edne lllchz bylo po. uvedenen,'
dnu úřady - třeba to byly již úřady .~e~kos~ovenske, repubhk} ;-::: ~y
jednáváno, což zvláště v oboru železl1lcl1l sluzb~ v ,zajmu neprelrzlteho
železničního provozu bude spíše pravIdlem nez vYJlmkou .. Nelze te~y
z pouhé skutečnosti, že provozní inspektorát v, Pr~ze p~s~11 se na pre
1919 se žalobkyní do smlouvání o požadovane nahrade s~ody, .dovo ..
zovati, že se nařízené příročí na náro,k žalobkynlI1 ?e~ztahuje, ,a ::e byl
dotyčný závazek československým erarem k placem prev~at" nybr~ n:u~
sila by býti prokázána taková vůle obo~ stran a ovsem la~e opravnem
provozního inspektorátu, zavazovatI ceskoslovensky erar I v t?mto
směru. Obsah smíru nedokazuje převzetí dluhu, naopak plyne z hstlI1,
předložených žalobkyní, a z reklamačního spisu, že o!ázka, kdo j,est
k náhradě povinen, nebyla při jednání vůbec dotčena, a .ZE; ,bylo jednano
výhradně o výši požadované náhrady, kdežto žalob~y~e zadala 4000. K
a železnice nabízela 2000 K, shodly se strany konecne na 2500 K. Zalobkyně nedala nijak na jevo, že požaduje .náhradu právě ,od č~sko~lo
venského eráru. Své dopisy řídila na ředItel StVl severozapadm drahy
v Praze a na ředitelství pro trati společnosti státní dráhy v Praze, te.dy
na železniční 'ředitelství která v Praze nikdy nebyla, ale byla a po prevratu ostala ve Vídni. Provozní inspektorát jednal se žalobkyní pod záhlavím: »Ředitelství pro trati společnosti stát~í ~ráhy,. exp.ositura pro
službu reklamační v Praze«, tedy pod oznacemm predprevratovY!TI,
z něhož byl jen v těch dobách nikde trpěný přívlastek »c. k.« vynechan.
Kdyby se vůbec dalo souditi ze způsobu,. jakým provozní ~nspe~torát
jednal, na otázku, koho chtěl zavázalI, musIlo by se z uvede~eho zahl,av~
spíše souditi, že jednal na účet ředitelství pro ~ra!1 spol~cnosŤl stat~1
dráhy ve Vídni, tedy c. k. eráru, a tomu. by, nasved;o,vala} z rekl~mac
ních SpiS{1 zjevná skutečnost, že p? s~oncenem Jednan~ se zalobk~n! ,byly
tyto spisy poslány ředitelství do Vldne, a tam byla ~akc porovna~a castk.~
žalobkyni poukázána k výplatě, arci v nek~lkovanychb~nkovkac?, SIusI
však pro nedostatek jakéhokoliv projevu vule v tom smeru pokladalI za
to že otázka, kdo a z jakých peněz má zaplatiti po rovnaný peníz, neb~la při vyjednávání vůbec řešena a nebyla rozřešena, že jeho zapl acění závisí i nyní ještě na konečné všeobecné likvidaci takových závazků) a že pro zatím se na ně vztahuje přiročÍ, nařízené zákonem čís-o
440/1919. Tvrzení, že československý erár převzal smírem z dubna 1919
porovnaný peníz 2500 K k placení, jest liché, a žaloba z tohoto důvodu
proti němu podaná jest bezdůvodná.
čís.

3322.
I osoby nedospělé mohou spoluzaviniti škodu, jíž byly postiženy.
Zavinění poškozeného na úrazu automobilovém jest posuzovati dle
předpisů §u 1295 a násl. obč. zák.
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V uplatňování nároku na náhradu bolestného není ještě obsažen nárol. na náhradu škody ze zmrzačení.

novil-li. tento

poměr II

ocenění skutečností a
Ne j vy Š š í s o u

žalobce "1/101 nelze spatřovati v tom nesprávné
nesprávné právní posouzení věci.
d přiznal žalobci 30.580 Kč 32 h.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1923, Rv I 1071/23.)

D II vod y:

žalobce (v době úrazu osmiletý hoch) byl přejet, přecházeje ulici,
autom~bilem .ža!ovaného eráru ~. tak poraněn, že mu byla odňata pravá
ru~~ az .1'0 rame. zalob~u domahal se na eráru kromě menších položek
(lecebne atel.) 60.000 Kc bolestného. Pro c e sní s o udp r v é s t ol í ,c e příznal žal~bci 27.522 Kč 29 h. Celkovou náhradní povinnost
~rcJl na 30.580 Kc 32 h (z toho na bolestném 26.000 Kč), přiznal však
zalab,cr pouze °/10 tohoto peníze, uznav na jeho spoluzavinění jednou
desetlllou .. O d ~ 0,1 a c ío s o u d k odvolání žalobce rozsudek potvrdil
a uvedl m~mo jllle v d u vod ech: Nesprávné právní posouzení věci
spatřuje odvolatel v tom, že procesní soud nalezl na soo!uvinu žalobce
ač tento v době nehody teprve dovršil 8. rok svého ~ěku, ač prý m~
tedy nelze přičítati zavinění, po případě v tom, že prý v1měr podilu na
zavinění ~(10 by~, ~5in~n nePvoměv~ně vysoce, bolestné ~aopak že prý
bylo- vymereno pnlJs mzce a ze pn tom zvláště nebyl vzat zřetel na žalobcovo znetvoření, konečně, že byl zamítnut mezitimní návrh určovacÍ.
~rot~ vývodům žalo?covým jest však uvésti toto: Nesprávný jest názor, ze nasl,edkem }1~vel!sa:e §§ 248, 1308 obč, zák. jest vyloučeno, že objekl!vl1e zavmene jednaní nedospělce by mohlo míti vliv na zodnovědění
otázky, zda nedospělec jako škůdce nebo ten, kdo nedospělee poškodil
~tává se povinným k náhradě. Nesprávnost tohoto pojetí plyne z toho:
ze podle §u 1310 obč. zák., tedy v případech, kde se jedná o škodu, zoů
sobenou OS?bOll, nedos,~~lou, vý~lo:,nč se ponechává soudci na vůli, ~ by
uzn~l na nahr~Qu, uvazlv) zda skudce, bez ohledu na to, že obyčejně
ne11l mocen sveho rozumu., přece jen v určitém případě nestihá zavinění.
Zák~n tedy přímo jako povinnost ukládá, by byl vzat zřetel na objektIv,ne zav;ně:'é, jednání osob, jmenovaných v §u 1308 obč. zák.,· při
?ta;;ce odcl~el1l skody. Okolnost, že § 248 obč. zák, stanoví, že dosazemm' dospelost1 má nastati bezpodmínečná povinnost ručení za nedovole~lé a zavi~ěn~ jednání, vztahující se na veš ker é j měn Í, nevyluču]~, by objektIvně zaviněné jednání nedospělce podle okolností obdobne ~{ uslanovení §u 1308 obč. zák. nenabylo významu pro otázku' náhr~dy sko~y a aby n;1110hl býti na ně vzat zřetel při zjišťování nedospelc~va..,:ar~ku n~. nahradu. Ježto první soud zjistil, že žalobce v době
neho0y, ]lZ p;ekro:J1 ~. rok věku, že tedy musel býti schopen nahlédn?utl) ze; k prel~roc~m frekventované, vozové dopravě sloužící ulice jest
tre~a, opatrnostI a ze pro nepozorného se toto přejití může státi nebezpecnym, ~ poněvadž dále zjistil, že žalobce vběhl doiízdní dráhy, aniž
by se ohledl, zda jest volná, nelze důvodně upříti, že žalobce opomenul
onen stupeň opatrnosti, jejž dlužno předpokládati i u hocha osmiletého
školou ?ovinn~ho,tedy ~ hocha, kterému již jest uložen jistý okruh po~
vI,nnoslI ~ j~kas~ zO,dpovednost. Došel-li první soud, použiv §u 1304 obč.
zak., k zaveru, ze zalobce má škodu poměrně nésti se škůdcem, a sta-

Dovolání, opírající se o dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. a mimo·
chodem i §u 503 čís. 3 a 2 c. ř. s., navrhuje změnu napadeného rozsudku ve dvou směrech, jednak aby byla žalobci místo přiřknutých devíti desetin škody přisouzena náhrada škody celé, jednak, aby přisou
zené bolestné 26.600 Kč bylo zvýšeno na požadovaných 60.000 Kč.
V onom směru nelze dovolání odepříti úspěchu. První soud zjistil, že
řidič automobilu jel frekventovanou ulicí v T. nemírnou a zakázanou
rychlostí 40 km za hodinu, že nedával výstražných znamení, a že alll,
když chlapce již viděti musil, neučinil ničeho, aby úraz odvrátil, odsoudil však žalovanou stranu přes to jen k náhradě devíti desetin celé
škody s odůvodněním, že osmiletý žalobce nepřesvědčil se, sestupuje
s chodníku do jízdní dráhy, zda se neblíží povoz, a že tím svůj úraz
spoluzaviniL Odvolací soud potvrdil rozhodnutí prvého soudu a dovozuje z předpisu §u 1310 obě. zák., že i osoby nedospělé mohou opomenutím onoho stupně opatrnosti, který lze od nich požadovati, dopustiti
se zavinění a státi se tak odpovědnými za škodu. žalobce vytýká rozsudkům obou soudů právem nesprávné právní posouzenÍ. Spoluzavinění
poškozeného a jeho vliv na povinnost k náhradě škody lze, když se stal
úraz automobilěm, posuzovati výhradně dle §u 2 zákona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. Dle tohoto předpisu jest jedním z omluvných
důvodů) které majitele a řidiče silostroje sprošťují ručení za úraz; z av i n ě 11 í poškozeného, které ke škodné příhodě d a I o pří čin u,
vyžaduje se tedy stejně, jak jest tomu u ručení železnic dle zákona ze
dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák, nejen příčinná souvislost mjezi jednáním poškozeného a úrazem, nýbrž i jeh o,z a v i 11 ě n í podle všeob~c
ných zásad občanského práva, jež JSOll obsaženy v §§ 1295 až 1305
obč. zák. Úvahou o tomto hlobcovč' spoluzavinění dospěl dovolací soud
k jinému důsledku, než soud odvolací) ač souhlasí s jeho právním názore11l) pokud jde o použití §u 1310 obč. z{ :. na případy, v nichž jde
d škodu) způsobenou nedospělcem.
Rozdíl v právních názorech obou
těchto souelů týče se jedině úvahy, zda v prokázaných skutečnostech
spočívalo vůbec nějaké žalobcovo zavinění. Nelze souhlasiti s dovolatelov:y-ll1 názorem, jenž vylučuje použití §u 1310 obč. zák. pro případy,
o nichž mluví § 2 zákona automobilového. § 248 obč. zák. v nyněj,ím
svém znění posunul hranici odpovědnosti za škodu, způsobenou zaviněním, až k počátku dospělosti, avšak občanský zákoník nechti'1 tu stanoviti fl nestanovil tím absolutního __ předpisu; vylučujícího zásadn~ jakoukoli o d P o v č dno s tne d o s P té I C II (srv. motivy k tř"tí dílčí
novele, str. 388). Předpis takový byl by prostě nemyslitelný u nerlospé'iCŮ duševně zdravých a vyvinutých, účastných škol ni výchovy, zeJfCéna v době, blížící se dospělosti. Ponechala pi'Oto třetí dílčí novela
k obč. zák. nezměněným § 1310 obč. zák., jenž vztahuje se nyní, jak
patrno je z §u 1308, i na nedospělce. Bude tudíž v každém případě,

2077

2076

v němž tvrzeno je zavinění nedospělcovo a s ním i povinnost k náhradě
škody, přihlédnouti k stáří jeho, k duševním vlastnostem, vzdělání, prostředí, v němž žije a jiným okolnostem tohoto druhu. Podle 1),chto hle"
disek bude uvažovati o tom, zda nedospělý přes svůj věk pod 14 roků
nedopustil se zavinění. Pravidla absolutně platícího pro všecky případy
tu není. Po této stránce bylo uvažovati o zavinění žalobcově i v tomto
sporu. žalobce byl v čase úrazu stár něco málo přes osm let, překročil
tudíž teprve nedávno dětství, a zjištění nižších soudů neposkytují opory
pro náhled, že by byl přes uplynutí doby tak krátké nabyl rozvážnosti
a pozornosti, jaké bylo v tomto případě třeba k odvrácení úrazu. Nelze
proto usouditi shodně s odvolacím soudem, že žalobce byl schopen nahlédnouti, že k překročeni ulice bylo třeba opatrnosti, vyžadující zvláštní
pozornosti, i v tom případě, že nebyl upozorněn varovným znamením
na silostroj rychle se blížící, a že se měl proto rozhlédnouti po jízdní
dráze i na větší dálku, ještě než sestoupil s chodníku. Mimo to nemohl
žalobce při svém věku rychle usouditi, že silostroj, jehož řídič nedával
výstražného znamení, přes to se nezastaví ani nezpomalí rychlé jízdy,
nýbrž že v ní bude pokračovati bez ohledu na chodce, ulici přecházející.
Nedospělému žalobci, kdyby nebylo jeho mládí a tím podmíněné nerozvážnosti a bezstarostnosti, dalo by se proto vytknouti jedíně, že při sestupování s chodníku na silnici se ohlédnutím nepřesvědčil, zdali mu ne- .
hrozí nebezpečí a že si nevšiml přijiždějícího silostroje, jenž byl ()d
něho 56 m vzdálen. Zanedbání takové pozornosti není výjimkou, nýbrž
častým zjevem i u osob dospělých, pročež vyžaduje obyčejná opatrnost
a jest mimo to přikázáno policejním předpisem §u 48 min. nař. ze dne
28. dubna 1910, čís. 81 ř. ·zák., aby řídič dával v přiměřené vzdálenosti
výstražná znamení. Není příčiny, pochybovati o tom, že, kdyby se tak
bylo stalo a chlapec byl tak na silo stroj upozorněn býval, nebylo by
k úrazu došlo. Úraz byl pro řídiče odvratitelným, není tu žádného ze
zákonných omluvných důvodů, a proto ručí žalovaný erár jako majitel
silostroje dle §u 1 automobilového zákona za celou škodu, jež činí dle
zjištění nižších soudů 30.580 Kč 32 h. Pokud odvolací soud shledal v uvedeném chování se žalobcově zavinění podle §u 1297, po případě spoluzavinění podle §u 1304 obč. zák., posoudil věc nesprávně po stránce
právní, a dospěl důsledkem toho neprávem k rozdělení škody (jení náhrady) mezi obě strany rozepře. Bylo proto vyhověti dovolání v tomto
směru a přisouditdalobci náhradu veškeré škody, zjištěné nižšímí soudy.
Bezdůvodné jest dovolání, pokud se domáhá zvýšení bolestného
26.6~? K5' Také Nejvyšší soud jest názoru, že příjemnosti a výhody, jež
Sl muze zalobce za tento peníz opatřiti, jsou úměrny bolestem, jež zraněním utrpěl, a to i když se bere v úvahu, že trapnost fysických bolestí
byla zvyšov.ána vzpon;ínkou na nebezpečí života, jež bylo s úrazem spoJeno, a pOCItem trvaleho zmrzačení pro ztrátu pravé ruky. Přiměřenost
přisouzenéh? bolestného opravňovala odvolací soud k úsudku, že již první
soud vzal zretel na význam poranění, délku zdravotní poruchy, trvání
léčení a psychologický vliv zmrzačení na poraněného, pročež bezdů
~?dn?u jest výtka, že tento závěr odvolacího soudu příčí se spisům, a že
nzem .odvolacího soudu ostalo pro nepřihlížení k těmto za podstatné
uznanym okolnostem neúplným. Přiměřenost přisouzeného bolestného

dokazuje také, že žalobce sám, podávaje žalobu v době, kdy o povaze
úrazu a jeho následcích bylo již úplné jasno, požadoval na ,bolest,,:émjen
30.000 Kč, tedy peníz, který se přisouzenému sko;o rovna, a bere-Ir. se
v úvahu že vnitřní a nákupní cena československe koruny ode dne zaloby zn~čně stoupla, jest dokonce původně žádaný peníz menší ne~ ~ři
souzei1Ý. Mylným jest názor dovolatelův, že. v ~áro~u na bol,estne Jest
obsažen již také nárok na náhradu za zmrzacem ztratou prave ruky dle
§u 1326 obě. zák. Že i při úrazech automobilových má poškozený nárok
na náhradu škody, vzniklé znetvořením, nemůže býti sporno, neboť § 1
automob. zák. to citací §u 1326 obč. zák. výslovně nařízuje. Tento nárok jest však nárokem na náhradu hm o t n é škody,.. hrozící pro .budoucnost zúžením a stížením životních možnosÍl, a hSl se protoj3ko
samostatný nárok od nároku na bolestné, jímž se nahrazují utrpěné .bolesti, tedy škoda nehmotná. žádná z těchto škod nemůže býti pokládána
za zahrnutou ve škodě druhé, a mají-li býti obě nahrazeny, musí býtí obě
požadovány. Jelikož žalobce nárok na náhradu dle §u 1326 obč. zák. nevznesl, nemohl mu býti dle §u 405 c. ř. s. ani přisouzen. Tvrzení, že
§ 1326 obč. zák. doplňuje a vykládá jen předešlý § 1325 obě. zák., může
býti uznáno správným jen ohledně náhrady hmotné škody, již § 1325
obč. zák. poškozenému zaručuje, nikoliv ohledně náhrady vytrpěných
bolesti, poněvadž § 1326 obč. zák. výslovně upravuje jen náhradu za
zmařené lepší zaopatření.
čis.3323.

úrazové pojištění dělnické (zákon ze dne 28. prosince 1887, čís. 1
zák. na rok 1888).
Usnesením správního výboru úrazové pojišťovny dělnické, že jde
o úraz podnikový, jest soud vázán. Předpis §u 46 zák. nevztahuje se na
případ, kde majitel podniku neručí zaměstnanci za úraz jako majitel podniku, nýbrž z přičin jiných. V tom, že dosud nebyl vyměřen důchod úra·
zovou pojišťovnou, nelze spatřovati předčasnost žaloby proti tomu, kdo
úraz způsobil. Jest tu po případě postupovati dle §u 190 c. ř. s.

ř.

(Rozh. ze dne 19. prosince 1923, Rv I 1098/23.)
žalobce byl továrním dělníkem u firmy Ignác E., jejíž veřejnými společníky byl Ignác E. starší a Ignác E. mladší. Doprovázeje valník, na
němž vezeno bylo zboží na nádraží, byl žalobce kol jedoucím automobilem Ignáce E-a mladšího sražen k zemi a těžce poraněn. Žalobu o náhradu škody na Ignáce E-a mladšího a šoféra Alfreda H-a o b a niž š í
s o u d y zamítly ohledně prvžalovaného vůbec, ohledně šoféra pro tentokráte. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil
věc prvému soudu, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.
Důvody:

Otázka, zda vztahují se na žalobcův úraz předpisy o úrazovém pojišťování dělníků ,byla konečně rozhodnuta usnesením správního výboru
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~razové poEšťovnypro Čechy v Praze ze dne 19. října 1922, kterým byl
uraz prohlasen za uraz podmkový ve smyslu §u 1 úrazového zákona ze
dne 28. prosince 1887 čís. I ř. zák. na rok 1888 a novely ze dne 10. dubna
1919, čís. 207 sb. z. a n. Důsledkem tohoto usnesení, jež soudem pře
zl;oumáváno býti nemůže, jest, že žalobci vzešel proti úrazové pojišťovně
n~rok n,: odškodné v míře úrazovým zákonem stanovené (§§ I a 6 úr.
z~k.), Jez. arCI nedosahuje míry odškodného, příslušejícího žalobci podle
vse?becny~h pr.avldel o náhradě škody, dále že úrazové pojišťovně pří
slusI,p?strZ?í narok proti žalovaným pro požitky, které žalobci z důvodu
ut!12eneho, urazu vyplatila a vyplatí (§ 47 úr. zák.), takže žalobce sám
muze, od zalo.vaný';!1 požadovati jenom to, Oč odškodné, příslušející mll
dle vseobecllych zakonných předpisů, přesahuje odškodné, jímž jest mu
povmna ura:ova p?pšťov~a dle úrazového zákona (§ 47 úr. zák.). Pok~d ,dOvola!cl, p~plra ]akyk~lrv, vlrv,. úrazového zákona na uplatňovaný
narOK, tvrde,. ze z~lobcl musI bytr pnsouzena plná náhrada dle předpisu
a~tom,oblloveho zakona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák., jest ve
zre].m~m rozpor~ s cItovanými zákonnými předpisy, a nelze vyhověti dovol~nl. N~lze vsa~ yřlsvědčiti názoru nižších soudů, že první žalovaný
19nac E. J~ko ."erejný společník firmy, v jejíž továrně žalobce byl při
urazu zamestnan, není povinen žalobci nic doplatiti k tomu, co žalobce
obdr,ží ,?d, úrazové p,Ojišťovny. Dle §u 46 úr. zák. může sice pojištěnec,
utrpeVSI uraz, uplatnovatr proti podnikateli jenom tehdy nárok na náhradu škody; nekrY,té odškodný~1 úrazové p~jišťovny, když podnikatel
zaVInIl uraz umyslne, ale tento predplS vztahuje se na podnikatele pouze
v ] e ~ o v 1 a.s t n o s t I I' o d
k ~ tel s k é, totiž na případy, kde by
dle v~eo?ecnych praVIdel o nahrade škody ručil za úraz, poněvadž byl
za v lil e n) e h? pod n I k e m. Jenom proti těmto škodám jest podmkatel u delmd{e urazové pojišťovny pojištěn a podle nebezpečí, s jakym ]ednotlr.ve ?odmky JSou spojeny, jsou stanoveny a odstupňovány
I premlc pOJlstne. Naprotr tomu neplatí § 46 úr. zák. v případech kde
se ~raz přihodil z příčin vnějších, 111 i 111 o pod n i k ležících, kde' tedy
ma]!!el pod?lku neručí za něj, protože jest majitelem podniku, nýbrž
ZP!';Č111 ynych, v t?!nt~ případu pr~to, že jest majitelem auta, zpfrso?IVSI~O ur.a~., Pro~lasenrm urazu za uraz podnikový bylo totiž dle §u I
u~. z,ak; ~Jlsteno Je~o~n, že se úraz, přih?dil žalobci I' ř i konání práce,
naleze]Icl provozovanl podnrku, coz stacI ku stanovení povinnosti Úrazové pojišťovny k náhradě, ale zůstalo vyhrazeno soudnímu rozhodnutí
zda jest úr~vz v příčinné souvislosti s podnikem také po stránce aktivní:
z~a byl tOtlZ zpusoben provozováním tohoto podniku či příhodou, ležící
111ano pOdmk.. Nelze upříti, že jest jistá logická nesrovnalost v tom, že
za pod111kove úrazy byly prohlášeny i úrazy, způsobené příhodami
m I r.n o .1',0 dni k vz~~klými, ,a.le ;'dyž se tak z důvodů sociálně politrckych ]IZ stalo, nemuze to bytr duvodem, aby odpovědnost podnikatele
byla snížena na míru úrazovým zákonem určenou i tam kde lIení také
kryta premiemi, placenými úrazové pojišťovně. Protož~ auto náleželo
n á hod o u majiteli továrny, a žalobce v okamžiku zranění konal n áhod o u tovární práci, nemUže býti důvodem, aby žalobce obdržel
menší odškodné za utrpěný úraz, než by obdržeti musil od kteréhokoliv
jiného majitele automobilu, a není také důvodu, proč by měl první ža-

;11

lovaný svému dělníku platiti menší náhradu za automobilový úraz, než
dělníku cizímu. Třebas byl první žalovaný provozovatelem podniku,
v němž byl žalobce při úrazu právě činným, jest za úraz odpovědný
nikoli dle §u 46 úr. zák., nýbrž dle §u 47 úr. zák. a zákona automobilového, neboť jízda osobním autem, zavinivší úraz, ne11!á s provozováním podniku a zaměstnáním žalobcovým v podniku nic společného.
Nejen druhý žalovaný, nýbrž i první žalovaný jest povinen, nahraditi
žalobci, oč obdržel a obdrží od úrazové pojišťovny méně, než mu dle
automobilového zákona přísluší, jmenovitě bolestné a rozdíl v léčební
a invalidní rentě. Jelikož nižší soudy, vycházejíce z mylného názoru, že
prvý žalovaný žalobci za úraz vůbec neručí, nejednaly o námitkách ve
věci samé, zůstalo řízení kusým, pročež byly dle §u 510 c. ř. s. oba rozsudky zrušeny a rozepře vrácena prvnímu soudu k dalšímu jednání a
novému rozhodnutí. První soud uvádí v důvodech, že, i kdyby prvý žaiovaný ručil za úraz dle §u 47 úr. zák., musila by žaloba ohledně po··
žadované renty býti pro tentokráte zamítnuta, poněvadž úrazová pojišťovna ještě nevyměřila žalobcovy renty a proto se neví, jaký rozdíl
může žalobce od žalovaného žádati. Nehledíc k tomu, že úrazová renta
zatím snad již vyměřena byla, nemůže onen důvod vésti k. zamítnutí
žaloby pro předčasnost, neboť nárok žalobcův jest již splatný a není
z á k o n n é h o předpisu, pro který by žalobce musil s jeho vymáhá..
ním č.ekati na vyměření úrazové renty pojišťovnou. Nebude-li možno
rozdíl mezi rentami žalobci příslušejícími dle všeobecných předpisů a
dle úrazového zákona jinak zjistiti, bude to důvodem přerušení řízení
dle §u 190 c. ř. s. až do rozhodnutí úrazové pojišťovny, žaloba z toho
důvodu nemůže býti zamítnuta. To platí i ohledně druhého žalovaného
Alfreda H-a.
čís.

3324.

čl. 343 obeh. zá..l{. jest zpravidla provésti tam, kde jest
kupitelova prodlen1.

Prodej dle

zbožl v

čase

(Rozh. ze

clIlC

19. prosince 1923, Rv I 1198/23.)

Žalující haIllburská firma prodala žalované pražské firmě chemikalie a, ježto žalovaná nezaplatila dle úmluvy kupní ceny, dala prodatelka zboží po předchozí pohrůžce prodati na burse v Hamburku a domáhala se na žalované zaplacení rozdílu mezi cenou smluvní a cenou
docílenou veřejným prOdejem. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly,
o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Odvolací soud osvojuje si
právní názor prvého soudu, že žalobce neprávem se domáhá náhrady
škody, vzešlé mu prodejem zboží, straně žalované prodaného, provedeným ve smyslu čl. 343 obch. zák. pro prodlení strany žalované, a to
proto, že žalobce prodal zboží na místo v Praze, kde se zboží nacházelo, ku škodě strany žalované na burse v Hamburku. V čl. 343 obch.
zák. ovšem není určeno, kde prodatel zboží prodati má a smí, než vzhledem na to, že prodej děje se na nebezpečí a útraty kupitele za tím úče
lem, aby se prodatel zákonné povinnosti k uschování prodaného zboží
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zbavil, jest zboží v případě prodlení kupitele buďsi v převzetí zboží neb
v zaplacení kupní ceny ve smyslu čl. 343 obch. zák. prodati tam, kde
se zboží, když prodlení kupitele nastalo, v uschování nalézá. Odchýlí-li
se pro datel od tohoto pravidla a prodá zboží bez nutnosti na místě
jiném ku zjevné škodě kupitele, to jest za levnější peníz, než za který
by byl býval je prodati mohl na místě uschování, nemusí kupitel prodej
nechati platiti jako na jeho účet provedený a pro datel nemMe na základě tohoto prodeje požadovati náhradu škody ve smyslu čl. 354 obch.
zák. V tomto případě jest nesporno, že zboží, když nastalo prodlení
strany žalované, nalézalo se v uschování v Praze, náleželo tudíž žalobci
prodej ve smyslu čl. 343 obch. zák. provésti v Praze na Pražské burse.
Námitku odvolatele, že o místu prodeje rozhodovati může jedině ona
strana, které z nesplnění smlouvy hrozí škoda a že jedině rozhodno jest,
zda prodej proveden byl dle způsobu v Hamburku platného, jest odmítnoulI s poukazem na to, že dle zásady v obchodním životě platné každý
obchodník zejména v těch případech, kde jako při prodeji dle čl. 343
obell. zák. jedná na účet druhého obchodníka, počínati sobě musí se
zvláš,tn!. obezř~tno~tí a opatrností a že žalobce proti této povinnosti se
prohresll" ~dyz, ac zb?ží se nalézalo v Praze, kde je výbodněji' zciziti
bylo mozne, prodal, ac k tomu nutnost nestávala, v Hamburce za podmínek nepříznivějších.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Dovolalel opakuje s hlediska nesprávného právního posouzení
(§ 5?3 čís. 4 c. ř. s.) a neúplnosti řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) pouze to,
co pI~edn,esl v od,volacím řízení a c? odvolací soud již správně vyvrátil.
NebylO treba slyselI znalce o tom, ze prodej drog na burse v Hamburku
byl řácíně proveden. Tato okolnost nebyla vzata žalovanou firmbu v pochybnost a nebyla vůbec spornou. Sporným bylo jenom, zda měl žalobc.e prodati na účet žalované firmy v Praze, kde zboží již bylo, či zda
smel Je z Prahy dopraviti zpět do Hamburku a prodati na tamněJší
~urse: Právě protože není zákonného předpisu, kde má býti zboží dle
cl: 3~~ a 343 ?bch .. zák prodáno, musí býti pravidelně prodáno tam,
kQe pn prodlem kupltele Jest. To lze dovoditi i obdobou z poslední věty
čl. ~24 obch. zák., dle níž má býti zboží při nedostatku jiné úmluvy odevzdano tam, kde bylo při dojednání smlouvy. Výjimku z tohoto pravidla
lze ph pustiti, když se při prodeji na jiném místě docílí zřejmě vyšší
kupm cena, takže by žalovaná firma byla povinna uznati prodej na Hamb"rsk~ bu~~e na ~v~j účet, kd~by by}o prokázáno, že v Praze by se bylo
palme utrzllo mene. K takovemu dukazu nestačí však, jak soudí dovoJate~, pouhé tvrzení, že jednal v dobré víře, nýbrž musily by býti prokazany skutkové okolnosti, které by ospravedlňovaly očekávání že se
'l .Hamburku. prodá dráže, než v Praze.
Toho žalobce neprokázal, a
z JdlO vlastmch udání v dovolacím spise, že německé kartelní firmy požadují za, zboží, vyvážené do ciziny daleko vyšší ceny, než pro tU7.em~kott pot:~!,u, plyne opak. Nad to bylo prokázáno znalci, že ceny drog
oyly 'l zan 1922 v Praze daleko vyšší, než v Německu, a než prodejem

na burse v Hamburku byly docíleny. Žalobci jako velkoobchodníku drogami a chemikaliemi nemohlo to při šetření řádné obchodnické bedlivosti ostati neznámo, proto prohřešil se proti povinnosti, uložené mu
v čl. 282 obch. zák" aby zachovával tuto bedlivost i při svémocném
)Ji'odeji na účet kupitelky provedeném, když zboží neprodal v Praze,
nýbrž odvezl do Hamburku a prodal tam, a žalovaná firma není povinna
uznati tento prodej za provedený na svůj účet.
čís.

3325.

Smlouva o rozsudún, již za organisaci dělníků podepsali členové
svazu, kteří dle stanov nebyli oprávněni svaz zastupovati a neměli
zvláštní písemné plné moci k uzavření 'smlouvy, není závaznou pro člena
organisace dělníků.
(Rozll. ze dne 20. prosince 1923, R I 956/23.)
Proti žalobě zemědělského děln'íka na zaměstnavatele o zaplacení
ceny 44 q kompensačních zemáků namítl žalovaný nepřípustnost poradu práva, ježto v kolektivní smlouvě byl stanoven pro rozhodování
rozepří ze služebniho poměru rozhodčí soud. S o udp r v é s t o I i c e
námitku zamítl, rek u I' S u í s o u d jí vyhověl a žalobu odmítl. N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D ů vod y:
Jest nesporno, že žalobce byl u žalované v roce1921 zaměstnán jako
za denní mzdu a že smluvní poměr byl upraven kolektivní smlouvou dle směrnic ze dne 26. ledna 1921 pro úpravu pracovních a námezdních poměrů čeledi a dělnictva zemědělského v Če
,:hách na rok 1921 a že obě strany jsou členy příslušných odborových
44 q kompensačních zemáků
organisací. Žalobce domáhá se úplaty
a sporné nároky této povahy mají dle §u 5 odstavec třetí stranami dovolávaných směrnic řešiti příslušné okresní paritní komise pro zeměděl
skou práci. Nejvyšší soud již ve svých rozhodnutích zejména ze dne 29.
května 1923 čís. j. R I 459/23 čís. sb. 2663 a ze dne 6. břeZna 1923
čís. j. R I 212/23 čís. sb. 2344 přiznal těmto paritním komisím právní
povahu rozhodčích soudů, uznav, že členové organisací súčastněných
n,a této kolektivní smlouvě ve sm'Črnicích vyjádřené, jsou podrobeni
temto rozhodčím soudům, pokud jde o spory ze vzájemného poměru
mezi zemědělci a zemědělskými dělníky ve směrnicích vytčené, a bylo
by s tohoto hlediska posuzovati i nynější spornou věc. Než žalobce
k vyvrácení námitky žalované, že o sporné věci nepřísluší rozhodovati
řádným soudům, uvedl, že kolektivní smlouva (směrnice), pokud obsahuje ustanovení o paritních komisích v §u 5, jako soudech rozhodčích,
není pro něho závaznou, nebyvši organisací čsl. svazů zemědělských a
lesních dělníků v Praze platně uzavřena, poněvadž zástupci této orgamsace neměli specielních písemných plných mocí. Dle §u 577 odstavec
třetí c. ř. s. vyžaduje každá smlouva o rozsudím písemné formy a, má-li
zemědělský dělník

za
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býti uzav~ena zmocněncem, vyhoví se zákonnému příkazu p í sem n os t i jen zvláštní pí Sem n o u plnou mocí, opravňující k uzavření úmluvy o rozsudím, jinak smlouva jest neplatnou (arg. § 577 odstavec
třetí c. ř. s. slova: »m u s í býti písemná« a § 595 odstavec prvý čís. 1
c. ř. s.). V tomto případě zjistil prvý soud, že za organisaci, jejímž čle
nem jest žalobce, t. j. za čsl. svaz zemědělských a lesních dělníků
v Praze podepsali směrnice a v nich obsaženou úmluvu o rozhodčích
s~udech paritních komisí členové svazu, kteří dle stanov nebyli oprávnem svaz zastupoval1, a lze je proto považovati jen. za zvláštní zmoc~ěnce ~:gan.isace, jimž k platnému uzavření smlouvy kolektivní, pokud
slo o znzem soudu rozhodčího, bylo třeba zvláštní písemné plné moci
k tom~to. smlu~ním~ úko~u je opravňující. Zjistil-li však prvý soud, že·
takove plsemne plhe mocI ku smlouvě o soudu rozhodčím neměli a nepř~dložiJi, nebyla o tomto předmětu (t. j. o soudu rozhodčím) smlouva
s c~L svaz~~ ~emědělských a lesních dělníků v Praze platně zřízena a
lIem pr? n~j zavaznou. Jest proto žalobce oprávněn před řádným soudem SVU] JInak soukromoprávní nárok vymáhati.
Čís.

3326.

Byla-li působnost družstva, obmezená i dle doslovu firmy jen na zaměstnance určitého stavu, rozšířena změnou stanov i na další vrstvy
obyvatelstva, nutno tomu dáti výraz též novým doslovem lirmy.
(Rozh. ze dne 20. prosince 1923, RII 046/23.)
Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil firmě »Stavební družstvo zaměst
nanců Zemské banky v Praze« opověd', by ji uvedla v soulad se změ
něným ustanovením §u 17 stanov. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů vod y: Dosavadní znění firmy vzhledem k §§ I a 17 stanov
odpovída~o předmětu podniku společenstevního, vyjadřujíc předmět
1 s určemm, pro který kruh obyvatelstva společenstvo to zřízeno. Bylo
tedy vyhověno principu pravdivosti firmy (čl. 16 obch. zák. § 4 zákona
ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř: zák.). Když však společenstvo dle usnesené změny § 17 stanov rozšířilo okruh své působnosti též na veškeré
státní zaměstnance, nevyhovuje již znění firmy, neodpovídajíc již změ
něným poměrům, a právem tedy soud rejstříkový nařídil, aby znění firmf bylo uV,edeno v souhlas se změněným § 17 stanov. Při tom otázka,
z jakeho duvodu § 17 stanov byl změněn, jest úplně nerozhodna. Pouk:,z . rekurenta na ustanovení čl. 24 obch. zák. není případný, neboť
nejedná ~e nyní u společenstva o nějakou firmu starou, převodem nabytou; dale rekurentem citovaný čl. 113 obch. zák. nejedná vůbec o pře
V?dU hrmy a nevyslovuje se zejména o tom, zda a kdy při vstupu noveho společníka do veřejné obchodní společnosti jest potřebí změny dosavadního z~ě?~ firmy (arg. zakončení prvé věty v článku tom).
N e J v ys S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

Napadené usnesení hoví úplně věci i zákonu a stačí proto poukázati
na správné jeho důvody, jež vývody stěžovatelovými vyvráceny nebyly
a k nimž dodati jest jen ještě toto: Jest naprosto nerozhodno, že toho
času jsou členy družstva převážně zaměstnanci Zemské banky a toliko
jediný státní úředník. Dle nynějšího znění stanov může se poměr tento
podstatně změniti. Rozhodnou jest jen skutečnost, že členy družstva
m o h o u býti vedle zaměstnanců Zemské banky také státní a jiní veřejní zaměstnanci. Kdyby tedy firma zněla: »Stavební družstvo zaměst-.
nanců Zemské banky v Praze, zapsané společenstvo s r. 0.«, neodpovídalo by znění toto pravdě, čímž by veřejnost byla uváděna v omyl.
čís.

3327.

Smlouva pojišťovací.
I pouze pro rozhodnutí o výši náhrady lze umluviti roo:hodčí soud,
pro nějž pak platí předpisy civilního řádu soudního o řízení rozhodčím.
.Není třeba, by úmluva o rozhodčím byla zřízena zvlášť písemně a obě
ma stranami podepsána, stač4 že za podmínek §u 167 čís. 3 poj. ř. pří
slušné ustanovení o rozhodčím soudu bylo obsaženo v návrhu pojistném (pojistce).
Stanovily-li pojišťdvací podmínky, že pojistník poo:bývá nároku na
náhradu: }}zamezí-li nebo stíží-li zlomyslně nebo hrubou. nedbalostí zjištění škody<{ nevztahuje se pohrůžka ta na případ, že pojistník zdráhá
se jmenovati znalce za účelem ustávení soudu rozhodčího. Přichází tu
naopak k platnosti předpis §u 582 c. ř. s.
l Rozh. ze dne 20. prosince 1923, Rv I 740/23.)
Žalobkyně pojistila u žalované pojišťovny svršky proti krádeži a
vloupání a, když jí byly uloupeny, domáhala se na pojišťovně vyplacení
pojistného. Žalovaná pojišťovna namítla mimo jiné, že žalobkyně, odpírajíc zlomyslně navržený žalovanou stranou smírčí soud odhadní a
odepřevši jmenování svého znalce, znemožnila vůbec smírčí soud, následkem čehož dle §u 10 poj. podmínek pozbyla všeho nároku na odškodnění. Pro c e s n f s o udp r v é s tol i c e uznal žalobní nárok
dllvodem po právu a vyvrátil onu námitku žalované v d ů v o de ch: .
Dle §u 10 poj. podmínek pozbývá pojistník nároku na náhradu škody,
zamezí-li nebo stíží-li zlomyslně nebo hrubou nedbalostí zjištění škody.
Slova »zlomyslně« nebo »hrubou nedbalosti«vztahují se nejen ke slovu
»ztíží-li«, nýbrž i ke slovu »zamezícli«. Takovouto zlomyslnost (nedbalost) nelze spatřovati v tom, že žalobkyně nechtěla přistoupiti na
návrh žalované strany, by výše ztráty nebo škody na pojištěných před
mětech ve smyslu §u 9 pojišť. podmínek byla zjištěna dvěma rozhodčími soudci. žalobkyně se tomu vzpírala proto" že byla v domnění, že
podrobiti se rozhodčímu soudu jest jen jejím právem, nikoli však ,iejí
povinností. Ostatně žalobkyně nabídla svým zástupcem dne 2. prosInce
19(21 smír v ten způsob, že žalovaná uzná zásadně svoji povinnost ku
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náhradě dle smlouvy pojišťovací a rozsah škody dle oznámení a že
výše náhrady. této škody zjistí se rozhodčím řízením dle §u 9 poj.
smlouvy a žalovaná na to nepřistoupila. O d vol a c í s o u d žalobu
amítl. D ů vod y: Dlužno především vytknouti, že pojišťovací smlouva
est smlouvou oboustrannou, jíž práva a povinnosti obou stran jsou vzáemně určeny. Stejně jsou pro obě strany závazny i podmínky pojišťo
vací smlouvy, na základě kterých dle návrhu žalobkyně smlouva tato
byla uzavřena. S hlediska vzájemné vázanosti stran na smlouvu nemůže
odvolací soud sdíleti náhled prvého soudu, že žalobkyně, odmítnuvši
návrh žalované na zjištění výše škody znalci, se vůbec proti svým smluvním povinnostem neprovinila. Dle §u 9 pojišť. podmínek má každá ze
smluvních stran právo, žádati, by výše ztráty (škody) na pojištěných
předmětech byla zjištěna dvěma věci znalými rozhodčími soudci, z nichž
každé straně náleží jmenovati jednoho. Jest zřejmo, že tomuto právu
každé z obou stran odpovídati musí a odpovídá povinnost druhé strany,
súčastní-li se při stanovení ceny (škody) jmenováním druhého rozhodčího a nemůže tuto povinnost prostě odmítnouti, nemají-li ji stihnouti
následky§u 10 poj. podmínek, podle něhož, zamezila-Ii neb stíží-Ii zlomyslně neb hrubou nedbalosti zjištění škody, pozbývá nároku na náhradu škody z pojištěného případu. Žalobkyně ve svém oznámení škody
udala škodu na 7000 K a zvýšila později svůj nárok na 16.230 K. Právem dovolávala se žalovaná dle smlouvy, by škoda dle §u 9 poj. podm.
zjištěna byla, a, když i žalovaná dopisem ze dne 15. dubna 1920 žalobkyni svého znalce oznámila, .bylo povinností žalobkyně, by ze své strany
znalce pOJmenovala. Odmítnuvši dle svých dopisů ze dne 15. dubna
1920 a 17. dubna 1920 jmenování znalce, porušila žalobkyně svou
smluvní povinnost a jde pak jen o to, zda učinila tak zlomyslně nebo
z hrubé nedbalosti. Uváží-Ii se, že žalobkyně původně škodu oceňovala
na 7000 K, pak ale ji zvýšila na 16.230 K, vyplývá již z této skutečnosti
nepochyb~ě, že jí na tom záleželo, by škoda znalci zjištěna nebyla, a
proto zaujala zamítavé stanovisko proti návrhu žalované na zjištění
škody znalci. Žalovaná zajisté si byla vědoma, že takto jedná proti
~vým s~lu.~~í:TI .povin~lO,stem, zejména, že takto znemožňuje (stěžuje)
zalovane zJ1stel11 prave skody. Když tomu tak, dlužno toto její jednání
ve smyslu §u 10 poj. podm. pokládati za zlomyslné, na čemž nemůže
změniti ničeho, že žalobkyně byla v domnění, že podrobiti se rozhod~ímu s?udu jest jejím právem nikoli povinností, neboť ustanovení poj isťov.acl sml~uvy, v tomto směru jsou jasna a přesna, tak že žalobkyně,
ktera ostatne, mela po ruce právního zástupce, nemohla býti v pochyb_
nostech o, vyz,namu. a ~osahu oněch smluvních ustanovení, zejména
v. t~~ sm~ru, ze pravu Jednoho smluvníka, žádati zjištění škody, odpov!~a I pO~l11no,st .druhéh~. smluvníka, súčastniti se tohoto zjíštění škody,
a ze odmltnulI teto soucmnosti znamená' porušení pojišťovací smlouvy.
Když tedy ž~lobkyně, jak řečeno, zlomyslně odmítla zjištění škody znalcem ;ozhodčl.m, ~amezila tak zjištění škody dle §u 10 poj. podm. a ztratIla tnTI dle tehoz ustanovení nárok na náhradu škody. Tím pozbývá žaloba právního základu.'

l
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Důvody:

Především

dlužno se zabývati vývody dovolání, pokud se jimi béře
v pochybnost platnost a závaznost pojišťovací smlouvy co do ustanovení o soudu rozhodčím, zvláště se zřetelem ku znění §§ 9 a 16 pOJ. podmínek. § 9 pojednává o zjištění výše ztráty rozhodčími soudy, stanoví
zejména, jakým způsobem má býti r,oz.hodčí soud ustaven, pa~ ro,zs~h
a účinnost rozhodčího nálezu. Ze znem §u 16 smlouvy plyne Jasne, ze
pro všechny spory ze smlouvy pojišťovací má býti přfslušným věcně
příslušný soud pražský, který však při nárocích na náhradu rozhodnoulI
má jen o tom, zda »náhradní povinnost stává«, tedy jen o právním dů
vodu nároku, kdežto určení výše škody vyhraženo jest soudu rozhodčímu, o němž jedná § 9 pojišťovacích podmínek. Obě tato ustanovení
(§ 9 a 16 pojišťovacích podmínek) se tedy vzájemně doplňují a sluší
proto větu §u 9 »že rozhodčí nález jest jedině rozhodujícím pro případ
sporu o výši ztráty nello škody«, vykládati v ten smysl, že, i kdyby podána byla žaloba přím;' na plnení náhrady, nemůže řádný soud, i kdyby
na náhradní povinnost uznal, o výši náhrady rozhodnouti, poněvadž
v tom směru vyhražen je výrok soudu rozhodčímu. Neplyne tedy z ustanovení toho nikterak, že pojišťovací podmínky připouštějí v §u 9 pořad
práva i ohledně stanovení výše náhrady a v §u 16 jej opět vylučují, jak
tvrdí dovolatelka, a nejsou ustanovení §§ 9 a 16 pojišťovacích podmínek
nikterak spolu v rozporu. Řízení odhadovací dle §u 9 pojišť. podmínek
jest tedy, trvá-Ii některá ze smluvnich stran na jeho zahájení, i pro druhou stranu závazným. Rovněž neprávem tvrdí dovolatelka, že ustanovení
§u 9 pojišťovacích podmínek, že pro rozhodčí odhadovací řízení platí
příslušná ustánovení Vl. dílu IV. části C. ř. s., jest neplatné a neúčinné
proto, poněvadž tyto předpisy soudního řádu jsou právem velícím a
vztahují se jen na ujednání, dle něhož má býti rozhodčím soudem rozhodnuta právní r o z e pře a nikoliv jen sporná výš e nároku. V tom
ohledu stačí poukázati k §u 11 (2) zákona ze dne 23. prosince 1917,
čís. SOl ř. zák., který výslovně připouští ujednání, že výš i pln ě n í,
k němuž pojišťovatel je zavázán, má stanoviti rozhodčí soud, na jehož
složení a řízení vztahují se předpisy civilního řádu o rozhodčím řízení.
Dovolatelka vytýká dále, že smlouva o rozhodčím musela by býti zří
zena písemně a oběma stranami podepsána, čehož v tomto případě není.
Leč smlouva pojišťovací, o niž jde a jež obsahuje také ustanovení o
soudu rozhodčím, uzavřena byla písemnými projevy smluvními (návrh,
pojistka) a dlužno proto pokládati i takovouto úmluvu, třeba nebyla
písemnou v přísném smyslu za dostatečnou, by jí uzavřen byl také platný
kompromis podle §u 11 (2) pojišť. zákona, pokud tomu snad zákon jinak neodporuje. Tomu však tak není, naopak poukázati jest k ustanovení §u 167 čís. 3 poj. zákona, který přímo uvádí, že úmluva o rozhodnutí výše plnění pojišťovatelova z n a I c i (k níž písemnosti netřeba) ve
smlouvách od 1. ledna 1918 do 1. ledna 1919 uzavřených platí za úmluvu
o soudu rozhodčím dle §u 11 (2) zákona. Smlouva, o niž se jedná, uzavřena byla dle návrhu ze dne 24. června 1918 pojistkou ze dne 25. čer
vence 1918 a jest ji tudíž co do ustanoveni soudu rozhodčího posuzovati dle uvedených zásad. Leč odvolací soud nesprávně vyložil ustanovení §u 10 pojišťovacích podmínek. Pohrůžka ztráty nároku na náhradu
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nev;tahuje se nikte,rak na případ, zdráhá-li se pojistník jmenovati znalce
za učelem ustavel11 soudu rozhodčího, neb odpírá-li vůbec, by výše náhr,ady urče?a ~yla soudem rozhodčím, Takového ustanovení § 10 podmmek nema, Veta »~a';lez~-l~ nebo stíží-li pojistník zlomyslně, nebo hrubou, n:dbaloslI Z! I S ten I s k od y«, na niž žalovaná společnost se odvolava, ma na zreteh Jen takovou činnost pojistníkovu, která směřuje
k tomu, aby slmt",,:,,"- škoda (nikoli její výše) přesně zjištěna býti nem;>hla, tedy kde pOjistník hledí zmařiti zlomyslně neb hrubou nedbalostí
prezkum, kontrolu svých údajů co do rozsahu škody, Co nastati má
vzpí;'~-li se pojis~lík úp;avě '! Ý š e takto zjištěné Š k o d y soudem roz~
ho~clm, Jmenovlte, lIm, ~e ~e!menuje rozhodčího, stanoví § 582 c, ř, s"
Je,nz ~zl:led:m k vyhrade pateho odstavce §u 9 pojišťovacích podmínek
pnc!,aZl v uvahu, Dle toho byla žalovaná strana jen oprávněna, aby se
~)bralIla na soud, aby na místě obmeškalé odpůrkyně sám rozhodčího
jmenoval, mkoh však aby náhradu škody odepřela.

,

čís.

3328.
~o ode~zdání pozůstalosti jest přihlášený dědic pouze zástupcem
pozus!alosh a nelze se na něm (osobně) domáhati vydání věcí jsoucích
v pozustalosti.
'
(Rozh, ze dne 20. prosince 1923, Rv I 13liO/23.)
Dle !vrz<;ní žaloby dala žalobkyně Kláře B-ové v uschování nábytek.
P? ~ml:t' Klary B-~vé do;náhala se na jejím manželi Bedřichu B-ovi vydam ,nabytku, t~rdlc k nemu své vlastnické právo. O b a niž š í s o ud y zalobu zamltly, o d vol a c í s o ud z těchto d ů vod ů: Ani samo
odvolání ~epopírá, ž,e ž,,;loba jest žalobou vlastnickou a musí tedy žalob;e ~okazalI krome sv~ho vlastnictví detenci žalovaného. Té však ža10b.K~ne, neJ~n ne~?kazuJe, ale ani netvrdí. Žalobkyně sama výslovně
uvadl, ze VCCI svenla (zapůjčila) zemřelé manželce žalovaného a že
~edy det.enci ~ěcí těch m~la zůstavitelka. Podle zásady §u 531 obč. zák.
zn~mena pOZlls.talost sounm, veškerých práva závazků zůstavitelových,
coz nelze vykladatr doslovne a vztahovati toliko na práva ve vlastním
smysl~, ~eboť i faktickým stavům propůjčuje občanské právo určitý
pra,vm vyz,nam, a spoJuJe s ~lllTIi určité právní následky, takže je v tom
,meru mozl;o po~lad~!1 :ake z~ součást pozůstalosti, ba jest to přímo
n~tno. hledlc ~. zas.aQ~, ze pozustalost, dokud nebyla odevzdána dědi
cum, sam~ tvon pra'::11l osobnost, v níž pokračuje zůstavitel dále tak jakob~ po:,ustalost drzel (§ 547 obč. zák.). Přejímá tedy pozůstalost i
pomerzust~vltellÍv k věcem cizím ať zakládá se v depositu, kommodatu
pre~anu, nalezu nebo pouhé bezdůvodné detenci. I poměr zůstavitelův
~ vecem, v j:,ho moci.lsoucím, patří do pozůstalosti a trvá zejména, jak
Je v hter,ature dnes JIZ skoro všeobecně uznáváno, držba zůstavitelova
pro pOZllstalost. Tomu mínění nasvědčuje také jednak ustanovení
~u 1493 obč, zak., mluvící O »předchůdci« a »nástupci« v držbě jeiíž
KontrnUlta výslovně se tu uznává, jednak předpis §u 352 téhož záko~a
dle něhož neztrácí se držba ani nepřítomností držitelovou ani nastalo~
n~způsobilo?tí držby nabýti. Trvá-li však držba a tím i detence zůsta
vItelky, nem dete,ntorem žalovaný, nýbrž pozůstalost, pokud odevzdána
nebyla, a faktrcka moc, kterou žalovaný k věcem má, není vykonávána

jím osobně, vlastním jménem, nýbrž jakožto dědicem pozůstalosti, před
stavujícím po zákonu zůstavitelku (§ 547 obč. zák.). žalovaný jakožto
dědic nemůže věcmi volně· nakládati a nemohl by tedy ani vyhověti žalobnímu žádání, aby věci vydal, a nemůže k .tomubýti odsouzen. Tomu
nasvědčuje ostatně i § 375 obč. zák., neboť, může-li se někdo brániti
žalobě vlastnické tím, že pojmenuje toho, jehož jménem drži, nemůže
býti pasivně legitimován ten, o němž žaloba sama tvrdí, že drží jménem
pozůstalosti. žaloba není na žalovaného podána v zastoupenípozůsta
losti, nýbrž osobně a jest tedy námitka nedostatku pasivní legitimace
plně odůvodněna. Mylný jest náhled odvolatelky, že vl'dáním odevzdací
l.istiny mohl by dodatečně býti nedostatek pasivní legitimace odstraněn, ~'!eboť) nehledíc ani k zjištění prvého soudu, že veškeré věci žalovanému nepřipadnou, nemůže za sporu nastalá změna z poměru žalovaného míti vliv na otázku pasivní legitimace, kterou posuzovati dlužno
dle doby žaloby.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Nesprávné právní posouzení věci spatřuje dovolatelka v odvolacÍITI
lozsudku z těchto důvodů: a) že, vyhověv námitce nedostatku pasivní
legitimace, neuznal, že ustanovení §u 550 obč. zák. dopouští výslovně,
by závazky neodevzdané pozůstalosti vymáhány byly na jednotlívých
spoludědicích. Ve skutečnosti ustanovuje citovaný předpis, že před odevzdáním pozůstalosti mohou pozůstalostní věřitelé uplatňovati své nároky pouze proti pozlrstalosti jako takové, zastoupené všemi spoludě
dici, nikoli však proti jednotlivým dědiclrm. Více dědiců ručí síce před
odevzdáním pozůstalosti za pozůstalostní dluhy solidárně, ale pouze
pozůstalostním jměním, b) že nemúže býti dovolatelčině žalo6ě na úkor,
že, obracejíc se proti jednomu spoludědici, neučinila tak se zdánlivým
obmezením »jako zástupci pozůstalosti«, když žaloba, o niž tu jde, skutečně čelí proti žalovanému jako zástupcí pozůstalosti.
Dovolatelka
míní, že zákon nevyžaduje, by žalovaný byl označ.en ještě formálně jako
zástupce pozůstalosti na příklad na záhlaví. Ani tu nelze dovolatelce při
svědčiti. Dle §u 226 c. ř. s. má žaloba mimo jiné udati také skutkové
okolnosti, na kterých se zakládá žalobcův nárok ve věcech hlavních.a
vedlejších po jednotlivu, krátce a úplně, a poněvadž se vznáší příprav
ným podáním, musí dle §u 75 čís. 1 c. ř. s. obsahovati také oi'načenjí
stran podle jména (jménem a příjmením) - a postavení ve sporu.
Z dovolatelčiny žaloby však nevyplývá, že její žaloba podána byla proti
žalovanému jako zásiupci pozůstalosti. Něco takového v žalobě hení
vyjádřeno, nýbrž naopak podle žaloby je žalovaný žalován osobně,
c) Pokud je dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. uplatněný důvod spatřován dovolatelkou ve výkladu předpisu §u 547 obč. zák., že řečený předpis, byť
i pravil, že dědic, jakmile přijal dědictví, představuje ve příčině jeho zů
stavitele, není ničím jiným, než theoretickým principem, jemuž zákon
v zápětí sám odnímá jakoukoliv praktickou platnost. Do odevzdání pozůstalosti zůstává i přihlášený dědic pouze zástupcem pozůstalosti, a
jest v podstatě postaven na roveň pouze opatrovníku pozůstalosti.
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Nelze požadovati předložení dopisu o odkazech, jenž jest vlastnictvlm jednoho z dědiců, leč že by obsahoval projev poslední vůle zů
stavitelovy. Do listin pozůstalostních (konskripční archy, přiznání
k dávce z majetku atd.) jest pozůstalostní komisař oprávněn nahlédnouti; totéž právo přísluší i účastníkům.
Dědickou .přihlášku nepominutelného dědice ze zákona nelze odmítnouti proto, že si vyhradil žádati po případě doplněni povinného
dílu.
Právo honební aryruuční hospodářství jest pojati do odhadu pozů
stalosti. Postup znalců při posouzení jich hodnoty.
Předložení bilance společnosti nelze žádati, nebyl-Ii zůstavitel
v době úmrtí již společníkem.
(Rozh. ze cine 28. prosince 1923, R I 741}23.)
V pozůstalostní věci po Maximi1iánu H-ovi notář jako soudní komisař: 1. přijal na soud přihlášky zletilé dcery zůstavitelovy Ady provdané K-ové a nezletilých vnuků zůstavitelových Hanuše, Edity a Kristy, jimiž se přihlašovali k dědictví podmínečně ze zákona; 2. vyhověl
návrhu právních zástupců těchto dědiců, by byly předloženy zůstavite
lovy konskripční archy, přiznání k dávce z majetku, zápisky jeho o tom,
co dal dětem za živa, jeho soukromá kniha kontovní a tak zvaný list
o odkazech a by byl od firmy E. H. a spol. vyžádán výpis o kapitálovém
kontu zůstavitelovu; 3. zamítl návrh týchž zástupců a) by zůstavitelovu
syr.'t Maxu H-ovi bylo nařízeno, by předložil bilanci firmy E. H. a spol.
ku dni I. července 1920, b) by byla zjištěna hodnota honitby a rybničního
hospodářství a pojata do inventáře ac) by tam byla též pojata cena vily
obývané Erikem Il-em. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu dědiců
Dr. Alfreda H-a, Maxa H-a, Erika H-a a Herberta H-a do usnesení soudního komisaře ad 1. a 2. ani rekursu Ady K-ové do usnesení ad 3. a),
. vyhověl však rekursům téže i nezleti1ých Hanuše, Edity a Kristy H-ových
do usnesení ad 3. b) a c) potud, že napadené usnesení změnil v ten
smysl, že vyhověl návrhům tam obsaženým. V d ů vod ech uvedl
k·bodu 3. bl: Ježto honitba a rybniční hospodářství jsou majetkovymi
hodnotami a jsou předmětem právního obchodu, bylo je také oceniti a
vzítí na ně zřetel při ocenění půdy.
Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu Dr. Alfreda, Maxe,
Erika a Herberta H-ových potud, že zrušil usnesení nižších stolic, pokud jimi bylo rozhodnuto o návrhu, by byl předložen tak zvaný list o
odkazech, a uložil soudnímu komisaři, by, doplně řízení učinil nové opatření; jinak dovolacímu rekursu těchto stěžovatelů nevyhověl; dovolacímu rekursu Ady K-ové do bodu 3. a) nevyhověl vůbec.
D

ů

vody:

Rekursní soud potvrdil opatření soudního komisaře, jímž byla při
jata na soud přihláška zletilé dcery Ady K-ové a nezl. vnuků zůstavHe-

.. h Hanuše Edity a Kristy H-ových k pozůstalosti ze zákona a jímž
Io
yc,
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• t 't I
kons k'
bylov
vyhověno návrhu, hy byly před oz~ny zus aVI e ovy
np č ~I.
archy, jeho přiznán,! k dávce z majetku, z~plsky Jeho ~ tom, co dal detem za živa, jeho soukromá kmha kontovlll a, ~a~ zva~,y hst o od~aze?h,
návrhu by byl od firmy E. H. a spol. vyzadan vypls o kapltalovem
~ontu zů~tavitelovu. Pokud dovolací stížnost čelí proti" těn:to ?odům,
bylo hy jí lze vyhověti jen za p~dmí~ek ,§u 1,6 ne~por.r.lZe~1. Prezko~
mav spisy shledal soud třetí stohce, ze zreJme nezakonnym Jest )e~pn~
kaz by byl předložen tak zvaný list o odkazech. Na,vrho~atele zadalI
Jeh~ předložení, aby byly objasněny majetkové pom:ry zustavltelovy.
Dovolací rekurs namítá, že tento list Jest majetkem zustavlt.elova. syna,
kterému hyl zůstavitelem odevzdán, a že obs.ahu)e Jen z~~tavltelova
přání. Je-Ii toto tvrzení dovolacího rekursu spravnym, nepatr; ,onen. dopis k listinám, v §u 98 nes por. říz. uvedeným a n.eb~lo b~ lze ~adatl Jeho
předložení, leč kdyby obsahoval projev.P?sledl1l vule zus~a~ltelovy, Jak
se zdá dle jeho pojmenování. DO~,n~va.J'-h s~ n.avrh~vatele, z.e onen dopis obsahuje údaje o dosud nez]lstenem )melll p~zu~talos~l1lm, Jest ~a
nich, by se po případě domáh~1i vyjevel1l toh~to J~elll zpusohem v ,cl.
XLII. uv. zák. k c. ř. s. uvedenym. Jest tedy predevslm vys~e~hno~h I.avrhovatele o tvrzeních dovolací stižnosti, dopisu se týka]lclch; Jest Je
vyzvati, by co možná dopodr~h~a a úpl?ě udal!, co jest ji~ o .obsahu
dopisu známo, a jest pak o JejIch uda]lch ,slyseh ~yna zust~vltelova,
jenž jest v držení listu, a na tomto podkl~?e. Jest uClll.'h, r;ova rozho~
nutí. Ustatní listiny, jichž předložem s,e zada, konsknpclll arc~y, pnznání k dávce. z majetku, zápisky zůstavitelovy, jeho .soukrom,a klllha
kontovní, jsou listiny pozůstalostní, do nichž jes,t s?~d~:1 kO,n;lsar opra~
něn dle §u 98 nes por. říz. nahlédnouh a předlozel1l JejIch zadatI. Ponevadž se předložením stanou součástí ~ozůstalo,s.tních ~pis,ů .a podklad~m
soudního rozhodnutí nelze také stranam odepntr opravnem, by do mch
nahlédly. Rozumí se' samo sebou, že jest tyto listiny předložiti jen, pokud jsou zde. Bude-Ii odepřeno,. je pře~ložiti, poněv,:dž .ne.exi,st~jí, bude
na soudě, by správnost tohoto nzem prezkoumal. Vyzadam vy?!SU,Z kapitálového konta zůstavite:ova u, firmy E. H ..': sp~I. J;~t rovnez predpIsem §u 98 nes por. říz. oduvodneno. Co. se tyce p;lhlaskJ: Ady K-o:,':, ~
nezleti1ých Hanuše, Edity a Knsty Hc?,:"ych k pozustalo~h" nema. mllle?1
stěžovatelů že nepominutelnému dědICI nelze nastouplh dedlctvl ze zakona s výl;radou žádati po případě doplnění povinného dílu, v zákoně
opory. Dle §u 775 obč. zák. může každý nepominutelný dě.dic žádati
celý povinný díl; tento nárok mu přísluší ze zákona, i kd~ž .Sl ho. ne,:,yhradil, a nemůže proto výhrada, žádati po případě doplnen~ p.ovlllne~o
dilu, býti tomu na závadu, by přihláška nepominutelného dedl?e k d~
dicM ze zákona nebyla přijata. Co do těchto hodů tu tedy nem podmlnek §u 16 nespor. říz. Co se pak týče zlÍ1ěňujicí části napadeného r~:
hudnutí, není stížnost odůvodněna. V příčině vlastní hOllltby a rybmcního hospodářství poukazují se stěžovatelé na správné důvody reku.rsního soudu a na předpis §u 18 odh. říz., jenž ustanovuje, jak Jest pravo
rybolovu oceniti. V posudku. znaleckém ~,e ,neděje ,:,ůbec zmínka, o t~l11,
zua jsou tu rybníky do pozustalostr patncI, Čl Je-Ir s poz,;mky spojeno
právo rybolovu jako právo reální, a není z posudku znalcu .patrno, zda
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a jakým způsobem bylo k jich výtěžku a k výtěžku honitby při odhadu
'lemovltostí přihlíženo. V tomto směru jest tudíž bližší vysvětlení, po
případě doplnění znaleckého posudku nutným. Že vila, vystavěná prý
pro zůstavitelova syna Erika, jest vystavěna na pozemku knihovně zů
staviteli připsaném, není sporno. Budova ta jest tudíž podle §u 297 obč.
zák. jako příslušenství pozemku knihovnim vlastnictvím zůstavitelovým.
Dle §u 104 nespor. říz. jest věci zůstaviteli patřicí zapsati do ínventMe,
i kdyžisou v rukou třetích osob. Rekursní soud tudiž právem nařídil,
by cena vily byla do inventáře pojata, přes to, že vila byla v době úmrti
"ůstavitelova v rukou jeho syna Erika. Tvrdí-li tento, že jest jeho vlastnictvím, jest mu volno uplatniti svůj nárok pořadem práva. Mimořádná
dovolací stižnost zůstavitelovy dcery Ady K-ově čelí proti srovnalým
usnesením nižších stolic, pokud jimi byl zamítnut návrh, aby zůstavi
telovu synu Maxu H-ovi bylo nařízeno, by předložil bilanci firmy E. H.
a spol. ku dni 1. července 1920. Předložení bilance bylo by pozůstalost
nímu soudu lze žádati jen, kdyby tu byly podmínky §u 106 nespor. říz.
Těchto tu není, poněvadž zůstavitel v době svého úmrtí nebyl již SP')lečníkemoné firmy. Názor stěžovatelky, že pozůstalostní soud má sám
od sebe zkoumati, zda v převodu společenského podílu se zůstavitele
na jeho syna jest obsažen dar, zůstavitelem za živa synovi učiněný, a
zdali a jakou částkou jest k tomuto daru při vypočtení povinného dílu
stěžovatelky přihlížeti a že soud k tomuto účelu má vyžádati zmíněnou
bilanci, jest mylný. Jde tu o otázky, jež jsou mezi stranami sporny a
o nichž dle §u 2 čís. 7 nespor. říz. lze rozhodnouti jen pořadem práva.

"
čís.

3330.

Patří-li projednávaný spor ku správě osadního jmění, zastupuje
(v čechách) osadu osadní starosta, rozhodnutí O' vedeni sporu a udě
lení pine moci advokátu náleží osadnímu zastupitelstvu. Ku správě, osadního jmění náleží vedení sporu O' to, by práva, s držbou obecní budovy
spojená a posud vykonávaná, byla udržena a pro budoucnost zachována.
Není důvodem zmatečnosti, že o žalobě, podané na obec (osadu), nebyly vyrO'zuměny nadřízené samosprávné úřady. Vadu tu nutno pouze
<lodatečně napraviti.

(Rozh. ze dne 28. prosince 1923, R I 1068/23.)
V řízení o žalobě vlastníků chalupy čp. 2 v M., domáhající se na
osadě M. zjíštění, že žalované osadě jako vlastníci obecní pastoušky
čp. 6 nepřináleží právo, bráti vodu ze studny na pozemku žalobců, navrhla žalovaná osada, tvořící součást politické obce S., by dosavadní
řízení bylo prohlášeno za zmatečné a učiněno opatření dle §u 6 a 7 c.
ř. s. ohledně řádného doručení žaloby. S o udp r v é s t o I i c e návrh
zamítl, rek u r sní s o ud muvyhově1.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

Důvody:

1 kdyby byl správným právní názor,. že vésti spory. jménem' osady
přisluší výlučně představ:?stv~ a zastupl!el.stv,: pohttcke obce, ~ylo. by

prohlášení posavadního nzem za zmatecne, predčasnym, nebo! vyrok
takový lze dle §§ 7 a 477 čís. 5 c. L. s. učiniti t,epr~e, kdy~ v~da v procesním zastoupení se nedá napravltt nebo kdyz Ihuta, urcena k JeJlmu,
napravení, uplyne bez výsledku, Uvedený právní ~ázor odůvo~ňoval by
prozatím pouze opatření dle §u 6 c. ř. s:' n~lze vsak. s mm vubec souhlasiti. Že pouze osada M. a nikoliv pohttcka obec S. Jest v tomto sporu
stranou není mezi stranami sporno a nemůže býti s úspěchem vzato
v pochybnost, neboť pastouška čís. 6 v M. jest k~íhovně p~iF'sána osadě
M., a žalobci se domáhají toho, by voda z JejIch studne nebyla čer
pána pro potřebu této pastoušky. Jde jen o to, zda má osadu ,M. za~t~~
povati ve sporu starosta obce či osadní starosta, ~. zd~ :."elo ud.ehít
plnou moc právnímu zástupci zastupitelstvo obce p.ohítcke CI zastupltelstvo osady. Dle §§ 107 a 108 obecního zřízení pro cechy .spra~uJeosada
své vlastní jmění samostatně svým zastupitelstvem a svym pr~dst~v~n~
stvem, řídíc se při tom dle §u 111 obec. zř. zásadamI pro, s~ravu Jm~m
obecního. Patří-li vedení projednávaného sporu ku sprave osadmho
jmění, náleží zastupováni 0sady vněm podle §§ ~ 11 ~ 55.ob. zř. osadnímu starostovi, rozhodnuti o vedení sporu a udelem pine mocI advokátovi dle §§ 111,31 čís. 5 a 34 čís. 4 ob. zř. osadnímu z~~tup~tel~tv~:
Nejvyšší soud jest toho názoru, že vedení sporu, v tomto, pnpade na~ezl
ku správě osadního jmění. Jde v něm o to, byprava, s drzbou pastousky
spojená a posud vykonávaná, byla udržena a p;o budoucnost zachována a tato bedlivost náleží zajisté k podstatnym povmnostem toho,
kom~ byla svěřena zákonem správa předmětu (§ 1029 druhá věta O?č.
zák.), Rozeznávání mezi mimosoudní a soudní ~chranou vykona~anych
práv soukromoprávních nemá v 'obecním zřízenI opory. Rekursm soud
poukazuje také ještě na to, že nebyly o podané žalobě vyro,:uměny dle
předpistl představené samosprávné úřady. Tento nedost,:tek tre~ao~sem
dodatečně napraviti, nemůže však býtí důvodem zmatecnosít nzem.
v

čís.

3331.

Pohledávku, váznoucidosud na nemovitosti, nelze přikázati 'z nejvyššího podání, byla-Ii před zahájením dražební~o ř!zenízaplacena. , "
Vlastníku hypoteky jest se zac~ovati dl: predl?lsu §u ,~~ 1~1. d~lcl
novely, třebas starý a nový věřitel JSOU tůtOZlll.o Pravo P0!lZltt. predplsu
§u 33 III. dílčí novely přísluší p o u z e vlastníkum nemovitosti.
(Rozh. ze dne 28. prosince 1923, R I 1069/23.)
Pro fírmu G. vázla na nemovitosti čp. 149 pod položkou 23 pohledávka 3309 K 54 h. Pohledávka tato byla zaplacena, zástavní právo
však nebylo vymazáno. Nemovitost byla po té ex~kučně prodá~a. K :ozvrhu přihlásila firma G. pod položkou 23 pohledavku 3.000 Ke" a predložila dlužníkovo prohlášení ze dne 21. prosmce 1922, dle nehoz za-
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stavní právo za zaplacenou pohledávku 3309 Kč 54 h přešlo na pohledávku 3.000 Kč. Ex e k u ční are k u r sní s o u d nepřiznaly při
hlášené pohledávce požadovaného pořadí, rek u r sní s o u d z ..těchto
Ú ů vod ů: Dle §u 33 III. dílčí novely k občanskému zákonníku nepomíjí zástavní právo, vtělené na nemovitosti, již tím, že byl dluh zaplacen. Nemovitost jest zavazena potud, pokud není dluh vymazán z veřej
r'ých knih. Dotud vlastník, jenž se může vykázati kvitancí nebo jinou listinou, dotvrzující, že zástavní dluh jest splacen, smí přenésti zástav~í
právo na novou pohledávku, ne větší, než je zapsána. Zákon vyhražuje
však toto právo pouze vlastníku nemovitosti. Takové opatření však dlužník opomněl před exekučním prodejem nemovitosti učiniti. Stěžovatelka
nemohla prokázati, že by tu byla listina, jež by majitelům hypoteky dle
předpisů knihovního zákona byla umožnila, způsobiti převod zástavního
práva na novou pohledávku. Názor stěžovatelky, že takové listiny nebylo třeba, poněvadž i ohledně pohledávky 3.000 Kč byla věřitelkou
firma G., není správný, neboť i když nepřistoupí nový věřitel, nastává
změna závazku dle §u 1375 a 1376 obč. zák. Z motivů k třetí dílčí novele (str. 180 dole) vyplývá zcela jasně, že totožnost nového věřitele
s dřívějším neosvobozuje vlastníka nemovitosti od povinnosti, by z p ů
s o b i I pře vod zástavního. práva za zaplacenou pohledávku na novou pohledávku. Ježto vlastníci nemovitosti tohoto svého práva před
dražbou nemovitosti nepoužili, nelze dle §u 35 třetí dílčí novely (§ 470
obč. zák.) vzíti zřetel na zástavní právo pro zaplacenou pohledávku
3309 Kč 54 h firmy G.; bylo tedy tímto předpisem ustanovení §u 216
čís. 4 ex. ř. potud dotčeno, že nelze přiřknouti pohledávku z výtěžku
dražby, třebas je dosud knihovně zajištěna, byl-Ii dluh zaplacen před
zahájením dražebního řízení.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Napadené usnesení, jímž bylo potvrzeno rozvrhové usnesení exe-

kučního soudu, vyhovuje zákonu a věci a jest i zcela správně odůvod
něno. Dovolaci rekurs odkazuje se proto na odůvodnění rekursního
soudu. K vývodům dovolacího rekursu se podotýká, že nerozhoduje, co

povínnídlužníci prohlásili (listina ze dne 21. prosince 1922), nýbrž zda
se majitelé zatížené nemovitosti zachovali podle předpisů §u 33 cís. nař.
ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. zák. a zda tak učinili zavčas, to jest
před povolením nucené dražby.
Názor stěžovatelčin, že ustanovení
§u 35 uvedeného císařského nařízení neplatí v případě, kde starý a nový
věřitel jsou totožni, jest mylný a nemá v.zákoně, jenž takové výjimky
nečiní, nižádné opory. Není přípustno, do zákona něco vnášetí, co v něm
obsaženo není. Nejde o obživnutí staré pohledávky shlazením nebo
sjednocením zaniklé, nýbrž o přenesení práva zástavního, pro ni zříze
ného, na novou pohledávku, při čemž osoba věřitele nemá naprosto žádného významu. Neměnilo by na věci ničeho, kdyby stěžovatelka při roz-o
vrhovém roku nebyla bývala přítomna pokud se týče při něm nebyla
učinila prohlášení, jenže v tomto případě bylo by bývalo na věřitelích
Josefu P-ovi a Marii F-ové, by dokázali správnost svého tvrzení, že po-

hledávka pro stěžovatelku knihov~ě zajiš!ěná bfla ~~placena, kteréhož
důkazu ovšem nebylo třeba, jakmrle to pntomna stezovatelka přiznala.
čís.

3332.

Odvolací soud jest bez opakování důkazů oprávněn pouze. v r~ci
§u 498 c. ř. s. zjišťovati okolnosti, prvým soudem sIce vysetřené, ale nezjištěné.
předpísu

(Rozh. ze dne 28. prosince 1923, R 1 1092/23.)
žalobu o zaplacení 50.000 Kč pro c e sní s o udp r v é st?o
I i c e zamitl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vratIl
věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal ~ rozhodl.
Ne j v y Š š í s o ud zrušil usnesení odvolacího soudu a ulOŽIl mu, oy
ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
D ů vodyOdvolací soud, přezkoumav spornou věc v rámci odvolacích.~á;,r?ů:
k poznatku, že nevystačí při svém právním nazírání se zjlstemml
soudu prvé stolice, jež ostatně byla v odvolám napaden~, a proto. bez
opakování důkazů v prvé stolici provedených (§ 488 c. r. s.), maje za
to, .že výsledky důkazů z prvé stolice. dávají mu k tomu účelu dostatečný základ, učinil nová a samostatná zjištění. Připomíná k tomu, že
nejde o zjištění, odchylující se od skutkových zjištěni prvého soudu,
nýbrž jenom o doplnění jich ohledně okolností, jež prvý soud nepokládal
vzhledem k svému právnimu názoru za potřebné pro své rozhodnutí,
ale také připojuje, že, pokud převzal od prvé stolice některá. zjiště~í
skutková, podle nich jenom došel k jiným skutkovým a právmm závee rllln, než prvý soud. Stěžovatel právem napadá tento postup odvolacího
soudu. Dle· §u 498 odstavec prvý c. ř. s. Iná odvolací soud položiti za
základ svemu rozhodnutí výsledky jednání a provedených důkazů, v procesních spisech prvého soudce a v rozsudku prvé stolice na jisto postavené, uplatňovanými důvody odvolacími nedotčené, pokud by tyto výsledky nebyly opraveny právě odvolacím jednáním. Jenom v rámci tohoto předpisu jest odvolací soud oprávněn v odvolacím řízení zjišťovati
okolnosti prvým soudem sice vyšetřené, ale podle §u 272 c. ř. s. nezjištěné, bez opakování důkazů v prvé stolici provedených. Pokud přede
vším mluví odvolací soud o skutkových závěrech, nejde o níc jiného než
o skutková zjištění; došel-Ii tedy podle zjištění prvé stolice, jak výslovně
praví, k jiným závěrům skutkovým, jest, když se tak stalo bez opakování důkazů, právem jeho řízení vytýkána vádnost. Dlužno tu zdůraz
niti, že odvolací soud učinil nová a samostatná zjištění většinou na základě svědecké výpovědi Ferdinanda V-a a žalobce, jako strany slyšeného, jimž oběma soud prvé stolice upírá věrohodnost, a této jim dopřává pouze potud, pokud okolnosti jimí dotvrzované jsou prokazovány
také ještě jinýmí průvody. Z toho plyne, že si zjištění nižších soudů odporují a že jejich domnělý soulad jest právě jenom zdánlivý, poněvadž
dospěl
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věří průvodním výsledkům, jimž soud
přel věrohodnost. Tak jest ovšem i meri,torní část v

odvolací soud

prvé stolice odenapadeném USnesení, jejímž právním názorem je soud prvé stolice dle §u 499 odstavec
druhý c. ř. s. vázán, vybudována na vadném základu skutkovém, a bylo
by za tohoto stavu předčasno obirati se jejim přezkumem, jenž může
býti dovolacím soudem vykonán jenom na nezměnitelném již základě
odvolacích zjištěni. To již také proto, poněvadž bude na odvolacím
soudě, aby z důvodů procesní hospodárnosti uvážil, zda ve příčině vytýkané vadnosti řízení prvé stolice, uzná-li ji opodstatněnou, nebudp
vhodným postupovati dle posledního odstavce §u 496 c. ř. s.
čís.

Pokud jsou kamna

3333.

příslušenstvím

nemovitosti.

(Rozh. ze dne 28. prosince 1923, Rv I 961/23.)
Žalovaná obývala v domě, jehož spoluvlastnicí byla, byt o jednom
a jednom menším pokoji a jedné velké kuchyni. Jelikož se rozhodla, že jako kuchyně užívati bude oné menší světnice, koupila si
v únoru 1919 železná kuchyňská kamna, která v oné světničce dala postaviti. Kamna ta byla přenosná, se stavením byla spojena rourami.
Kupní smlouvou ze dne 22. dubna 1922 prodala žalovaná své spoluvlastnictví k tomuto domu žalobci se všemi právy, jak sama tuto nemovitost byla oprávněna držeti a užívati, ale také se všemi břemeny, jak
vš'~cko leží a stojí, a zavázala se, že byt do jisté doby vyklidi. O sporných kamnech při tom zmínka se nestala. Než se žalovaná z bytu vystěhovala byl na žádost jejího bratra a u přítomnosti žalované, aby se
vyhnulo možným sporům, starostou obce pořízen seznam věcí, které
žalovaná při vyklizení bytu si může vzíti. Sporná kamna do tohoto seznamu pojata nebyla. Přes to je žalovaná při vyklizení sebou vzala. Žalobu na vrácení kamen pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl,
o d vol a c í s o u d jí vyhověl. D ů vod y: Rozhodnutí závisí na tom,
zda kamna, o něž jde, tvořila součást domu a zda tudíž jich nabyl žalobce spolu s domem na základě kupní smlouvy. §§ 294 a násl. obč·. zák.
dzoačují jako příslušenství ony hmotné věci, které, aniž by byly částí
,qěkteré jiné věci, jsou určeny ke stálému jejímu užívání, nikoli však
k ukojení osobních potřeb dočasného majitele. Jako příslušenství sdílí
pak pravidelně právní osud věci hlavní a tudíž dle oněch ustanovení zá c
konných podstatné náležitosti příslušenství jsou tyto (Krainz v §u 294
obč. zák.): 1. věnování vlastníkem; tato náležitost v tomto případě byla
splněna, ježto žalovaná byla v době, kdy kamna koupila, spoluvlastnicí
domu a její manžel, jenž byl druhým spoluvlastnikem, byl s tím srozuměn; 2. určení vlastníkem, by určitá věc sloužila účelu určité věci jiné.
O tomto účelu lze jen tenkráte mluviti, je-li věc, o niž jde, takové povahy, že již podle této své povahy je určena k tomu, by zůstala u jiné
věci, by této mohlo býti používáno, a to, i když dosavadní vlastník vlastníkem býti přestal, nutno-li ji tudíž považovati i při zmizení za věc
k této věci náležející (Ol. Uno 4895, dále shora zmíněné pojed. Krain-

větším

ze). Nutno proto v tomto připadě rozhodnouti, zda jde o příslušenství.
Žalovaná sama doznává, že těchto kamen užívala jako kuchyňských kamen a světnice, ve které je postavila, jako kuchyně. Dřivější kuchyň že
zařídila jako pokoj. Z toho vysvítá, že žalovaná tím, že kamna v této
světnici postavila, učinila s nimi opatření, jímž nemělo býti vyhověno
jejím osob nim potřebám, nýbrž potřebám každého 'dočasného vlastníka
bytu. Obytný dům slouží k ukojení osobnich potřeb obyvatelů a tento
svůj účel může jen tenkráte splniti, je-li učiněn obyvatelným zařízením,
jež odpovídá potřebám těch, kdož mistnosti obývají. Postavením kamen
žalovanou a jejím manželem jako tehdejšími vlastníky domu byla tato
místnost Určena za kuchyň a k používání kuchyně jako takové patří též
kuchyňská kamna. Na tom nemění ničeho okolnost, že později došlo
k jinému rozdělení, kamna jsou nutna pro každou místnost. Dále .pro
pojem příslušenstvi je nutno, by bylo zřizeno potřebné spojeuí mezi věcí
hlavni a vedlejší. Je zjištěno, že kamna, o něž jde, byla spojena s hlavní
věcí rourami. Tudíž společně s domem, ježto nic jiného nebylo smluveno, byla koupena také kamna jako jeho příslušenství a přešla do vlastnictví žalobcova.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Dův<Jdy:

Po právní stránce byla věc posouzena správně. OdvolaCí soud usuzuje, že sporná kamna jsou příslušenstvím domu (§§ 294, 297 obč. ziík.) ,
ze dvou důvodů, jednak z toho, že byla skutečně příslušenstvím domovním, jednak z toho, že byla jako příslušenství dle vůle stran prodána.
V onom směru odkazuje se dovolání na podstatně správné důvody napadeného rozsudku. Věnování se stalo žalovanou, tedy vlastnicí; kamna
byla s hlavní věcí skutečně spojena a stalo se tak, aby sloužila hospodářskému účelu věci hlavní. Pohnůtka, ze které žalovaná kamna koupila, nerozhoduje. Jen co je přizpůsobeno potřebám určitého vlastníka
a co by se tedy pro jiného nabyvatele méně hodilo, nelze pokládati za
příslušenství. Správně rozhodl odvolací soud, že kuchyňská kamna hoví
potřebám každého dočasného vlastníka bytu. Kamna byla také určena
k trvalému užívání věci hlavní, jak správně vystihl odvolací soud a jde
tu o právní závěr a nikoli o skutkové zjištění, jak mylně domnívá se dovolatelka, z čehož plyne, že odvolací soud v tomto směru nebyl nijak
vázán míněním prvého soudu. Avšak, i kdyby - se zřetelem k tomu, že
žalovaná, koupivši kamna a postavivši je do oné světničky, v prvé řadě
byla myslela jen na svou vlastní potřebu - byly zde nějaké pochybnosti, jsou odstraněny tím, že jde o smlouvu kupní, jíž musí býti dle
§u 914 obč. zák. tak rozuměno, aby to neodporovalo zvyklostem poctivého styku. Bylo na žalobkyni, by za daných okolností, z nichž kupitel
muSel předpokládati, že sporná kamna patři k domu, si ona kamna vyhradila, nechtěla-li, by byla spolu prodána. Ona však takové vůle ani
neměla, neboť kamna do seznamu pojata nebyla, ač tento seznam byl
pořízen právě za tím účelem, aby pro odvážení některých věcí, žalované
nepatřících, nenastal spor. Žalovaná ovšem: tV'rdila, že při pořízení se-
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znamu na kamna bylo zapomenuto, leč odvolací soud zjistil opak toho
a toto zjištění nebylo ani napadeno.
čís.

3334.

Při

jednání o námitce věcné nepříslušnosti okresního soudu ježto
bylo u něho zažalováno o více než 5000 Kč, nelze přihlížeti k pozděj
šímu obmezení ža1obního nároku na nebo pod 5000 Kč.
(Rozll. ze dne 28. prosince 1923, R II 477/23.)
Proti žalobě o 6.575 Kč 53 h, zadané na okresním soudě vznesl žalovaný námitku věcné nepříslušnosti, o niž bylo jednáno odděleně. Při
posledním jednání obmezil žalobce žalobní prosbu na 5.000 Kč. S o u d
Jl r v é s t o I i c e vyhověl námitce věcné nepříslušnosti a žalobu od'nítl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému
soudu, by v řízení pokračoval. D ů vod y: První soudce zamítl žalobu
pro nepříslušnost ,soudu v. úvaze, že pro posouzení příslušnosti jest ve
sn;yslu ustan~v~,," §u,54 J., n. směrodatnou jedině doba podání žaloby
a ze obmezem zalobmho naroku na 5000 Kč za jednání jest nerozhodným. Rekursní soud tohoto právního názoru prvého soudu nesdilí.
I když jes! správn.é, že pr,o posouzení příslušnosti soudu jest ve smyslu
u~tanov~m §u 54 J; n. smerodatnou doba podání žaloby, mělo obmezení
nar;>ku ~alobl1lho zalobcem na 5000 Kč ten význam, že námitka nepří
,slusn~Sl!, sO,~du ~taloa se ~ezúčínnou a odpadla a že soud, k projednání
~porne zale,Zltos~1 puvo~ne ?epříslušný, stal se k projednání příslušným.
Ze, t~nto. nazor)est sp!av~ym, plyne z ustanovení §u 261 c. ř. s, nové
znem, dle ktereho mu ze zalobce v každém období sporu učiniti návrh
na fos!oupení Sp?:u příslušnému soudu k projednání, vznesl-Jí žalovany namltku nepnslusnosl!. Kdyby byl žalobce potom, když žalovaný
vznes!. n.ámi!ku nepříslušnosti a on žalobní nárok na 5000 Kč obmezi!,
byl ucmll n~vrh ve smys~u uS,tanovení §u 261 c. ř, s. nov. znění, byl by
také okresm, ~o,ud k proJedn~ní této záležitosti příslušným.
N e J v y s S I S o u d zrusll usnesení rekursního soudu a vrátil mu
věc, by ji znovu rozhodl.
D

ů

vod y:

,Dle zásad, vyslovených v §§ 29, 41 odstavec druhý a 54 j. n, j,est
smerodatnou dO,b~u, pro posouzení, příslušnosti nebo nepříslušnosti
soud.u .doba 'pod~m zalob]'. Vznesl-Ir zalovaný včas námitku nepřísluš
nosb, Jest predmetem mezlsporu o příslušnosti pOllze otázka zda soud
žal~b~em d~volan~, byl příslušným v době podání žaloby čili ;'ic. K ome~
zem v z.alobmho n~;oku v ~o podané námitce nepříslušnosti nelze proto
h:edeb. V tom!o pnpade zalobce podal žalobu o 6.575 Kč 53 h u okresmh~, so~du a zalo~~ný vznes: ,Při prvém roku, tedy včas, námitku věcné
nepr~sl~snosb! o n;z byl zahaJen mezispor o příslušnost. Při posledním
Jednam omezIl ovsem žalobce žalobu na 5.000 Kč než tím neodčinil
skutečnosti, že dne 21. června 19;22 podal žalobu; 6.575 Kč 53 h na

včcně nepříslušný

okresní soud a nemohl odňati oprávněnost námitce

nepříslušnosti. Tímto omezením nestala se, jak míní rekursní soud, námitka věcné nepříslušnosti bezpředmětnou ani neodpadla, naopak tímto
omezením žalobce nepřímo uznal její oprávnění. Přes to Nejvyšší soud

není s to, by rozhodlo námitce nepříslušnosti, jelikož rekursní soud se
nezabýval žalobcovým tvrzením, že žalovaný se vzdal této námitky.
K ustanovení §u 261 c. ř. s. nelze hleděti, jelikož zde scházejí jeho skutkové předpoklady. Že žalobce po případě bude nucen, podati novou žalobu o 5.000 Kč, zavinil si sám, neomeziv svého nároku již v žalobě,
o niž jde. Bylo proto usnesení rekursního soudu zrušíti a uložiti mu, by
o žalobcovu rekursu znova rozhodl, při čemž se podotýká, že soud druhé
stolice neměl při činy, zrušiti usnesení prvého soudce vydané v mezisporu ,o věcnou příslušnost.
'
čís.

3335.

Tím, že odvezl z dráhy zhoží (vagonovou zásilku) a zaplatil dopravné, aniž hy dal předem po rozumu §u 82 nebo 83 (77) žel. dopr. t.
stav zboží zjistiti, vzdal se zasílatel (spediter) nároku na náhradu proti
dráze za chybící kusy zboží a ručí odesílateli za škodu tím vzešlou. Odesílatel může v tomto případě náhradní nárok uplatňovati, aniž by se
předem domáhal náhrady na dráze.
(Rozh. ze dne 28. prosince 1923, R II 487/23.)
Žalobce zaslal firmě E. 273 kusů kanafasu. Na stanici určení předán
byl vagon, opatřený pouze železničním zámkem, nikoliv plombou, zasílatelské firmě F., jež jej otevřela a vyňala z něho nejprve balíky pro
jinou firmu. Při vykládání kanafasu pro firmu E. bylo zjištěno, že dva
kusy kanafasu chybí. Žalobu na firmu F. o náhradu škody l' r o c e sní
s o u d, P r v é s t o I i c e zamítl. O d v ol a c í s o u d zrušil napadený
rozsudek a vráti! věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále o ní
jednal a ji znovu rozhodl. D II vod y: Zasílatel neručí pouze všeobecně
za každou škodu, která vznikne zanedbáním povinné péče řádného obchodníka při převzetí zboží (čl. 380 oheh. zák.), nýbrž jest povinen dle
čl. 387, 365 obch. zák. obzvláště pečovati, když zboží pří odevzdání jest
ve zjevně znatelném stavu poškozeném nebo vadném, o právo proti dopravovateli nákladu a starati se o prokázání onoho stavu. V takovém
stavu jest vagon, když jest při předávání se strany dráhy uzavřen železničním zámkem místo plombou. Bylo tedy povinností žalovaného, by
ještě před převzetím se strany dráhy tuto vadu ve smyslu §u 82 (§ 83)
žel. dopr. ř. nechal zjistiti. Okolnost, že bylo povinností dráhy, by sama
toto zjištění provedla, nezbavuje ho zavinění. Ostatně podle samého vylíčení žalovaného neměla dráha důvodu k onomu zjišťování. Neboť dle
tohoto vylíčení chyběla plomba pro to, že vagon byl před předáním žalované firmě omylem otevřen na naléhání jiné strany, která se domnívala, že její zboží jest v něm uloženo. Tomu nasvědčuje též názor prvního soudu, že vagon došel do stanice určení s neporušenými plombami.
Jelikož se v tomto případě jedná o zjevně znatelnou vadu dopravovaCivHni rozhodnutI. V.
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něho zboží, bylo se strany žalovaného sice ještě téhož dne, avšak teprve po převzetí vagonu železničnímu skladníku učiněné oznámení a sepsání úředníhl? protokolu dle §u 97 žel. dopr. ř. opozděné, anemohlo
již nároky na náhradu proti dráze založiti. Žalovaný ručí tedy žalobkyni
za ztrát~ chybějících 2 kusů kanafasu. Jelikož výše ceny tohoto zboží
jest poprena a prvním soudem nebylo učiněno v tom směru zjištění,
bylo nutno ve smyslu §u 496 čís. 2 c. ř. s. rozsudek zrušiti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

o ů vod y:
Žalovaný, vytýkaje napadenému usnesení nesprávné právní posouzení věci, stojí ve své stížnosti na stanovisku, že převzetím zásilky a odvezením zboží nezanikl ještě nárok proti dráze na náhradu zmizelých
z ~agonu 2 ~usů ~~nafasu, nýbrž že tento nárok zůstal zachován, pro!oze ztra~ene, zbozl Ihned po odvezení u dráhy reklamoval. Měla proto
zalobkyne pozadovah náhradu škody na dráze a neučinila-Ii tak a nebyla-Ii ve sporu zamítnuta, protože dráhu vina na ztrátě zbOží ~estihá
nemůže náhradu škody požadovati od něho. Toto stanovisko žalovanéh~
není však správné. Názor, že nárok na náhradu škody odebráním zboží
nezanikl, opírá žalovaný o ustanovení §u 97 žel. dopr. ř. správně o ustanovení druhého odstavce čís. 4 tohoto §u, ale nepřípadně. Padle tohoto
ustan,:vení nastane výjimka 7e zásady v odstavci prvním §u 97 žel.
dopr. r. (čl. 408 a 428 obch. zak.) vyslovené, že, bylo-li dovozné s ostatními na zboží váznoucími pohledávkami zaplaceno a zboží odebráno
~aniknou všechn~. nárol~y proti ž;,lezni:i z nákladní smlouvy tehd/
jde-}l o, v~dYv.zboZI, ktere nebyly pn odberu zevne znatelny a navrhne-li
?pr,av~eny pn kaz ce ~eprodleně pisemně u železnice, by bylo provedeno
setrenl podle §u 82 zel. dopr. ř. neb u soudu, aby bylo zboží ohledáno
znal~l, a pro~á!e-li, že vada zboží vznikla v době mezi přijetím k doprave a d,~danrm .. N<;n.í p,~c~ybnosti, že návrh na šetřeni (na zjištění
st~vu .Z??ZI) mus;. byt~ ucmen, pokud zboží je zde a jeho vada může
~ytr. zJlstena. V ~~lpade však, o který se jedná, je prokázáno, že žalo\an-!"yok,ud, se, tyce jeho syn, kterého za sebe odebráním zbOží z dráhy
povelll, vedel, ze vagon, v němž zboží došlo není náležitě jsa na jedné
~traně ?p~!řen jen zámkem, nikoli plombou,' zamčen a také ta okolnost,
ze ~chaz~J.' 2 kusy k~na!asu, byla zevne, prostým spočítáním došlých
kus~ ZbOZI, .snadno ZJlstl:;lna. Protože šlo tedy o vady zevně poznate~ne, nepl~Ťl'pro tento pnpad ustanovení §u 97 (2) čís. 4 že!. dopr. ř.
~lmo ,to zalovaný zboží odvezl, tím bylo znemožněno šetření podle
SU 82 ze~.. d,o~r. ř., zejména zjištěni stavu zásilky, a reklamace, u dráhy
PO!o,? ucmena, .nemohla také proto přivoditi účinky podle citovaného
p.rav~ ust~novenI. Odvolacl soud tudíž zcela správně uznal, že žalovaný
tI?" ze prevzal a odebral zásilku, z níž dopravné s ostatními na zboží
vaznOUClml pohledávkami bylo zaplaceno, aniž by dal předem po rozum,u §u 8~ neb,o 83 po případě dle §u 77 žel. dopr. ř. sfav její zjistiti,
7P~SObll, .ze na~ok. n~ náhradu ztracených dvou kusů kanafasu proti
draze z~mkl, a z~, jezto timto svým jednáním, porušiv svou povinnost,
kterou Jako spedlter dle čl. 387 a 365 obch. zák. měl, totiž aby nároky

z vadnosti zboží proti povozníku svému příkazci ,zachoval, žalo?kyní
(její postupnici) škodu způsobi!, je z této skody prav ~ pOVIll<;n daŤ! .za
ztracené dva kusy kanafasu nahradu. Z uvedeneho zr~jmo, ze ~eb} 10
zapotřebí, aby žalobkyně, např~d ~ro:,edla. spor s dr~h,ou o n;hradu
škody a, neučinila-Ii tak, ze nem to jejlmu naroku OplOŤ! zalovanernll na
závadu.
čís,

3336.

Nárokem (pohledávkou) stávají se útraty teprve, když byl~y r á v oP I a t n ě přisouzeny. Stalo-Ii se tak teprve z~ .vyr~:)V~ac!?o nzen!, ~e
dotýká se vyrovnací řízení útrat, třebas byly castecne pnsouzeny pred
jeho zavedením.
(Rozh. ze dne 28. prosince 1923, Rv II 748/23.)
Rudolř O. byl rozsudkem procesního soudu prvé stolice ze dne 8.
únOra 1922 odsouzen zaplatiti obci V. 1797 Kč 66 h, rozsudkem odvolacího soudu ze dne I. června 1922 zaplatiti 453 Kč 86. h útrat ~ rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 6. březn~ 1~23 zapl~t!lŤl ,~26 Kc 60 h
útrat. Proti exekuci, vedené obci k vymozem uvedenych castek, po?al
Rudolf O. žalobu, jíž domáhal se uznání, že. nároky obc.e z uve~el?ych
rozsudků zanikly a že povolení exekuce ~ JIch vydobytr _.se zrusu]e, a
tvrdil k opodstatnění žalobního nároku, ze. vym,ahany narok I:??,lll,ul,
ježto se vyrovnáním ze dne 26. března 1923 zavazal z~platrtr ventelum
40% jejich pohledávek, že však ani oněch 4~% nen; do~ud .splatno.
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal, .ze v~maha~y narok zanikl až na 40% v mezích ustanovení vyrovnaclho řadu a ze se exeku~e
k vydobytí jeho zrušuje. O ů vod y: Nárok žaluj!ci strany lest oduvodněn lormelní předpoklady žalohy dle §u 35 ex. r. JSou ~plneny a Jest
tedy p~uze rozhodnouti otázku, zda má žalovaná obec narok na. celou
oohledávku či jen na 40% dle vyrovnání ve vyrovnacím řízenI. Vy~
~ovnací řáď ustanovuje v §u 53 (4), že'věřitelé m?hou žád~tr zap!acem
svých pohledávek v plné výši od dlužníka, kdyz pohled~vky z~staly
nepovšimnuty ve vyrovnacím řizení jen následk~m ~avm~m ~luzlllka.
Aby věřitel vyrovnacího dlužníka se mohl domah~tr ce.le sv~ pohledávky, jest zapotřebí, by dokázal, že jeho pohledavka Je~ na~ledken;
zavinění dlužníka zustala nepovšimnuto u, že tedy dluznrk vyhradne
jest vinen nepovšimnutí~ té které P??ledá;:ky. Vz~ledem na, ~eřejnost
vyrovnacího řízení - cele vyrovnacl lIzem ndl se zasadou vere!n?str nelze říci, že nepovšimnuti pohledávky obce V..z~~lml):n dluzn~k Rutake cas.tecn~, nes,e Vll1U na
dolf O., nýbrž dlužno míti za to, že obec
tom, že včas nepřihlásila své pohledávky K vyrovnaclmu nzem. O d v ol a c i s o u d k odvolání žalované změnil napadený rozsudek v ten rozum,
že zamítl žalobu, by bylo uznáno právem, že nárok obce V,. v částce
326 Kč 60 h z rozsudku Nejvyššího soudu až na 40% v mezlch §u 5~
vyr. ř. zanikl a že povolení exekuce, týkající se 1.797 Kč 66 h, 453 Kc
86h a 326 Kč 60 h se zrušuje; jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn. O ů vod y: Odvoláni bylo shledáno částečně odůvodněným;
neboť žalobní prosba, týkající se 326 Kč 60 h je nesprávná, kdyžtě
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pohledávka vznikla teprve za vyrovnávacího řízení, takže dle §u 2 a 10
vyL ř. účinky vyrovnacího řízení se na tuto pohledávku vůbec nevztahují. Naprotí tomu není odvolání oprávněno, pokud se vztahuje na záník
pohledávek 1797 Kč 66 h a 453 Kč 86 h, neboť odvolací soud sdílí
názor procesního soudu, že zde ustanovení §u 53 (4) VyL ř. neplatí a
nepřídltvá se k náhledu odvolatelky, že procesní soud nesprávně hodnotil důkazy vyrovnávacími spisy. žalobce udal v seznamu majetku
v aktivech, že má pohledávku vůči žalované, která je ve sporu, následkem čehož nelze mu přičísti za vinu, když ve zvláštním seznamu věřitelů
pohledávku tu ješt~ jednou neuvedl, a rovněž mu nelze přičísti za vinu.
ze edikt o zavedem vyrovnávacího řizení nevyznačil' přesně, zda se zavedené ří~ení týče také soukromého majetku žalobcova dle §u 61 VyL ř
a nelz; n~~Iedkem toho použiti §u 53 vyr. ř., jenž předpokládá, že opomenuli ven tele se stalo výhradně zaviněním dlužníkovým, o kterémž
p(,dle shora uvedeného již proto nemůže býti řeči že žalobce domnělou
pohledáv~u ~?~i žalova~é !l1ezi aktivy neuvedl. Konečně byla žalobní
plU;ba, tykajlCI se zrusem exekuce rovněž shledána neodůvodněnou
a byl~ proto, pokud se. týče tohoto výroku rozsudku, odvolání vyhověno,
neb?!, pokud. se te~na o pohledávku 326 Kč 60 h, je výrok tento nes~ravny, .poneva.dz zalobní prosba, týkající se této částky, byla odkázana, avsak. take ohledně 1797 Kč 66 h a 453 Kč 86 h je výrok tento
neopodstatnen. Předem se připomíná, že exekuce neměla ohledně těchto
d,:,ou pohledáv;k býti P.~voI;na: pro.tože dle §u 10 vyr. ř. je nepřípustno
?ehem vyrovnavaclho; nzem zlskalI soudcovské zástavní právo, avšak
zalobce prolI po.volem e~eku~e nepodal stížnosti, takže povolení exekuce se stalo pravoplatnym. Zal obce nemůže však domáhati se žalobou
~ýroku, že. se ex~kuce zrušuje, neboť jedná se o pouhé zastavení dle
SU 39 ex. L, ktere vedle §u 51 ex. ř. lze ,zaříditi pouhým usnesením a
l1I,kohv roz~udkem. !,l~.tí ohledně zaniklých 60% těchto dvou pohledavek, kdezto k zrusem exekuce' ohledně zbývajících 40% nemůže žalobce se tohoto výroku domáhati, protože ohledně těchto 40% se ustarnovení §~.35 ;x; I. I:emůže dovolávatí a mohou dle §u 8 vyf. ř. jedině
ostatm ~ent,:l<; .zadalI, aby zástavní právo bylo prohlášeno bezúčinným.
N e j v y s S I S o u d žalobu zamítl.

•

licích, že tedy útraty tyto nejs?u přis:~šenstvím nějaké P?hle~ávky
hlavní na kterou by si žalovana obec crnlla narok ve spornem nzem,
nýbrž' jsou samostatnou pohledávkou útratov?u. .Z toh? plyne, že
i právní důvod všech útratových pohledávek saha svym vzmkem, o § 41
c. ř. s. se opíraje, k době vydání dotyčných rozsudků, ale ~e ve dVo,u
nižších stolicích bylo jeho vzejití podmíněno pravoplatnostI rozsudku,
tedy že o skutečném vzniku (bezpodminečném! l~e mluviti .teprve od
okamžiku, kdy všechny tři rozsudky nabyly pravm mOCI, coz se stalo
až vydáním potvrzujícího rozsudku Nejvyššího soudu. Míní-Ii žalobce,
že útraty tyto vznikly sepsáním dotyčnfch spisů a, skutečným. p~ov,:
dením rozepře, přehlíží, že v tom obdobl byly tyto utraty pouhyml naklady žalované strany, ale nikoli pohledávkou, kterou by mohla se zda·
rer" uplatniti proti odpůrci; nárokem, pohledávkou staly se teprve
pravoplatným přisouzením. Nelze pochybovati, že se tak stalo teprve
rozsudkem Nejvyššího soudu. Bylo-li zjištěn~, že t~n byl vydán. t~prv~
za vyrovnávacího řízení, nelze pochybovatI, ze se Jich vyrovnacI nzem
s jeho výsledky nikterak nedotklo a že má žalovaná stra~a. nárok n~
jejich úplné a nezkrácené zaplacení. To sprá.vně rozpozna.l jlZ ~xekuč~1
soud. povoliv exekuci pro tyto celé a nezkracené pohledavky utratove.
Z toho plyne bezdůvodnost žaloby.
čís.

3337.

Dodávka vymětového zboží jest nedělitelna. Lze ji buď v celku při
jati nebo v celku odmítnouti, není však přípustno, hodící se kusy podržeti a ostatní jako nehodící se odmítnouti.
(Rozh. ze dne 28. prosince 1923, Rv II 781/23.)
žalovaná koupila od žalobkyně podle vzorku výmětové roury, z nichž
část převzala, zbytek pak převzíti odepř~la, ježto neo?p~vídaly, vzor~u.
Žalobě " zaplacení kupní ceny vyhovely o b a II 1 Z S I S o u d y Jen
potud, pokud žalovaná zboží převzala..
•

Nejvy

Š

š í s o u tl vyhověl zcela zalobe.

Důvody:

Důvody:

Dovolávají se obě strany,' obě uplatňují důvod nesprávného posouzení právního, žalobce také důvody dle čís. 2 a 3 §u 503 c. ř., s.
V podstatě sejde na opodstatněnosti prvého důvodu, a ten spočívá na
rozřešení právní otázkY;"zda útratová pohledávka žalované obce z rozsudků, vzešedší jí ve všech třech stolicích soudních, z nichž rozsudek
Nejvyššího soudu vydán byl, jak je zjištěno, již za trvání vyrovnávacího
~í,zeni, .nepodléhá účinkům vyrovnávacího lízení (§§ 2 a 10 vyrovn.
radu); Jrnyml slovy, zdali lze mluviti o vzniku pohledávky na útratách
ro~epre teprve. tehdy: když jsou tyto útraty oprávněnému přisouzeny
pravopl~tne. Predevsrn" dlužno míti na paměti, že ony útraty vzníkly
~~lov~ne obCI z toho duvodu, že o žalob ním nároku nynějšího i tehdejslho zalobce bylo rozhodnuto zamítavě ve všech třech soudních sto-

Žalobkyně uplatnila dovolací důvody dle čís. 3 a 4 §u 503 c. ř. s.;
ale ve skutečnosti jde jen o jeden, totiž o nesprávné posouzení právní,.
'ehož se dostalo sporné věci v odvolacím rozsudku a tento dovolacl
důvod jest opodstatněn. Odvolací soud, opíraje se o své zjištění, že
předmětem kupu bylo výmětové zboží a že bylo prodáno podle vzorku,
dospěl k úsudku, že nešlo o normální prodej výmotového zboží, nýhrž
o prodej podle vzorku. Dopisem ze dne 26. řijna 1920 dalažalov:ná
všecko zboží k disposici, protože neodpovídalo vzorku, na konec vsak,
jak bylo zjištěno (dopis ze dne 14. července 1921) se žalobkyní sdě
lila, že z dodávky vyřadila a spotřebovala upotřebite.lné zboží, kdežt?
ostatní že hy převzala pouze jako železo k tavení. Sejde na posouzem,
zdali tento počin žalované firmy jest podle zákona přípustný. Poněvadž

I
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prodáno~ byl?~ Výi;lětové zboží, ve příčině kterého jest obchodni zvyk:ostr v zelezars!vi, pk znalec potvrzuje, že se podle vzorku nedodává
:e pro !a~ost vu?e,: ne~lůže býti pozastaveno, poněvadž zkušenost ud
ze mezi~ t;emi ~vY:netOVy~i kusy ani dva nejsou stejny, poněvadž dále
bylo z]Isteno, ze zal~vai2e bylo žalobkyni výmětové zboží skutečně dorl~no, plyn: : toho, ze zalovaná nebyla oprávněna z dodaných výmětů
uCimŤ1 Si vIber a te,n z~aplaŤlt cenou, za výměty smluvenou, nýbrž že jest
rov1l1,na~ vs~echno ~ymetové zboží, řádně jí dodané, zaplatiti. Proto sluší
uznati, ze zalovana s~rana" naloživší části dodaného zboží, jako by byla
]ehovlastmci, vlastne cely kup mlčky, ale poznatelně schválila, Plyne
to z povahy ~výmětového z~boží, o které znalec obsažně i v této příčině
se ~yslovi~, ze Jest oh~~dne něho obchodní zvyklostí, že výběr dobrého
Z~OZi ~ neho ,~'e':I, pnpustným, že při něm naopak musí býti bud'
v ,s e~c K? zbO:,i p;iJ.ato: nebo všecko odmítnuto, poněvadž se výběrem
v~met~ve zbozi ]e~te, ViC~ znehodnocuje, Z toho plyne, že plnění, jehož
pIedmetem ]est, vymetove zboží, jest nedělitelné a že. použití předpisu
cl. 359 obch, zak, v dovolacl111 rozsudku nesnáší se s povahou sporné
smlouvy,
čís.

3338.

N~ ~kla~~~ kníž,ku, jež byla složena na soudě (§ 1425 obč. zák.),
lze vestt zaJIslovacl exekuci pro peněžitou pohledávku proti skladateli.
(Rozh. ze dne 29. prosince 1923, Rl 1038/23.)
P;?ti žalované ve sporu, jehož rozhodnutí uveřejněno v této sbírce

pOl1~ ~IS. ~021, vedla vymáhající věřitelka (žalobkyně v onom sporu)
zaF.~tovacI exek~c~I~pro pohledávku v onom sporu zažalovanou a oběma
mZSlmI ~oudy pnrcenou. S o udp r v é s t o I i C e exekuci povolil, r ek u ~s. n 1 ~ o u d usnes~níl:' ze dne 6. listopadu 1923 exekuční návrh

z~nlItl. D u ~ o d y: Slozem na soudě stranou povinnou bylo odůvod
nene; a rovna se zapla<;ení .~lužné ~ohledávky 10.000 Kč, nechť patřila
kterernu~~hv z uvedenych ucastmku, Jak rozsudek Nejvyš'šího soudu ze
~,ne, 10. r~na, 1923 Rv I :19/23 (čís. sb. 3021), mezi tím vydaný, podo,yka. SIOZe?Im. na soude byla strana povinná od svého závazku osvoboz~na, ]e]I ?aroky na složený peníz přestaly, vkladni knížka, na niž
emze , tyulozeny, v době.návrhu exekučního jí již nenáležela, ani v je]I;n drzem nebyla a ne.tvonla tudíž a netvoří součást jmění jejího. Ježto
~redpokladem povol:m e~eku;e zajišťovací jest, že jest jí nutně potřeba,
d so~du bylo~ sa.mozre]me znamo, že vymáhající věřitelka pro svou po~Ie.davku slozeI~n.: ~aža:c;vaných 10.000 Kč na soudě zajištění dosáhla,
jmeho pak za]Istem nezadala, neměla exekuce zajišťovací vůbec býti
povolena. (Neumann str. 1044.)
.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.

r.

níze na ni uložené, na které vymáhající věřitelka vede zajišťovací exekuci', byla kusem majetku povinné, n:bo~ v ohled~ tOi,:~byl jak soud
exekuční tak i soud rekursni vázán udaJI vymaha]Ici ventelky v exekučním ~ávrhu a jenom na jich základě mohl rozhodnouti. Co ohledně
této knížky povinná ve své stížnosti ~vedla, jso~u no~0t.Y.,~ ku ~ter~m
soud rekursní přihlížeti nebyl oprávnen. Ostatne nem lez spravnym
názor soudu rekursního že knížka městské spořitelny, o kterou zde ]<;Ie,
složením na soudě ve ~myslu §u 1425 .~bCzák. přestala j~Ž. tím~o slo-'
žením býti majetkem povinné, nebo~ knIz~a ta~o prestane by~I maJetk~m
povinné strany tehdy, až bude vydana nektere z. osob, ktera n~ pemz~
na ni uložené nároky si činí. Do té doby ]e I~aJetk~m povmne, ?ebo!
nebezpečí zkázy její atd. stihá povinnou. V dusledcich toho, pone~adz
předpoklady pro povoleni zajišťovaCÍ exekuce ~e ~mysl~ ,§u 371 ČIS. 1
ex. ř. jsou dány, povolil soud prvé stohce spravne za]IstovaCI exekuci
ve smyslu návrhu vymáhající věřitelky.
čís.

Prohlásil-li správce úpadkové podstaty, že vstupuje v zahájený spor,
nelze ho ještě zvlášť vyzývati, by se vyjádřil ve smyslu §u 21 k?nk:
řádu. Lhostejno, že v zahájeném sporu nežaluje se o platnost, nybrz
o splnění smlouvy.
,;:'

(Rozh. ze dne 29. prosince 1923, RII 072/23.)
Spor, který Jindřich a Lina F-ovi dne 8. řijna 1921 .u krajského
soudu v Ch. pro dodržení úmluvy o prodej domu »Bntama« v K. zahájili proti Pavlu, Ervínu a Kamillo F-ovým, byl následkem vyhlášeni
úpapku na jmění žalovaných usnesením krajského soud~ v Ch. ze di;e
1. září 1922 přerušen, a teprve, když správce úpad kove podstaty navrhem ze dne 31. srpna 1923 prohlásil, že do sporu vstupuje, bylo pokračování ve sporu tom nařízeno. NávrhU Liny F-ové ze dne 2. září 1923,
by 'se správce úpadkové podstaty vyjádřil dle §u 21 konk. řádu, s o u d
p r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů
vod y: Prohlášenim ze dne 31. srpna 1923 správce úpadkové podstaty
zcela jasně a nedvojsmyslně projevil, že chce, by o platnosti nebo neplatnosti úmluvy, tvořící podklad sporu, rozhodl soud, a nelze tomuto
rozhodnutí předbihati tím, že se žalujicí stranou žádá, by se správce
úpadkové podstaty dle §u 21 konk. ř. vyjádřil, zda vstupuje do smlouvy,
čili nic. Úpadkový řád upravuje jednak v §u 7 konk. ř. záležitosti, v nichž
zahájen byl spor, v němž vystupuje úpadce jako'žalobce nebo žalovaný,
jednak v §u 21 konk.ř. případy, ve kterých dvoustranná smlouva úpadcem a druhou stranou nebyla ještě splněna vůbec nebo nebyla splněna
úplně.

NejvyŠš í soud
D li vod y:
• Přisvěd~čiti sluši dovola.:!,:,u rekursu, že rekursni soud nebyl oprávnen, aby prezkoumaval a Z]Istoval, zdali knížka městské spořitelny a pe-

3339.

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:

. Usnesení soudu rekurs ní ho vyhovuje věci i zákonu; odůvodnění jeho
jest v podstatě správné a vývody dovolacího rekursu nejsou způsobilé,
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by je vyvrátily. Zahájením úpadku jest podle §u 1 konk. ř. jmění v tomto
§u 1 uvedené odňato volnému nakládání úpadcovu. Důsledkem tohoto
ustanovení jsou předpisy §§ 7 a 21 konk. ř., o které jde. Stěžovatelce
záleží na tom, aby spolehlivě zvěděla, zdali a která práva jí příslušejí
proti úpadkovým podstatám Pavla F-a, Ervína F-aa Kamila F-a z dů
vodu smlouvy trhové o domě Britania. Kdyby spor o dodržení této
smlouvy nebyl již zahájen, Lina F-ová byla by oprávněna k návrhu
podle druhého odstavce §u 21 kolÍ.k. ř., aby zvěděla, zdali správce úpadkové podstaty na místě úpadce splniti chce smlouvu, či zdali od ní
odstupuje. Poněvadž spor o splnění smlouvy již zahájen jest a správce
úpadkové podstaty do něho také již podle §u 7 konk. ř. vstoupil, následkem čehož bylo již nařízeno pokračování v procesním řízení, nelze
užiti ustanovení §u 21 konk. ř., který se na tento případ nevztahuje,
předpokládaje zřejniě, že ke sporu dosud nedošlo, neboť obsahuje zákonné ustanovení o splnění vzájemných právních jednání následkem
toho, že úpadce pozbyl práva, nakládati volně jměním, uvedeným v §u 1
konk. ř., kteréžto zákonné ustanovení vztahuje se podle svého znění jen
na případy, když spravce úpadkové podstaty uznává smlouvu za platnou a chce dobrovolně ji splniti, nebo chce od ní odstoupiti, nikoli však
na případy, když neuznává této smlouvy a následkem toho má za" to,
že není povinen, ji splniti. Tak tomu jest zřejmě i v tomto případě,
neboť podle vlastního tvrzení stěžovatelčina úpadcové zdráhali se uznatí
uzavřenou smlouvu; proto Jindřich a Lina F-ovi podali proti nim žalobu
c dodržení smlouvy a správce úpadkové podstaty vstoupil místo žalovaných úpadců do sporu, žalobou touto zahájeného, čímž projevil, že
neuznává dobrovolně nároku žalobců na splnění smlouvy a podrobuje
se soudnímu rozhodnutí o tom, zdali nárok žalobní jest po právu čili
nic. Nerozhodno jest, zdali soud vysloví se o tom v nálezu rozsudeč
něm (§ 417 čís. 3 c. ř. s.), či zdali uvede .to jen v rozhodovacích dů
vodech jako záklac1 pro rozhodnutí o žalobním nároku na splnění smlouvy. Okolnost, že žalobní žádost Jindřicha a Liny F-ových nezní na uznání
platnosti smlouvy trhové, nýbrž na její dodržení (splnění), je zde nedůležita, poněvadž předpokladem soudního rozhodnutí o nároku' na
splnění trhové smlouvy jest platnost smlouvy této.
čís.

3340.

Zrušil-Ii rekursni soud usneseni prvého soudu a vrátil mu věc, by
dále jednal, nikoliv však o otázce, jež byla dosud předmětem řízení,
jest dovolací rekurs přípustným, třebas pravomoc nebyla vyhražena.
Svátek sv. Václava je v čechách zasvěceným svátkem (§ 44 jedno f.).
(Rozh.ze dne 29. prosince 1923, R I 1084/23.)
Do mimosoudní výpovědi z nájmu podal vypovězený námitky dne
29. září 1923. S o udp r v é s t o I i c e (okresní soud v Táboře) vyslechnuv mimo ústní jednání svědky o čase, kdy byla mimosoudní výpověď vypovězenému doručena, námitky odmítl jako opozděné. R eku r sní s o Í1 d zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by

d' I po' zákonu jednal. D ů vod y: Dle obsahu námitek byla výpověd'
st~;ovateli dne 21. záři 1923 sdělena; a j:~to námitky došly na sou~ dn,e
29. záři 1923, podány byly v čas a :ne,1 b~Í1 .o mch u~tanoven r~~ k u,stm. d nam
,", (§ 571 c . r' . s)
se sIce vz uredm
mu Je
. . Opozdene namltky maJl v,
) I pot
vinnosti bez jednání odmítnouti (§ 571 o~stavec heÍ1, c. r. s,, ' va e ?
rozumi se jen na případ, kde opozděnost Jest oČI~ldna a ne?1 treba JI
te rve prokazovati. Ani případná poc~ybn?st o, v~asn?sÍl namltek neo?avňovala prvního soudce, "by mimo ustm Jednam poza,doval na ~ypo
vídající straně průkaz o tom, kdy výpověď druhé str~ne byla sdele~a;
tím méně ovšem aby prováděl další důka;y.v !om ~meru, neboť p~UZI,Íl
§u 566 odstavec druhý c. ř.s.předpoklada, ze, nasled~em. po dam na~itek zahájen byl spor (§ 571 odstavec druhý c. r. s.), )ezto Jen ve spor,u
důkazy lze prováděti (§ 276 c. ř. s.). Tím tedy! že prvy s?udce prov~de!
dltkazy o včasnosti námitek mimo spor, porustl ~lavDl zasad~" na !,Ichz
civilní řád soudní spočívá, a stížnosti v tom smer,u nelze upnt:,duvodnosti. Náleží proto prvému soudci, by o námitkach, Ihne,~ nar.ldll rok
k ústnímu jednání a dále po zákonu jed,n,al. K vyv?du~ sÍlz~osÍl se ~o~
dotýká, že nelze souhlasiti s názorem stezovatelovym, ze mozno pr?ves!1
důkaz jejž požaduje § 566 odstavec druhý c. ř. s., tohko I,'stmaml,
v §u 565 odstavec druhý c. ř. s. vytčen/mi" neb~ť ustanove~1 §u ~66
c. ř. s. vztahuje se ku všem mimosoudmm vypo~ede~" ted~ I k on;m,
lež listinami nejsou prokazatelné. Mimosoudm vypoved ne~reba o~serrt,
doručiti k vlastním rukám, ale z toho nelze ničeho dovozovatI, P;o ota.zku,
od kdy počíná 8denní lhůta k námitkám, jelikož pro po~ouz:m teto otazky
jest jedině rozhodným předpis §u 566 odstavec prvy c. r. s.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Po stránce formální nutno především zodpověděti otáz~u, zda v~hle
dem k předpisu §u 527 odstavec druhý c. L s. je~t dovolacl ;ekurs vubec
přípustným. Tomu dlužno přisvědčiti~ Napade~ym usnese~lm byl~ sIce
usnesení prvého soudu »zrušeno« a vec mu, vrace?a, by dale po ,za,konu
jednal, avšak ve skutečnosti bylo usnesem. prvmh?, so,:du »zn;ene~o«,
neboť neměl jednati a znova rozh?dn~ult l~n o teze p;edc,hozl. otazc~
včasnosti podaných námitek, nýbrz ma nandlÍl rok k ustmmu Jednám
a ve věci samé po zákonu jednati. Nepřichází tu tedy § 527 o~st~vec
druhý c. ř. s. v úvahu. Ve věci samé jest řešiti jen otázku, ~da!1 nam,ltky,
podané pronajímatelem dne 29. září 1923 proÍl mlm?soud~1 plsemne YI~
puvědi nájemcově ze dne 19. září, 1923 byly p~dany vcas. Oba .mzsl
soudy ve svých rozhodnutích a obe strany ve s~yc.h rekursních ~plsech
braly v úvahu jen 8 den n í zákonnou lhůtu k, namltk~m. :at~ vsak dodržena byla, ať již mimosoudní výpověď strane vypovez,ene ~~ele~a byla
dn~ 21. září 1923, nebo již den před tím. J v tomto druhem pnpade up!ynul poslední den zákonné 8denni lhůty dnem 28. z~ří 1923, kdy?yl v C;echách zasvěcený svátek zemského patrona sv. Vaclava (§ 44.led,n .. r.),
takže podle §u 126 odstavec druhý c. ř. s. bylo možno,pOdalt v?am~tky
ještě příštího všedního dne, jak se také stalo. ~d~by ~~ak, z,a nzem ,ve
v
věci samé se objevilo, že v tomto případe k rozvazam naJemmho pomeru
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nebo k odvrácení jeho prodloužení, bylo výpovědí třeba a že mohla
hýti dána výpověď na lhůtu, kratší 14 dní, pak ovšem byly by námitky
npozděny, ježto by bylo bývalo nutno podati je v zákonné lhůtě jen
3 den n í (§ 566 odstavec prvý c. ř. s.). Ježto tudíž výrok rozhodnutí
rekursního soudu jest správným, třeba že z jiných důvodů, než uvádí
napadené usnesení, nemohl míti dovolací rekurs úspěchu.
čís.
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Nařízení ze dne 9. ledna 1919, čís. 14 sb. z. a n., vztahuje se pouze
na téhož zaměstnavatele, u něhož byl zaměstnanec před nastoupením
válečné služby zaměstnán nebo na jeho právního nástupce. Právním
nástupcem původního zaměstnavatele, upadnuvšího do úpadku, není
ten, kdo koupil v úpadku podnik.
Obchodní pomocník pozbývá nároku na dovolenou (peněžní náhrady za ni), nenplatnil-li v tom kterém roce svého nároku včas. Lhostejno, že
kolektivní smlouvě nebylo dovoleno zaměstnanci vzdáti se
nároku na dovolenou, aniž by byly vytčeny důsledky pro případ, že by
nebylo tohoto předpisu dbáno.
Nežádal-Ii zaměstnanec při výplatě služného odměny za práci přes
čas, jest míti za to, že se jí vzdal.

v

(Rozh. ze dne 29. prosince 1923, Rv I 738/23.)
Před nastoupením válečné
zaměstnán u firmy Andreas Z.
Z. úpadek, v němž koupila od

služby vojenské roku 1915 byl žalobce
V roce 1916 byl vyhlášen na jmění firmy
úpadkové podstaty továrnu žalovaná firma. V listopadu 1918 přijala žalovaná firma ž.alobce do služeb jako
správce. Plat řídil se dle předpisů kolektivní smlouvy zřízenců továrny.
Dovolené v létech 1919-1921 žalobce neměl. V září 1921 došlo mezi
žalobcem a žalovanou firmou k úmluvě, že žalobce nebude pracovati
pro žalovanou celou pracovní dobu. Koncem listopadu 1921 vystoupil
žalobce ze služby u žalované. žalobou zadanou v roce 1922, domáhal
se žalobce na žalované: al náhrady za dovolené v létech 1919, 1920 a
1921, b) náhrady za vícepráce a cl doplatku remunerace za rok 19.21.
O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d v 01 a c í s o u d z těchto
d ův o d ů: Žalobce nemůže se s účinkem odvolávati na nařízení vlády
ze dne 9. ledna 1919, čís. 14 sb. z. a n. V době, kdy žalobce nastoupil
siužbuvojenskou, nebyla žalovaná firma jeho zaměstnavatelkou, nýbrž
firma Andreas Z. Firma tato upadla dříve, než závod prodala, do úpadku
a nebyl by proto mohl žalobce a n i pro t i ní uplatňovati nároky dle
citovaného zákona (§ 13); tím méně ovšem proti žalované. § 23 zákona o obchodních pomocnících upravuje poměr mezi zaměstnancem a
úpadkovou podstatou zaměstnavatelovou, nikoli však mezi zaměstnan
cem a novým nabyvatelem závodu. Nejsou tedy oprávněny vývody odvolatelovy, že jeho služební poměr dlužno pokládati za nepřetržitý od
roku 1912. Z předpisu §u 40 zák. o obch. pomocnících, že ustanovení
§u 17 odstavec prvý až čtvrtý o dovolené nemohou s I uže b n í
s m I o u vou býti ani zrušena ani obmezem;, nevyplývá nikterak, že
by zaměstnanec nemohl pro ten který jednotlivý rok vzdátí se dovolené

výslovně nebo mlčky. § 14 kolektivní smlou~y ustan~vute sice, ~e zaniěstnanci není dovoleno vzdáti, se dovolene, nepravl vsak,. J.ake ]. s(;m

?-

důsledky toho, když předpisu toho nebylo dbáno. Je souhlasili s n az
rem prvního soudu, že, když žalobce v letech 1919 a 1920 ~ovolene vubec nežádal, když o dovolenou neb o náhradu za ll! all! be~em rok~ a
vůhec za trvá.ní

služebního poměru se nehlasll, dluzno
z toho usuzovati, že se nároku toho mlčky vzdal. Vžd~ť čas, kd~ dov~
lenou je odbýtí, je dle §u 17 zák. o obch. pomocmclch stanovl~1 vzajemnou dohodou a se zřetelem na poměry provo~u. že .by placena doba
po výpovědi nemohla býti počítána do dovolene, z~ zakona o obc~od
nich pomocnících nevychází; naproti tomu us~anovuJe § 17 p~sledm odstavec téhož zákona, že zmněstnavatel n e n I p o V} n e n dali do~ole<~
nou, když zaměstnanec již dal <výpověď. P.~kud zalobce vychazl pr~
svých vývodech z předpokladu, ze strany v zan 1921 umlu<vl!y, praco~m
dobu tří dnů v týdnu, uchyluje s~ od o skutko:yc~ zJlstem prv? lh 9
soudu a neprovádí po zákonu odvo!aclho duvodu: ze v:,c byla, nesprav?e
posouzena po stránce právní. Neduvodna Je I vy~~a,. ze prvm< soud ,uzIl
nesprávně §u 1154 obč. zák. První soud nepol(!~da, nar~k zalobnlza
promlčený, nýbrž naznačuje citováním § 1154 obc. za~.,<ze <lze ~oudl~l,
že by byl žalobce, kdyby mu nárok na vícepráce skutecne<pnsluse!, na:
rok ten hlásil po uplynutí každého měsíce a že by nebyl cekal s, lin; az
de doby, kdy na výzvu žalované :: jejíc~l služeb vystou~~L Take narok
na nedoplatek remunerace není oduvodnen. Remun~race< fldl se d!~ §~ 6
kolektivní smlouvy dle měsíčního p I a t u a byl narok zalobcl pnslusející vzhledem ku průměrné výši měsíčního služného a vz~ledem k ,tomu,
že žalobce vystoupil ze služby již koncem hstopadu, pine vyrovnan.
N e j vy.š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nesprávné právní posouzení věci vidí dovolatel v tom: 1. že odvolací soud nepoužil v tomto případě nařízení vlády ze dne 9. ledn:! 919,
čís. 14 sb. -z. a n., 2. že má za to, že se žalobce vzdal dovolene, Jakoz
i odměny za službu přes čas a 3. že nepřizn~1 nároku .na, ne?oplat~k remunerace. Ad 1. Uvedené nařízení vlády ma na mysli tehoz zamestnavatele, u něhož byl zaměstnanec pře~ n~stou~ením váleč~é s:užby po
zákonnou dobu činným, anebo Jeho pravmho nastupce, k n,ernuz. se z,?-se
po vojně vrací. Žalobce však před s~ýn: povol.ání;TI do vOJenske sluzby
ve válce nebyl zaměstnán II žalovane fIrmy nybr: u flr~y Andr~as Z.,
jež upadla do konkursu a jejíž továrna byla spravcem ~padk~ve ~od
staty žalované firmě prodána. Důsledkem o toho poml~ulzalobcuv narok
ze zminěného nařízení vlády protí jeho PUVOdOl zamestnavat~lce vz.hledem na § 13 cit. nař. vlády a n~obživl tír;" že byl žalovanou l!rmou Jako
bývalý zaměstnánec továrensky od prveho p:os~nce 1918 p~evzat, po~
trěvadž tu není souvislého pokračování, kontJ1lulty, a Jehkoz nelze am
tvrdil!, že se žalovaná firma stala právní nástupkyní fi;r;'Y ~~dreas Z.,
koupivší její továrnu od úpadkové podstaty. Ad 2. Nemuze byh pochybnosti o tom, že ustanovení §u 17 zákona Ze dne 16. ledna 1910, ~IS. 2,0
ř. zák. ohledně doby dovolené a jejího udělování jsou povahy prava VI-
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lícího (§ 40 cit., z~k), Tomuto ustan'Ovení nesmí tedy smlouva služební
O~pOI?Vatl, mUSI Jl byh stanovena dovolená nejméně ve výměře §u Jí,
žad~h tut? dovolenou jest právem zaměstnance a uděliti ji jest povinnosh, zamestnavatele; Z toho plyne, že zaměstnanec není p o v i n e n
clomahatJ ': do~olene a, uváží-li se, že ji má právo žádati v k a ž d é m
r o ce (sluzebn,lm), p~yne z. toho dále, že ji pozbývá, neuplatní-li v tom
kterem I~ce sveho p:av~ ~cas" a proto nižší soudy správně věc posoudIly, kdyz v ,neuplatnov~m prava na dovolenou spatřují 'vzdání se její.
romu nevadl~stanov,em čL 14 kolektivní smlouvy ustanovující, že není
dovoleno zamestnancl vzd~h se dovolené, když neuvádí, jaké důsledky
. nastanou,. kdyby tohoto predplsu nebylo dbáno, Vnucovati dovolenou
nem zamestnavatel povmen a zaměstnanec. není tudíž oprávněn žád ť
p ,o u P I Y n ,u t í s I ~ ž e b n í hor o k u ani dovolenou, ani penětn:
nahradu za m, jak dluzn.o ?ovozovati z §u 17 cit. zák., jehož se i článek
1~. kol. smlo~vy dovol~va. Pokud jde o uplatňování nároků žalobcovych. na odme~~ za sluzbu přes čas, nemůže býti pochybnosti, že tuto
?dmen.u .~utno ;,adah dle ob?oby §u 1155 obč. zák., jinak jest za to míti,
ze se I Jl zamestnanec vzdavá. Jeho mlčení nežádání odměny při v' _ .
platě ~zdy, slu~ného, jest takovým chování~, jaké má na mysli § 863
obč. zak.,. neb,o!. nem rozumného důvodu, by se z chování toho mohl
dovoZO~~h prave oyak, snad výhrada, žádati tuto částku za práce přes
č~s zvlasť a pozdejl. Ostatně neprovádí dovolatel tohoto dovolacího
~uvodu p? za~onu, neboť přehlíží, že bylo nižšími soudy zjištěno, že
z~lobce. V.IC, ne" 4hodmy denně pro žalovanou firmu nepracoval, kterym zjlstem;n jest.dovolací soud vázán, nehledíc ani k tomu, že nižší
soudy, uve?se, co zalob,ce. v době od 1. září 1921 do svého odchodu vy~onal, spravne do~?zujl" ze.k t?~U výkonu nebylo ani služby přes čas
treba .• Ad 3, Taktez nem. provaden po zákonu tento důvod, pokud jde
o ne~nznan~u remuneracI, neboť, nebýlo-li při jednání o sníženém pra~OV?Jm pomeru stran - dle zjištění nižších soudů - ničeho umluveno
jak~ :emu?era~.e ,~ude žalobci číselně vyplácena, nelze z toho dovozo~
vah, ze ;nel~ C!?ltl, jak se domáhá žalobce, částku měsíčního služného
v neztenc,ene vysl před 1. zářím 1921, nýbrž dlužno ji podle čl. 6 odstavec druhy kol. smlouvy vyměřiti, jak také nižší soudy učinily,
čís.
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• Dovolání ve vě5i, přesahující 100 Kč, nikoliv však 300 Kč (čl. II.
zákon~ ze dne 8. ce.rvna.1923! čís. 123 sb. z. a n.) jest pnpustn'm

s.t~lo-h se

rozhodnut! prvestohce

(skončeno-Ii

ústní

líčení

v prvé !to:

~~I podle §u 415 c. r. s.) před účinnosti novely ze dne 8. červnll 1923

'
Dopravil-Ii kurýr,~inist~rstva Národní Obrany proti služebnímu zá~azu ~?!Ikromn/ku z.astl~u, Jd~ ? poměr soukromoprávni mezi kurýrem
a poverde[~. Ztratila-It se zastlka za dopravy nelze se-domáhati náhratly na eraru.
' .

zalobce odevzdal dne 18. března 19·1 9 správě kurýrů čsl. vrchního
štábu při ministerstvu Národní obrany dopis, obsahující 100 Lir, pro
svého bratra v zajateckém táboře v Halii. Peníze byly službu konajícím poddůstojníkem přepočítány a žalobci bylo o převzetí vystaveno
řádné potvrzení. Ježto peněžní dopis nebyl ani žalobcovu bratru doručen ani žalobci vrácen, domáhal se žalobce na čsl. vojenském eráru zaplacení 100 lir nebo peníze v Kč, odpovídajícího 100 lirám dle kursu
v den pravoplatnosti rozsudku, Pro c e s n i s o udp r v é s t O I i c e
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d ji vyhověl. D ů vod y: Vlastním
důvodem, ze kterého prvý soudce žalobu přes právní závěr, ze zjištění
učiněný, že šlo o smlouvu l andátní, zamítá, jest jeho nedosti jasné pro11
hlášení, že máme sice všeobecné ustanovení, že stát ručí za své orgány,
že však chybí bližší zákonné předpisy, ježto ručení toto zákonem dosud
upraveno nebylo. Při tom měl prvý soud zřejmě na mysli ustanoveni
§u 92 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 1920 čís. 121 sb. z. a n.),
jenž praví, že, pokud stát ručí za škodu, způsobenou nezákonným výkonem veřejné moci, určuje zákon. Předpisu toho však na tento případ
užíti nelze. Právnim důvodem žaloby není vznik škody nezákonným výkonem veřejné moci, toho žalobce ani netvrdí, nýbrž škoda, žalobci způ
sobená, odvozuje se z nesplnění soukromoprávní smlouvy. Mezi obojím
jest tedy podstatný pojmový rozdíl, který prvý soudce úplně přehlíží.
Následkem toho jest jeho zamítací důvod právně mylným a nesprávným, Podmínky náhrady škody podle zjištění prvého soudu jsou splněny,
Bezprávný čin, po připadě opomenutí a zavinění žalované strany spo~
čívá v nedodání' peněz žalobcovu bratru, tedy nesplnění smluvní povinnosti (§ 1009 obč. zák.). Žalovaná strana ani netvrdila, tím méně snažila se prokázati, že nedodání nestalo se její vinou, a obmezila se pouze
na všeobecné tvrzení, že prý kurýr, peníze převzavší, jednal zajisté peč~
hvě, ničeho nezanedbal a staral se sice o doručení, a že se peníze ztrarily patrně na italské poště nebo v zajateckém táboře. Tu nelze ji ovšem
ubrániti výtky, že bylo na ní, by vymohla si náhradu bud' na italské pOc
ště nebo na tom, kdo ztrátu peněz v zajateckém táboře v !talii zavinil,
ale nemůže ani to ani ono žalobci s úspěchem namítati. Ježto dále také
vznik škody žalobci a příčinná souvislost mezi vznikem škody a bezprávným jednáním (opomenutim) žalované strany jsou podle skutkových zjištění prvého soudu zjevny, JSou tím splněny všechny podmínky
pro uplatňovaný náhradní nárok ve smyslu §§ 1293, 1294, 1295 a násl.
obč. zák. á žaloba jeví se tedy podle §u 1012 obč. zák. odůvodněnou,
když námitka promlčeni žaloby podle §u 1489 obč. zák. vznesena nebyla, takže jí vůbec obírati se nelze (§ 1501 obč. zák.).
N e j v y Š š í s o u ci obnovíl rozsudek prvého soudu.

erg. 123 sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 29, prosince 1923, Rv I 1233/23,)

Důvody:

Neprávem odpůrce odvolatelky má za to, že dovolání je nepřipustno
dle §u 502 odstavec druhý c. f. s., ježto 100 lir nečiní více než 300 Kč,
což jest dle čl. lL zákona ze dne 8. června 1923 čís, 123 sb. z, a n. peníz
bagalelní. Zákon ten nemá přechodných předpisů, takže nelze spornou
otázku z něho samého rozřešiti. Dle §u 7 obč. zák. třeba hledati ob-
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dobná zákonná ustanovení a takové obsahuje novela o úlevách soudům
ze dne 1. června 1914 čís. 118 ř. zák., tedy zákon, sledující týž účel,
jako zákon ze dne 8. června 1923. Dle čl. XVIII. a VI. čís. 30 cit. novely
nevztahují se nové předpisy o omezení práva dovolacíhó a stížnostního
na spory, v nichž rozhodnutí prvního soudu stalo se, jako v tomto pří. padě, již před účinností novely, nebo kde v případě §u 415 c. ř. s. ústní
líčení v prvé stolici před účinností novely bylo skončeno. Podle' této
zásady jest odvolání včas podané přípustným. Pokud jde o věc, netřeba ani řešiti otázku, zda může doprava soukromých zásilek listovních
nebo peněžních vůbec býti výkonem moci veřejné, nýbrž stačí úplně,
že v tomto případě, jak dopísem čes. zemského vojenského velitelství
v Praze ze dne 24. srpna 1922 a ze dne 30. října 1922 potvrzeno a odvolací soud za zjištěno příjímá, byla výnosem Ministerstva Národní
Obrany dovolena toliko doprava soukromých dopisů, určených zajatcům čs. národnosti v Halii, takže, jak odvolací soud správně praví, doprava zásilky peněžní, o niž jde, příčila se tomuto výnosu a dovolena
nebyla. Tomu-li tak a dotyčný kurýr dopravoval zásilku proti úřednímu
zákazu a tudíž proti své úřední povinnosti, nemůže býti zajisté řeči
o výkonn veřejné moci a tudiž o případu §u 92 úst. listiny a proto ani
o případu zákona ze dne 2. listopadu 1918 čís. 4 sb. z.-a n., jenž má
na mysli toliko nároky veřejnoprávní. Povaha nároku totiž, zda je soukrornoprávním či veřejnoprávním, určuje se povahou právního poměru,
z něhož vznikl, a, když tedy v tomto případě nemůže býti leči o tom,
že převzetím dopravy se strany kurýrního oddělení Ministerstva Národní Obrany vznikl mezi tímto (tedy státem) a žalobcem poměr veřejnoprávní, ježto doprava taková k oboru působnosti Ministerstva Národni Obrany vůbec nenáleží a mohlo se jednati jen o úkon soukromé
ochoty, nemůže také jíti než o poměr a nárok soukromoprávní, jenž dle
§u I j. n., když není stanoven pořad jiný, náleží na pořad práva a tudíž
před soud příslušný dle předpisll jurisdikční normy, takže není zde zmatečnosti uplatňované dovolatelkou se zřetelem na zákon ze dne 2. listopadu 1918 čís. 4 sb. z. a n. a § 477 čís. 3 c. ř. s. Co se však týče otázky
hmotného práva, z té skutečnosti, že doprava soukromých peněžních
zásilek nebyla kurýrnímu oddělení Ministerstva Národní Obrany dovolena, vychází i bezpodstatnost nároku žalobního. Neboť jak možno,
když ten který funkcionář přes nedostatek takového oprávnění přece
zásilku k dopravě přijal, dělati si,. když se zásilka ztratila, nárok na náhradu proti e r á r u? Vždyť s erárem nevstoupil komitent vůbec v žádný
poměr - v tom je právě odvolací soud na patrném omylu, že myslí,
že erár byl s žalobcem v poměru smluvním, v poměru mandátním _
v poměr vstoupil leda s tím kterým funkcionářem úředním, který však
zde nevystupoval a nemohl vystupovati ve své úřední vlastnosti, nýbrž
jen jako osoba soukromá, neboť zajisté nešlo o úřední výkon, když to
byl výkon úředně přímo zakázaný. Tak, i kdyby žalobce dokázal, ač
se o to ani nepokusil a ač by to bylo podmínkou nároku, že a který
úřední orgán ztrátu zásilky zaviniI, neručil by za ni stát, protože v žádném poměru s žalobcem nebyl. ]akobystát neručil, kdyby žalobce poštovní zásilku místo na poště odevzdal úředníku bernímu nebo policejnímu nebo jakémukoliv .iinému krom poštovního, nalézajícílío se
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u výkonu své poštovní služby, tak mu ~eručí ani ;;de. Ministerstvo !,árodní Obrany není povoláno k doprav,e, s~ukromych zas!lek,
p;ece
musí každý vědět, i mylné jest proto m1l1el1l o,d~olaclho ,soudu, 7e z~kaz
dopravovati peněžní zásilky týkal se ]Cn vl1ltrn.lho pomeru meZI e.raren;
a jeho orgány. Vě~ má se pr~vě naopak: nem-Ir M1111sterstvo Naro~n!
Obrany vůbec povoláno prostredkovatt soukromou ?opravu, byl? prave
zařízení, že se doprava listových zásilek čsl. ~a],a:cu,:, ]eho, organy povoluje, jen zařízením vnitřním, a žalobce nemel zadn;ho prav~ dopravu
tu žádati a byl by si nemohl stěžovati, kdyby byl byval od1;lltnut., Od~
volací soud upadá i ve vnitřní odpor, když prav1]ednak, ze, trpeloch
ministerstvo též přijímání peněžních zásilek, projevoval tím erár so~
hlas s uzavíráním dopravníCh smluv a jednak, že to erár neomlouva,
že se to příčilo ministerskému výnosu shor~ citovan~mu, jenž .~o. zaka~
ZDval. Zřejmo, že, vydalo-li ministerstvo z!,kaz, org:ny, ]edna]l~ proh
zákazu, jednaly na vlastní vrub, a nemozno to pnčltatl nllnIsterstvu
nebo dokonce eráru.
čís. 3343.
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Zákon ze dne i7. února 1922, čís. 77 sb. z. a .n.
pozemek, jenž není v katastru daně poze~o~é zapsá~:
jako stavební plocha, nelze oceniti jako pozemek staveblll, třebas tvon
stavební misto.
Lhůta k uplatněni nároku na náhradu investic, běží osobě hospodařící ve všech případech ode dne vývěsu výpovědi na desce soudní,
Přidělený

(Rozh. ze dne 29. prosince 1923, R II 481/23.)
Rek u r sní s o u d nevyhověl stížnosti majitele velkostatku do
usnesení prvého soudu, jímž stanovena byla náhrada za pozemek, při
dělený k žádosti Obvodové úřadovny Státního pozemkového úřadu.
J) ů vod y: Není správným názor, zastávaný stěžovatelem, že okresní
soud měl určiti cenu přídělu, přihlížeje k tomu, že příděly budou do tří
let zastavěny, tvoří tedy již proto stavební místa. Neboť podle §u 8
čís. 5 nařízení ze dne 21. ledna 1921, čís. 53 sb. z. a n. jest za stavební
plochu pokládo.ti toliko pozemek, který je jako takový zapsán v katastru pozemkové daně. Tomu tak v tomto případě není. Ani výtka, že
okresní soud nepřihlížel k náhradě za mrvu, obděláni a ostatní investice,
není oprávnella a to proto, že k okolnostem toho druhu je soudu přihlí
žeti, když oprávněný nároky, z toho plynoucí, soudu do 30 dnll od uveřejnění výpovědi na soudní desce ohlásí a řádně osvědčí (§ 7 zákona
ze dne 17. února 1922, čís. 77 sb. z. a n.). V tomto případě byla výpověď na soudní desku přibita dne 26. března 1923. Opravněný však
dotud nároků svých soudu neohlásil.
N e j v y Š š í . s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

DIe §u 10 zákona ze dne 17. února 1922, čís. 77 sb. z. a n. jest proti
u.snesení o náhradě za par cel u přípustna stížnost jedině z důvodu,
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že nespráv~ě p.oužito b.v:loz~láštních předpisů, vydaných pro její určení
a, vypo~tem .. Pre~plsy teml JSou dle §u 6 (3) téhož zákona a provádě
clh.~ na:lzem k ne mu ze dne 9. března 1922, čís. 78 sb. z. a n., předpisy
nanzem ze dne 21. ledna 1921 čís. 53 sb. z. a n. s novelou k němu ze
dne 21. září 1922 čís, 296 sb. z. a ll. Ty však prvý soudce dodržel uživ
tab~lk.v: I. ?), která tu dopadá, ve všech kOeficientech výpočtu 6plně
spra~flI;. ,Sam dovolatel není s to řící, v čem by byl pochybil, a jen se
do~aha LO~O, aby pozem~y oceněny byly jako pozemky stavební, ale
s Íl~to 'pozada~k;m Jest uplně v neprávu, neboť jak v dovolací stížfloslI. am ,nepoplra, v ~ata~tru daně pozemkové není parcela, o níž jde,.
zapsana Jako stavebm, a je tedy dle §u 8 (5) cit. nař. čís. 53/1921
vyIO~Č~~lO, aby za stavební pokládána byla. To, že jest u samé osady
a ma caku ,bYÍl Po.uzlta ~ blízké době za půdu stavební, nevadí proto
pramc, to Ílm mene, kdyz p~trně v !abulce aspoI'í z části Jesl na to již
vzat zretel v kOefIcIentu vzdalenostmm ana tabulka stanoví tím většílio
násobitele čistého kat. výnosu, čím bu'že k odbytiští půda se nalézá a
-:ím ~enšího, č~~ v~dá!enějš.í od něho je. Mimo to nesluší zapomín~ti,
z,;, z,akon a nanzem vedome a úmyslně daly ustanovení na prospěch'
pndelce (nabyvatele), a mezi tyto mimo jiné, jakým je zejména před
pIS §u 9, (1) ~It. nař., patří i předpis, že jako stavební plocha má býti
odha?ovan tohko.po}en;ek ~apsaný v katastru. daně pozemkové jako staveb?1 p:o~ha, .pn cemz.z~konodárce (vláda), jež nařízení vydávala,
dobre. vedeh, ze ~en.~ 'pnd~leného pozemku takto nezapsaného, ale ve
skutecnosÍl o nastava]IcI mlsto stavební tvořícího, vypadne níže, než
kdyby se puda odhadovala dle faktické své povahy, Co se týče nároku
na ~ahradu za mrv u; ob~ělání a ostatní investice, dlužno především
odk~zaÍl na §, 7 CIt. zak. ČIS. 77/1922, dle něhož nárok takový dlužno
vznesÍl 3D ~m, od; dne vyhlášení výpovědi na desce soudní. Jestliže
tedy opravneny naroku toho ve lhůtě ustanovené vůbec nevznesl nemohl prvt sou9ce uči~iti j~j vůbec předmětem jednání a rozhodnutí.
V tomto J'.npade byla vypoved' vyvěšena na soudní desce dne 26. března
1923, stez?vatel pak nárok na náhradu mrvy a ostatních investic sice
vzn:,sl, a.vsak !eprv ve stížnosti, podané do usnesení prvého soudce
o n~?rade z~ p.udu s,:mu, u prvého soudu teprv dne 14. října 1923 došlé,
tud!z opozdene, kdY' nárok preklusí již pominul. Kdyby toho nebylo
sl.uselo by arcI pr.v,:mu soudci uložiti, aby o něm jednal a rozhodl, al~
pr! tomto st~vu ve~1 by! by t;> bezplodný formalismus, jenž nemůže míti
mlsta, ~~ zakon sam .p:ed .nIm varuje,,(§ 2 čis, 10 nesp. pat.), Neprávem stelOvatel uplatnuJ~,. ze on byl JIŽ po 3 leta nepřetržitě v cizině
a n,:mohl s~ t~dy o ~yhla~ce na soudní desce dověděti, a soud mu přes
~s' ze nema zakonneho zastupce, opatrovníka dle §u 2 (4) cit. iákona
CIS. ?7 z roku 1922 neustanovil a právní zástupce opatřený toliko proceSl1l ,plnou mocí nemůže býti za »zák6nného« zástupce« (reete plnor;'0c~lka). ve smyslu tohoto předpisu považován. Stěžovatel přehlíží,
ze ~}t~ predpls §u ~. (4), dán jsa k vůli vyrozumění v I a s t n í k a
? p,ndelu <.~ 4), n,emu:e vztahován býti na tento případ, kde jde o něco
Jl~e~o, tshz ,o. vypoveď o s obě h o s pod a ř í c í, která se vyrozuOlIva o nI pra.ve .pouze vývěsem na soudní desce a veřejnou vyhláškou
v obCI, kde vec jest [§ 2 (7)], následkem čehož lhůta příslušející této

osobě k ohlášce investic může, jak právě § 7 stanoví, běžeti jen od vývěsu na soudní desce. To platí pro všecky případy, ať osoba hospodaříci je přítomna nebo v cizině a ať je to vla~"lík nebo pachtýř, po-

živatel nebo kdokoli jiný, neboť právě proto, že je to osoba h o s P od a ř í c í, musí vždy býti nějak přítomna v místě, ~d~ :-ěc, jest, ~uď
osobně nebo nějakým správcem, a má tedy dle mmem zakonodarce
,~kto vždy možnost (' výpovědi se dověděti a nárok na náhradu nákladů
ohlásiti.
čís.

3344.

Kdo druhého poškodil úmyslně, jest mu povinen plným dostiuči
něním, třebaže se škůdcovou úmyslnosti sbíhalo se zaviněni poškozeného. Ustanoveni §u 1304 qbč. zák. o děleni škody nelze na tento případ

použíti.

(Rozh. ze dne 29. prosince 1923, Rv II 412/23.)

Žalobce vynadal žalovanému, žalovaný se na něho vrhl a prudkou
I anou poškodil mu čelisti, začež byl trestním rozsudkem uznán vInným
zločinem těžkého uškození na těle. Žalobě o náhradu škody bylo vy.hověno s o u d y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude ol
z těchto
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I
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důvodů:

Nesprávné právní posouzení věci spatřuje žalovaný v tom, že ani
odvolací soud neuznal na žalobcovo spoluzavlnění a že nerozdělil v ďu
sledku toho podle §u 1304 obč. zák, škodu poměrně, Leč tohoto dovolacího-důvodu tu nenL Nesporno jest, že žalovaný odsouzen byl právoplatným rozsudkem trestního soudu pro zločin těžkého ublížení na těle
ve smyslu §§ 152, 155 lit. b), c) tr. zák., spáchaný tím, že dne 18. září
1921 v H. proti žalobci ne sice v tom úmyslu, aby ho usmrtil, ale přece
v jiném úmyslu nepřátelském takovým způsobem jednal, že tomuto
vzešlo z·toho přerušení zdraví, trvající déle než 30 dní, a těžké ublížení
na i~;e) spojené se zvláštními útrapami. Třebaže civilní soudce může
otáZKU spoluzavinění žalobce na škodě, trestným činem mu způsobené,
podle §u 1304 obč. zák. samostatně posouditi, jest přece podle §u 268
c. ř. s. trestním rozsudkem vázán co do důkazu a přičítání trestného
činu, tedy také zjištěním, že žalovaný způsobil žalobci těžké ublížení
na těle ze zlého úmyslu. Byla-li však škoda způsobena ze zlého úmyslu,
t. j. podle §u 1294 obč, zák. s vědomím a vůlí, nemŮže škůdce část
náhrady se sebe svrhnouti a na poškozeného přesunouti, odvolávaje
se na jeho spoluzavinění, které by záleželo jen v nedostatku náležité
opatrnosti; neboť ani cizí neopatrnost nemŮže nikomu propůjčiti výsadu, by druhého úmyslně poškodil. Předpis §u 1304 obč. zák. ve
slovech: "Zároveň zavinění na straně poškozeného« předpokládá, že
na obou stranách jest jen zavinění v 'užším slova smyslu po rozumu
§u 1294 obč. zák., předposlední věta, nikoliv zavinění v širším slova
smyslu, které v sobě zahrnuje i zlý úmysl. V takovém případě podrží
plnou platnost předpisy §§ 1324 a 1302 obč. zák., že škoda úmyslně
způsobená musí býtí plně nahražena a že poškozený - i v tom příCivilnl rozhodnuti. V
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p"dě, že by bylo několik škůdců - může od každého ze škůdci! žádati
náhradu celé škody. Žalovaný, byv žalobcem na cti uražen, měl se domáhati zadostiučinění způsobem zákonným. Zjednal-li si zadostiučinění
sám,iest za to podle §u 19 obč. zák. také sám zodpovědným. O nějaké
nutné sebeobraně nemůže tu býti řeči, nehledě ani k tomu, že trestní
zákon v §u 2 písm. g) uznává nutnou sebeobranu jen při nespravedlivém útoku na život, svobodu nebo majetek, nikoli také na čest.
čís.

3345.

Knihovní promlčení počíná pod á ním ž á d o s t i o původně neplatný vklad. Okolnost, že zapsaný předchůdce není vlastníkem, nebrání bezelstnému nabyvateli, by nenabyl vlastnictví podáním žádosti
o jeho knihovní vklad, leč, že by vklad kníhovního předchůdce nebyl
ještě v právní moci nebo že by usnesení o vkladu př~dchůdcova vlastnictví vůbec nebylo po zákonu doručeno účastníkům.
(Rozh. ze dne 29. prosince 1923, Rv II 770/23.)
Žalobce domáhal se na žalovaném zjištění, že žalovanému nepnsluší právo požívací k zahradě čís. kat. 300, že jest povinen ji vykliditi,
žalobci odevzdati a zdržeti se dalšího jejího používání. O b a níž š í
s o u d y žalobu zamítly. O d vol a c í s (, u d, zjistiv, že původní vlast'lík parcely Jan H. ji prodal Terezii B-ové a že tato ji prodala žalovanému, uvedl dále v d ů vod ech: Jest nesporno, že parcela čís. 300
se dostala do kupní smlouvy, uzavřené mezi Janem H-em a manžely
J-ovými( od nichž nabyli pozemků manželé V-ovi a od těchto žalobce)
Dmyl,;m, poněvadž H. jim prodal jen veškeré pozemky, kdežto Terezii
H-ove prodal veškeré zahrady; parcela čís. 300 byla v pozemkové knize
vyzn~čena jako role, ačkoliv ve skutečnosti to byla zahrada, a úmyslem
H-?vy:n . bylo tuto parcelu postoupiti nikoliv J-ovým, nýbrž B-ové.
Pravm zastupce pak omylem pojal do kupní smlouvy mezi Janem H-em
a manžely J-ovými parc. 300 proto, poněvadž byla v pozemkové knize
označena jako role. ~běhl se zde tedy omyl, týkající se hlavní věci, a
nevzmkl pro ty, kdoz byli v omylu (a to byly obě strany) žádný závaze~ (§ 871 _obč. zák.). Když tedy nevznikl mezi nimi ani obligační
pomer ohledne parcely č. 300, nutno míti za to, že o postoupení parcely té různým osobám nemůže býti řeči a že § 440 obě. zák. zde místa
nemá (rozh. :,ejvyššího soudu zll. února 1913, čís. 6301 sb. Ol. U.).
Proto nutno. feS1Í! spor na tomto novém skutkovém podkladě. Jde zde
totiž o žalobu vlastnickou, jejíž základem je vlastnictví, a musí proto
žalobce dokázati vlastnictví (§§ 369, 523 obč. zák.), t. j. skutečnosti,
n~ kterých své, vlastnictví zakládá. Při nemovitostech stačí pravidelně
du~az kmhovnlm vkladem, poněvadž se předpokládá, že i jeho před
chudce byl vlastníkem (§§ 432, 442 obč. zák.). Vznikají-li však přes
to pochybnosti o tom, zda knihovní vklad vedl k nabytí vlastnického
práva pro žalobce, musí dokázati, že i předchůdce skutečně byl vlastníkem (Randa: Vlastnictví str. 205, Krainz: 4. vyd. sv. !. str. 698, 699).

Toho však žalobce nedokázal, neboť k nabytí vlastnického práva. se
vyžaduje jak důvod nabývací, tak i knrhovlll vklad, ~ecln? bez dr~heh?
nezjednává vlastnického práva (§§ 424, 425, 431 ob~. z_ak.), ~o.neva~z
knihovní vklad nemá jiného významu nežli odevzdal1l pn movltych .vecech. Důvodem se však nerozumí právní jednání samo (causa,v obJektivním smyslu). K převodu vlastnictví se vyžadUje pouze vule stra~
s motivem nikoliv i causa v objektivním Sl11ye_ll (Randa: Vlastl1lctvl
str. j3i, StubenrauclI: sv. I. str. 525": ~77, Krainz,: Sys_tem s~. I; s~r. 628,
. 629). V tomto případě však schazl umysl a vule predchudcu zalobce
v knihovním držení sporné parcely Č. 300 v ~om ~meru, by Jl Jeden druhému prodal. Nelze proto tvrditi, že J-ovi á P? 11Ich V-ov: nabyli .odvozený'" způsobem vlastnictví tét? p~J"I:ely a Jest se _zabFa;, _otazk~u,
zda ,labyli vlastnictví na zákbde dll~ery v k11lhy. ver':Jne .. Nez, ~11l hm
způsobem vlastnictví nenabyl!; kllS~ u.stal~OVel1l obc. zak .. §§, 145~,
1460, 1500 obl'. zák. byla po mlsem §s 1467 a_ 1469 obc. zak.
knihovním zákonem a výslovně III. dílčí novelou k obc. zak. nah_raz.ena
ustanovením §§ 61-64 knih. zák. Jako však při ~nihov~ím vydrz P 111 s_:
vyžadovala bezelstnost drží tele, tak také na mlsto neho n~.stouPlvsl
ustanovení §§ 61-64 kn. zák. zakládají se na bezelstnosh drzl,tele: Dl_"
těchto zákonných ustanovení chrání tudíž dúvěra v K.ruhy V~reJllc pn
nedostatku podmínek hmotného práva jen onoho k11lh?vl1lho nabyvatele, jenž jednal bezelstně a, nepodal-Ii ten, kdo byl tlmto vk_bdem
zkrácen v předepsané lhůtě žádosti o poznámku sr;)rnost, a zaloby
o výma~ vadného vkladu. V tomto případě nelze v~aj{ o bezelstnost;
knihovních předchůdců žalobce, t. j. J-ových a V-ovych :nluvl!!. Neboť
jak J. ml., tak František V. i Terezle B-ova potv:dIll, ze onem (I. j.
předchůdcům žalobce v knihovním drže~í parc.~ls ..300) mkdy ]'ar.;e1a ta nepatřila, oni jí nekoupIlI a neuZlval! a JIm Jen o:"ylem, byl~
l-'fipsána. Doznávafí tedy sami, že neměli pravděpodobnych ,duv?du
k tomu, by parcelu tu považovali za své vlastl1lct~, (§326 obc. zak.)
d nebyli' by jednali bezelstně, i kdyby_,byl! po~azovah parcelu tu ~a
vlastní nehať věděli, že skutečný stav se neshoduje se stavem k11lhovnlm
a znali hmotnou neplatnost zapsaného právního pomě;~ (Ran.?a: Vlast~
nic!ví str. 159, 160). Takové knihovní držitele nemuze tudlZ chr~11ltl
důvěra v knihy veřejné, oni nenabývaji vlastnictvi vkladem,. hmotnemu
'fávu odporujícím, ani tehdy, když lhůta k zažádání o poz?z.mk~ s~or
~osti a podání žaloby o výmaz přešl~. Nenabyl! tedy. kmh?v11l p;edchúdci žalobcovi vlastnictví ke sporne parcele an,' odvozeny~ ~p~so
'hem ani na základě důvěry v knihy veřejné (zpusobe;n onglllarnlln)
a nedokázal proto žalobce vlastnictví svých předchůdclI. Ne;nohl,ledl
ani žalobce nabýti v18stníctvi způsobem odvozeným od predchu.dcu,
nýbrž nabyl sporné parcely od nevlastníka a mohl nabyh vlastlllctvl
jen na základě důvěry v knihy.veřejné (pů_vodním zpfisobem). _K tomuto způsobu nabytí vlast11lctvl - pk receno - se ~ase ~yzaduJ~
splnění dvou podmíne : bezelstnost nabyvatele a_ bezvysledl;e proJ1Íl
"
lhůty k podání žádosti O P?známku sťornostJ azaloby O vymaz, Na
základě nového výslechu svcdka FranÍlska V-a odvolaclm so~dem _do~
spěl však tento ,k přesvědčení, že žalobce nejednal bezelstné; kdy z . Sl
r :-ivlastňoval spornou parcelu. Neboť o bezelstnosÍl se neda mluvltl,
13J~
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vÍ-li ten, kdo se. na důvěru v pozemkové knihy odvolává, že knihovní
sta:, se neshod~Je se st!v:,m skutečným. A to žalobce přes to, že je
clzlm v dotyčne ObCI, vedel, neboť František V. potvrdil jako svědek
že u,k~zal žalobci ~ přírodě. v;škeré par~,ely, poblíž obce se nalézající:
kterezalobcl p;odava. MezI telmto poblize obce se nalézajícími parcelami Je I sporna, parcela 300, kolem ní prodavatel i kupitel společně šli,
p;oda."ateI I11U JI ~Ie neukázal, ač u ostatních parcel mu i hranice parcel
~resn,: ~kaz~L Nasled~e!", !oho,. že žalob;e není bezelstným, neuplynula
0111 Jeste Ihuta k podamzadosl! o poznamku spornosti a žaloby o výmaz neplatného vkladu (§ 63 odst. 2. kn. zák.) a nelze žalobce za
vlastnika sporné parcely pokládati.
~ e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších stolic a vrátil věc
prv,emu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl ~- a uvedl po právní
strance v

jedině, že by vklad knihovního předchůdce ještě nebyl v právní moci,
že by tedy jemu ,,:ohlo býti odporováno opravným prostředkem, nebo
že by usnesení o vkladu předchůdcova vlastnictví vůbec nebylo po zákonu doručeno účastníkům. Leč aní po této stránce nebyla učiněna nižšímí soudy žádouci zjištěni, bez nichž tuto rozepří nelze rozhodnoutí.
Proto bylo rozsudky nižších stolic zrušiti a rozhodnouti dle §u 510
c. ř. s.

čís.
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K rozhodnutí o návrhu otce, tuzemce zde bydlícrho, by mu byl vydán syn, vychovávaný dosud u matky v cizině, jest příslušným obecný
soud otcův ve věcech sporných. Ustanovení §u 73 j. n. nepřichází zde
v úvahu.

důvodech:

I?o~olateli, upl~trl~jicímu důvod dle čís. 4 §u 503 c, ř. s. sluší při
znal!, ,;e se ,sp~rne vecl nedostalo v odvolacím rozsudku právního po-

•

souzelll spravneho. Nadovolateli, podstoupivším vlastnickou žalobu,
bylo dle §~ 369 ob~, ~ák., aby dokázal, že má žalovaný spornou parcelu ve sve mOCI a ze lest parcela ta jeho vlastnictvím, Poněvadž o onu
~áležitost nebylo sporu, sluší zkoumati, zda se podařil dovolateli důkaz
Jeho vlastlllc~ví. Jest zj!štěno, že dovolatel nabyl vlastnictví sporné parcely ?ezel~tne od,zakmhovaných vlastníků Františka a Boženy V-ových
n~ z~klade trhove smlouvy ze dne 14. prosince 1921 a že jeho vlastmetvI byl? ." poze~kové knize vloženo také na tuto parcelu. Odvolací
soud ml~l, ze 1-ovI a po ,nich V-O.VI nenabjTli vlast~ictvi sporné parcely
?dv~zen:rm zpusob:m ~ ze, ho ~n~ nenabyli »na zakladě důvěry ve vereJl;e knlhy~ ;-, coz ma byh mmeno .»tabulárním promlčením«, OdvolaCl so~d mim" ze V tomto posledním směru bránil jim nedostatek bezeIst~os!1. Tu ovs;m odvolací soud přehlíží právní podstatu tříletého promlcem kmhovmho dle §u 64 knih. zák. Toto dopouští vždy započtení
d~by, »drž~y;< p~~dchůdců, ~epoč~ná teprve okamžikem nového zápisu,
nybrz pod~lII~ ~adosh O puvodne neplatný vklad, Proto sluší považovah pravlII zaver odvolacího rozsudku, že dovolatel nedokázal vlastnictví .svých .I:ř:dchůdců, ~a předčasný, poněvadž po této stránce nebylo ~ubec zllsteno, kdy a Jak od manželů J-ových počínaje přešlo vlastc
mctvI ke sporné parcele na jednotlivé nabyvatele a zdali usnesení o tom
bylo všem účastníkům zákonitě doručeno. Dále míní odvolací soud že
doyol~tel n~moh! nabýti vlastnietví odvozeným způsobem od pfedchudcu, p,on~vadz, ho nabyl o dne v I a s t n í k a, a proto že by ho
mo?1 nabyh Jedm;, na základě důvěry ve veřejné knihy. Při tom odvo:acI ~oud vyslov~Je právní názor, že k tomuto poslednímu způsobu vyza?uJe se k~o~~, bez~lstnosh ,nabyvatelovy také bezvýsledné projití
;huty k pOd,alll, zadosh o p,oznamku spornosti a žaloby o výmaz, Také
lento pravlII nazor odvolaclho soudu Jest mylný, neboť zpravidla okolnost, že zapsáný předchůdce není vlastníkem, nebrání bezelstnému nabyvateli, aby nenabyl svého vlastnictví podáním žádosti o jeho kníhovní
vklad. Tomuto nabytí v právě uvedeném okamžiku mohlo by zabrániti

(Rozll. ze dne 31. prosince 1923, R I 1081/23.)
Josef M., československý podplukovník, bydlící v Praze III., žádal
okresního soudu Praha-Malá Strana, by jeho manželce Marií M-ové,
bydlící ve Vídni III., bylo uloženo, aby nezletilého syna předala navrhovateli, a by, v případě neuposlechnutí, byl dožádán příslušný poručen
ský soud, by manželku donutil ku splnění tohoto příkazu. S o udp r v é
s t o I i c e odmítl návrh pro nepříslušnost soudIl. D ů vod y: Dle §u 73
j. n. obecné sudištč vojenské osoby, určené mistem posádky, vztahuje
se k její nlanželce a dětem toliko tenkráte, žiji-Ii s vojenskou osobou ve
společné domácnosti. jinak jest obecné sudištl' pro tyto osoby určeno
místem jejich trvalého pobytu. Dle §u 109 j, n, obstarávati všechny
úkony, jež poručenskému (opatrovnickému) úřadu příslušejí, pOVOlán
jest okresní soud, v jehož obvodu poručenec (opatrovanec) má své
obecné sudiště ve věcech sporných. Marie M-ová se svým synem Jindři
chem bydlí ve Vídni a proto okresní soud pro Malou Stranu Praze není
jejich oDecným sudištěm a slušelo návrh Josefa M-a pro nepříslušnost
soudu odmítnouti (§ 41 odstavec třetí, j. n.). Rek u r sní s o u d zrušil
napadené usnesení a uložil soudu prvé stolice, by nepřihližeje k důvo
dům, na základě nichž návrh pro nepříslušnost odmitl, dále ve věci jednal. D ů vod y: Kdežto v prvé větě §u 109 j. n. jest stanovena místní
příslušnost k ustanovení poručníka, po případě opatrovníka a ku obstarávání záležitostí sem spadajících, vyplněna byla mezera, v zákoně dávno
pociťovaná, při otázce, který soud má obstarávati uvedené záležitosti
v případě, když poručenec nebo opatrovanec nemá tu řádného bydliště.
V TOm případě nařídilo cís. nař. ze dne 1. Června 1914 čís. 118 ř. zák.,
že ustanoviti poručníka pro tuzemce, pro nčhož není v tuzemsku obecného sudiště ve věcech sporných, povolán jest okresní soud, v jehož obvodu otec nebo nemanželská matka měli své. poslední tuzemské sudiště
nebo bydliště. Že stěžovatel josef M. jest tuzemcem a ze jeho místně
příslušným soudem ve věcech sporných jest okresní soud pro Malou
Stranu v Praze, není sporno. Tím-jest soud tenlU příslušným také obstarávati záležitosti poručenské (opatrovnické), týkající se nez!. syna stě
žovatele jindřicha M-a. Není myslitelno, by v takovém případě manže!II
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skému otci vůbec bylo u tuzemských soudů odňato právo, by mohl nad
svým dítětem vykonávati otcovskou moc jen proto, že matka s dítětem
bydlí v cizině a odpírá otci dítě do výchovy a zaopatření vydati.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dilvody:
Dúvody stěžovatelkou uvedené nejsou s to, zvrátiti rozhodnutí soudu
rekursního. Na § .73 j. n. nemůže se stěžovatelka odvolávati, ježto podle
motivů k §u 70 a 73 j. n. má na mysli otce vojáka, státního příslušníka,
který slouží v cizině (mimo obvod platnosti tohoto zákona). Otec nezletilcův žije však a koná službu vojenskou ve státě své přis!ušnosti a
platí zde tedy základní pravidlo §§ 66, 68, 71 j. n., že manželské dítky
pod mocí otcovskou sdílí sudiště otcovo. Při návrhu otcově jde v podstatě o rozřešení otázky, zda n~zletilec má býti vychováván u matky,
jako dosud, či u otce. K rozřešení této otázky je povolán soud opatrovnický dle §u 142 obč. zák. a 109 j. n., který rozhoduje v z á jmu d ě t í
2, když je toho třeba, i proti dřívějším úmluvám rodičů.
čís.
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Novela o právu mauželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320

sb. z. a n.).
Při posouzeni »převážného« zavinění na rozvratu (§ 13 písm. h)
zák.) dlužno přihlížeti jak k subjektivnímu tak i objektivnímu zavinění
toho a onoho z mauželů.

(Rozll. ze dne 31. prosínce 1923, Rv I 781/23.)
žalobě manžela o rozluku 1ll2nžclstvÍ pro c e sní s O U li P r v é
s t o I i c e vyhověl z viny žalobcovy. O d vol a c í s o u d k odvolání
obou stran rozsudek potvrdil.
)\I e j vy Š š í s o u d revyhověl dovolání žalované.

D ů vod y:
Dovolání uplahluje dovolací důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. Soud odvolací uznal v souhlasu se soudem prvé stolice na rozluku manželství
z jediného rozlukového důvodu hlubokého rozvratu manželství. V otázce,
zda mezi manželi nastal hluboký rozvrat manželství, výrok soudu odvolacího stranami není napaden, a soud dovolací, přezkoumav věc z povinnosti úřední (§ 13 po sl. odst. rozl. zák.), shledal výrok soudu odvolacího správným. V otázce zavinění uznal soud odvolací, rovnčž ve shodě
s rozsudKem stolice prvé, že žalované vzhledem na její nemoc, velmi si11l0Ll nerv OSll, spojenou s těžkým vleklým rheumatismem, nedokrevností
a srdeční vadou nelze klásti vínu na rozvratu manželství, a že vina na
rozvratu stihá žalobce, aniž by však pří tom bylo možno~luviti o pře
vážné vině, ježto hlavníll1 důvodem rozvratu jest nemoc žalované. 2alovaná vytýká nesprávnost rozsudku nalézacího soudu již proto, že, uznav

iedině na vinu žalobcovu, nezamítl žalobu. Zalovaná činí takto předpo
kladem ustanovení §u 13 písm. h) zák. rozl. toliko subjektivní vinu toho
kterého manžela, avšak tento názor nemá v rozlukovém zákoně opory.
Jesl sice pravda, že § 13 písm. hl, pokud sta;lOvi, ž: rozluku n.elze v!slo~
v iti k žalobě manžela, který rO.cvratem ]e prevazne vmen, l11,a na zretelt
vinu subjektivní, avšak tim neni ještě řečeno, že by při řešení otázkl'
zela ten k t '2r)T manžel jest 11 ř p v á žně vln e 11 rozvratem, musIly zustati nepovšimnuty objektivní příčiny, které vedly k rozvratu a které, jak
již odvolacím soudem bylo zdůrazněno, maří mravní i fysiologický _význam manželství.ľyto objektivní příčiny manželského rozvratu mono u
býti nejrůznějšího druhu a vyplývati z prostředí mimo osoby obou manželů, mohou však býti objektivního rázu i v ten způsob, jako v tomto
případě se stalo u žalované, že z její osoby sice vyplývají, avšak není
možno dávati jí tyto okolnosti za vinu. Při posuzování otázky, kdo
l manželú jest převážně vinen rozvratem, jest pak přihlížeti k s o u -~
li r n u veš ker Ý c h pří čin r o z v·r a t u, ať již věcného neb osobního rázu, a podle poméru jednotliv-'-ch příčin pak usuZů'.'"ti, zdali subjektivní vina některého z manželů vůčí podílu, který mají na rozvratu
i jiné okolnosti mimo jeho osobu, činí ho rozvratem převážně vinným.
Při tomto nosuzování jest možno, 1e vedle objektivních příčin rozvratu
jest zde i subjektivní vina některého z manželů, avšak není to příčína
jediná a výlučná, nýbrž podíl na rozvratu jest přičísti i oněm objektivním příčinám rozvratu. Nelze proto v tomto případě tvrditi, že žalobce
jest jedině vinen rozvratem, ježto je zjištěno, že na něm má účast též
žalovaná potud, že její nemoc a její počínání, vyplývající z její vrozené
povahy, byly rovněž jeho příčinou, byť i žalovaná osobně za to nezodpovídala. Jest tedy řešiti jenom, zda žalobcova vina jest převážnou, na
kteréžto řešení přistupuje v další části svého dovolání žalovaná, tvrdíc,
že nelze míti důvodně za to, že blavním dúvodem rozvratu je její nemoc, nýbrž, že jest jím chování žalobcovo, a přizpůsobujíC se takb výše
vylíčenému právnímu stanovisku, že pro zjištění převážné viny llěkte
rého z manželů jest potřebí porovnávati jak objektivní, tak subjektivní
. příčiny rozvratu, a že nestačí, když bylo zjištěno, že jeden z manželů
jest subjektivně vin~n rozvratem, při tom však byl rozsah objektivních
příčin rozvratu ponechán úplně stranou. V této příčině rozřešily oba
předchozí soudy otázku žalobcovy viny docela správně. Jest zjištěno,
že žalovaná vyvolávala v rodinném životě výstupy, které byly podle zjištění nižšíc~ soudů nejen časté, nýbrž i značně hrubé, a že jen pro její
nemoc nelze Ji činiti za její chování zodpovědnou. Naproti tomu bylo
zjištěno o žalobci, že nedoveda a nemoha se ovládnouti vůči choré své
manželce, s ní vyvolával hádky a spory, že přišel domů jedenkráte opilý,
ztropil povyk a naLldval manželce a že si jedenkráte v přítomnosti žalované lehl do postele k podnájemnici, při čemž však se snad jednalo
v tomto případě o žert. Porovnává-li se takto rozsah objektivních příčin
rozvratu, majících zdroj svůj v osobě a osobní povaze žalované, se subjektivním zaviněním žalobcovým, není pochyby, že subjektivní vina žalobcova nemá převahu nad příčinami rozvratu objektivními, vyskytnuvšími se v osobě žalované, jež mají jak svou opětovaností, tak i svo~f intensitou spíše převahu nad subjektivním zaviněním žalobcovým.
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Bylo-Ií již právoplatně nižšími soudy rozhodnuto v otázce způsobi
losti ku sporu, nelze se otázkou tou dovolacímu soudu zabývati.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1923, Rv I 812/23.)
žalobě proti státnímu ústavu pro tuky, oleje a mléko o 2341 Kč O b a
niž š í s o u d Y vyhověly. N e j vy š š í s o u cl nevyhověl dovolání.

o

ů

vo dy:

Dovolatel uplatňuje důvod zmatečnosti dle §u 7 c. ř. s. tvrdě, že žalovaný ústav není samostatnou právnickou osobou a že je tedy na strané
žalované nedo~tatek procesní zpLlsobilostí. O této mezi stranami sporné
okolnosti rozhodl prvý soud již .usnesením ze dne 23. září 1922 ve smyslu §u 6 a 7 c. ř. s., prohlásiv řízení za zmatečné, zrušil je a žalobu odmítl. Na žalobcův rekurs zrušil rekursní soud usnesením ze dne 31. října
1922 toto usnesení prvého soudu a nařídil mu další jednání, uznav procesní způsobilost žalovaného. Dovolací rekurs finánční prokuratury
v zastoupení čsl. eráru do tohoto rekursního usnesení byl druhou stolicí jako soudem odvolacím odmítnut jako nepřípustný dle §u 519 c.
ř. s. usnesením ze dne 7. prosince 1922, jež nabylo právní moci, ježto
další opravný prostředek nebyl podán. Na to prvý soud vydal ihned rozsudek, žalobě vyhovující, proti němuž finanční prokuratura jménem žalovaného podala odvolání, uplatňujíc týž důvod zmatečnosti dle §u 7 c.
ř. s. Odvolání tomu odVOlací soud nevyhověl a ani dovolání nelze 'vyhověti. Napadá jenom rozhodnutí o sporné otázce procesní způsobilosti
žalovaného, o které bylo však již právoplatně rozhodnuto, jak shora
patrno. Tím je však dovolacímu soudn vzata možnost zabývati se touto
otázkou hledíc k výslovnému předpisu §u 7 odstavec druhý c. ř. s.
čís.
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Vyhradil-li kupítel (cizozemec) pouze odročeni platby, až bude poměr cizozemské měny k tuzemské měně pro něho příznivější, jde o pouhé
určení času a dlužno tu užiti třetího odstavce §u 904 obč. zák.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1923, Rv I 901/23.)
Žalobkyně (tuzemská Íirma) zhotovila k objednávce žalovaného
(vídeňského obchodníka) kelímky. žalovaný ocitl se s převzetím části
jich (asi 8.000) v prodlení. žalobkyně vyzvala ho, by zboží převzal,
načež žalovaný dopisem ze dne 10. února 1921 odpověděl, .že sice
uznává svůj závazek k odebrání 8.000 skleněných kelímků, avšak pod
tou podmínkou, že mu bude ponechána volná ruka při regulaci, totiž
že regulaci provede teprve tehdy, až se valuta na tolik zlepší, by při
přepočítání opět přišel na svou kalkulaci. žalobce zaslal poté žalovanému zboží i s účtem na 5.616 Kč, proti němuž žalovaný ničeho lJend,
mítI. žalobu o zaplacení kupní ceny 5.616 Kč pro c e sní s o u d

p r V é s to: . ce zamítl, o d vol a c í s o u d jí vyhověl. D ů v o ci y:
Prvý soud doložku v dopisu ze dne 1 ú~ora. 1921 _po~až.uje z~ podmínku ve vlastním slova smyslu a ponevadz pry spInem JeJI, totrz ~l :pšení rakouské valuty v té míře, by žalovaný přišel na svou kalkulacI, J3~
soudu vůbec známo, jest nemožno, žalobu s pouka:em n~ ust~novel1~
§ 1447 obč. zák. zamítl. Odvolací soud jest toho nazom, ze .neJde ~~I
o výminku v technickém sl~va ~myslu, _~m. o n~hodll?u nemozn.ost p,,,~
cení ve smyslu §u 1447 obc. zak. Penezltym zavazkum: vZlllkly~ meZI
osobami, z nichž jedna bydlí v republice ceskoslovenske a dr~ha. v Rakouské, odepřena jest výhoda přerušení sporu te?dy, kdyz zavazek
yznikl po 26. únoru 1919 (vl. nař. z ~1. dubn~ 192! CIS. 17~ sb .. .'. a !")'
o jaký právě v tomto sporu jde. Duvodem Jest, ~e stranam Jlz, znamo
bylo nebezpečí, spojené s neustáleným kursem m~ny v. obou statech,. a
ze proto mohly při uzavirání vzájemných obchodu s tlmto nebezpečll11
počítati a dle toho kalkulovati. Tím vyloučeno jest v tomto sporu použití §u 1447 obč. zák. předpoklác:ajícího ~en;ožnos! placení .dluhu pro
náhodu. V dopis ze dne 10. února 1921 pOjata dolozka vychazl z t?ho,
že závazek žalovaného jest sice platný, avšak platební l~Llta tah? casu
tísnivá, ježto '<urs rakouské měny poklesl, i vyhrazoval~1 z~lovany v ~Io
pisu tom p04ze odročení pbce?í,. až bude. v~ta~ ob o!, .meny pro neho
příznivým. To není stanovem vymmky, na jejlmz spinem bj zavaz_ek,c?
do své platnosti byl závíslým, jinými slovy není to dol~zka. zrUSUj'SI,
nýbrž časové odsunutí placení ve smyslu §§ 704 a 7.06 obc. :;ak., ~a ~ez
při nejistotě platební lhůty § 904 obč. zák. vt~lo.Vlle odkazuJe .. Sam za~
lovaný v dopisu ze dne 10. února _1921 ~?uzlva pro ozn~.cenr. tVlzen~
doložky obratu »až« se valuta zlepsl, mkOl1 »zda« se zlepsI, l]Cjde lecl)
o závazek podmíněný, nýbrž o neurčitost ~kdy«, .nlkolt ~zda« splatnost
ceny nastane. Ona výhrada dá se pr?to ?2rozenej' P?~radltrpod ust~
novení předposlední věty §u 904 obc. za,.. , kde dl~zm.k ~hbL1Je. zapl,
cení dle možnosti a má tato doložka za následek ntkoh zamk zavazku,
nýbrž odsunutí platebního dne dle uvážení soudu. Soud odv.~lací, p~i
hlížeje k tomu, že hlobkyně na odročení splatnostr cI~ n~.urclta nepr,stoupila, nýbrž v ltopise ze dne 2. unor~ 1921, uznavajlc k9hsavost
kursu valut, projevila pouze ochotu, prozatrm s regulaCI poshovetr, shIc~
dává, že popřáním lhůty 10 měsíců v obchodě ~ostr ne.obvykle dlouhe
(zněla »netto -- Kassa ~ ohne Sconto«) ~yl~ zalo~aneI11l.1 P?skytnuto
přiměřené poshovění ve smyslu §u 904 obc. ;;ak. a ;,e ne_nt ddvodu a2"
k zamítnutí žaloby pro tentokrát, jak žalovany po pnpade' navrhUje .•Ze
ke kupní smlouvě mezi stranami došlo, jest zřejmo z obsahu dopISU zalovaného ze dne 10. února 1921, jímž svoluje, by mu oněch 8.000 ke1ímkL!, jež žalující již pro něho zhotovil, zaslal, .. že je p":.~e;me a ;; té
okolnosti že na základě tohoto dopISU zaluJlcl ltrma zbozl zalovanemu
zaslab s' fakturou ze 17. února 1921 a že žalovaný podržel zboží i fakTuru znějící na zažalovaný peníz.
.
e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.

9.

N

Důvody:

Neobstojí výtka, že odvolací soud nesprávně posoudil věc po strán:e
právní (§ 503 čís, 4 c. ř. s.). V té příčině odkaZUje se dovolatel na du-

I

"I

..
'I:
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vody,. p~ičiněné k, napa~enél~lu rozsudku, které jsou v podstatě správné,
a k I11mz se, hledlc k vyvodul11 dovolacího spisu, dodává toto: Nezáleží
na tom, zda žalovaný objednal kelímky a proto byl povinen, je převzíti.
DostI na tom, že na v,vzvání žalobkyně ze dne 2. února 1921 dopisem
ze d~le. 10. iI.nora 1921 uznal SVOLl povinnost, převzíti kelímky, a po jich
za~lanI je pnpl, ,nepO,zastaviv ani zboží, ani faktury. Došlo tedy tímto
zpusobem alespon ml<;ky k platné kupní smlouvě, ježto obě strany byly
za jedno, jak co do predmětu kupu, tak i co do výše kupní ceny a žalobkyně přistoupila také na výhradu žalovaného o způsobu zaplacení
k~pní ceny, neuč,inivši v té příčině námitek. Z toho, že žalovaný v do ..
plSU ze dn.e 10. ':Jlora 1?21 proh!ásil, že přejímá kelímky s tou výslov~ou podmlllkou, ze mu. zalobkyne ponechá volnou ruku k regulaci, t. j.
z,:. OJ:' pro,~edc "e,i(ulacl teprve tehdy, a ž se valuta na tolik zlepší, že
pn prepocltan, pnjde zase na svou kalkulaci .... nelze dovoditi že žalova,~ý učinil své vzájemné plnění, t. j. zaplaceni kupní ceny, ;ávislým
na Vy1111!1Ce, i e. se valuta zlepší naznačeným způsobem. Tomu odporuje, pk spravne .vytkl soud odvolací, již doslov onoho prohlášení, _
a z, nrkohv kdy z valuta se zlepší ..... Tvrzení žalovaného, že slovo
»az« z,ahrnuje v ~obě slovo »jestliže«, příčí se všem zásadám linkvistlky. Slo. skutečne o určení času, a platí předpisy §u 904 obč. zák., jenž
s: do~olava ustanovenI §§ 704-706 obč. 7ák. Nelze tvrditi, že bylo
zre]m: patr~o, že určen.ý čas n e 111 Ů žen i kdy nastati, neboť není
vylou~en.o, ze se kurs rakou~ké koruny zo:aví tak, že žalovaný přijde
l1a SVU] učet, a proto nema mls!a ustanovem §u 706, které stavi v takovémto případě určení ~asu na roveň připojení nemožné výminky, aniž~!stanovel1! §u 1447 obc. zák. o napotomní nahodilé nemožnosti plnění.
J,:, pouze ne] I S t o, zua, po případě kdy nastane určený čas; poněvadž
~sak nel~yjo. na tOIl! ;ávislým učiněno trvání práva, jak předpokládá
Si 704 obc. za~,:, nehod I s.e tu al1! toto ustanovení. Proto nepochybil soud
"dv.olacl, P~UZ!v ?bdobne ustanovení §u 904 obč. zák. o slibu, plniti dle
moznostr (tretr veta §u 904) jakožto případu obdobném (§ 7 obč. zák.),
kde .~oudce dle slušI;~sti stanoví dobu plnění. Hledí-li se pak k době,
kteraz uplynula od pnjetí zboží do dnes, a k celkem nepatrné výši kupní
cel!y, ]~jIZ zaplacení i v nynější době zajisté nepřivodí hospodářskou
zka~u zalovaneho, nelze důvodně tvrditi, že odvolací soud měl určiti
uelšl dobu k plnění, než dobu 14 dnťr.
čís.

3350.

Odporováno'li zřízeni zástavního práva, není soud povinen z!mumati, ,zda z~tavní právo bylo platně zřízeno, nebyló-li to žalobcem vý_
slome poprráno.
Okolnost, že n~potomní úpadce již v době zřízení zástavního práva
byl neschopen platu, nestačí k opodstatnění žalobního nároku dle §u 28
30 ~ 31 konk. řádu, nýbrž dlužno prokázati, že o tom věděl i věřítel je~
muz se dostalo bezprávné výhody.
'
(Rozll. ze dne 31. prosince 1923, Rv I 1361/23.)

žalovanému příslušela proti majitelům firmy E. a K. směnečná poh: .'dávka 25.000 Kč. Když si proti nim vymohl směnešný platební pří
kaz, dali mu oba majitelé firmy, by se vyvarov~h exeKu.ce, hstIno~ ze
dne 22. dubna 1921 k zajištění jeho iiž jsoucích I budou,~.ch pohledavek
do výše 40.úOO Kč v zástavu stroje a jiné svršky. Dn~ 2'í. červen.c.~ 1921
oylo o jmění firmy E. a K. zahájeno. řízení ~yrovnac.I, dne.~O. :,ar: 1921
vyhlášen na jmění firmy úpadek. zaloba upadkovych ventel~, ze :;astavni smlouva se žalovaným ze dne 22. dubna 1921 jest protr zalobcum
bezúčinna, byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y šŠ í 111 S o II d e ln z těchto
důvodů:

Po pl aVi11 stran ce byla věc posouzena správl~~. P~atné zřízení z,ástav,lího pláva nevzala žalující strana v odpor v :Izelll,před p~oces~111n
soudem. V žaloJě vyslovIla pouze domnenku, ze veskere preclmety,
v žalobě uvedené nebyly označeny jako zastavene, ale >:eplatnost a bezúčinnost zástavniho práva dovozovala jen poukazem n," předpisy §~ 28,
30 a 31 konk. ř. ne však z toho důvodu, že práva toho nebylo vubec
platně nabyto. T~ vyplývá jasně ze žalobní prosb~, je" c!?m.áhá ~: ne;platnosti smluvně nabytého zástavního práva a predpohla~~ tudlz z~
stavní právo platně nabyté. Není p;oto tře~a v dovolac,l,l nZ~111 zabyvati se vývody, jimiž dovolání snazl se dokazatr .opak. Pok~d Jde. o. d.oI11něnku, shora vyslovenou, je dovolací soud vázan s!<utkovym .zj1stemm
odvolacího soudu že domněnka ta odporovala skutecnostr, takze a111 po
této stránce nebylo důvodu, zabývati se platností zástavního ~ráva co
do jeho zřízení. Tím vyřízena je největší část dovolacího. SpISU. :,e~
správný je názor dovolatelův, že soudy byly I bez. vyslovneho popre111
povinny zkoumati, zda zástavního práva bylo plat~e nabyto. Toto, zkoumání nebylo odůvodněno žalobní prosbou jedme rozhodnou, predp?kládající zástavní právo platně nabyté. O,:"ezily se proto ~oudy ~y pravem jen ha rozhodování. ? platnostI, a L~~JnnoJstJ zastavmhvo prava _~o
stránce uvedených předpISU konkursnrho. radu. , v tomto smeru by!a ~ec
správně posouzena. Exekuční titul vydobytí' žalovanou st;anou znel slc.e
jen na 25.000 Kč, kdežto listina ze 9ne. 26. dubna 1921 Z111 na 40;000 Kc;
avšak žalujicí strana neprokázala, ze upadce nedluhovaltehdy ~alo~ane
straně oněch dalších 15.000 Kč, a zajisté to nemohla am tvrdltr, pnpuslivši že žalovaná strana přihlásila proti úpadkové podstatě uznanou
pOhle'dávku přes 89.000 Kč, a není věrohodné, ,že ~y č~st pohledávky
přesahujicí 25.000 Kč, byla vznikla teprve po znze111 one hstmy·o Ok?lnost že dlužníci byli již v čase zřízení oné listiny neschopm platu, preciiuž~ni atd., sama o sobě nestačí k založení žalobního nároku vyplývajícího z uvedených předpisů konk řád~, nýbrž je zapotřebí, ?y .0 t0111
byl věděl i žalovaný jako věřitel, jemuz dostal~ ,se b:,zpravne; ~yhody:
Tato vědomost nebyla však prokázána,a nemUze b~Í1 p:o~azan~ a111
exekučními spisy, pokud není prok~záno, že žalovany zvedel ? techto
exekucích. Žalující strana nepřednesla ,šak vťrb,,;c ok?lnOSÍl: jez by nasvědčovaly této vědomosti, nýbrž omezIla se v zalobe na Clt~CI zakon"ých předpisťr a na pouhou možnost, že žalovanému byl znam ma]et-
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k?,vý ~tav ?Iužníků, COŽ, odůvodnila jen poukazem na krátkost doby mezi
znze~lm zastavlllho prava a zahájením úpadku, Nespokojil-li se ani od-

volacl soud s touto llložností, požaduje určitá prokázaná tvrzení nelze
v tom shledati nižádný z uplatněných duvodů dovolacích,
'
čís.

3351.

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čis. 320
sb. z. a n.).
Bylo-Ii manželství rozvedeno od stolu a lože až po nabytí působ
nost! ~ák~a rozl~ovéh~, lze rozluku k pouhé žádosti povoliti jen, souhlas.-h s bm druhy manzel, třebas od rozvodu uplynula již tři léta.
(Rozh, ze dne 3 L prosince 1923, R II 473/23,)
Žádost manžel~ o r~zluku manželství, rozvedeného po počátku pů
sobn.0S lI rozlukoveho zakona s o udp r v é s t o I i c e zamítl, ježto
;nan~elka. s rozlukou ,~esouhl.asib,
k u r sní s o u d usnesení po,vrd", O u y od y, ~tezovat,:luv nazor, ze rozluku lze povoliti i bez souhl,asu druheho lnanzela:kdyz .od rozvodu uplynula tři léta, je sice správnym, al,e jen p,o ten pnpad, jde-h o manželství, rozvedené před působ
nos II zakona ze dne 22, května 1919, čís, 320 sb, z, a n, (§ 16 a) ocls:ayec druhý uveden,ého zákona), V tomto případě bylo však manželStVl rozvedeno po pusobnoslI zakona a platí o něm, žádá-li se u rozluku" ustan,.ovel1l §u 16 c), podle kteréhožt6 ustanovení, nesouhlasí-Ii
druhy manzel s rozlukou, nelze rozluku na pouhou žádost povoliti a je
třeba rozhodnoutí o ni pořadem práva.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

R:

o ů v o ti y:

Dovolací~lll rekurs~ n:b,Ylo vyhověti pro nedostatek podmínek §u 16

n;,sp"p~t, J;,zto t~:z~ne zreJl:,é nezákonnosti zde není. Znění §u 16 rozL

z?k Je jasne" zvlaste odst hl. cl, a stači poukázati na drlvody rekursI1Iho usnesen!. V rozhodnutí, uveřejněném pod čís, 1276 úř 'b "
o patr'
I
. s ., JeJe
n~ prepsam: man~e ství ~>uzavřené« místo »rozvedené« před púsobnostl ~ozlu~ového zakona, Jak patrno z úvodního odstavce tohoto
rozh~dnuŤ!: J,ezto uplynula již více než 3 léta o ct r o z v o cl ll. P o v olen e hop r e d 13, č e r v n e m 1919 (den vyhlášení zákona),
v

"

čís.

3352.

V tom, že ~xekuční soud k návrhu správce dlužníkovy úpadkové
podstaty odložtl prodejové řízení dle §u 11 konk ř nelze s atřo ati
)}zastavení« prodejového řízeni ve smyslu §u 285, 'tř~Íí odstav~c, e:' f.
(Rozh, ze dne 3L prosince 1923, R II 476/23,)

Rozvrhuje výtěžek za exekučně prodané movitosti utvořil exekučni
soudce tři dílčí podstaty: L 1414 Kč 55 h, lL 2,196 Kč 56 h, lIL 730 Kč
89 h" Ku. prvým dvěma podstatám příslušelo na prvém místě zástavní
právo firmě E. a syn pro pohledávku 2,000 Kč a 2,000 Kč, s o udp r v é
s t o I i c e však přiznal z prvé podstaty vymáhajícímu věříteli Alfredu
H-ovi jeho pohledávku 888 Kč 34 h, zbytek této podstaty, jakož i celou
podstatu druhou a třetí příkázal jako hyperochu dlužníkovi (jeho úpadkové podstatě), O ů vod y: Fa E, a syn, které příslušelo na prvém místě zástavní právo ku předmětům položka 1 a 2 pro její vykonatelnou
pohledávku 2,000 Kč z přísL a ku předmětům poL 4 až 9 pro její vykonatelnou pohledávku 2,000 Kč s přísL, vedla sice ku vydobytí těchto vykonatelných pohledávek exekuci i prodejem; toto prodejové řízení (»nucené zcizení«) bylo však u~nesením ze dne 19, prosince 1922 k žádosti
úpadkového komisaře dusledkem vyhlášení úpadku na jmění strany povinné Siegfrieda O-a ve smyslu §u II odst (2) konI<. ř. na dobu 60 dnů
odloženo, Takovýto odklad zcizení má dle komentáře Bartsch-Pollak
k §u II kon. ř. účinky §§ 43 a 44 ex, ř. a bylo túdíž v prodejovém řízeni
po uplynutí odkládací lhlI!y ve smyslu §u 44 poslední odstavec ex, ř,
pokračovati pouze k případnému návrhu vymáhající strany, což v odkládacím usnesení výslovně bylo uvedeno. Ježto však firma E, a syn
v době po uplynutí odkládací lhůty až do dne dražby návrhu na pokračování v prodejovém řízeni nepodala tudíž na novém prodejovém řízení,
zavedeném jen k návrhu vymáhající strany Alfreda H-a súčastněna nebyla, slušelo se ji považovati za pouhou věřitelku zástavní, která měla
ve smyslu §u :;85 odstavec třetí ex, ř. poslední věta (v novém znění podle novely o úlevě soudům ze dne 1. června 1914, čís, 118 ř, zák) uplatniti· své právo zástavní včasnou přihláškou svých vykonatelných pohledávek s příslušenstvím k rozvrhovému roku, a, poněvadž tak neučinila;
nemohlo se při rozvrhu k těmto jejím pohledávkám již přihlížeti. R e k u r sní s o u d vyhověl stížnosti firmy E, a syn a přikázal jí celou
prvou a ,druhou podstatu, kdežto třetí podstatu příkázal vymáhajícímu
věřiteli Alfredu H-ovi. O ů vod y: Dle §u 285 odstavec třetí ex, ř. (ve
znění cís,' nař, ze dne 1. června 1914, čís, 118 ř. zák) nutno bráti při
rozvrhovém řízení z úřední moci zřetel na ony věřitele, jichž zástavní
právo dle §u 256 odstavec druhý ex, ř, ještě neuhaslo, když bud' pohledávky zavčas k rozvrhovému řízení přihlásí aneb i bez přihlášky, bylo-li
v jich prospěch povoleno dražební řízení, které nebylo pozdějí zrušeno,
Jde o výklad pojmu zrušení, zejména spadá-li sem i odložení dražebního řízení. Zrušení a odložení dražebního řízení jsou dva různé právní
ústavy s ruznými účínky, právě tak jako různým je zrušení exekuce
(§ 39 ex, ř,) vůbec. Zrušení dražebního řízení značí jeho skončení bez
realisace jmění, pokračování v tomto .řízení není již možným, exeku~ní
úkony na toto dražební řízení se vztahující se zrušují, k povoleni opetného dražebního řízení je třeba opětného návrhu na zavedení (na pokračování) dražebního řízení a ono musí započíti znovu, Odložení dražebního řízení je však pouze dočasná přestávka ve výkonu dražebniho
fízení, poshovění s výkonem, řízení zůstává i dále zahájeno, účinky jeho
zůstávají v platnosti, na návrh vymáhajícího věřitele se v řízení pokračuje (nezavádí se nové řízení) a to v tom období, v jakém bylo v době
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odložení exekuce (Neumann: Ex. O. str. 571, 572). Ovšem že zástavní
pravo v tom i onom případě dále trvá (§ 282 odstavec druhý ex. i.).
Nejen účinek, nýbrž i důvody zrušení a odložení dražebního řízení jsou
rllzné. Zrušení dražebního řízeni nastává, je-Ií pravoplatným rozhodnutím zjíštěno, že vymáhajícímu věříteli nárok vůbec nepřísluší (§§ 35,
36,37, 39 čís. I a 7) nebo exekuční soud zjistí, že buď vedení exekuce
je vůbec neb pro tento čas nepřípustným (§ 39 čís. 6, 200 čís. 3 a 282
ex. ř.), nebo že vymáhaný nárok zaplacením pomínul (§ 40 a 200 čís. 4
ex. ř.), nebo že je zde nedostate:, jmění (§ 39 čís. 8 ex. ř.) ku krytí
exekučních útrat. Odložení dražebního řízení nastává, je-li podána pouze
žaloba na uznání, že vYll1áhajícímu věřiteli nárok nepřísluší nebo že Je
exekuce nepřípustnou (§ 42 čís ·l. 2, 3, 5 ex. ř., čl. XVII., XXIX. odstavec druhý, XXX. uvoz. zák. k ex. ř., čl. XXIII. odstavec třetí, XXV. odstavec druhý uvoz. zák. k c. ř. s.); neb byl-Ii podán návrh na zastavení
exekuce z toho důvodu, že exekuce je vůbec neb toho času nepřípust
nou, nebo že nárok zaplacením pomínul (§ 42 čís. 3 ex .. ř.), nebo byla-Ií
podána stížnost neb úd por protí povolení nebo výkonu exekuce (§ 42
9!s. 7, 8, § 83 odstavec druhý ex. ř.), nastalo-li svolání věřitelů (§ 42
C1S. 6 ex. ř.) nebo konečně, není-li jisto, že vymáhající vě~itel vzáiemné
plnění z ruky do ruky splní (§ 42 čís. 4 ex. ř.). Pří zrušení dražebního
řízení jest tudíž jístota (pravoplatné rozhodnutí, zjištění exekučního
soudu), že vymáhající věřítel nároku nemá nebo že exekuce toho druhu
neb toho času nebo vůbec je nepřípustnou, při odložení vzníkají pouze
pochybnosti o tom (nevyřízená žaloba nebo stížnost, nevyřízený návrh
neb odpor, nejístota výsledku svolání věřitelů, nejistota vzájemného
plnění). Při zrušení dražebního řízení nemůže zástavní věřitel buď vů
bec z nejvyššího podání dojíti úhrady, nebo musí prokázati, že zjíštěné
překážky, bránící přikázání úhrady, pomínuly (doba sečkávaci pomínula, zaplacení neobdržel). Proto musí podatí takový zástavní věřitel
přihláškcJ dle §u 285 odstavec třetí ex. ř. Pří odkladu dražebního řízení
je tomu opačně, zástavní věřitel má nárok na úhradu z nejvyššího podání a, popírá-li to kdo, musí podatí ve smyslu §u 286 a 213 ex. ř. odpor
a okolností, které brání příkázání úhrady tomu zástavnímu věřiteli, jehož
dražební řízení bylo odloženo, prokázatí. Následkem toho není povinen
takový zástavní věřítel učiníti přihlášku dle §u 285, odstavec třetí ex. ř.
a vztahuje se ono ustanovení jen na ony věřitele, jíchž dražební řízení
bylo zrušeno, níkolivjen odloženo. Poněvadž zástavní právo stěžo
vatelky (§ 256 odstavec druhý, 282 odstavec druhý ex. ř.) popřeno
není, nutno na ně z úřední moci přihlížeti. Následkem toho musilo býtí
napadené nsnesení změněno a musily první dvě dílčí podstaty dle pořadí býtí přikázány firmě E. a syn a teprve třetí dílčí podstata připadá
Alfredu H-ovi. Tím jsou vyčerpány ony tři dílčí podstaty a nepřipadá
na dluhující úpadkovou podstatu žádná hyperocha.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímn rekursu správce úpadkové podstaty.
.
D ů v o Liy:
Dle třetího odstavce §u 285 ex. ř. byla by fírma E. a syn bývala povínna, příhlásítí své nároky k rozvrhovému roku ze dne 10. září 1923

pouze tehdy, kdyby prodejové řízeni, jí povolené, bylo bývalo zrušeno.
To se nestalo. Naopak exekuční soud nezrušíl, nýbrž pouze odložil k žádosti správce úpadkové podstaty dlužníka Siegfríeda O-a dle §u 11
kouk. ř. prodejové řízení na 60 dní s dodatkem, že po uplynutí této Ihúty
v tomto řízení bude pokračováno jen k návrhu vymáhajicí věřitelky.
Že tento odklad nebyl zrušením prodejového řízeni, jest zřejmo nejen
z pojmu a z právní podstaty těchto dvou různých zařízeni, nýbrž také
z vývodů pamětního spísu k §u I', konk. řádu na str. 21. NelL potřebí,
šířiti se o tom, že lze pokračovati puuze v odloženém, nikoliv ve zrušeném p:odejovém řízení. Že odklad exekuce nebo tohoto řízení není prozatimnim jeho zrušením a že exekuční řád přesně rozeznává odklad
exekuce ocl jejího zrušení, rekursní soud zevrubně a správně OdtlVodnil.
Dále budiž poukázáno na dů',~10vou zpráVu k článku Vlll., bod 38 nařízení ze dne 1. června 1914, člS. 118 ř. zák. o úlevě soudům, jímž byla
poslední vda §u 285 ex. ř. změněna, kde se praví: »Durch § 285 Abs.
3 E. O. wírd ZUlIT Ausdrucke gebracht, daD die Ansprliche dE)cjenígen
~,~Ii;treibenden Giaubiger, die c\as Verkaufsveri2hren z II r E i 11 S t e ll u n g br ach ten, bei der Meistbotsverteílung nur dann zu berlicksíchtigen sind, wenn síe angemeldet werden.« Stanovisko prvého soudce
nebylo by tedy správným aní tehdy, kdyby třetí odstavec §u 285 ex. ř.
měl na mysli pouhé odložení prodejového řízení, neboť toto nebylo povoleno k návrhu firmy E. a syn, nýbrž k žádostí správce úpadkové podstaty Síegfrieda O-a. Stěžovatelův názor, že firma E. a syn byla povinna, příhlásití své nároky k rozvrhovému roku proto, že nepřístoupila
k prodejovému .řízení, povolenému Alfredu H-oví, odporuje předpísu
třetího odstavce §u 285 ex. ř.
čís.

3353.

Za výdělkovou daň ručí celá nemovitost, věnovaná výdělkovému
. ,loolŮku, ti'ebaspoplatníku patřil na ní jen ideelní podíl.
(Rozll. ze dne 31. prosince 1923, R íl 478/23.)
Na základě výkazu o nedoplatcích daně výdělkové protí Josefu B-o':;
povolil exekuční soud zajišťovací exekuci záznamem zástavního práva
na celých nemovítostech, zapsaných ve vl. čís. 474, k nímž příslušelo
kromě Josefa S-a spoluvlastnícké právo též Karlu D-ovi, Karle D-ové,
Metodějí B-oví a Emílií S-ově. Rek u r sní s o u d zamítl exekuční
návrh ohledně ideelních spoluvlastníckýcÍl podílů Karla D-a, Karly
D-ové, Metoděje B-a a Emílie B-ové. Dů vod y: První soudce povolí!
navrhovanou exekucí proti všem spoluvlastníkům reality, ačkoliv výkaz
o nedoplatcích, na jehož podkladě exekuce byla povolena, zní pouze
proti spoluvlastníku reality Josefu B-oví. Z výkazu o nedoplatcích, zně
jícího pouze proti Josefu B-ovi, je .zřejmo, že jenom tento provozuje na
realitě žívnost, výdělkové daní podléhající, a že jenom ten je poplatníkem. Poněvadž v §u 76 zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák.
se stanoví, že pro daň výdělkovou vázne na realitách pop I a t n í k ů
zákonné právo zástavní, v tomto případě je poplatníkem pouze Josef 8.,
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jemuž je realita k 8/48 knihovně připsána, byla neprávem povolena
exekuce také na ostatní spoluvlastnické podíly stěžovatelů, kteří poplatníky nejsou.
N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

Dovolacímu rekursu nelze upříti oprávněností. § 76 zákona ze dne
25. října 18%, čís. 220 ř. zák. přiznává ovšem výdělkové dani zákonné
právo zástavní pouze k poplatníkovým nemovitostem, jež výlučně nebo
převážně jsou věnovány výdělkovému podniku a jsou pro podnik ten
zvlášť zařízeny. Než zákonodárce předpokládá při tomto .ustanovení, že
poplatník jest vlastníkem celé reality, a klade důraz na věcné ručení celé
nemovitosti, byť i byla věnována jen částečně živnosti, podléhající výdělkové daní. Této zásadě odPoroval by názor, že za daň ručí jen ideelní
poplatníkův podíl na realitě, který po případě jest nepatrným, kdežto
celá nemovitost jest určena k výdělkovým účelům a posl{ytuje spoluvlastníkům skoro celý výnos pocházející ze živnosti, která se provozuje
na realitě. Při posouzení věcného ručení nemovitosti z.a výdělkovpu daň
nejsou tedy rozhodny ideelní podíly spoluvlastníků, nýbrž za tuto daň
ručí jsou-li zde též ostatní zákonné předpoklady -- celá nemovitost,
třebaže poplatníku patří jen ideelní podíl na ní. Správnosti tohoto názoru nasvědčuje úvaha, že není mo~no, provozovati živnost na ideelní
části reality ve smyslu §u 10 knihovního zákona, nýbrž pouze na celé
nemovitosti nebo na její fysické části, která výlučně nepatří žádnému
spoluvlastníku, nýbrž pouze -všem spoluvlastníkům společně ve smyslu
§§ 361, 825 a násl. obč. zák. V tomto případě dlužníci sami uváděj:i;,
že v továrni budově, jež jest mimo jiné reality ve vložce čís. 474 v N:
zapsána, spoluvlastník Josef B. provozuje živnost, a proto nemaji pří
činy, stěžovati si na to, že prvým soudcem bylo vysloveno věcné ručení
celé společné nemovitosti za výdělkovou daň. Za tohoto stavu věci
nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, který exekuční žádosti
v celém rozsahu nevyhověl proto, že poplatníku Josefu B-ovi nemovitost čp. 141 v N. jest knihovně připsána pouze 8/48. Slušelo se proto
dovolacímu rekursu vyhověti a obnoviti usnesení prvého soudce, jenž
opatří, čeho potřebí jest podle §u 133 knih. zák.
čís.

3354.

Prívilegované posledni ponzení vojína nemůže učiniti domobranee
vyhláškou k válečné službě povolaný, dokud činné služby
nenastoupil, nebyv presentován.
(Rozh. ze dne 31. prosince 1923, Rv II 462/23.)

mobilisační

Dne 2. srpna 1914 za všeobecné mobnisace, ale dříve ještě, než
odešel ze svého domova ku pluku, pořídil domobranec Jan Seh. ústně
II přítomnosti dvou svědků, prohlásiv před nimi: »Odkazuji své jmění
svému bratru Michalovi, a, kdyby i on měl umříti, mějž všechno matka.«
K pozůstalosti pc Janu Seh-ovi, prohlášeném za mrtva. přihlásil se

Michal Sch. ze závěti a František Seh. a Marie C-ová ze zákona. Poukázán byv na pořad práva, domáhal se Michal Sch. na zákonných dě
dicích uznání platnosti posledního pořízení. O b a niž š í s o u cl y žalobu zamítly, o d v ol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Nesprávné
právní posouzení věci shledává žalobce v tOI11, že zůstavitelově poslední
vůlí nebyla přiznána platnost privilegovaného testa/TIentu vojenského,
k jehož platnosti stačí přítomnost dvou svědků. V tf příčině zjistil prvý
soud, že zůstavitel nebyl v činné službě vojenské. Zůstavitel měl podle
mobilisační vyhlášky nastoupiti jako domobranec, již sl9uživší. Zůsta
vitel mohl se pokládati za a k t i v n í vojenskou osobu jen ode dne
s k u teč n é p r e sen t a c e. Když zůstavitel činil poslední vlili, byl
ještě doma, nenastoupil vojenské služby, měl také po ruce tři svědky
a mohl učiniti správnou a platnou poslední vůli, kdyby byl dbal zákonných předpisů. Správné prvý soud posoudil věc podle práva, nepříznav
poslední vůli vlastnosti privilegovaného testamentu vojenského.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

v o cl y:

Dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věci dlc §u 503
4 e. ř. s. zde není, ježto právní závěr soudu odvolacího, že Jan Sch.
nebyl oprávněn dne 2. srpna 1914 jako domobranec, mobilisační vyhláškou k válečné službě povolaný, zříditi privilegovaný vojenský testament, odpovídá tehdejším zákonným předpisům. Jsou to: služební vojenský řád ze dne 9. srpna 1873, v podstatě souhlasný se služebním
řádem ze dne 2. července 1886, branný zákon ze dne 5. července 1912
čís. 128 ř. z. a vojenský trestní řád ze dne 5. července 1912 čís. 130
ř. z. Podle služebního řádu byla oprávněna zříditi vojenský privilegovaný testament »každá a k t i vně s I o u ž í e í ..... osoba stavu vojenského«. Branný zákon mluví v §u 41 ad 2. o tom, kdy služební doba
(vojenská) začíná a kdy končí, v §u 42 o nastoupení presenční služby
a v §u 4'3 čís. 1 o tom, že ti, kdož jsou v povinnosti presenční služby,
jsou povinni k nepřetržité a k t i v n í službě (Die in der Praesenzdienstpflicht St e h e n den sind zum ununterbrochenen Dienste verpf1ichtet).
V §u 50 je stanoveno, že aktivní vojenské osoby podrobeny jsou vojenským trestním zákonům a disciplinárním předpisltm (odstavec prvý)
a že objem vojenského trestního soudnictví upraví zvláštní zákon (odstavec čtvrtý). Vojenský trestní řád pak stanoví v §u 11, že pod pravomoc vojenského trestního soudníctví spadají především aktivní vojenské osoby pod čís. 1. a 2. jmenované, 3. p o vol a n é o s ob y
domobrany, kterých je používáno (verwendet werden)
k doplnění společného vojska nebo válečného námořnictva na válečný
stav, nebo které (osoby) přiděleny jsou (zugeteí1t sind) společné branné
moci ke konání zvláštní služby pro účely válečné, v §u 12. pak je výslovně stanoveno, že vojenské trestní soudnictví vztahuje se pro osoby
v §u 11 jmenované jenom na ty trestné činy, které spáchaly po dobu
poměru toto trestní soudnictví zakládajícího a že pro t o nevstupují
pod vojenské trestní soudnictví »osoby povinné k zákonné nebo dobro~olně převzaté aktivní
(praesenční)
službě
(aktiven) Praesenzčís.
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(Dienst~) v~ společ~é br~nné. moci« pro trestný čin spáchaný před nasto~penIm. teto ~ k t I vn I sluzby (presentací) (vor dem Antritte dieser
aklIven Dlenstlelstun~ (Praesentierung), a že totéž platí pro osoby ...
do~o~rany . '.' ., k:e:e .... nebo k jiné vojenské službě nebo ke zvláštní
sluzbe pro v~lečne. uč.ely povolány jsou. Z těchto zákonných předpisll
Jde ~a Jevo, ze akiIvm (presenční) vojenská služba počíná teprve skutečnym n a s t o u pen í m jejím, presentací.

Seznamy vypracoval

Dc. BOŘIVOJ PEKÁREK,
tajemník nejvyššího soudu.

Věcný seznam abecední.
Abstraktní škoda: výpočet čís. 2290, 3201.
a komisionář čís. 2347.
a interesse dle §u 368 ex. ř. či s. 2349,
Advokát: přiměřenost paušálního účtu čís. 2286.
přiměřenost odměny

jeho, autonomní tarif advokátní komory

čís.

2418.

podpis jeho na rekursu viz stí ž n o s t.
není povinen složiti klientu podrobný účet; v žalobě jest uvésti okolnosti

rozhodné pro výši účtu čís. 3097.
dostaví-li se při relativním nuceném zastupování za stranu jin)' plnomocník
čís. 2683.
smlouva o zastupování jest smlouvou o dílo čís. 2773.
ručení za škodu, neprovedl-li přesně příkazu čís. 2875.
pokud nelze započítati kandidátům do praxe vojenskou službu čís. 2294.
postoupení mu útrat, útraty viz útraty.
viz též právní zástupce.
Advokátní komora: sazby její čís. 2286.
autonomní tarif čís. 2418.
Agenda substituční viz s u b s t i t u c e.
Agent-pojišťovny viz ob c ho d II í z moc II ě II e c.
Agrámí operace viz pozemková reforma.
Akcept směnky, viz smě n k a.
Akcie: upisováni nových, právo správní rady rozděliti je čís. 2331.
zaručení se za upisovatele čís. 2980.
viz též cen n Ý pap í r.
Akcionáři: pří s 1 u š n o st dle § u 51 či s. 2 j. n. v i z tam ž e.
Akreditiv: neni placením čís. 3044.
smluveni jeho a pnžadování plnění z ruky do ruky čís. 3313.
Aktivní legitimace ku SpOtU viz op r á vně n o s t k II S por u.
Aliud viz sml O' II vak u p n í, spr á v a.
Alternativni plně1Ú: pro případ neshody stran čís. 2982.
zmocnění: ve smyslu §u 410 c. ř. s. čís. 3270.
Ambulance poštovní: zranění úředníka viz ruč e n í dr á h y.
Amortisace viz u moř e n í.
Arbitráž viz r o z hod čís o u d.
Arcibiskupství: plná moc právního zástupce či s. 2898.
Asignace viz p o II k a z.
Automobil: podnikatel vozby čís. 2246.
ručení, podniknuta-li jízda na zkoušku čís. 2246.
střetnutí se se železničním zařízením, náhradní nároky, příslušnost čís.
2370.
poměr zavinění řidiče a poškozeného čís. 2444.
vjetí na silniční banket čís. 2444.
nešetření uličního řádu čís. 2607.
povoz může jeti uprostřed silnice, řidič jest povinen i bez upozornění ohroženého vozidlo zastaviti čís. 2711.
srážka dvou na křižovatce čís. 2863.
zavinění poškozeného č i s. 3322.
přecházel-li chodec jízdní dráhu č i s. 2922.
způsobena-li škoda splašením koní, uleknuvších se odrazu slunečního paprsku od skleněné desky silostroje čís. 3092.
a pojištění viz pojištění.
134*

2132

2133

plášť viz spr á v a.
Autonomní tarif advokátní komorY čís. 2418.

Automobilový

Avalista viz

smě

II

k a.

.

Bagatelní věci viz II e pat r II é věc i.
Baleni zboží viz d o p r a važ e 1 e z fl i ční.
Banka: zvýšení správního příspěvku a § 879 CIS. 4 obč. zák. čís. 2259,
samostatnost ústředny vůči odbočce čís. 2543.
nelze propustiti úředníka, jenž pro teror stávkujících úředníků nemohl při
jíti do banky čís. 2816.
vypovězení úředníka pro stávku čís. 3004.
v á leč II á p tl j č k a viz tam ž e.
rak.-uherská: příkaz, by cenných papírů nezpeněžila a náhrada škody, néuposlechla-li příkazu čís. 3193.
Bankovka padělaná: náhrada proti státu viz po řad p r á v a (stát).
nárok poštovního eráru, vplaceno-li v šekovém řízení.;. dosah předpisu §u 1
posl. odst. nař. čÍs. 8/22; o náhradě rozhodují soudy čís. 3238.
Bankovni úředník viz b a 11 k a.
.
8aráky viz smlouva nájemni a pachtovní.
Barveni tkanin viz přisl-ušnost dle §u 88/2 j. n.
Bázeň (§ 870 obč. zák.): nelze spatřovati v tom, že byl dlužník přiměn k podpisu
směnky vyhrůžkou trestního udáni čís. 2336.
Bezdůvodná bázeň viz b á z e ň.
é obohacení viz ob o· h a cell í.
Bezelstnost držby viz drž b a.
Bezpečnostní zařízení místních drah či s. 2319.
Bezúčinnost rozhodčího výroku viz r o z hod č í výr o k.
Běžný účet: a přerušení valutových sporú čís. 2393.
pojem čís. 2997,
Bilance společnosti veřejné v pozůstalosti čÍs. 3329.
akciové viz s p o leč n o s t akciová.
Blesk a ručení dráhy viz r II Č e n i dr á h y.
Bolestné: zděditelnost či s. 2722, 2866,
jinak viz 11 á hra d a š k o d y,
Bonifikace č i s, 3010,
Brambory ranné a poloranné (pozdní): jde o ,jiné zboží čís. 3280.
Brani vody viz vod a.
Bratrská pokladna: exekuce na nemocenské či s. 3211.
.~ pohledávky v dražbě viz dražba.
Břemeno reální, a zajištění půdy viz zajištění půdy.
Břímě průvodní viz d ů k a z.
Bursa: pokud jest přihlédnouti soudu k podmínkám a zvyklostem či s. 2139.
v)l]wn zadržovaciho práva a vyrovnání čís. 2383.
zvyklosti a- dodatečná lhůta čís. 3240.
rozhodčí soud viz tam ž e.
Bursovni ceny obilí viz o b i I í.
obchody a prorogace čís. 2563.
Bydliště: není založeno dojížděním na dovolenou a zotavenou čís. 3221.
nebylo ho pozbyto nastoupením válečné služby a upadnutím do zajetí čís.
3163,
Byt: komu přísluší »výhradné použivánÍ«, může do- něho přijati též své dospělé
'děti čis, 2416.
odměna za sprostředkování čís. 2589.
spoluvlastník nenj. oprávněn služebnosti bytu zatižiti společnou nemovivitost čís. 2184.
služebnost poskytnutá zůstavitelkou manželi, vztahuje se i na jeho napotomni druhou manželku č i s. 3084.
na služebnost nelze povoliti exekuci čís. 2239.
s I uže b ni: v Ý p o v ěď viz ta '01 Ž e.

z á bor viz t a 111 ž e.
Bytové družstvo viz s p o leč e n s t v o.
Celní poplatek viz pořad práv~ (~t~t).
~
Cena: z krá cen á pře s p o I Ů' Vl C 1 VIZ tam z e.
kupní: v cizí měně čís. 2805.
~ jinak viz s m I o II vak u p n í . ,
,
maximální: za máslo nevztahuje se na maslo dovezene z území, kde I~eplatí
nařízení úřadu pro lidovou výživu čís. 2912.
obecná a v y v I a s t n ě n í viz tam ž e.
obili viz o b i I í..
odhadní viz o d had.
přejímací viz p o zem k o v á r e for m a.
výrobní: z výš e n í viz II e m Ů' Ž II o s t pln ě n í.
Cenné papíry: na majitele a ža~oba vJastJ~i~ká, ~ i s. 27~O: ~ ~,
_ _
nákup krátce před vaJkou komlslOnarem v clzme.e 1 s; 3124.
svěřeny-li k vůli legitimaci při výkonu plné mOCI;, narok na vráceni
jich čís. 3311.
poplatky za převod viz poplatky.,
,
ode v zdá ní j i c h viz pře vod v I a s t II 1 C tVl.
Cese viz-postup pohledávky.
Cesta veřejná a pořad práva čís. 2293.
Církevní obročí a p O" zem k o- v á r e for m a viz tam ž e.
Císařský rodinný fond a pro mlč e n í viz pro mlč e 11 í.
Cizoložství viz rozluka manželství.
~ a o d vol á n í dar u viz dar.
Cizozemec: a příslušnost viz přislušnost.
_
za opatrnvníka č i s. 3305.
~ movitá pozůstalost či s. 3098.
Cizozemsko! lhůta k opravnému prostředku viz I h ů ta.
Cizozemské dítě viz v Ý ž i v n é.
Cizozemský opatrovanec viz o pat r o van e c.
Cizozemská platidla viz p I a t i d I a c i z o zem s k á.
_ pojišťovna: při s I Ll Š 11 o s t viz tam ž e, měn a viz tam ž e, jinak viz
pojištění.

Cizozemský pomčenský soud viz v Ý ž i v 11 é.
Cizozemská společnost a k Ci o v á atd. viz s P o leč n o s t a k c i o v á atd.
Clausula rebus sic stanHbus viz d o I o ž k a.
Clo viz pořad práva (stát).
Cukr viz pořad práva (stát) .
Cukrovary: r o z hod čís o u d viz tam ž e.
_ členství v českoslnvenském ústředním spolku čís. 3045.
Cvičiště vojenské: vyvlastnění či s. 3233.
kupní čís. 2275.
jde o určení, vyhradil-li si kupítel odložení platby, až bude poměr měny
příznivější čís. 3349.
Cástečné placení viz p I a cen Í.
čeleď' viz smlouva kolektivnÍ.
C:inže viz o· ch ran a n á j e m CŮ, s m I o u v a 11 á je m 11 í.
Cíšník na provisi čís. 2419.
Clen obecní správní komise viz s o li d c e,
členství hromadné osoby čís. 3045.
_ ves p o leč e n s t v u, s pol e č n o s t i viz s P o leč e n s t v o, s p 0-

tas:

určení při smlouvě

_

lečnost.

Daň

_

z obratu: a přejímací cena za obilí ze skhzně 1921 Cl s. 2518.·
_
pro přesunutí lhostejno, zda jde o převod dobrovolný či nucen)';
jímací ceny za obilí čís. 2697.
započítání dodavatelem čís. 3120.
z příjmu: a z a o pat ř o v a c i P o žit k Y viz tam ž e.

př..-:

2134
2135

zajištění viz prozatimní opatřeni.
válečná: zajištění viz pro z a t i milí o pat ř e fl í.

výdělková (živnostní): pokud požívá před.nostního práva úkoJ·ne·ho c··

1 s.
nemovitosti čís. 3353.
zákonné zástavní právo k nemovitosti čís. 2830.
Daně při zajištění půdy viz z a j i š t ě fl í půd y.
Daňové nedoplatky viz e x e k II C e.
Dar: nel~e se vz~áti práva odvolati pro hrubý nevděk; pokud cizoložství není hrubym nevdekem; pokUd se nelze domáhati vrácení darované věci' nárok na
vrácení při smlouvě smíšené čís. 2300.
'
odevzdání při cenných papírech, uložených ve společném depu čís. 2432.
~ení »odevzdá,:ím,«, pr<??lásil-li dárce k obdařenému, by si vzal darovanou
vec od osoby treti, tl mz byla ve správě čís. 2489.
převzal-li obdařený nemovitost s břemeny a vyhradil si služebnost bytu;
obohacení; darování za účelem zřízení věna čís. 2765.
z mnosti viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
Dávka moučná (z katastrálního výnosu půdy): povinnost toho kdo zakoupil těžbu
dřeva na stojato čís. 26Q11.
'
z. přírůstku hodnoty nemovitosti: má-li ji dle smlouvy nésti kupitel povmnOst prodatele v řízení ukládacím čís. 2171.
'
nárok J;>rodatele -vúči j(upiteli na náhradu dávky, k níž se kupite! zavázél.!'
uvedenI pochybné položky v přiznání čís. 2442.
'
prodatel může se na kupiteli domáhati splnění jakmile mu byla dávka

3146.

ručení

předepsána čís. 2443.

'

zavázal-li se kupitel převzíti všechny dávky' jde o převzetí plnění; upravení žaloby, způsob exekuce čís. 2553.
'
žádost inspektorátu o odhad jest žádostí strany' vlastník má právo žádati
'
o doručení výměru o odhadu čís. 2848.
útraty odhadu čís. 2243.
Dcera viz dít ě.
Defitůtivní obecní zřízenci viz z a m ě s t n a n c i ob e c n í.
Degenerace duševní viz rozluka manželství.
Deklarace zboží nesprávná a odmítnutí zboží čís. 3015.
jinak viz d o p r a važ e ~ e z nič rl í.
Delcredere viz k o m H, i o n á ř.
Delegace viz určení soudu.
Den: ve smyslu §u 903 obč. zák. čís. 3030.
všední (§ 92 srn. ř.): není jím 1. květen či s. 2550.
Deposice soudní viz s I o žen í k s o' u d tl.
Deputát: vypo-čítánÍ doby, za niž přísluší čís. 2479.
D~s~ový. stat~k~ viz z ~j j'št ě n í půd y.
Dedlc: VIZ t e z 11 o t 1. ř, P o z ů s t a I O' S t, po říz e n í p o s led 11 Í, s II b s t itu c e.
ručení za dluhy čís. 2964.
do odevzdání pozůstalosti jest pouze zástupcem čís. 3328.
poukázání na po,řad práva viz pnzůstalost.
a požadovaci nárO'k drnbného pachtýře viz zajištění
půd y.
a v-';rpavěď ze zabraného majetku viz pozemková refor ma.
nepominutelný: započtení na' základě smlouvy o společenství statků mezi
živými č i s. 2622.
není vyděděním, nebyl-li v závěti ustanoven dědicem, ale jinak obmyšlen čÍs. 2747.
o ad uznání manželského původu čís. 3009.
Dědická posloupnost viz p o s I O' II P 11 o s t děd i c k á.
přihláška viz pozůstalost.
smlouva viz s m I a II va" s v a t e b ní.
Dědictví: o d k a z viz tam ž e, j i n a k viz p o z Ů s t a los t.
Děleni pozemků a v y v 1 a s t n ě n í viz tam ž e.

Dělnické pojištění
Dělnický rozhodčí

viz poj i Šot ě 11 í.
soud viz r o z hod čís o ~I d. ,
Dělník zemědělský viz s ID 1 o II vak a I e k t 1 vnl.
Diferenční obchody viz hra.
Díl povinný viz děd i c ne p O' min II tel n y.
Dílčí rozsudek viz r o z s ude k.
Dílo viz sml O' II V a o dílo.
Disciplinární nález viz n á lez.
Diskreditování zaměstnance viz z a rn ě s t Tl a 11 e c.
Disposice viz s m I o u vak II p n í, spr á v a.
Distanční obchody: lze odepříti plnění pro úmyl nebo pro napotom zjištěné vady
uplatňovati narok na slevu či s. 3307.
Dítě: v v ž i v n é viz tam ž e viz též O' pat r O' v ní k .
....:.. manželské: způsob ~xekuce, jde-Ii o vydání (návštěvu) čís. 2236, 2238.
návštěvy jeho, rozsudek prO' uznání a důvody rozvodu (rozluky), neshody manželů v řízení nesporném čís. 3113.
úprava styku s rodiči čís. 2404,
§u 142 obč. zák. jest použiti i mimo rozvod (rozluku), ponechání dětí
u matky č i s. 3267..
. .
•.
pokud není oprávnena zastupovati Je mat,k~ c 1 s. 3286. .
příslušnost o návrhu tuzemce otce na vydam od matky v clzozernsku
Č i s. 3346.
J
. .)
popírání manzelského původu, trvalá nezvěstnost (§ 159 obc. zak.
manžela čís. 2529.
zůstavitelovo; nepominutelný dědic není oprávněn domáhati se oduznání čís., 3009.
nemanželské: dáno-li matkou na výchovu jejím příbuzným; 'nárok otce- na
vydání čís. 2439.
.
,
.
dcera nemá proti otci nároku na věno, vybavu a provdána a111 na zaopatření čís.

2545.

'

neza'datelné právo na uznání otcoyství, s~ír 'p?~učníka č í~. 2587.
pokud se mlUe domáhati na otCI zaO'patrem Cl s. -2959.
Divadelní svršky viz d op r a važ e' 1 e z nič n í.
Divadlo viz sml o u vak o I e k t i v n í.
Dluh (y): o'btížnější- viz placení.
při zrušení svatebních smluv čís. 2196.
pře v zet í jeh o viz tam ž c. .
.
k tl i h o- vn í a trhová smlouva V1Z s m I a II vak u pni; ,
doznání jeho jest samostatným duvodem z~vazo.vaclm c I s. 2962.
pozústalostní,vizpozůstalo~t.
vv"
,
stá t n í: ředitelství jeho není oprávneno stezoyatl ~J, do rozhodnun ve
věcech umořovacích aniž činiti návrh dle §u 42 J. n. Cl S. 2897.
viz též stát.
v cizí měně zaplacen dvakráte, nárok na vrácení přeplacené částky a kursovního 'rozdílu, spoluzaviněni věřitele i dlužníka čís. 2913.
Dluhopis:_ sudiště v něm viz- pře jím a t e! d lu h u.
Dlužník solidární: postih-jeh,o viz tamze.
.
"
_
v úpadku, ve vyrovnání viz úpa dek, v y r o v n a nl.
_
v prodlení- viz pro dle Jl í d 1 u žni k a.
'
Dny na poště viz I h ů ta.
_.
Doba pracovní osmihodinná a obecní zarněstna-nCl čís. 2741.
Dobirka a splniště smlauvy čís. 3039.
Dobré mravy viz neplatnost smlouvy.
Dobrovolná dražba viz dra ž b a.
Dobrovolný rozvod' viz r ó z vod.
Dobytče: vady jeho viz spr á v a.
Dobytčí pokladna viz p"o ř a-d vP r á-v a. ~ob~c).
Dodaci lhiita viz doprava zeleZ111Cl1l.
Dodání zboží čís. 2217, 2458, 2482.
_
věci: označené určitým penízem, paklesla-li potom její ce.na či s. 2322.

!
II
I:

,!

;i

,2136
2137
Dod~teč~á Ihů~ viz I hll t a d o dat e č n á.
Dodavám parm síly viz z á s t a v 11 í P r á v o
.
Dodávky uhlí viz II h I í.
Dohoda o p~íslušnosti vi,z pří s 1 ~} II o ~ t dle §u 104 j. n,
v!ast,mka s drobnym pachtyrem VIZ z a i i š tě II i pll d y.
Dohodne vlzv.sn})~l1va sprostředkovatelská.
Dokla~y, k I?nhlaskam k rozvrhu viz dra ž b a.
Doloyaru: nahrada škody viz tam ž e.
Dolozka konkurenční: při zcizení závodu pokud se příčí dobr'
neplatnosti proti žalobě o do'držení čís. 2760,'
ym mravům, zjištění
rebus sic stantibus: čís. 2159.
při vý~ivném, m~n~elky čís. 2]90, 2469, 2527, 3281.
nelze Jl vyklactati Jen ve prospech jedné smluvní stran v v,
4
o srnluvm nabídce čís. 2847.
. C 1 S. 2 99.
při předběžné kupní smlouvě čís. 3171.
,umluyenc;-li před válkou relutum za výměnek čís. 3173.
nezavazne: vyklad čís. 3294.
Domácnost společná viz man žel.
Domicilování směnky viz smě n k a.
Domnělé vlastnictví: náležitosti žaloby c 1 s. 2446.
Domobr~nec a·vojenská závět' čís. 3354.
Domovul zahrady viz z a ji š t ě n í půd v.
Domovníc}: z~kon čís. ~b.; 82/20 a § 564~ c. ř. s. Cl s. 2176.
Domovske 'pravo: "nabyti v obci pObytu čís. 2189.
Donucovacl pt'Ostředky viz e x e k II C e.
Dopis vpeněžní viz pen í z e.
Doplnek k odvoláni viz o d vol á n í
Doplnění rozsudku viz r o z s ude k.'
Doprava ~štovni: včítánÍ dnů viz I h II t a, jinak viz po š t a.
ZbOZi: nebezpečí za dopravy viz doprava železniční
s m I o u vak u p n í, spr á v a.
'
železn~ční (~ákl~dní): vliv ~řeru,šel~ ,sporu proti býv. c. k. eráru čís. 22.56.
sučastne.n-h na doprave erar -c 1 s. 2401 2501 3244
~~s:alo-h vyplenění vagonu vojskem vra~ející~ se p~ převratu z front.y
Cl s, 2324.
zabav:ní zboží úřadem je vyšší mocí čís. 2382, 2426
o.~:~na ?bchodn,í hodnota, pro vývoz čís. 2542, 3005.
'
~]~stena-h obec na obchodm hodnota· v cizí měně a jest ji vyplatiti v Kč
c I s. 2406, 2566, 2576, 326l.
§ 88 úc~ylkou od zásady čl. 283 obch. zák. čís. 2576
vzn!k naroku ,na náhradu škody čís. 2576, 3244.
.
vZfllk ,do~ravflI smlouvy čís. 2655.
n~spr~avna deklarace a výpočet dovozného čís. 2274
vypŮ'cet doyŮ'z~ého dle oz~ačení v nákladním listu čís. 2781.
om~.I y',e ,vypoctu dopravneho: lhůta čf s. 3122.
Od Pkrllrazkach k dovoznému rozhOduje skutečná povaha zboží' nesprávná
~ arace, balené a nebalené zboží čís. 2506.
'
nar?k, n~ zdržn.éj,přisunutí vozu čís. 2656.
zbdrz~e Je,st tanfm poplatek, nezaviněná nemožnost pnJemce neosvoozuje c l' s, 3310.
~.1 1 1133evlzotahuje se na případy, kde přehlédnutím nebylo vůbec placeno
Cl S.

.

jetelové odpadky, tarifují s.teJně jako jetel dle třídy C čís. 2577
4W?h ,rum r~ep~tn k, vz!~ethvym tekutinám čís. 2673.
.
t~nfIl1 opatrem pabyvaJI platnosti uveřejněním ve věstníku pro železmce a plavbu c í s. 2673.
oz~ačenJ kovový pop~! ~ nákladním listu čís. 2685.
»s~~ prur:t~slova« totez jako Fabrikssalz; předpist'í tarifu dlužno dbáti
z uradu C 1 s. 2703.
.
divadelní svršky nespadají pod stěhovací svršky čís. 2781.
y

stačí, vyhovuje-li označení v nákladním
označení tarifového čís. 3234.

listu podstatným náležitostem

objednávka vozů k v~rhradnému použití čís. 2893.
pokud nejde o smlouvu nákladní, dala-li dráha dopravci k disposici
železniční vůz čís. 3264.
doprava spěšnin: k žalobě není oprávněn příjemce, jemuž nebyl odevzdán nákladní (zavazadlOVý) list čís. 3265.
odvezení zboží z dráhy zasílatelem a nárok proti dráze čís. 3335.
přechod práv při ztrátě zboží čís. 2448.
zápisy a podpisy v nákladním listu tiskem neb razítkem, více odesílatelů čís.· 2509.
promlčení nároku ze ztráty se staví reklamací II kterckoliv súčastněné
dráhy čís. 2401.
náležitosti ohlášeni dráze (reklamace) čís. 2494.
sepis protokolu u železničního úřadu; lhůta §u 98 pro uplatňováni nároku z poškození po vydání nákladního Jistu a podpisu listovky
čís. 2460.
reklamace v pátrání po zásilct; pokud nelze namítati formelní vady
postupni listiny či s. 2974.
přetržení promlčení dle §u 98 dopr. ř. čís. 3261.
náhrada škody, vytékala-li tekutina z obalu čís. 2302.
ručení za škodu při překročení dopravní (dodací) lhůty čís. 2302.
kdo zboží sám i1akládá, přejímá pouze nebezpečí vadného naložení;
ručení dráhy za vadnost vozu č i s. 2526.
ručení odesílatele dráze za vadné naložení čís. 2638.
vadné naložení vozu· odesílatelem čís. 2812, 3026.
nebezpečí spojené s dopravou na Ů'tevřeném voze čís. 3284.
zapálení nábytkového vozu za dopravy; důkazní břímě poškozeného
čís. 3053.
ručení dráhy, zalétla-li do vagonu jiskra a zapálila zboží; spoluzavinění
odesílatele čís. 2547.
pokud nelze hleděti k námitce §u 86 čís. 3222.
§ 86 čís. 3 žel. dopr. ř.: stačí, umluveno-li naložení-; nezpůsobil~'. vagon čís. 3109.
přeplněni vykládací stanice jinými zásilkami nesprošťuje dráhu z ručení za škodu z překročení dodací lhůty čís. 2575.
škoda při překládání zboží či s. 2748.
úraz zvířete při dopravě prudkým trhnutím vlaku či s. 2883.
. povinnost zaplatiti v Kč za ztrátu zbo'ží před měnovou rozlukou,
byla-li dráha v prodlení čís. 2938.
hrubá nedbalnst čís. 3005.
převážení zboží-; důkaz, že úbytek na váze povstal z přirozené povahy zboží čís. 3094.
pře p I a t e k d o voz II é h 0' a m ě TI a viz m ě TI a.
Dopravní pojištěni viz poj i š t ě 11 í.
smlouva viz s m I-o II vad o p r a v n í, p o voz n í k.
železniční viz d O' P r a važ e I e z nič fl í.
Doručení: substitutu právního zástupce čís. 2388.
zástupci v nesporném řízerií a počátek lhůty k opravnému prostředku čís.
2552.
soudního rozhodnutí v řízení úpadkovém a vyrovnávacím čís. 2477.
Dovětek: bylo-li ustanovení dřívějšího v pozdějším vynecháno čís. 3126.
jinak viz po-řízení poslední.
Dovolací stižnost viz s tiž n o s t d o vol a c í.
Dovolárai: nepnpustnost jehO' čís. 2658.
nepřípustnost dle §u 502/3 c. ř. s.:' byl-li rozsudek odvolacím soudem
změněn jen ve výroku o- útratách čís. 2389.
ohledně samostatných l1<iroků, jež byly sloučeny v jedné žalobě a
rozhodnuty týmž rozsudkem čís. 2937.
nepřípustné, potvrzen-Ii rozsudek prvého soudu v části 1.000 Kč nepřevy
šující a změněn v části do 100 Kč čís. 3185.
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působnost čl. II. zák. čís. 123/23 čís. 3342.
působnost čl. IV. zák. čÍs. 123/23 čís. 2920.
nelze si stěžovati v něm, že odvolací soud rozhodl o odvolání, ač podáno
opozděně čís.

2277;

přípustnost, zaplacen-li dluh v cizí měně dvakráte čís. 2913.
k sepsání nelze straně ustanoviti soudcovského úředníka: postup soudu,

stalo-li se

přece

tak

čís.

3042.

více spisů nelze podati ani ve lhůtě dovolací čís. 2463.
vada odvolacího řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. 5.) čís. 2686.
§ 503 čís. 2 c. ř. s. a výslech stran (svědka) čí 's. 2166, 2595, 2782.
?ů~v9d čís; 3 §u 503 c. ř. s.; odchýlil-li se odvolací soud od skutkových zjistem prveho soudu, vytrhnuv z nich pouze část čís. 2639,
zrušení i předchozího zrušovacího usnesení odvolacího soudu čís. 2590.
řízení nelze přerušiti dle §u 191 c. ř. s. čís. 2414.
Dovolená viz s m I o u v a s I II Ž e b n L
Dovolenos! (§ 1305 obč. zák.) čís. 3138.
Dovozné viz d o p r a važ e I e z nič n í, p o v ("I zní k.

a měn a viz měn a.
Doznání a důvod rozluky čís. 2490.
dluhu čís. 2962.
ve sporu (§ 266 c. ř. s.) čís. 3027.
Dozorčí stíž,nost v jazykové otázce viz j a z y k stá t n í.
Dráha místni: bezpečnostní zařízení, užívání tratí hlavni čís. 2319.
státní: úředník viz z a m ě s t 11 a ne c žel e z nič II í.
Drahocenné věci (§ 970 aj obč. zák.) čís. 2705.
Drahottt!..přídavky pensistů viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
p!:!dayky na.. ~anže~ku. viz v Ý ž i v II é man žel k y.
p:!rá~ky POllstovacI VIZ poj i š t ě II Í.
pnspevek na nemanželské ditko č í s~ 2744.
Dražba vnucená: převzetí dluhu vydražitelem zněl-li dluh na cizí měnu, přepočítání kursu čís. 2376.
'
rozvrh výtěžku Úl movitosti utvořeno-li více podstat· nelze přisouditi proti
,
dlužníku útraty Čí"S. 2440. '
pohledávky bratrských pokladen nepo-žívají výsadního pořadí čís. 2471.
poku~ § .~51 ex." ř. ~e nevztahuje na budovy průmyslové a obytné čís. 2555.
n~zall1k?-ll yydrz~na, .avša~. v pozemkové knize nezapsaná práva čís. 2653.
zakonne zastavfll pravo zlvl10stní daně čís. 2830.
nebyly-li prv<:.?ány všechny nemovitosti stížené simultánním právem zá3tavnlm a ventel se domáhá úplného zaplacení z rozvrhových oodstat čís
2725.

'

.

pořadí při rozvrhu, sbíhá-li se zástavní právo nabyté exekuCÍ politiCkou a

soudní čís. 2786.
jest odvozeným zpl'!sobem nabytí čís. 2917.
zabrané nemovitosti čís. 3060.
vázlo-li zástavní právo na celé nemovitosti náležející spoluvlastníkům ne;..
lze se domáhati libovolné části z pOdílu jednoho a zbytku z pOdílu dn:hého
spoluvlastníka ČÍS. 3086.
.
prodána-li nemovitost, ohledně níž knihovně - poznamenán'a odpůrčf 'Žaloba
o bezúčinnost dlužníkova vlastnického práva k nemovitosti' poznámka zavedení dražebního řízení či s. 3090.
'
neohlášeni kauční hypotéky u rozvrhového roku čís. 3017.
_
dok!ady v~ nárocích, přihlášených k rozvrhu nejvyššího podání yeřejnými
organy c 1 s. 2333.
,
přednostní úkojné pořadí obecních přirážek k výdělkové dani t-í s. -3146.
~;lz.e ,rozhodovat} o návrhu na odložení exekuce dle §u II vyr. řádú; dozadalll vymvnaclho soudu o odložení či s. 3147.
ani ti, k.dož se nedostavili k dražebnímu roku próto, že nebyli o něm řádně
zp-:avClll, ne~ohou ~~po~~vati usnesení o udělení příklepu či s. 3291.
pravo vydrazltele datl pnkaz k vyklizení čís. 3312.
pohl,e~ávku, v:áz~oucí dosud na -nemovitosti, nelze přikázati· z nejvyššího
podallI, byla-ll pred zahájením dražebního řízení zaplacena čís. 3331.

zastavení prodejového řízení čís. 3352.
dle §u 352 ex. ř.: vázanost vymáhajícího věřitele dražebními podmínkami,
odložení roku čís. 22 t 9.
-v řízení o rozdělení výtěžku není místa pro vzájemné vypořádání práv
a závazků spoluvlastníku čís. 3058.
dobrovolná: podepsané podmínky nezákonně provedené nelze uznati ani
za punktace čís. 2659.
Drobný pachtýř: viz z a j i š t ě n í p II d y, o b n o v a pac h t u, ú p r a.v a
pac h t o v n é h o, P o zem k o v á r e for m a. .
Držba: nepravost a mimořádné vydržení; zda bezelstna či obmyslná, otázkou
právní čís. 2199.
práva a pořad práv·a viz pořad práva (voda).
svémocná zakládá po případě držení pořádné, ale vždy obmyslné čís. 2944.
záporného práva: pokud nezaniká ani se nestává obmyslnou nebo nepravou čís. 3228.
Dříví: kdo nakoupil těžbu na stojato, jest povinen hraditi příspěvek k fondu umě1)lch hnojiv a moučnou dávku čís. 2601.
ústní jednání dle zákona čís. sb. 121/1921 před zpravodajem, předbbžl)á
vyřízení zpravodajem; okolnosti směrodatné pro stanovení ceny dříví; nárok na slevu čís. 2819.
singularisty viz s ing u 1 a r i sta.
palivové: spolupůsobení obce při opatřování čís. 2676.
Důchodní viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
Důkaz: b ř e m e n o d li k a zní při skryté vadě čís. 2229.
při náhradě škody čís. 2723.
_
v~rslechem stran viz v Ý sl ech str a n.
_
svědecký, znalecký viz s věd e k, z n ale c.
_ pokud jest jej prováděti soudem čís. 2720.
Důležitý důvod (§ 19 rozl. zák) viz r o z I u k a mall žel s tví, v Ý ž i v n é
manželky.
Duplikát nákladního listu, padělání čís. 3024.
Duševní degenerace viz r o z 1 tl k a.
choroba viz rozluka. .
útrapy viz náhrada škody.
Důvěra ve veřejné knihy viz k n i h Y v e ř e j n é.
Důvod rozluky viz r o z I II k a.
Efektivnost viz hra.
Elektrárna., viz o b c hod.
Elektrický podnik, vedení viz ruč e n í z a š k o d ll, S P o leč e n s tví.
motor viz motor.
Elektrisace: prosadí-Ii ji obec; přihláška jest příkazem, zavedeni »až po dúm«
čís. 2783.
Erár: exekuce proti němu čís. 2931.
poštovní viz P o š t a.
železniční německý a zpúsobilost ku sporu viz z p Ů s o b i los t k II
S por u.
bývalý: př e r II Š e n í s por ů viz tam ž ť.
viz též stá t.
Erariální pohledávky: zajištění viz pro z a tím II Í o pat ř e n í.
Evidenční kůň: pořad práva viz tamže (stát), náhrada škody viz
tam Ž ť".
Exceptio plurium concumbentium čís. 2888.
Excindační žaloba viz žalob a dle § u 37 ex. ř.
Exekuce: dra ž b a, r a z vrh 11 e j v y Š š í hop a-d á n í viz dra ž b a.
1 h ů t Y viz tam ž e.
o d k I a ci e x e k u c e viz tam ž e.
pro z a t i m n í o pat ř e n í viz tam ž e.
pří s a h a v y i e v o v a c í viz tam ž e.
pří s I II Š 11 o s t viz tam ž e.
útraty (exekuční) viz útraty.
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V n Ll cen á s P ľ á v a
viz spr á v 2. v n Ll cen á.
žalob y dle §u 35 a 11 á s 1. viz tam ž e
ve ř e j II á I ~ s t. i II ~ (§ 7) viz I i s t i n a ve ř e j n á.
a vy r o v II ani VIZ vy r o v II á 11 í.
e x e ~ II ční pře vod h y pot c k Y VIZ h Y pot e k a.
ve vecech nesporn~'ch, jde-li o nárok na vydání (návštěvu) dítěte č í ~
2236, 2238.
'
.,
t~tul o
správního úřadu; stížnost k správnímu soudu; nepřezkoumatelnost
titulu Cl s. 2497.
ti~ul na vym~há~í pohledávky dle přípustnosti konkursního řádu čís. 2731.
vykaz o 9anovych nedo~latcích. proti zůstaviteli a exekuce proti dědici'
3~g~~ost, ze hodnota pozustalosŤI nestačí, lze uplatňovati jen žalobou č í s~

09,

na základě výpisu z knih čís. 3064.
n~ základě usnesení upravujícího útraty čís. 3302.
zavkazlI §u 14 e~. ř. lze použiti i tehdy, byly-li jednotlivé exekuční prostredky navrhovany postupně čís. 2554.
odpadne-Ii mezi P?v5>~ením exekuce a podáním žaloby dle §u 36 čís. 1 nedostatek splatnoslI CI s. 2856.
zrušení, dohodl-li se věřitel s dlužníkem, že si pohledávku odpracuje či s.
2884.
proti eráru čís. 2931.
odkladný účinek stížnosti do usnesení rekursního soudu v řízení ne:'>porném čís. 2879, 2918.
I=:0chybnostiyO rozsahu závazku povinného č i s. 3013.
tItul n~ plnení a průkaz nových skutečností "č í s. 3032.
p~o otazku, zda byla právem povolena, rozhodn)'m stav v době návrhu
Cl s. 267l.
oč lze opírati stížnost proti povolení čís. 3176.
placení výkonnému ~orgánu čís. 2136.
nelze použiti přísných právních předpisů o pravoplatno-sti rozsudků čís.
2373.
podmínky zru~~~í exekuce; jistota za rozsudečné a vkladné čís. 2554.
P?kud lze pOUZltl pstanovení §u 39 čís. 2 ex. ř. čís. 2560, 3060.
duvod k zastavem dle §u 39 čÍs. 8 ex. ř. čís. 3063.
na ohlášení a lhůta §u 575 odstavec třetí čís. 2551.
s Polskem ohledně území plebiscitního čís. 2153.
vykonatelnost exekučních titulů s italU není dosud zaručena čís 2767
o tom, zda pohl~d~,:ka jest zabaviteJ.nou, jest rozhodnouti při v'yřízenI návrhu na povolem CI s. 3176:
hoblo~a:í ~troj n:echanikův jest vyňat z exekuce čís. 2860.
exekucB.I zast~vm právo a ochrana veřejné víry v knihy veřejné čís. 2849.
na movitou vec ve spoluvlastnictví či s. 3lO0.
zabavením svršků nepozbývá dlužník práva je přenésti na jiné místo nebo
dáti v uschování třetí osobě čís. 3019.
.
.
zastavení prodejového řízení čís. 3352.
vliv přikázál1Í pohledávky k vybrání na exekuci vedenou dlužnjkem čís.
2174.
na mzdu hornjka pro VýŽiVllé ze zákona čís. 2417.
~a n.emocenské člena bratrských pokladen čís. 3211.
Jde-h o převzetí plnění čís. 2553.
zabavením pohledávky proti pojišťovně čís. 2453.
nelze povoliti na služebnost bytu čís. 2239.
na podíly člena společenstva s. r. o. čís. 3199.
na výměnek; existenční minimum každého z výměnkářů čís. 2212.
na vinkulovanou spořitelní vkladní knížku č í 5. 2969.
složil-li po~dlužník. peníze .na soudě, jest k rozvrhu naříditi rok čís. 2802.
na stavebm matena! na cizím pozemku čís. 280B.
na platy a výslužné: započtení hodnoty stravy čís. 2828.
dle ~u, 349 ex. ř.: nelze vésti proti obci, by třetí osoba vyklidila zabraný
byt CI s. 2824.

na vyklizení pachtoval1~rch zemědělsk}'ch pozemkú; pokud ji nelze obmeziti proti obsahu exekučního titulu čís. 3259.
k vymoženi nároku, by dlužník zaplatil peněžitou pohledávku osobě ,třetí,
jest vésti dle §u 353 ex. ř. či s. 3272.
provedení plnění dle §u 353 ex. ř. dlužníkem čís. 3029.
znovuzřízení předešlého stavL! vyklizením bytu dle §u 353 ex. ř. čís. 2702.
náhrada škody dle §u 368 ex. ř.: rozsah čís. 2349, 2674.
zajišťovací: pro výživné: podmínky č"!'j. 2381, 2662,
3157, 3286.
podmínky povolení čís. 2756.
.
je-Ii splnění vymáhaného nároku ohroženo jednáním osob třetích čís.
2878.
nutno pojati dodatek na jakou do-bu, opomenutí toho čís. 2970.
ku zajištění peněžité pohledávky proti společnosti s r. o. čís. 2978.
pro povahu peněžité pohledávky lhostejno, že jest dluh složiti na
soudě; nelze se domáhati vnucené správy pro pohledávku již knihovně zajištěnou čís. 3164.
nelze ji povoliti na základě podmíněných platebních příkazů řízení upomínacího čís. 3316.
pro-ti skladateli, složena-li knížka na soudě čís. 3338.
Existenční minimum v~'měnkáře čís. 2212.
Faktura: sudiště viz pří s I u š n o s t dle §u 88/2 j. n.
reklamační lhůta viz spr á v a.
Fakulta lékařská viz z n ale c.
Falšováni potravin a jakost zboží čís. 2320.
Feriální věci viz p ráz dni n y s o u d n L
Fideikomisární substituce viz s II b s t i t u c e.
Fiducia viz pře v I a s t n ě n í.
Filiálka banky viz b a n k a, j i 11 a k viz ci d b o č Je a.
Film: smlouva o dodání a napotomní zákaz provozování čís. 2887.
viz též kinematograf.
Finanční prokuratura: pro mimořádn)' dovolací rekurs dle zák..257/21 platí § 16
nesp. pat. čís. 2374.
úení povolána přijati v~rpověď ze zabraného majetku, jež dána církevnímu obročí čís. 2898.
zastupuje kostelní jmění čís. 2945.
Finna: s převodem nepostupují se všechna aktiva a pasiva čís. 2177.
opověď nového znamenání, změněna-li veřejná společnost ve firmu kupce
jednotlivce čís. 2264.
znamenání na směnce musí odpovídati zápisu v rE:jstříku' čís. 2308.
používáni staré firmy musí vyhovovati čL 16 a 17 obch. zák.; nelze používati pouze částky staré firmy čís. 2532.
zástupce pro určitý obvod viz oh c hod II í z á s t II P c e.
nabyvatel obchodu nemůže vésti pod firmou, obsahující část dosavadní
firmy, obchod převzatý od společnosti s r. o. čís. 2606.
lze do .nÍ pojati slavnou 'ochrannou známku, zapsanou pro obchodníka
č'Í s. 2636.
»Pražská« není třeba svolení města Prahy čís. 2733.
společnosti s r. o.: vyznačení čís. 2930.~
kupce jednotlivce není 'Samostatným podmětem čís. 3043.
dodatek komanditní společnost či s. 3051.
společenstva viz s p o leč e n s t v o.
spor dle čl. 27 obch. zák. čís. 3134.
dřívější majitel může dáti svolení na dobu určitou nebo neurčitou čís. 3248.
fixní obchod č ;'s. 2530, 2677, 3119.
Fond chudinský: zastupování čís. 2945.
okresní silniční: ručení za škodu z nedbale zřízené dešťové strouhy na silnici čís. 2288.
rodinný a císařský: promlčení viz pro mlč e 11 í.
umělých hnojiv: povinnost toho, kdo zakoupil těžbu dřeva na stojato
čís. 2601.
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Formy smluv viz s m I o II v a.
Fraticouzský frank viz

měn

a.

soud a r o z e pře z ahá jen á viz tam ž e.
Frank francouzský viz měn a.
Gremiální potvrzení viz ob cha d 11 i po moc

11

í k.

věřitele

viz v y r o v n á 11 í.
cizozemské pojišťovny čís. 2817.
určení příslušného soudu pro svěřenství čís. 3209,
_
Hmotné řízení sporu viz říz e n í s por u.
Hnojiva umělá viz fon d.
Hnojůvka viz vlastnictví.
Hoblovací stroj viz str oj.
Hodnota nemovitosti: d á v k a z pří r úst k tl viz d á v k a.
_
sporu (§ 500 c. ř. 5.): vyjádřena-li pohledávka v cizí měně ~íS',2691.
zboží obecná (§ 88 žel. dopr. ř.) viz doprava ŽeleZI11Čnl.
Honební právo: v pozůstalosti čís. 3329,
Hlasování

Hlučínsko:

Honitba (na Moravě); pořad práva pro žalobu o vrácení vadia čís. 2.515.
_
rozhodčí soud není příslušn)'TI1 pro žalobu toho, komu byla způsobena
škoda, na obec, jež honitbu pronajata čís. 2280.
_
pří-slušnost správních úřadů a soudů čís. 3232.
Hornický soud rozhodčí viz r o z hod čís o u d hor nic ký.
Hornická závodní rada viz po řad p r á v a (r ů z n é).
Hornik: mzda vyňata z exekuce, i pokud jde o vymáhání výživného ze zákona
čís. 2417.
_
mzda jeho a pořad práva čís. 3031.
nárok na náhradu škody čís. 3093.
Hory: odloučením od hlavní věci a prodejem přestávají b)/ti movitosti příslušen
stvím čís. 2471.
náhrada škody horníku čís.. 3093.
_
náhrada škody dolováním viz ruč e n í z a š k o dum a j i tel e hor.
_
nelze žalovati majitele pod běžným názvem horního podniku čís. 3256.
Hospodářský kontrolor viz z a op a třov a cíp o ž i tk y.
Hospodářská rada: mistní: zabavení zboží a vyšší moc v dopravě železniční čís.
2426.
_ _
okresní: nemá způsobilosti býti stranou ve sporu čís. 2429.
součást viz zajištění půdy.
Hostinská koncese viz k o n c e s e.
Hotel: ob meze ní zákona čÍs. 54/1920 čís. 2514.
_
zákon čís. 54/1920 a ob meze ní spoluvlastnictví čís. 2942.
_
nájemní smlouva viz s m I o u van á j e m n í.
_
ručení majitele viz, ruč e n i z a . š k o d u.-,
Hra: pojem diferenčních obchodů čís. 2402, 2427.
_
pokračování ve spekulačním obchodu či pouhé poskytnutí zápůjčky k ukončení jeho; stravný obchod čís. 2650.
_
efektivnost vylučuje diferenční obchod čís. 2692.
Hranice pozemků: směrodatnou jest mapa knihovní, nikoliv katastrální čís. 2384.
_ ~ a nepřípustnost pořadU práva čís. 2880.
Hromadění exekučních prostředků viz e x e k u c e.
Hromadná osoba: ručení za škodu viz tamže.
členství a zastupování čís. 3045.
Hrubý nevděk viz dar.
Hypoteka: kdy může vlastník žádati výmaznou kvitanci č-í s. 3125.
_
kaučni: nebyla-li ohlášena u rozvrhového roku čís. 3017.
vlastnická: uvolněná zaplacením, exekuční převod jest nepřípustným čís.
2987.
jest se zachovati dle §u 33 III. dílčí novely, třebas starý a nový věřitel
jsou totožni; právo §u 33 přísluší pouze vlastníkům nemovitosti; pohledávku nelze přikázati, byla-li již zaplacena čís. 3331.

Hypotekární věřitel a excindační žaloba viz ž a lob a dle §u 37 ex.
_
žaloba:'p (} zná II k a viz tam ž e.
Hysterie a rozvod čís. 2366.

ř.

Chlívek viz s p o leč e n s tví s t a t k ů.
Choroba duševní viz r o z J tl k a.
Chrup manželčin viz man žel.
Chudá strana a dovolání čís. 3042.
jinak viz z á s tup c ech tl d )' c h.
Imitace viz TI a pod o b e n i.
Indosament viz r tl b o p i s.
Informační dopis viz z a m ě s t n a n e c.
zpráva konsulátu viz I i s t i n a.
Inkaso viz s m I o tl vaz moc 11 i tel s k á, p o -u k á z k a k u pec k á.
lusert: uveřejnění jeho a nárok dle §u 1330 obč. zák. čís. 2251.
Inspektorát pro zem s k é dá v k y viz dá v k a z pří r II s t k tl hod not y.
Instanční postup viz p o řad s t o I i c.
Inlerese (§ 368 ex. ř.): výpočet čís. 2349, 2674.
Intervence vedlejši: původně spolužalovaný k žalobci; nepodán-li odpor, nelze
soudu rozhodovati o přípustnosti čís. 2779.
_
_
právo podati opravný prostředek, třebas hlavní strana nevstoupila do
opravného řízení čís. 2895.
Invalida a z a o pat ř o v a cíp o žit k Y viz tam ž e.
Inventář viz odhad, pozůstalost.
Investice a pozemk.ová reforma viz tam že.
ltalie: vykonatelnost exekučních titulú není zaručena čís. 2767.
jakost zboží a falšování potravin čís. 2320.
Jazyk státní: vráceno-Ii podání nepodané v jazyku státním a znovu podáno v při
měřené lhůtě v jazyku státním čís. 2877.
-- lhúta, do níž strana měla znovu zadati podání v jazyku státním, ne:"
přerušuje se dozorčí stížností čís. 3296.
jazyková závada při líčení viz z mat e k dle §u 477 čís. 2 c. ř. s.
Jednání soudní: opomenutí opětného zahájení (§ 194 c. ř. s.), rozsah jednání, opomenutí výtek (§ 196 c. ř. 5.) čís. 2511.
viz též říz e n í s por u.
jednatel společnosti sr.. o. viz s P o leč n o s t s r. o.
jednatelství pojišťovny viz poj i š ť o v n a.
jetel viz doprava železniční.
Jiné zboži při koupi čís. 2281, 3262, 3280.
jistina kmenová viz s p o leč n o s t s r. o.
Jistota a měna čís. 2410.
pachtovní viz -sml.ouva pachtovnÍ.
_ při odkladu exekuce viz o d k I a d e x e k tl C e.
jízda na zkoušku automobilem čís. 2246.
jízdni dráha viz náhrada škody.
jméno: nárok dle §u 43 obč. zák., č i s. 2985.
Jmění (§ 99j. n.) viz přÍ'sl"š,no'st dle §u 99 j. n.
_
kostelní: zastupuje je finanční prokuratura čís. 2945.
Kamenné uhli viz u h I í.
Kamna: pokud jsou příslušenstvím nemovitosti čís. 3333.
Kancelářský úředník viz p o z li s t a los t.
Kandidát advokacie viz a d v o kát.
Kárný nález viz n á 1e z.
Katastrální mapa viz map a.
Katolický kněz viz posloupnost dědická.
Kauční hypoteka viz h y pot e k a.
Kavárna noční a odklad exekuce č'f s. 2425.
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Kinematograf: smlouva o provozování zástupcem čís. 2708.
viz též fil m.
Klid řízení a zpětvzetí žaloby čís. 2788.
a přetržení promlčení čís. 3278.
Kmenová listina viz s pol e Č II o s t s r. o.
Kněz katolický viz p o s I o II P 11 o s t děd i c k á.
Knihovní dluhy a smlouva trhová viz sml o II vak II p II í.
mapa viz map a.
nabyvatel pohledávky viz p o s t II P po hle d á v k y.
promlčení viz promlčení.
vklad viz v k 1 a d k n i h o v n í.
vlastnictví viz v I a s t II i c tví.
Knihy obchodní: žaloba o určení, že zatížení žalobce se stalo ne právem ; další žá-,
dost, by žalovaný provedl od tížení žalobce čís. 2719.
pokud nelze učiniti návrh dle §u 82, nýbrž jen dle §u 303 c. ř. s.
čís.

veřejné:

3181.

ochrany požívá .i exekuční zástavní právo, jehož nabyto na nemovitost samu čís. 2849.
důvěra chrání jen nabyvatele soukromých práv čís. 3223.
Knížka poštovní podací viz pří s 1 II Š n o s t d I €i §u 87 a) j. n.
spořitelní vinkulovaná: exekuce čís. 2969.
- . vkladní: a nálezné čís. 2351.
složená na soudě a zajišťovací exekuce proti skladateli čís. 3338.
Koaliční zákon viz smlouva kolektivnÍ.
Rodici1 viz dovětek.
KolektivfÚ smlouva viz smlouva kolektivnÍzastupováfÚ veřejné společnosti čís. 2298, 2840.
Kolky padělané viz b a II k o v k a.
Komanditní společnost: firma viz f i r m a, jinak viz s p o leč n () s t k o m a od i t n í.
Komise: obecní správní viz s o u d c e.
paritní viz sml o II vak o I e k t i v n í.
pivovarská a pořad' práva čís. 2869.
Komisionář: s plným delcredere či smlouva kupní čís. 2157.
konto W viz konto W.
.
nakládal-li s výtěžkem za prodané věci čís. 2287, 25S9.
může se domáhati proti svému smluvníku náhrady abstraktní škody, třebaže
komitent přál si náhradu škody konkretní čís. 2347. .
samostatnost tuzemské ústředny proti cizozemské filiálce č í s~ 2543.
ručení, užil-li svémocně pohledávky komitentovy k vyrovnání svého vlastního dluhu čís. 258S.
nemůže uplatňovati zadržovací právo na věcech, jež mu byly dány do
komise čís. 2617.
ručení, nešetřil-li vzhledem k l1ař. čís. 57/1919 péče řádného obchodníka
čís. 2764.
obtížení komitenta na účtě v Kč, koupeny-li cenllé papíry na vídenské
burse za rak. uh. koruny čís. 2961.
a válečná půjčka viz v á let n a p ů j č k a.
sdělení, že nakoupil zboží na uíčité burse a čl. 376/3 obch. zák.; nakoupení
cenných papírů krátce před :válkou v cizině a odmlčení se komitenta po
drahnou dobu čís. 3124.
zemské úřadovny pro krmivo v Praze čís. 3152.
Komora advokátní: -autonomní tarif čís. 2418.
Kompensace viz z a poč t e '1. í.
Kompensační uhlí: nicotnost smlouvy čís. 2386.
Koncese hostinská: lze platně umluviti úplatu za vzdání se ;::; s. 2594.
Kongregace řádová viz po řad p r á v a Cr ů z n é).
Konkretní škoda a komisionář čís. 2347.
Konkurenční doložka viz doložka konkuren1ční.
Konsulát viz I i s t i n a.
Kionto W čís. 2287, 2541, 2543, 2563, 2588, 2589, 2749, 2764, 3293.
Kontokorent vrz běž.n Ý ú čet.

z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
o z s ude k.
Konventionální pokuta viz p o k u t a s m I II V n í.
Kostelní jmění viz jmění kostelní.
Koupě dle v.wrku čís" 2303, 2320.
dědictví viz pozlt·stalost.
na zkoušku: postavení kupitele Cl s. 3206.
jinak viz smlouva kupní.
Kovový popel v žel. tarifu čís. 2685.
Krádež viz o zná m e n i od měn y v e ř e j n é.
Krematorium viz s pŮ'l e č e n s t v o.
Kupec: lučeni, nebyl-li převod závodu vyznačen v rejstříku čís. 2751.
i v,oba hromadná (obec) ( í s. 3043.
f i r m a viz tam ž e.
-- viz též o b c h o- d.
Kupecká poukázka viz p o u k á z k a k u pec k á.
Kupítel viz smlouva kupní.
Kurs: výpočet ztráty na něm čís. 2805.
přepočítaci cizí měny: viz měn a, do- p r a važ e I e z n i'Č J1 í.
~ byl-li umluven a měna se zhoršila čís. 2257.
a převzetí dluhu p.ři dražbě čís. 2376.
Kurýr: a náhrada' škody na státu čís. 3342.
Kůže víz o b c hod k o ž e m i.
Květen první: není ·dnem všedním čís. 2550.
Kvitance výmazriá: kdy může ji žádati vlastník hypoteky čís. 3125.
Kvitanční poplatek viz pop I a·t e k.

I

"hospodářský viz
Kontumační rozsudek viz r

Kontrolol"

I

il
j'.

Láhve od sodovky viz s o d o v k a.
Legitúllace ku. sporu viz oprávněnost ku sporu.
ku stižnosti viz stížnost.
Lékař zubní viz mr a n ž'e l.
Lékařská fakulta viz z n a I e c.
Lesní s1užebnos"t viz s I uže b n o s t.
společens!vi čís. 2158.
správ:ce viz z a op a tř p·v a ci po ž i tk y.
Lhůta: dle §u 936 ob Č. zák.: určitým dnem po uzavření míru čís. 2WO-.
dle §u 1167 o b č. zák.: nevztahuje se na právní poměry vzešlé .p:ted
III. dílčí novelou čís. 2773.
dle §u 1489 ob Č. z á k.: nespadá sem postižnÍ nárok dle §u S96 obč.
zák. čís. 2271.
po-čcí.tek její čís. 3082.
dle čl. 347 ob c h. z á k.: odeslání zboží třetí osobě čís. 2348.
viz též spr á v a.
dle čL 349 ob c h. z á k: platí i pro- nárok na náhradu škody čís. 2507.
lze ji úmluvou stran prodloužiti, počátek její čís. 3239.
dle č I. 386 o b c h. z á.k: spada sem i nárok na náhradu útrat prosouzeného sporu s dráhou čís. 2306.
neplatí pro náhradní nárok ze ztráty, jež nastala dříve než bylo s dopravou započato čís. 3270.
dle § II 409 c. ř. s.: v-e věcech nájemních čís. 2531, 2152.
neplatí pro usnesení čís. 3302.
li I e §u 573 c. ř. 5.: dlužno-li vrátiti pozemek v původním stavu čís. 2531,
2752.
dle §u 575, o d s t a ve c p r v ý, c. ř. s.: neplatí pro spory z předběžné
smlouvy o budoucí smlouvě nájemní čís. 2626.
platí o žalobě na odevzdání n-ajať)Tch místností čís. 2730.
dle §u 575, odstavec třetí, c. ř. s.: a exekuce na o-hlášení čís. 2551.
počátek k opravnému prostředkU v říz e II í nes por n é m čís. 2552.
k rekursu v případě §u 350 ex. ř. čís. 2452.
do usnesení, jímž dle čl. III, XIII čís. 5 a XXVII uv. zák. k ex. ř. povolen
záznam práva zástavního čís. 2832.
Civil.
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v čít á

TI

í d II ů, dán-li opravný prostředek na poštu v cizozemsku čís.

2342.
k pro pad II Ý mlh ů t á m jest přihlédnouti z úřadu, § 89 org. zák. tu
neplatí č i s. 3089.
vypravil-li poštovní úředník podání, včas na poště podané a správně adresované, na nepřislušný soud čís. 3298.
dle §u 2 (2) k o n k. ř.: počátek její čís. 2313.
dle §u 34 zák. o ob c h. p o m. jest propadnou čís. 2835.
k TI á m i tká mdle reálního odhadního řádu čís. 3273.
dle §u 20 (2) poj. řád učí s. 2894, 3306.
dle §u 25 (2) zák. 16/1920 jest propadnou čís. 2678.
dle §u 7 zák. 77/1922 čís. 3343.
v j a z y k o v é o t á z.e e viz j a z y k stá t II í.
ustanovení §u 903 obč. zák. o neděli jest použiti i v případě §u 15 zákona
čís. 592/19 čís. 2218.
d o d a c í: na dráze viz d o p r a važ e 1 e z TI i 'č TI f.
při kupu viz s rn 1 o II vak II p TI í.
do dat e č n á: poskytnutí nelze spatřovati v poshovění mlčky čís. 2530.
a bursovní zvyklosti čís. 3240.
prodateli je zachována~ bylo-li před jejím uplynutím zboží odesláno;
a prodej dle čl. 343 obch. zák. čís. 3262.
při odkJadu exekuce viz odklad exekuce.
Lichva válečná: a nicotnost smlouvy čís. 2456; jest -přihlédnouti z úřadu čf s.
2952.
zákon čís. 568/19 a čl. 283, 355 a 356 obch. zák. čís. 2674.
nelze uplatňovati námitky z jednání jí zapovězeného čís. 2952.
viz též neplatnost smlouvy.
Liknavý dlužnik: viz p rod len í d I II žn ík ov o.
Likvidace společnosti s r. o. viz t a Ol ž e.
Likvidator společenstva viz s p o leč e n s t v o.
Listina o právním jednání obce: náležitosti čís. 3099.
dle §u 87 a) j. n. viz pří s I u š n o s t dle §u 87 a) j. n.
ve ř e j 11 á: není jí informační zpráva čs. konsulátu čís. 2807.
Litkup: povinnost jej zaplatiti předpokládá odstoupení od smlouvy čís. 2640.
Ložnice: viz o d k a z.
Lues viz rozluka manželstvi.
Maďarsko a zábor majetku čís. 2186.
Majetek obecní viz o b e c.
Majitel domu: r li Č e 11 í z a š k o d II viz tam ž e.
spořitelního vkladu čís. 2823.
Mandant a postup útrat právnímu zástupci viz ú tra t y.
Mandát viz sml o li vaz moc 11 i tel s k á.
Manifestačni přísaha viz pří s aha.
ManudukčíÚ povinnost viz ř i z e n í s por -u.
.
Manžel (ka): pro z a tím n í o pat ř e n í viz tam ž e, v y z 1 v n é viz t a rn ž e.
Manžel: nemá nároku na náhradu škody proti svůdci manželky čís. 2412.
nezvéstnost jeho (§ 159 obč. zák.) čís. 2529.
je-li ve společné domácnosti s jinou ženou, nemůže žádati na manželce, by
s ním sdílela společnou domácnost a jest povinen poskytovati jí výživné
v penězích čís. 2593.
pokud jest samojediný zavázán zaplatiti zubnímu lékaři za ošetření chrupu
manželčina čís. 2838.
Manželka: nárok na vydání věcí, jež jí patří, třebas svémocně opustila manželské
společenství čís. 2284.
požadovací nárok drobného pachtýře viz z a j i š t ě n í p ů cl y.
neručí z obch'J-dů, nesouvisejících 8 jejím obchodem, jež provozoval její
manžel na svou pěst čís. 2379.
neIlí po zákonu povinna živiti manžela aniž nésti náklady jeho ošetřováni
čís. 2635.
Manželská nevěra: a rozluka č:í iS. 2365.

Manželský původ dítěte viz d i t ě.
Manželství: II e p I a t n o s t, r o z vod, r o z 1 u k a viz tam ž e.
Mapa: pro hranice pozemků jest směrodatnou knihovní, nikoliv katastrální čís.
2384.
Marka: viz měn a.
Máslo viz cen a m a x i m á I n í.
Masná pokladna viz po.ř-ad práva (obec).
Material stavební: exekuce naň čís. 2808.
Matka: viz též rod il·.č e.
_
usmrcení její a náhrada škody čÍs. 2377.
_
nemanželská: pokud není oprávněna zastupovati děti či s. 3286.
Maximální cena viz cen a m a x i m á I n í.
_
obití viz obfi.lí.
Meze viz z a j i š t ě n í půd y'.
Mezinárodtú právo viz s m I o II V Y m i r o v é.
soukromé čís. 2496, 2888.
Mezitlmní návrh určovací viz n á vrh, r o z s ude k
rozsudek viz r o z s II dek.
Měna: naf'fzení čís. sb. 57/19: kontO' W·. viz tamže.!
_ _
nevztahuje se na případ, kdy cenné papíry byly na vídeňské ~urse kou-:peny; obtížení komitenta v Kč čís. 2961.
vztahuje se i na převod inkasované šekové úhrady čís. 3293.
vztahuje se též na vklady a požadavky tuzemců u vídeňské poštovní
spořitelny čís. 2247.
platnost nařízení čís. 2543.
na ř. čís. sb. 167/19: jest věcí soudu zkoumati, zda jsou tu podmínky
jeho čís. 3163.
_
spořitelní vklady jsou účty; rozhodný den, majitel spořitelního vkladu
č ; s. 2823.
nař. čís. sb. 644)19 viz platidla cizÍ.
kurs obecné obchodní hodnoty zboží (§ 88 žel. dopr. ř.) viz do p r a va
železničnÍ.

náhrada škody dráhou viz d o p r a važ e I e z nič n í.
bylo-Ii dovozné vypočteno v Krak a zaplaceno v Kč, nelze se domáhati
vrácení přeplatku v Kč čís. 3202.
vyplaceni pojistného peníze v Kč, uzavřena-li smlouva s tuzemským jednatelstvím cizózemské pojišťovny čís. 2244.
povinnost cizo-zemské (terstské) pojišťovny vyplatiti _pojištěný peníz v Kč,
třebas pojištění sjednáno v cizině čís. 2665.
bylo-li při dodávce zboží smluveno placení 1 Kč: 1 Krak v Krak a pokles
měn'y čís. 2257.
ujednání pevného přepočítacího kursu a prodlení dlužníka čís. 2693.
cena kupní v cizí měně čís. 2805.
kup zboží za německé marky a pokles marky čís. 3251.
měl-li dle úmluvy tuzemský kupitel za koupené zboží dodati cizozemskému
prodateli výrobky v téže hodnotě a neučinil-li tak čís. 3274.
přepočítán-li dluh, znějící na cizí měnu, na Kč v den dražby a cizí měna
potom klesla čís. 2376.
třebas umluveno splniště ve Vídni, jest platiti hypotekární dluh, převza:-ý
na srážku kupní ceny za tuzemskou hypoteku, v Kč čís. 3186.
mzda v cizozemské měně a pokles měny_ č í s~ 2145.
pojem zemské mince (čl. 37 srn. ř.) čís. 2151.
dán-li před měnovou rozlukou příkaz bance, by odevzdané peníze uložila li své cizozemské filiálky, banka příkazu nevyhověla a přikaz byl 11apotom odvolán čís. 2206.
a vrácení jistoty čf s._ 2410.
vyjádřena-li kmenová jistina společnosti s r. o. v cizí měně čí 5. 2757.
výpočet ztráty na kursu čís. 2805.
y.
v,
"...
umluveno-li placení kupní ceny v Krak po obdrzelll ZbOZl. a opatnl-h Sl kupiteI předem rakouské· koruny, nemůže se poté domáhati na prod~teli náhrady škody z ·poklesu Krak čís. 2820.
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prodkní s vrácením závdavku čís. 3219.
pokud nutno před válečnou pohledávku francouzského věřitele po měnove
rozl;tce, zaplatiti francouzskými franky čís. 3277.
_ o~rocem platby, až bude poměr k cizozemské měně příznivější č i s 3349,
Mestska spořitelna viz s P o ř i tel n a.
.
Ý úředník viz z a m ě s t fl a n e c.
Mimořádný rekurs viz stí ž n o s t.
é vydržení viz vyd r žen í.
Mimosoudní výpověd' viz v Ý p o v ě ď.
Mince zemská (čl. 37 srn. ř.) čís. 2151.
M!r: l~ůta -po uzavřeni míru, a § 936 obč. zák. čís. 2900
-

Mírove smlouvy viz smlouva mírová
.
Mistní dráhy: '"bezpečnostní
opatření ' použív"ání hlavní tratI' Cl
". S. 2319 .
k
h?SP od ars ~ rada viz h o s pod á ř s kár a d a.
zastupce VIZ o b c hod n í p o- moc II í k.
Místopřísežné seznání viz p o z Ů s t a los t.

Mistr pekařský viz o b c hod n í p o moc 11 í k.
Mladé akcie viz a k c i e.
Mlýn: a ochrana nájemcu čís. 2502.
podpacht jeho- ustanovením správce čís. 2502.
Model oblek čís. 2739.
Moli viz r II Č e n í z a š k o d u.
Motor .elektrický: koupen-li pod podmínkou, že prodatel bude moci dodávati proud
a prodatel proudu nedodával (nechtěl dodávati) čís. 3150.
Moučná dávka viz d á v k a.
Myslivost viz hon i t b a.
Mzda .~orníka viz horník, po'řad práva (mzda).
Jl11ak mzda viz sml o tl v a s I uže b n í.
Nabídka:.
pokud je jí navrhovatel .
vázán
2232.
, byla-li učiněna sprost"re dk ovat
el
em"c í s.
smluvní a předběžná smlouva čís. 2847.
došla-li telegrafická odpověď na ni zkomoleně čís 3251.
nová, žádal-li kupitel o bonifikaci č.Í s. 3010.
.
Nabytí domovského práva viz d o m o v s k é orá v o
vlastnictví viz pře vod v 1 a s tni c t v (
.
Nabyvatel nemovitosti viz pře v z e tj d u h udl e §u 1409 ob č. z á k.
a výpov.ěď viz v Ý p o v ě .ď.
obchodu a firma viz f i r m a.
pohledávky viz p o s tup P ohl e d á v k y.
Nadávky viz r o z vod.
Nadl~~sní ,viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
Nadrt,zeny soud ve smyslu §u 46 náhr. zák. c LS. 2771.
N~dzástavni věřitel viz věř i tel, z á s t a v n í p r á v o.
Nahoda (§ 1311 obč. zák.) viz.r II Č e n Í z. a š k n d u
Náhrada nákladu viz n á k I a d (§ 1042 ob Č. zá k.<
požární viz poj i š t ě J1. í.
škody viz též .r uče n í z a š k o d u.
pro neodůvodněné odsouzení ·viz od š Je o dně n í.
p O' řad p r á v a viz tam ž e.
pro mlč e n í n á·r o k u viz tam ž e.
z p r o,d I e 11 í d I u ž.n í k a viz tam ž e.
kon:u přísluší nárok pro nedodržení zasnoubení čís. 2140, 2160.
protI tomu, kdo vysoudil spor a provedl exekuci proti osobě jež nebyla k vedení původního sporu oprávněna čís. 2317.
'
zaměstna~ne~ nemůže se sprostiti povinnosti k náhradě škody pouka~em. k ve!šlmu zav.inění přiděleného mu zřízence čís. 2361.
Jde-h o vec zastupitelnou, především in natura.č í s. 2454.
rozsah náhrady, poškozen-li oděv čís. 2599.
nepřísluší manželi proti svudci manž'elky čís. 2412.

i

pro opozděné vrácení kupní ceny; razhodn}' den čís. 2484.
žaloba z nepřímého zavinění, dukazní povinnost žalobcova čís. 2525.
nelze žádati náhradu za to, oč prý se zmenš"ila cena zapůjčené lenošky
tím, že v ní někdo zemřel; jde o cenu osobní obliby čís. 2568.
pro zábor bytu viz z á bor byt u.
dráze železničním zaměstnancem, jenž odcizil věci čís. 3048.
pro napodobení cizích výrobku čís. 3052.
škoda prasknutím plynové roury; § 364 obč. zák. i k poškozeni lidí;
břímě průvodní čís. 2723.
zaplacen-Ii dluh v cizí měně dvakráte čís. 2913.
osvojil-Ii si kdo bezprávně vládu nad cizí věcí čís. 2681.
spoluzavinění nájemníka při úrazu pádem se schodu čís. 3069.'
spoluzavinění na úrazu při překrcčení jízdní dráhy čís. 2607, 2922;
nesetření uličního řádu čís. 2607.
při poškozeni úmyslném plné od~kodl1ění, třebas spolllzavinění poškozeného čís. 3344.
i osoby nedospělé mohou spoluzaviniti škodu čís. 3322; spoluzavinění na úrazu automobilovém čís. 2444, 3322.
spolu zavinění po.škozeného nedospělce čís. 2149.
»dovolenost« §u 1305 obč. zák. nesmí býti provázena zlým úmyslem,
zmíněným v §u 1295 obč .. zák. čís. 3138.
dle §u 1325 ob Č. z á k.: ne.přísluŠí za duševní útrapy usniree,l1.Ím
osoby blízké či s. 2377.
výše bolestného čís. 2700.
zděditelnost bolestného čís. 2722, 2866.
nelze požadovati za čistě psychické bolesti; bolesti, vzniklé v no::r-'
vovém ústrojí, jsou tělesnými či s. 2922.
výměra bolestného, výše ušlého výdělku, zničení šatstva, obuvi
a prádla při operaci; opotřebení šatstva a prádla. nosenlm protes
čís. 2972.
výměra bolestného a zohyzdění čís. 3137, 3322.
dle §u 1326 ob Č. zák.: .zohyzdění a výměra 'b~lestného čís. 3137,
3322.
zohyzdění ženy čís. 3137.
zmenšení sluchové schopnosti jest znetvořením čí 'S. 3189.
dl ť §u 1327 ob Č. zák.: pokud nemo,hou se domáhati rodiče čís.
2358, 3107.
po.kud jest tu otec, nelze ~e domáhati náhrady za škodu, jež byla
. způsobena usmrcením matky čís. 2377.
d l.e §u 1328 ob č. z ák.: pojem lstivého svedení; dostatečný duvod
k odstoupení od slibu manželství čís. 2253.
nepřísluší manželi čís. 2412.
nemůže se domáhati děvče dosad nedospělé c I S. - 2750~
nárok na náhradu ·za porodní bolesti čís. 2885.
d I· e §u 1330 o. b Č. z á k.: a uveřejnění insertu čís. 2251.
dle § II 1333 ob Č. zák.: viz pro dle n í d lu žní k-a:
dle §u 368 ex. Ť.: výpočet či s. 2349, 2674.
Náhrada za zboží dte §tL 7 nař. ČíIS. 131/17: řizení dle tohoto §ll i P'o j'eho
zrušení, přípustnost dovolacího rekursu čís. 2584.
Náhradní pozemek viz z a j i š t ě n í p II cl y.
Náhmdový zákon viz p o zem k ov á re fo rrn a.
Náhratjka ViZi spr á v a.
Nájem 'viz s m I o u van á j e m 11 í, O' c hra n a n á j e m c ů.
Nájemce d vor II není obchodníkem čís. 2556 ..
~
n a z a b ran é m m aj e t k u viz P o zem k o v á r e for m a.
Náklad (§ 1042 obč. zák.): pokud lze se domahati na otci, za něhož byl vynaložen čís. 3225.
-'- viz též pořad práva, výživné.·
Nllkládání zboží viz d Ol P r a važ e I e z nič 11 í.
Nitklada'tel viz s p o I ť 'č e n s t v 0':'
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Nákladní list: padělání duplikátu či s. 3024.
jinak viz d op 'T a važ e I e z II i ční.
:- smlouva (železnični) viz d o p r a važ e 1 e
.~ .
Naklady na o}?ra,:u společné věci viz s pol e č e n ~ ~ ~ ~ II J, P o voz n í k.
:- sporu VIZ II tra ty.
.
Nález: ~ v~ř.ejnft oznám~n} odměny (§ 860 obč. zák.) čís. 2420.
kárny. ~~rez~oumam soudem čís. 2630 3123.
rozhodci: VIZ r o z h o d.č í
'
---:-- ~právní: př~zkoumáni soudem čís. 2198, 2222, 3223.
Náletzne a vldadm knížka č iÍ s. 2351
Naložení z~í vi~ dopvrava žel'ezniční.
N~itka protI vV y p o V e d il viz v Ý p o v ě ď.
rrozsouzena.
o z e p rez a. h á i e n f, r o z s o II z e n é viz rozepre zahájená,
v

př,i c;~ignvaci

viz poukaz.
n ~ p kr 1 s I II S II o s t
p. o s t II P věc i Jl n é m II s o II rl II viz
prl .ompenS~Cl VIZ započteni.
tamže.
P~Oi~ obnove pa.chtu viz obt1ova pacht1.t.
p:? 1 p o s t II P II VIZ P o s t II P P o"h 1 e d á v k r
p fl
d had u, smě II C e atd. viz od h a d J smě
a
VIZ. U. sed"1 o s t st e d II í vel i k o s t i
atd.
Napodpod0ben! clZlch výro~ků a náhrada škody čís. 3052
Na
o~ma VIZ sprava.
.
~:roJo!"D1. nemožnost plnění víz n e m o ž n o s t pln ě n í

~ápadnik

?

i:

ř

dk

NárOk~ n;~.~~~n~a~~I:~lh~b~~~k~a~~Š!\r~nO~ll Vč ?~p~~~~ žeiezniční čís.

2426.
ver~Jnoprávní ~estává se sOl1kromoprávný~
t' ~ . ~ d
~p~av!1enost naroku čís. 2642.
pro 0, ze ura y správní uznaly
NarovnaOl VIZ s m i r
Následná nemožnost' čís. 3191.
Nastoupení vojenské služby a mzda čís 2698.
Návrh sdle
§u 261 poslední odstavec
o udu.
. ~.. ř.o s. viz P o s t II P věc i j i II é m II
-

mez i t i m n í u r č o v a c í: čís. 2760 i oceněný přes 100 Kč v řízení bagat elnim čís. 2600
viz tež r o z s ude k.
Návštěva dítěte viz dít ě.
,Nebezpečí Z8 .dopravy vi~ s m I 0- u vak II p n Í, d n p r a važ e I e z nič II i.
- ,p r 1 pro ~ ~ t ~ m ním o pat ř e n í viz tam ž e.
--: z~azy Zb-OZI VIZ správa.
Nedele VIZ I h ů t a.
~=ptat~yd~nstéví -y ro zep ř i viz s P ol e č e n 5 tv í 'J roz e při.
~"
anov VIZ exekuce dražba
Nedospělec: v,a s~o:lu~.a':.inění na ůr~zu č ls. 2i49, 3322.
~ft~~~eč ~~.tr2~~~~n zodpovědným za následky nepořádného vedení nemo-

y

Nl!dostatek uhll viz u h I í.
NejvyW podáni viz dra ž b a.
správní ~d: stížn~st k němu a exekuční titul 'č í s. 2497.
zavaznost Jeho výroku pro soudy čís. 3223.
Nernaj~tný ~§ !~3 obč. zák.) otec či s. 2220.
Nemanzelske dtte VIZ dít ě n emall žel s k _é.
otcovství vrz dítě nemanželské.
Nemocet1Sk~ pokladna viz pojištění nemocenské.
Nemocenske: exekuce naň čís. 3211
pojištění: viz p o ji š t ě n í II ~ moc e fl s k é.
Nemo~"itost: str oje viz tam ž e.
Nemoznost v~htětú: objektivní není, pronajata-li pronajatá nemovitost osobě třetí
Cl '5. 2514.
následná: pokud lze ji spatřovati ve zvýšení výrobní cen·y zboŽJ; (lchota

f(.

liknavého prodatele dodati zboží za vyšší ceny čís. 3204.
následná a počáteční čís. 3191.
Nemravnost smlouvy viz ne pIa t n o s t sml o II V y.
Neodůvodněné odsouzení viz o d š k o d tl ě II í.
Neoprávněné vydání viz o b o h a cell í.
Nepatrné věci: postup soudu, rozsudek, opravné prostředky, byl-li vznesen mezitimní návrh určovací s oceněním přes 100 Kč čís. 2600, 3037.
_
~ počátek zvýšené hranice (přípustnost dovolání) čís. 2955.
Neplatnost manželství a výživné manželky viz v Ý ž i v n é man žel k y.
(nemravnost, nicotnost) smlouvy: diferenční ob~,hod viz hra.
pro řetězový obchod čís. 2138, 2223.
nezakládá ještě přemrštěnost ceny čís. 2467.
námitky v jednáni zapovězeném předpisy o válečné lichvě čís. 2952.
přemrštěná cena za prodej sadu z volné ruky čís. 2222.
pokud jest přihlížeti z úřadu čís. 2222, 2223, 2952.
příčí-li se předpisům lichev ním čís. 2456.
vzdání se odvolati dar pro. hrubý nevděk čís. 2390.
pro § 1174 obč. zák. či s. 2193.
přemrštěnost ceny čís. 2323.
obchod kompensačním uhlím výměnou za látky: i zmocňovaci smlouva
k opatření uhlí čís. 2386.
při obchodu kožemi č i s. 2408.
vzdání se odměny za p·ráci přes čas či s. 2413.
ujednána-li přemrštěná provise čís. 2548.
vzdání se hostinské koncese čís. 2594.
nepříčí se dobrým ,mravům úmluva nájemce s pronajímatelem, že nepronajme ve svém domě nikomu místnosti k provozování podniku
čís. 2895.
nevyžádání úředního povoleni ku stavbě čís. 2654.
umluveno-li za odměnu vymoci příděl sody čís. 3067.
konkurenční doložka čís. 2760.
zapťtičení obilí k osevu či s. 3080.
napotomní zákaz provozování filmu c 1 s. 2887.
přenechal-li prodatel část surovin, zakoupených pro jeho podnik, kupiteli s tím, že mu tento vynahradí, oč bude prodatel přenechap.ou část
surovin při novém nákupu dráže platiti čís. 3118.
dal-li si zaměstnanec od nastupujícího zaměstnance slibiti odměnu za
pomoc v práci čís. 3149.
vmísenI -se do právních jednání vnuceného správce na zabraném majetku čís. 2679.
dal-li si ten; kdo byl neprávem stihán pro trestný čin, slíbiti od pravého pachatele náhradu nákladů trestního řízení čís. 3235.
zavázal-li se kupitel, že nebude prodávati za cenu vyšší než určí prodatel čís. 3295.
a směnka viz smě' II k a.
Nepominutelný dědic viz děd i c.
Nepravost držby viz drž b a.
Nepřel<onatelný odpor viz r o z I u k a.
Nlepfimé zavinění viz n á hra d a š k o d y.
Nepřipustnost dovolání viz d o vol á II í.
stížnosti atd. viz stí ž n o s t atd.
_ pořadu práva viz p o řad ptá v a.
_ exekuce viz Ž'.3jloba dle §u 35 atd. ex. ř,
Nepříslušnost viz pří s I u š n o s t.
Neschopnost placení viz od pll r č í II á,r o k.
Nesporné řízení a počátek lhůty č i s. 2552:
_
_
nemá místa obnova čís. 2851.
_
_
jinak viz p o z II s t a los t, por uče fl s tví, o pat r o v nic tví,
od had.
Nespravedlivá bázeň viz b á z e ň.
Nesprávné právní posouzeni a odvolání viz o d vol á n í.

2152
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Nesv~právnosť viz z b a vell í s v é p r á v fl o s t i.
NeurCltost rozsudku viz r o z s II dek.
závazku viz z á vaz e k.
Nevděk hrubý viz dar.

,Nevěra manželská a rozluka čís.. 2365.
Nezabavitelnost viz z a poč t e II í.
Nezávazně: výklad doložky čís. 3294.
Nezdatnost (§ 1315 obč. zák.) čj s. 2258.
-

J1l1ak VIZ ruče-ní za škodu.

.NezIetile~: vázanost toho, kdo s ním uzavřel smlouvu čís. 2200.
narok dle §u 866 obč. zák. -č í s. 2761.
Nez~lost předpisů o kompensačnÍm uhlí č i $. 2386.
Nezvestnost (§ 159 obč. zák.) manžela čís. 2529
~~mecký železniční erár: a způsobilost ku Spo-fU Čís. 2162.
,Nicotnost smlouvy viz. II e p I a t II o s t s m I o II V y.

N~lehy na pohovce VIZ s m I o II v a II á j e m II i.
Nocni kavárna viz odklad exekuce čís. 2425:
Notář: viz též právní zástupce.
pokud nemá.. , práyo ~tížnosti d? usnesení soudu pozustalostllího čís. 2211.
~ § 14 nesp. nz., Jde-II o soudm poplatky čís. 2614.
Notářský spis a darování viz dar.
pro předchozí smlouvu při smlouvě svatební čís 2608.
Noflorieta viz zná m o s t . · .
Nové akcie viz a k c i e.
Novoty (§ 482 ~. ř. 5.): jde-li o zvyklosti a prodejní pOdmínky bursovní čís. 2139.
~ pokud neJSOu přípustné čís. 3159.

Obal zboŽÍ: ujednání, že kupltel může do stanovené lhůty obal vráŤlti, nebezpečí
napotomní nahodilé zkázy čís. 2578, ocenění na určitý peníz Čl s. 2726
Obec: z á bor byt u viz tam ž e.
ručení za škodu viz tamže.
náležitosti vydržení čís. 21'99.
přípustnost pořadu práva viz p o řad p r á v a (obec).
v á leč fl á p' II j č k a viz tam ž e.
a singularisti viz s ing ll' I a·}" i sti.
zák. 421/19: neodporovali-li starousedlíci rekurséní výmazu svých práv,
nemo.ho~ se domáhati bezúčinnosti žalobou čís., 2430; 2435.
proŤl vymazu nelze 'se dovo·lávati výkonu práv dle §u 70 ob. zříz. po dobu
vydržecí čís. 2435.
.
právní poměry k obecnímu majetku vyvazeni čís. '2661.
spoluplfsobení při opatřování palivo~ého dříví čís. 2676.
náležitosťi kupní smlouvy v čechách čís. 2676.'
p?,dnik obecní není odlišnou osobou, ustanovení -právního zástupce podIllku, zastupování obecní elektrárny čís. 3043.
může býti kupcem čís. 3043.
náležitosti listiny o právním jednání: svolání schůze dle moravského obec.
zřízení; proti obsahu protokolu schůze připouští se protidůka'i- čís. 3099.
nebyly-Ii o žalobě na ni vyrozuměny nadřízené úřady čís. 3330.
Obecná cena (obchOdní) viz do p r a važ e I e znič n í.
a v y v I a s t n ě n í viz tam ž e.
Obecní přirážky viz přirážky obecní.
správní komise viz s o u d c e.
statek viz statek obecní.
zaměstnanec viz z a m ě s t n a n e c o- b e c 11 í.
Obhájce svazku man~elského: nemůže býti zároveií právúírn zástupceri1 jt:dlfÓh6
z manželů či s. 2187.
jinak viz r o z I u k a man žel s tvL
Obchod: dle obch. zák.: záložny čís. 2161.
zahradník č i s. 2SS9.
podnikatelé staveb čís. 2374.

provozování elektrárny čís. 3043.
nájemce dvoru čís. 2556.
diferenční viz hra.
surovými kožemi z porážek hovězího dobytka určeného pro zásobováni
vojska jest nedovolený čís. 2408.
lixni či •. 2530, 2677,3119.
stravný čís. 2650.
Obchodní Imihy viz k n i h Y o b c hod n í.
..:..--.. ' obecná hodnota viz d o p r a važ e I e z 11 i č 11 í.
Obchodní pomocník: důvod k propuštěni, vzdálil-Ii se ku hledání nového místa
čís. 2165.
diskreditováni vysvědčením čís. 2195.
pokud jest jím pekafský mistr čís. 2273.
propuštění, nedohlížel-li náležitě na přiděleného zřízence, opozděné propuštění a vzdání se práva k propuštění čís. 2361.
povinnost jeho k náhradě -Škody čís. 2361.
bezdůvodné sesazení z vedoucího místa za ponechání požitkll čís. 2367.
může činiti objednávky, náležející k provozu obchodu čís. 2482.
pohledávka jeho v úpadkU, zrušil-li správce předčasně služební pgměr
čís. 2549.
není jím zástupce pro určitý obvod čís. 2592.
nemůže se domáhati úplaty za dobu výpovědní, pokud samovolně nekonal služby čís. 2596.
příslušn.ost čís. 2724.
rozsah nařízení čís. sb. 395/20 Cl s. 2735.
lhůta §u 34 zák.' jest propadnou čís. 2835.
jest sám povinen odnésti si od zaměstnavatele vysvedčení a opatřiti
gremiální potvrzení čís. 2835.
předčasně propuštěnému nepřísluší nárok na další užívání služebního
bytu in natura čís. -2854.
nárok na služné v úpadkU čís. -2862.
jest jím místní zástupce, vstoupil-li v poměr námezdní; pracuje-li za
provisi, nemá nároku na vyjevovací přís'ahu dle čJ. XLII. uv. zák. k c.
ř. s. čís. 2926.
v b a n c e viz též b a n k <t.
vypověditelnost z určitých dÚvodú; jiné dÍlvody předčasného propu~
štění než v §u 27 čís. 3123.
~. nař. čís. 14/1919 po-uze u téhož zaměstnavatele čís. 334l.
pokud pozbývá nároku na dovolenou, třeba kolektivní smlouva zabrai'luje vzdáti se nároku; nežádána-li při výplatě služného odměna pře-s
čas čís. 3341. .
zaměstnanec, zástupce, zmocněnec: ve stánku na veletrhu Č, í s. 2260.
pouhý sprostředkovací agent pojišťovny není oprávněn povoliti p!acení premií ve lhůtách čís. 2363.
.
rozsah plné moci, chování principálovo, plná moc k ston1~_ čís. 259l.
pro určitý obvod; nemůže se domahati na zmocniteli, by mu sdělil veškeré zásilky a stvrdil přísahou, není obchodním pomocníkem čís.
2592.
záruční prohlášení není obvyklým úkonem čís. 2857.
oprávněn-li smlouvy uza_~írati, může je též zritš.ova!i; ~ý~o~' ·~l-n~-> ~oci
dle čl. 47 obch. zák. nent Ů'bmezen na o-bchodm mlstnost zmocmtelovu
č i s'. 3_154.
závod viz z á vod.
Obchodník viz o b c hod.
Obilí: umluvení pachtov ného dle maximálních cen obilí v době splatnosti; po
uvolněni rozhodny ceny bursovní či s. 2441.
přejímací ce,na a daň z (j\)ratu čís. 25Í8, 2697.
zapůjčení jeho, byť i k osevu, bylo za platnosti nař. čís. sb. 35'4/19 neplatn'ým čí-s. 3080.
Obilní ústav: platy a požitky' zaměstnariců~ výše odshl'pnéhn čís. 2881.
-

I
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Objednávka obchodního' pomocníka
sody viz soda.

čís.

2482.

Objektivní nemožnost viz II e m o ž n o s t.
Oblek dle modelu čís. 2739.
Obliba osobní viz náhrada škody.
Obmezení plné moci viz pIll á moc.
práce a mzda čís. 2986.
sporu na útraty čís. 2178.
žaloby a rozepře rozsouzená čís. 2285.
žalobního nároku a příslušnost čís. 3334.
Obmyslnost dtiby viz drž b a.
Obnova (§ 530 a násl. c. ř. 5.): nelze přerušiti řízení mezi rozhodnutím niž'Šího
soudu a podáním opravného prostředku' ,stalo-li se tak přece

přípustna

stížnost čís. 2904.
'
,
důvodem čís. 7 §u 530 c. ř. s. nelze uplatilovaÚ okolnosti iež nastaly teI,
prve po skončení řízení v prvé stolici č í~. 2946 3220.
v nesporném řízení nemá místa čís. 2851.
příslušnost vyššího soudu v případě §u 530 čís. 7 c. ř. s. Cl s. 2785.
pachtu: dle zákona ze dne 12. srpna 1921 čÍs. 313 sb. z. a
~. ,(13. č e rve ll;C e 1922, čís. 213 sb. z. a n.): bylo-Ii pro~
pachtovateli povoleno sklízení úrody a pachtýři napotom obnova při
znána čís. 3230.
pokud jest vyloučeno dobrodiní §u 2 (čl. ll.) zák. čís. 2296.
přihlášku jen knihovnímu vlastníku čís. 2392.
soud m~ sám. v):'šetřiti. vše,:hny ~kolnosti. a .poměry, .p~kud se týkají
vzn~senych namJtek; tlm, ze nevznesl namltky v plsemném podání,
nem propachtovatel vyloučen z jejího předriesu za řízení čís. 2561.
lhostejno, že nový pachtýř v době vydání zákona na pachtovaném pozemku dosud nehospodařil čís. 2241, 2340.
ú p r a v a pac h t o v n é h o viz tam ž e.
Obohacení bezdůvodné: toho komu bylo- zboží neoprávněně vydáno čís. 2610.
pojem, podstata nárokU-; jde o závazek z náhrady škody, osvojil-li si
kdo nesprávně vládu nad cizí věcí čís. 2681.
Obrana: naznačení právního podkladu stranou čís. 2194.
nelze k ní přihlížeti, nebyla-li ve sporu, uvedena, třebas byl její skutkový
podklad zjištěn čís. 3222.
Obrat: daň viz daň z obratu.
Obročí církevní a p o zem k o v á r e for m a viz tam ž e.
Obtižnější dluh viz pia cen i.
Obživnutí zástavního práva viz v y r o v n á n í.
Odbočka: nelze ji žalovati ze služební smlouvy uzavřené s ústřednou čís. 3194.
banky viz banka.
a rozhodčí soud viz rozhodčí soud.
Odborná zkouška viz spr á v a.
Ý poradce viz pozemkovy úřad.
Odbytné viz vy ž i v n é, z a o p- a t ř o v a ci p o žit ky.
Oddělené bydliště viz prozatímní opatření.
Oddělovací práva viz úpa dek, .v y r o Vll á n í.
. Odepření výpovědi svědecké viz s v ě"d e k.
.
()desí1atel: nárok proti zasílateli viz z a síl a tel.
Odesláni zboží a příslušnost dle §u 87 a) j. n. viz ta Til ž e.
Odevzdání věci viz převod vlastnictví.
pozůstalosti viz p o z ft s t a los t.
zboží viz smlouva kupní.
Oděv: poškození, rozsah náhrady škody c 1 s. 2599.
Od.had nemovitosti a útraty viz ú tra ty.
"
při posloupnosti do statku' střední velikosti čís. 2265, 2332.
nemovitosti s průmyslovým podnikem; postup při odhadu přibrání jiných
znalců než úředně zapsaných. čís. 3184.
'
J

~
lhůta ku námitkám dle §u 31 odst. 2 reaL ř. odh. či s. 3273.
v pozl.Ístalosti práva honebního a rybničního hospodářství čís. 3329.
Odchylky od vzorku čís. 2303.
Odkaz: kdy jest vydati potvrzení ve smyslu §u 178 nesp. říz. o splnění odkazu

(substitučního) čís.

2270.

ložnice se vším, jak stojí a leží čís. 2943.
substituční: v prvé řadě rozhoduje vůle zůstavitelova čís. 3114.
Odkázání' věci na jiný soud viz p o s t tl P věc i ji n é m u s o u d u (§ 261, poslední odstavec c. ř. s.).
Odklad exekuce (d I e ex. řád u): vedené postupníkem nelze se domahati pro
žalobu na postupitele o neplatnost exekučního titulu čís. 2597.
tomu, k jehož návrhu byl povolen odklad, lze ulóžiti jistotu okolnostem
případu přiměřenou čís.

2623.

odpor proti p.říspěvkům úrazové pojišťovny dělnické čís. 3034.
§ 44 ex. ř. uvádí pOl~ZP' podmínky, za kterých odklad exekuce nelze
povoliti čís. 3258.
dle §u 11 vyr. řádu: příslušnost, právo ku stížnosti' čís. 3147.
vyklízenim (nařizení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n.):
v novém návrhu na odklad vyklizením lze uvésti nové okolnosti, třebas
prvotní návrh byl pravoplatně zamítnut čís. 2373.
nevztahuje se na noční kavárnu s ženskou obsluhou čís. 2425.
nelze povoliti manželi, jenž se smírem zavázal vystěhovati se ze spo~
lečného bytu za účelem provedení rozvodu čís. 2687.
nelze pominouti duvod, pro který byla povolena výpověď čís. 2701.
(dle zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 86 sb. z. a 1>.):
nedostaví-li se vymáhající věřitel k roku čís. 2804.
byla-li dána výpověď z dóvodu §u 1 odst. 2 čís. 2 zák. 130/22 před 1.
květnem 1923 čís. 2804.
třetí povolení, byla-li prvá dvě povolena za platnosti nařízení čís.
409/20 čÍs. 2846, 2853, 2908.
potvrzení politické správy netřeba přiložiti již k žádosti za odklad čís.
2846, 2853.
nemůže se domáhati podnájemník vůči pronajímateli čís. 3014.
od kdy jest počítati čtvrtletní lhůtu čís. 3072.
nemají proti novému vlastníku ti, jimž dřívější vlastník poskytoval bezplatné užívání bytu čís. 3212.
nemá nároku bývalý vlastník domu Cl s. 3250.
povinný pouze pro sebe, nikoliv pro osoby třetí čís. 3269.
Odkladný účinek stížnosti viz stí ž 11 o s t.
Odloženi ·roku při dražbě viz dra ž b a dle §u 352 e x. ř.
Odlučovací práva viz úpa dek, v y r o v n á n í.
Odměna: za sprostředkování bytu čís. 2689.
dle §u 860 obč. zák. viz o zná m e II í ve ř e j n é.
jinak viz s m I o tl v a s 1 uže b n í.
Odmítnutí rozsudího viz r o z s udí.
zboží pro nesprávnou deklaraci čís. 3015.
předčasně zaslaného čís. 2325.
žaloby: viz žalob a .
Odpisováni pozemků viz v y v 1 a s t·n ě II í.
Odpor: při pro z a t i milí mop a tře n í viz tam že.
rozsudku viz z mat e k dle §u 477 CI S. 9 c. ř. s.
v upomínacím řízení a žaloba o zmatečnost viz žalob a o z mat e č nost.
proti příklepu viz dražba.
proti předpisu příspěvků úro poj. děln. viz poj i š tě II í Ú r a z o v é,
Odpůrči nárok, řád: není třeba, by ujednání § 2 (3) stalo se na oko, stačí (§ 8),
že žalobcova' pohledávka nebude kryta nejvyšším podáním; vyhlášení
úpadku na jmění vlastníka hypoteky a odpůrčí spor čís. 2169.
úmysl zkrátiti věřitele, mrhání majetku čís. 3079.
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odporovatelnost dle §u 2 (3) či s. 3290.
proti zřízení zástavního práva; nestačí, bvl-li napoŤomní úpadce již:
v době zřízení neschopen platiti čís. 3350.'
V lípadku viz lípadek.
viz též žalob a o cl p ů r č í.
Odročení roku čís. 3054.
Odsouzení neodůvodněné viz o.cl š k o cl II ě 11 í.
Odstup: na srážku povinného dílu jest smlouvou lÍplatnou

čís.

2200.

od zasnoubení viz zasnoubení.

od slibu manželství viz II á hra d a š k o d Y dle §u 1328 ob Č. zák.
od smlouvy: neuplatúovány-li dlouho nároky druhou stranou čís. 3217 r
viz též s ID I O II vak II p II í.
věci (§ 44 j. ll.) viz pří s I II Š n o s t.
věci jinému soudu (§ 261, poslední odstavec, c. ř. 5.) viz P o s t II p.
Odstu.pné zaměstnanců viz o bil II í úst a v.
Odškodněni při vyvlastnění viz v y v 1 a s t II ě 11 í.
pro neodůvodněné odsouzení: použití zákona ze dne 2L března 1918, Cís~
109 ř. zák.; pravomoc usnesení dle zákona ze dne 1'6. března 1892.
čÍs. 64 ř. zák.; příslušnost čís. 2421.
jinak viz n á hra J a š k o d y.
Odtlžení v obchodnich knihách viz k n i h V o b c hod n í.
Odvážná soůouva viz sml o u v a o d v á ž n á.
Odvoláni: rozhodl-li odvolací soud o něm, ač podáno opozděně čís. 2277.
~ stížnost do usnesení odvol. soudu viz stí ž n o s t.
zrušení rozsudku prvého soudu z důvodu §u 496 čís. 3 c. ř. s. čís. 2370.
použití §u 496 čís. :1 c. ř. s., uplatt''lová(flo-li jen nesprávné právní posou. zení čís. 2396.
v návrhu na změnu rozsudku a zamítnutí žaloby jest obsažen návrh na
prodloužení lhůty k plnění čís. 2531.
nepřípustnost jeho čís. 2658.
vada řízení, předsevzat-li prv)"rm soudem výslech svědka, k němuž strany
nebyly obeslány čís. 2686.
pokud mOžno podati doplněk čís. 2936.
r O z s ude k mez i tím II í viz tam ž e.
podáno-li opozděně; námitka, opravný prostředek Cl s. 3007.
pokud lze zjišťovati nové okolnosti bez opakování důkazů ·č í s. 3332.
daru viz dar.
Oferta viz n a b í d k a.
Obražení (§ 858 obč. zák.): bylo-li v části obce zvykem. stavěti po levé, sfra:né
čís. 2729.
Ohrožení (§ 379 a ná.sL ex. ř.) viz prozatímní o·patření.
Ochrana důvěry ve veřejné knihy viz' k n i h Y ve ř e j n é.
nsjemců: výpověď ze zabraného majetku čís. 2675, 2891.
řízení o svolení k výpovědi a smír čís. 2579.
při svolení k výpovědi nemá místa obnova řízení čís. 2851.
'
jde-li o poměr nájemní, jest žalobu zamítnouti nikoliv odmítnouti
č i s. 2278.
'
.
přípu'stnost sporného řízení, byla-li strana v řízeni o svol~n:í k. výpo~
vědi poukázána na pořad práva za účelem zjištění právního pOlněTu
CI s. 3249.
.
'.
..ž~loba ~~ vráceni. přeplaťků činže z.. období nař. čís. sb. 83/1918 a
zakona C1S. 275/1920; v tom, že nájemník nadále platil zvýšenou činži
nelze spatřovati vzdání se nároku čís. 2216.
- '
dle z á k Čl 11 a, ze dne 8. dub 11 a 1920, čís. 275 s b. z. a. ll.
~ n;jde o zapovězenou úmluvu, převza.l-li přejímatel místrÍ6sti .od
predavatele též zařízení závodu za přiměřenou' C"enu' tts. 2800:
~ okolnosti rozhodné pro úplatu dle §u 14 čís. 2965.
dle zákona ze dúe 27. dubna 1922, čÍs. 130' sb. z. a 11.
~ a prozatímní opatře"IlÍ dle §u 382 čís. 6 ex. ř. čís. 2337.

vJ!loučení dovolací stížnosti §em 4 (5) čís. 2395.
vzdal-li se nájemce smírem za platnosti zák. čís. 275/20 ochrany
a vydání zákona čís. 130/22 čís. 2465.
nevztahuje se na (pod)pacht mlýna čís. 2502.
ohledně útrat řízení sporné čís. 2671.
přiměřená odměna za sprostředkování čís. 2689.
poskytnutí náhrady dosavadnímu nájemníku čís. 3007.
nespadá sem, je-li předmětem smlouvy pila s turbinou a vodní
silou čís. 3088.
dle z á k o n a z e dne 26. dub n a 1923, čís. 85 s b. z. a 11.
§.6 nevztahuje se na práva nájemní, nabytá před účinností tohoto
zákona čís. 3260.
pokud vztahuje se na prodatele domu, jenž se zavázal, že byt
vyklidi č i s. 3303.
Ochranná známka ve firmě čís. 2636.
Okolnosti: pokud lze je zjišťovati odvolacím soudem čís. 3332.
Okrašlovaci spolek viz p o řad p r á v a (obec).
Okresní hospodářská rada viz h O' s pod á ř s kár a d a.
nemocenská pokladna viz poj i š t ě TI í ne moc e n s k.é.
~ silničtti fond viz fon d s i I 11 i Č 11 í.
Okupace viz převod vlastnictvÍ.
Omyl: při výpočtu dopravného čís. 3122.
~ právní a zrušení exekuce dle §u 39 čís. 2 ex. ř. čís. 2560.
~
nárok na slevu při obchodech distančních Čí!:l. 3307.
(§ 1431 obč. zák.) viz oboha,cení bezdůvodné.
O,n,emocnění a' trest vězení v řízení nesporném čís. 2144.
Opatrovanec: nárok na náhradu škody pořadem práva, nesložil-Ii opatrovník konečného účtu čís. 3205 .
žádost cizozemce za vydání jého nemanželského dítěte; pos.tup soudu
či s. 3231.
pokud .lze tuzemci stanoviti opatrovníkem cizozemce čís. 3305.
viz též dít ě, o pat r o v n í k, por II Č e n e c, por _u Č 11 í k.
9patrování (§ 1309 obč. zák.) viz ruč e n í z a š k o d u.
Opatrovník: op()mel1utí jeho vyžaduje za podmínek §u 233 obč. zák. schválení
soudu čís. 25201.
pokUd lze ustanoviti cizozemce čís. 3305.
viz též o- pat r o va 11 e c, po. ruč e 11 e c·, por u Č 11 í k.
.svěřenství: pokud lze ho zbaviti úřadu čís. 2643.
Opatření bezpečnostní viz bez peč 11 o s t n í z a říz e n í.
~
prozatímni viz prozatímní opatření.
Operace viz n á hra d a š k o d y.
agrární viz p O' zem k o v á ·r e for m a.
Opětné Zahájení jednání viz jed 11 á 11 í s o II d tL
Opomenutí poručníka (opatrovníka) viz poručník (opatrovník).
Oposiční žaloba viz ž a lob a dle §u 35 e x. ř.
Opověď dle §u 55/2 živu. řádu čís. 2304.
~ firmy viz firma.
společnosti s. r. o. viz s p o leč 11 o s t s r. o.
rozepře (§ 21 c. ř. s.'): nepřerušuje se jí promlčení čís. 2306.
Opozděné vrácení kupní ceny viz n á hra d a š k o d y.
Opozděnost o d vol á n í, stí ž n o s t i viz o d vol á n í, stí Ž fl o s t
Oprava žaloby viz ža lob a.
Opravné prostředky: v řízení dle čl. 407 a 409 obch. zák. čís. 2295.
I h ů t a viz tam ž e.
není-li samostatný, jesť rekurs odmítnouti pro tentokráte i spojen-Ii
s vltbec nepřipustným čís. 2424.
při vyvlastnění čís. 3057.
a vedlejší intervence čís. 2895.
viz též o d vol iÍ n í, d o. v o) á n í, stí ž n o s t.
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Oprávněnost ku sporu: vrchního jednatelství pojišťovny čís.
odbočky, uzavřela-li jednaní ústředna čís. 3194.

2:244.

z p Ů s o b i los t k II S por II viz tam ž e.
zlomyslné viz r o z I II k a m a II žel s tví.
Orgán výkonný viz v Ý k o II n Ý o r g á n.
Osada (v techách): upsání válečné půjčky čís. 2537.
zastupovaní před soudem čís. 2758.
-- zastupování ve sporu; co náleží ku správě jmění; nebyly-Ii vyrozuměny
o žalobě na osadu nadřízené Ílřady čís. 3330.
Osev viz obilí.
Osmihodinová doba pracovní viz dob a p r a c o v 11 í.
Osoba právnická viz právnická osoba.
Osobní obliba viz náhrada škody.
Ostřežerú psa viz r II Č e n í z a š k o d II dle §u 1320 ob Č. zák.
Osvětlení schodii viz smlouva nájemní.
Otázka: jazyková viz i a z y k stá t II i.
právní: zda jde o držbu bezelstnou či obmyslnou Cl s. 2199.
~ -- zda jde o hospodářskou součást statku čís. 2237.
Otcovství nemanželské viz di t ě, o t-e c.
Otčim a odměna pastorka viz sml o u v a s I II Ž e b n í.
Otec manželský: viz též r Ů' dič e.
-

-

Opuštěni

nemajetný (§ 143 obč. zák.) čís. 2220.
nemanželský: nárok na drahotní příspěvek na dítko; není třeba, by mu bylo
dítě připsáno_ v matrice čís. 2744.
jenž souložil s nem. cizozemskou matkou v cizozemsku; použiti tuzemského práva; exceptio plurium concumbentium tu neplatí čís.
2888.
pokud uznáni otcovství jedním mužem brání tomu, by nebylo se domáhál10 zjištění proti muži jinému čís. 2929.
v Ý ž i v n é viz tam ž e.
Oznámení: o ustoupení od smlouvy čís. 3119.
rodičům dle §u 100 odst. 4 živn. řádu či s. 2318.
ve ř e j 11 é od m Č 11 Y (§ 860 obč. zák.): náležitosti projevu; přislíbena-li
za dopadení pachatele krádeže, nestačí dopadení podílníka čís. 2420.
Padělání

bankovky viz ba n k a, po řad p r á v a (s tát).
~ duplikátu nákladního listu čís. 3024.
šeku viz šek.'
Pacbt viz ob n o v a pac h t ll, S m I o li v a pac h t o v n í, úp r a v a pac h t o vného, zajištěni půdy, pozemková reforma.
Pachtýř drobný viz obnova pachtu, úprava pach-tovného, zaj-ištění půdy, pozemková reforma.
.
Palivové dříví viz d ř í v í.
Parlční lhůta viz 1 h ů t a.
Paritní komise ve smlouvě kolektivní čís. 2267, 2344 2663.
Parní síla viz z á s t a v 11 í P r á-v o.
'
Pastorek viz sml o II v a s I li ž e b II í.
Patent: § 5, poslední odstavec zák. je rázu donucovacího; bezplatné přenechání
patentů společnosti s r. o. čís. 2966.
Pekař: pokuta a pořad práva čís. 2905.
Pekařský mistr viz ob c hod n í p o moc n í k.
Peněžitá pohledávka (§ 370 ex. ř.) čís. 3164.
Peněžní dopis viz pen í z e.
Peníze: ztráta jich z peněžního dopisu jde po případě na vrub dlužníka čís. 2558.
Pense viz zaopatřovací požitky.
Pensijní pojištění víz poj 1 š t ě n í.
Pensionát: obmezení zákona čís. $b. 54/1920 čís. 2514.
Pensista viz z a o pat ř o va cíp o žit k y.
žel e z II i ční: pořad práva pro nárok na dodání režijního uhlí čís. 2890.
Pes viz ruč e fl i z a š k o d li dle § u 1320 ob č. zák.

Petrolej: poukaz ministerstva k dodání čís. 3105.
Pila viz och r a II a n á j e m c ů.
Písemná sflŮouva kupní viz sml o u vak li p II 1.
Pivovarská komise a pořad práva čís. 2869.
Placená dovolená viz s m I o u vak o I e k t i v n i, s I uže b n í.
Placeni výkonnému orgánu čís. 2136.
_
obtížnější dluh při věcech vnesených čís. 2172.
§ 1415 obč. zák. platí i při obchodech čís. 2559.
dluhu v cizí měně dvakráte čís. 2913.
není jím zřízení akreditivu· čís_ 3Q44.
viz též pln ě n í.
Plášť automobilový viz spr á v a.
Platební příkaz upomínací a žaloba o zmatečnost čís. 2436.
_
_ _
jinak viz u p o m í n a c í říz e 11 í.
Platidla cizí (nař. čÍs. sb. 644/19): pokud nejsou obchody jimi zakázány; disposice dle §u 5 čís. 2495.
neoprávněné obchodováni neplatným, třebas smlouva v cizozemsku
čís. 2496.
předána-li bance, jež na ně zřídila zvláštní účet, neodvedení jich bankol!
bankovnímu ústavu či s. 2694.
Platnost smlouvy viz smlouva, neplatnost smlouvy.
Platy zaměstnanců: e x e k u c e viz tam ž e.
Plebiscitní územi a vykonávání exekučních titulů čís. 2153.
Pleněni: ručení státu za škodu čís. 2737.
Plná 'moc viz smlouva zmocňovací, obchodní zmocněnec.
při zastupování veřejné obchodní společnosti viz s pol e č n o s t veř e j n á.
. .
ob meze ní na čas zmocnitelova života nelze vyvozovah al11 z ustanovení
§u 28 cis. nař. čis. 27SVl5 či s. 2385.
o b c hod n í h o z a m ě s t n a n c e viz o b c hod 11 í z a m ě s tna 11 e c.
a d v o kát a, p r á v n i h o z á s t II P c e, z á s tup c ech u d Ý c k
viz a d v o kát, atd.
při směnce čís.

2930.

jest odvolatelna, opačná úmluva neplatna; vrácení cenných papirťt
daných k legitimaci čís. 3311.
Plnění: alternativní: pro případ neshody stran čís. 2982.
do konce dne čís. 3030.
ve prospěch třetí osoby (§ 881 obč. zák.), jíž tu ještě v době plnění nebylo
čís. 3106.
viz též pIa cen í.
Plodinová bursa: r o z hod čís o u d viz tam že.
Plot viz ohražení.
Plovárna: ručení za škodu obce čís. 3136.
Plynárna: náhrada škody prasknutím roury čís. 2723.
Pobyt viz pří s I li Š fl o s t dle §ll 86 j. n.
Podaci knížka poštovní viz pří s 1 u š n .o s t dle §u 87 a) j. n.
Podání nejvyšši viz dra ž b a.
soudní: včasné dání na poštu čís. 2477, 1 h ,ů t a viz tam ž e.
vráceno-Ii ku doplnění podpisem advokáta, dlužno k novému připojiti
i původní č i s. 3242.
Poddůstojník a pořad práva víz po řad p r á va (s tát).
Podll spoluvlastníka viz, s p o leč e n s tví.
závodní viz s pol e č n o s t s r. o.
člena společenstva viz Sil) o, Je č e n s t v Q.
Podllnictvi na krádeži viz oz 11 á m e n í ve ře i n é od měn y.
Podkarpatská Rus: a příslušnost dle §u lOl j. n. čís. 2137, 2522.
Podmíněný platební příkaz viz li p o m í n a c í ř i z e n í.
Podininky dražebni viz dra ž b a.
prodejní bursovní viz b u r s a.

'II
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Podnájemník viz též sml o II van á j e mll;.
(§ 568 c. ř. s.): není vůči majiteli domu ten, komu byl byt obcí přik~zán
čís. 2824.
Podnik horní viz hor y.
obecní viz o b e c.
Podnikatel viz též poj i š t ě II í ú r a zo v é, r tl Č e II í z a š k o d ll.
~ vozby automobilu vrz a II tom o bil.

staveb provozuje obchody čís. 2374.
Podnikový úraz viz poj i š t ě II í ú r a z o v é.
Podpis advokáta viz stí Ž II o s t, P o cl á II !Í.
vydatele směnky viz smě II k a.
Podpůrce viz zh a vell í s v é p r á v II o sti.
Podrobení se soudu viz příslušnost dle §u 104 j. n.
Podvod (čl. 350 obch. zák.) čis. 2217.
Pohlavní nemoc a odstup od zasnoubení čís. 2160.
Pohledávka v pozůstalosti viz ž a lob a II r Č o v a c í.
peněžitá (§ 370 ex. ř.) čis. 3164.
vzájemná viz započtenÍ.
Pojistka viz

pojištění.

Pojistné a schovatel viz sml o II v a s c h o v a C Í.
Pojištění: měna viz t a !TI Ž e.
p ř· í s I u Š 11 o s t viz tam ž e.
nařízení ČÍs. 524/20 má moc zavazující čís. 22-13.
pasivní legitimace vrchního jednatelství pojišťovny čís. 2244.
oprávn..ění. zást~vního vě~itele žalovati o vyplacení pojistky č,Í s. 2244.
pr,ed.lozem pOjistky nem materielně právní podmínkou výplaty pojistky
Cl s. 2244.
za škodu držením a chováním zvířat, jež slouží čistě hospodářským účelům
či s. 2359.
P?uhý.. ~prostředkovací agent není oprávněn povoliti placení premií po Ihůlach C 1 s. 2353.
.
e~ekuce zabavením pohledávky proti pojišťovně čís. 2453.
vypověď ze smlouvy, jakmile dojde projev adresáta' pokud postačí konkludentní čin čís. 2544.
'
ručení z provozu automobilů; úřední povolení řidiče k jízdě čís. 2565.
poplatek z vyplacené požární náhrady nenáleží k útratám kvitance čís. 2680.
námitka ručitele za škodu, že škoda je kryta pojištěním čís. 2710.
a přerušení sportl čís. ~809.
cizozemské pojišťovny na Hlučínsku čís. 2817.
příslušnost k žalobě proti cizozemské pojišťovně C I s. 2836.
celé nemovitosti a jejího ideálního dHu jsou pojmy podstatně různé čís.
2928.
nabývá-li účinnosti, jakmile jest premie zaplacena v určité lhůtě čís. 2941.
význam odchylek pojišťovací listiny od pojišťovaciho návrhu či s. 3076.
zhotovitel díla není po zákonu povinen čís. 3276.
~'
pokud povinen schovatel viz s m I o II v a s c h o v a c í.
ustanovení §u 1 a 2 zák. 501/17 dosud neplatí a nelze užiti jich obsahu
k rozhodování sporu čís. 3300.
význam vysta~ení pojistky za odchylných pqdminek čís. 3300.
§§ 19 a 20 po']. řádu nezávazny při smlouvě dopravní č i s'. 3306.
§ 20 nepřipouští stanovení kratší -lhůty promlčecí čís. 3306.
pokud jest použiti lhůty §u 20 (2) poj. řádu či s. 2894.
st:an~m není .bráněn? stanoviti delší lhůtu výpovědní; podrobení se podm1l1kam podpIsem navrhového listu čís. 3320.
u~!uv~ní :ozhodč~~o soudu .pro rozhodnutí o výši náhrady, zdráhání se
pOllstmka Jmenovati znalce za účelem ustavení rozhodčího soudu čÍs. 3327.
smírčí soud vzájemného pojišťovacího spolku vlz s-p o I e k.
nemocenské: a pořad práva viz po ř ~ d práva U.ů z 11~é).

pensijní (zákon čis. 138/ 14): závazek zaměstnavatele platiti příspěvky
Úl. zaměstnance čís.

2150.

_ příslušnost dle zák. 89/20 čís. 2921.
úrazové: podnikatel pískovny; ručení podnikatele, ježto neohlásil úraz
či s. 2152.
úraz podnikový, byl-li zaměstnanec pokousán psem čís. 2214.
pojem podnikového úrazu čís. 2397.
" .
",
odpor proti příspěvkům není důvod,em k odlozent e..xekuce Cl s. ~034.
utrpěl-li železniční zřízenec. úra~ přIh~dou v dop!av.e; pla!nost vrn~su
min. žel., jímž zaveden řad urazoveho zaopatrem zamestnancu csI.
státních drah čís. 3087.
podnikatelem při stavbě te~ který ~živnostnjk . čís. 3143.;
. '"
pokud se může domáhati nahrady skody delmk na zamestnavatelt Cl s.

n1&

.

.

vázanost výrokem pojišťov!~y, že jd~ o úr,,~z pO~~.lko~Yi § 46 nevzt~
huje se na případ, kde majitel podniku rUCI z P:ICJ11 .JIn~ch ~ v tom, ze
nebyl důchod vyměřen pojišťo.vnou, nelze spatrovah predcasnost zaloby či s. 3323.
Pojišťovna viz poj i š t ě n í.
. Pokladna bratrská: exekuce na nemocenské čís. 3211.
_ pohledávky v dražbě viz dra ž b a.
_ masná viz pořad práva (obec).
_ nemocenská a pořad práva viz po řad p r á v a (r ů z n é).
Pokles ceny a dodání věci určitéhg ~ruhu z!l určitou" cenu čís. 2322.
_ měny a pro dle 11 i d I u z n I k a VIZ tam z e.
_
marky viz měn a.
Pokus smírčí viz rozvod manželstvÍ.
Pokuta pořádková: do usnesení .odvoL soudu .ie~t rek,~rs př~p,ustnýr:.l čís. 3180.
_
_ nelze ji ulužiti pro vypad proto sta~!llmU urad~ c I s. 32:)~.
,
smluvní: pro úmluvu· nájemce s pronallJ?~telem,. ze n,eprvonaJm~ ~e. sv~m
domě nikomu místnosti k provozovam podniku tehoz odvetvI, Jakym
jest podnik nájemcův čís. 2895.
proti pekaři a po,řad práva čís. 2905.
pro případ že nebude dodrženo snížení mzdy dělníkům umluvené podnikateli čís. 2717.
Policejtú strážnik viz zaměstnanec obecní.
Politická exekuce viz dra ž b a.
Poloranné brambory viz b r a m bor y.
Polovice .ceny viz z krá c e 11 í.
Polsko a vykonávání exekučních titulů či s. 2153.
Pomezní spor viz hra nic e p o zem k.u.
Pomocnice ku porodu viz r II Č e 11 í z a š k o d ll.
Pomocník obchodní viz ob c hod n í po moc n í k.
Popel kovový v žel. tarifu č i s. 258~..
. •.
..
• .
Poplatky: za převod cenných paplru ~v uschov~ vldenske d~ usch0.vy . . ~razske poštovní spořitelny; vyloučena sttznost poradem soudmch stohc c 1 s. 2255.
not á ř e a § 14 nesp. říz. čís. 2614.
celn,í VIZ pořad p,ráva (stát).
tržní viz pořad. práva (obec).
dle §u 51 příděl. zák. č i s. 3225.
k v i t a n ční a zaplacení požární náhrady čís. 2680.
_Poradce odborný viz p o zem k o v Ý úřad.
Porod viz r II Č e n í z a š k o d u.
_
ni bolesti viz náhrada škody dle §u 1328 obč. zák.
poručenec viz též dít ě, n e d o s pěl e c, Jl e z let i 1 e c, o pat r o v a II e c,
opatrovník, poručník.
.. ,
udělení svoleni k rozepří poručenským soudem porucmku Cl s. 3158.
pouhé zmocnění poručníka k uzavření smíru není ještě jeho schválením
čís. 3177.
v
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pro spory z myslivosti na M0,ravě č í s~ 3232.
a och r a II a n á j e m c u VJZ tam z e.
.
nárolc na náhradu škody na polnostech, nebylo-li zahájeno trestní řízení pro polní pych čís. 2646.
,~.
,y'
nárol< člena katolické řádové ]<ongrcgace n~ vyz!'yn~ Cl s. 271}.
nepřípustný, vyjde-li kdykoliv za sporu na Jevo, ze Jde vlastne o spor
pomezní čís. 2 8 8 0 . ,
.
k~'
pro nárok společenstva pekařů na 'Smluvenou pokutu proh pe an čís.

Poručník

Pořad

viz též por II Č e II e cJ o pat r o v a TI e c, o pat r o v II í k.
opomenutí jeho vyžadujE' za podmínek §u 233 obč. zák. schválení soudu

o

čís.

2520.
práva (příslušnost

řádných

soudi't § 1 j. n.):

stát:
jde-li o nárok proti poštovnímu eráru C I s 2289,
nárok úředníka státních drah na služební příjmy čí 5, 2491.
nepřípustným pro nárok účetního poddůstojníka proti eráru na náhradu škody z propuštění čís. 2585.
jde-li o vyklizení služebního bytu státního zaměstnance čís. 2776.
ztratila-Ii se zásilka dopravovaná kur)'rem M. N. O. čís. 3342.
domáháno-li se na státu vydání peněz, jež stát zadržuje za cukr zabavený pro pOdezření z pOdloudného vývozu čís. 2642.
nárok proti eráru na vrácení celního poplatku, povinnost ku vrácení
vyslovená nejv. správním soudem čís. 2789.
výplata náhrady za padělané bankovky čís. 2864.
nárok čsl. pivovarské komise na kupní cenu za dodané suroviny včetně
přirážek čís. 2869.
při záboru dle zákona o válečných úkonech čís. 3178.
na náhradu škody vzniklé zpětvzetím evidenčních koní čís. :n08.

2905.

"T"s
nOJls e CI.
3102.
' .
pro nárok opatrovance na náhradu škody pro nesložení konecneho
účtu opatrovníkem čís. 3205.

_
v řízení o výpovčdi dle náhradového zákona čís. 2240.
Pořadí: při rozvrhu výtěžku dražby viz dra Žy ba. ,
_ . p o zná m k a viz p o zná m k a por adJ.
Pořádková

pokuta viz p o k u t a.
držitel viz drž b a.
Pořízení poslední: závěť či dovětek Cl s. 2?,42. ~,
_
_
»náležitá forma« (§ 125 nesp. nz.) Cl S. 25~2:, . . .
zda obsahuje platné nařízení odkazu, lze reslt! len pořadem práva
čís. 2754.
'b
privilegované nemůže učiniti domobranec, dokud činné sluz y nenastoupil čís. 3354.
viz též pozůstalost.
Posečená úroda viz ručení dráhy.
Poslední den lhůty viz I h li t a.
.
pořízení viz po říz e n í p o s led.n í.
",.,
_
Posloupnost do statků střední velikosti: VIZ u s, e ,d I o fl t ,s t r .e ~ n,l vell ~ a- s, t I.
_ -dědická: po katolickém knězi; zastupa-vam kostelmho lmel11 a chudmskeho
fondu, stížnost opatrovníka čís. 2945.
Postih viz též srně n k a.
~ ,
?
_
solidárního dlužníka, jenž sám zaplatil celý dluh C l~, 2~28.
_
~olidárního dlužníka bez ohledu, zda mu byla prava postoupena; není
~právněn, domáhati se solidárního plnění čís. 3022.

Pořádný

byl-li zrušen zábor bytu, vyklizení na třetích osobách čís. 2154.
práva, vymáháno-li- nevyplacené služné čís. 2221.
opírá-Ii obecní úředník žalobu o náhradu za nedodržení výpovědi o § 8
zák. čís. 443/19 či s. 2225.
nepřípustný, zanedbala-li osvětlovati ulice čís. 2450.
nelze se domáhati pořadem práva vrácení tržního poplatku na masné
a dobytčí pOkladně v Praze čís. 2613.
ohledně obecního statku (majetku) čís. 2661.
na náhradu škody pro schodek na osobě,jež byla dána k ruce obecní
radě obecním zastupitelstvem čís. 2758.
nárok na náhradu škody, ježto neoprávněně zabrala mÍstllost čís.
3091, 3319.
pro žalobu obce, domáhající se neobmezenosti vlastnictvÍ na okrašlovacím spolku, jemuž přenechala pozemky ku zřízení sadu čís. 2371.
vodní právo:
o žalobě na uznání a ochranu řádné držby práva k používání tekoucí
vody či s. 2612.
pořad

mzda:

různé:

jde-li o vydržení veřejné cesty c 1 s. 2293.
domáhá-li se třetí osoba na okresní nemocenské pokladně náhrady
nákladů, jež byla za ni na pojištěnce vynaložila čís. 2305.
nelze se domáhati vrácení toho, to _bylo prý neprávem vyplaceno Jako
náhrada dle §u 32 zák. o nem. poj. čís. 3215.
nepřípustný pro žalobu o nárok podléhající přihlášce k úpadku č í s~
2327.
vymáhání výživnéhO' viz v Ý ž i v n é.
a rozhodčí soud dle zákona o stavebním ruchu čís. '2493.
pro žalobu o vrácení honebního vadia čís. 2515.

h

stoIk:

obec:

viz též r o z hod čís o u d.
domáhá-li se horník na důlním podnikatelstvu doplatku zadrženéčástky ze mzdy čís. 2625.
pro žalobu horníka na podnikatele o náhradu škody, že ač byl členem
závodní rady, byl propuštěn bez souhlasu hornického ro-zhodčího
soudu čís. 3031.
pro nárok železničního zřízence pensisty na režijní uhlí čís. 2890.
a rozhodčí soud (paritní komise) v kolektivní smlouvě zemědělských
dělníků čís. 2267, 2344, 2663.

d

odstranění poškozujíciho výtoku močůvky ze souse ova

Postižní. nárok: a promlčení čís. 2~71.
_
_
viz též s p 0-1 udl u žnI k.
Postup nemovitosti: rúzným o~obám č! s. 2580.
pohledávky (cese): k mkasu VI~ sml O? vaz moc nit e 1 s k á.
_
_ a odklad exekuce VIZ tamze:
pokud lze proti k~ih?v,!l~mu nabyvateli uplatnovat1 pohledávky příslušející proti postuplŤeh c l~. 25??
dúkazní břemeno postupmka c 1 s. 2376.
přechází sudiště dle §u 87 ,a) ~} s. 2975.
a prodej dle čl. 343 ob~h. e~k e I s. 3119.. , .
věci dle §u 44 j. fl.: neplatI v :'lZem ur:?fl2111a.Cl11! Cl s: 2521. v,
věci jinému soudu (~ 261~6 .c. r. s.):, uc~en-l.l ~~vrh jen pro pnpad pravomoci rozhodnutJ o DaruJtce nepnslusnostl Cl ,s. 250~· .. ,
návrh jest učiniti před koncem řízení v prve st~hc! Cl s,, 2310. ..., v
nepřípustným, vzal-li soud sám od sebe na pretres ota~ku I?n~lus
Dosti: vznesl-li žalobce -nicméně návrh a soud mu vyhovel, ma zalovan{ právo stížnosti čís. 2609.
přivoděna-Ii nepříslušnost soudu' okolnostmi, udavšími se až po prvém
roku čís. 3038.
Posudek znalecký viz z n a I e c.
poškozeni viz ručení za škodu.
Pošta: přípustnost žaloby na poštovní ~rár Cl s. 2289.
__ nárok ze ztráty zásilky před 1. .Ilstop~dem 1918 do místa v bývalém Rakousku mimo obvod Čs. republ1ky Cl s. 2289.
v

c-
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včítání dnů do lhMy viz I h ů t a.
včasnost soudního podání čís. 2477.

s od,esílatelem pošt. poukázky poměr zmocnitelský' náhrada poště, zapl a'

tila-!l více při odeslání do ciziny čís. 3155.
padelaná bankovka viz tam ž e.

pod~.cí
knížk.a viz příslušnost d:,~ §u 87 a ) J.. n.
.t I
-::- spor!. e na VIZ s p o ř i tel II a p o š t o v II Í, m ě 11 a.
PostOVnI znzenec a rueení dráhy viz t a II Ž e.
-- a slib státu čís. 3008.
Potvrzeru (§ 178 nesp. říz.) čís. 2270.
grem~ální viz o b c hod fl í p o moc fl í k.
Poukaz (asignace): pokud rnOŽI1Q proti poukazci uplatniti námitky z jednání, jež
bylo zákazem poukazu či s. 2368.
viz též l~ ř e jím a tel dl II h u, pře v zet í dl II h ll.
-

-

mouky VIZ m o tl k a.
sody viz s oda.

uhlí viz II h I í.
Poukázáni dědiců na pořad práva viz p o z Ů s tal o s t.

POukázka ~upec~á:. yřevod rubopisem k inkasu jest posuzovati jako smlouvu

zmocnOvaCl Cl s. 2691.
poštovní viz p o š t a.
Pouliční dráha viz ručení dráhy.
Použiti věci (§ 1041 obč. zák.) či s. 3028.
Povinný díl viz děd i C 11 e p o m i II tl tel n ý.
Povolení exekuce viz e x e k II C e.
vývozru viz s m I o u vak tl p n í.
Povozník: rea,lisac~ jeho zástavniho práva Cl s. 2183.
odevzdano-li mu zboží a převod vlastnictví čís. 2950.
Pozastavení zboži viz spr á v a.
Pozemková mapa viz map á.
reforma:
1. zákon ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a 11. (zábor'Ový zákon):
vztahuje se i na příslušníky maďarské čís. 2186\
§ II a nepominutelný dědic čís. 2474:
exekuce dražbou; správnost a důvodnost záboru nelze řešiti v řízení
exekučním čís. 3060.
záboru .nepodléhá majetek státní, třebas ho stát nabyl teprve po pů
sobnosŤl zákona čís. 3285.
2. zákon z'e dne 30. ledna 1920, čís. 81 ~h. z. a n. (zákon
přidělový):
.
kdo hradi poplatek dle §u 61 či s. 3226.
příděl rozptýlené půdy a stížnost v řízení o požadovacím právu drobných pachtýřů čís. 2341.
3. zákon ze dne 12. února 1920, Čí·s. 118 sb. z. a n. (o hoct)odaření na zabraném majetku):
ne~latnost j,ednání, jímž se vmísila osoba, hospodařící na zabraném
m~Jetku, svemocně do právních jednání úředního správce čís. 2679.
~mhovní poznámka, že S. P. Ú. bude moci ze záboru propuštěný maJetek opět zabrati čís. 2769.
4. zákon z.e dne 8. dubna 1920, Čís.- 329 sb. z. a n. (zákon náhradový):
_
nebyla-li výpověď doručena opatrovníku svěřenství čís. 2143.
zpětná působnost novely čis. 220/22 čís. 2163, 2240.
~e-Ji zabraná nemovitost spachtována, § 21 nevztahuje se na pachtýře
Jako osobu hospodařící, otázka záboru majetku, o výpovědi nelze zahájiti řízení dle §.u 560 a násl. _Co ř. s. čf s. 2186.
předpisy o řízení o výpovědi čf s. 3271.
pokud přísluší stížnost do výpovědi nehospodařícímu vlastníku čís.
2476, 3271.
.
pořad stolic v řízení o výpovědi č i s. 2240.
-

»nadřízený«

soud dle §u 46 čís. 2771.
otázky práva hmotného čís. 2240.
nelze si stěžovati do toho, že výpověď byla doručena soudem nepří
slušným čís. 2422.
kromě přihlášenému dědici není tieba v}'pavěď doručiti nepominutelnému dědici čís. 2474 .
právní význam zpětvzetí výpovědi čís. 2787.
výpověď z předmětu, podléhajícího společenství čís. 2815.
výpověď a ochrana nájemníků čís. 2675, 2891.
nájemce ve smysiu §u 18 a); výpověď jemu čís. 2675.
výpověď bez ohledu na to, zda bylo rozhodnuto a nároku vlastníka na
vyloučení ze záboru čís. 2891.
finanční prokuratura není povolána přijati výpověď ze zabraného majetku, jež dána církevnímu obročí čís. 2898.
plná moc právního zástupce arcibiskupství k přijetí výpovědi čís.
2898.
kdo obývají na zabraném majetku bez svolení S. P. Ú., mohou býti
vyklizeni na základě titulu, platného proti tornu, proti komu byl majetek zabrán čís. 2919.
stanovení přejímací ceny, výpočet, příděl parcel (částí parcel) čís.
3142.
5. z á k o n ze dne 17. ú n o ľ a 1922, čís. 77 sb. z. a n.:
které pozemky vyiíaty; pozemky stavební čís. 2645.
k pojmu stavebního pozemku; lhůta k uplatnění nároku na páh!adn
in vestic čís. 3343.
viz též p Ů' zem k o v Ý ú řad, z a j 1 Š t ě 11 i půd y, o b- TI o ,v' a
pac h t u, ú p r a v a pac h t o v n é h o, z a o pat ř o v a c í p o -

~ř~~tstížnost

řízení zajištění půdy čís.

Pozemkovýž
odborného poradce- v
o
2142.
jinak viz pozemková reforma, poznámka knihovní.
Poznámka knibovni: že S. P. Ú. bude moci ze záboru propuštěný majetek úpět
zabrati čís. 2769.
hypotekární žaloby; kdy za ni může 7,ádati l1adzástavní véřitel čís.
3018.
dle §u 297 a) obč. zák. a souhlas knihovních věřitelů čís. 3085.
viz též str o i e.
zavedeni dražebního řízení č i s. 3090.
po řad í: a § 10 vyr. řádu; lze nabýti jen smluvního zást~vního práva
či s. 2989.
úpadek a náležitosti listiny ku povolení z·ápisu čís. 3266.
není obmezena na zápůjčky čís. 3002.
Pozůstalost: o d k a z viz tam ž e.
ur'čovacÍ žalnba viz žalob'a určovacÍ.
p o u k á z á 11 í děd i c ů (ze 'závěti, ze zákona) na pořad práva čís.
2343, 2598, 2622, 3062.
byl-li dědic, byť nezletilý, poukázán na porad práva, nelze pravoplatně
usnesení změniti, pakli netrpí zmatečností čís. 2622.
poukázání na pořad práva není překážkou, by pozůstalostní 'řízení' hylo
skGnčeno čís .. 2754.
komu lze svěřiti správu poztlstalosti čís. 2164.
svěřena-li správa již jednomu dědici, lze ji svěřiti i dalšímu čís. 3061.
dědic nemá na ni práva před rozhodnutím sporu o 'platnost závěti č Í's. 2582.
stížnost notáře čÍs. 2211.
pozůstalostní včřitelé nemohou odporovati rozhodnutí soudu,_ které před
měty jest do jmění pojati čís. 2339:
projednal-li kancelářský úředník č Ls. 2604.
zcizení dědictví či smír dědiců či S. 2666.
žalována-li, nelze žalobu říditi pouze proti· některému z více dědiců; postup
dle §u' 6 c. ř. s. čís. 2758.
exekuce proti :dědic, pro pohledávky zůstavitele čís. 2899.
. převzal-li jr spoludědic 'dle inventáře, ručení za dluhy čís. 2964.
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návrh dědicú, by z místopřísežného seznání jmění bylo vypuštěno udání

hodnoty válečných půjček čís. :-:'059.

projednání movité pózůstalosti cizozemce čís. 309S.
soud pozůstalostní jest oprávněn schváliti udělení prokury správcem pozů
stalosti čís. 3132.
postup soudu, jde-li o schválení listiny o rozdělení jmění čís. 3165.
jakmile byla projednána a odevzdána, nelze -se domáhati zrušení čís. 3172.
dědic se může domáhati určení, že určité věci náležejí do pozůstalosti čís.
3187.
dokud není odevzdání knihovně provedeno, není spoludědic oprávněn ža-

lovati o zrušení spoluvlastnictví čís. 3208.
před odevzdáním nemůže dědic svému věřiteli namítati započtením pohledávku pozůstalosti čís. 3299.
přihláška z posledníhO' pořízení, jež jest pouhým dovětkem čís. 2242.
do odevzdání jest přihlášený dědic pouze zástupcem a nelze se na něm domáhati vydání věcí čís. 3328.
předložení dopisu u odkazech dědicem; nahlédnutí do Jistin pozůstalostních;
přihlášku nepominutelného dědice nelze ,0dmÍtn'Ůuti jedině proto, že si vyhradi! žádati doplnění povinného dílu; postup znalců při odhadu práva honebního a rybničního hospodářství; předložení bilance společnosti čís.
3329.
viz též děd i c, not á ř, s u b s t i t II C e, p o říz e 11 í P o s led 11 í.
Požadovací právo viz z a j i š t ě n í půd y.
Požár: a zachraúování věcí čís. 2364.
Požární kvitance viz p o' j i š t ě n í.
Požitky zaopatřovací viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
PožÍvací práva starousedlíkl\ viz o b e c.
Práce·: obmezeni a mzda čís. 2986.
přes čas viz s m I o II v a s I II Ž e b 11 í.
Pracovní doba viz doba pracov.ní.
smlouva viz smlouva služební.
Praha: dobytčí a masná pokladna viz p o řad p r á v a (o b e c).
uliční řád čís. 2607.
a »pražská« firma čís. 2733.
zem s k Ý s o u d viz tam ž e.
Právní názor: býv. víd. nejv. ;joudu; vázanost i čsl. nejv. soudu Čí::i. 3117.
omyl viz o myL
otázka viz o t á z k a.
podklad: nároku a obrany; naznačení stranou čís. 2194.
zájem viz žalob, a u r Č o v a c í.
zástupce: přiměřenost účtu \~ í s. 228.6.
doručení rozsudku substitutu čís. 2388.
arcibiskupství, plnil. moc ve vě·cech pozemkové reformy čís. 2898.
Právnická os.oba: ručení za Š]{Qdll čís. 2288, 2822.
Právo domovské viz d o m o v s k é p r á v o.
zástavní viz zástavní právo atd.
Pravoplatnost rozsudku viz r'Ů z s II dek.
Praxe advokátní viz a d v o kát.
Prázdniny soudní: pod čÍs. 5 §u 224 c. ř. s. nespadají spory ze služební smlouvy
vyšších zřízenců čís. 2173.
))Pražská« firma čís. 2733.
Prekarium viz v Ý pro s a.
Preklusivni lhůta viz 1 h ů t a.
Principál viz ob,chodní zaměstnanec.
Privilegovaná závěť viz p o říz e 11 í P o s led n í.
Procesní soud (§ 423 c. ř. s.) čís. 2234.
způsobilost viz zp Ú 5'0 b i I o st k u sp.o r u.
Prodatel viz ·s m I o II vak u p n í.
Prodej dle čl. 310 obch. zák. čis. 2161,2948.
dle čl. 343 ob c h. zák. čís. 2194, 2299 2334 2677 2714 2935 3119
3131, 3236, 3262, 3324.
'
,
,
,
,
,

s a d u, z vol n éru k y čís. 2222.
s pol e č n é věc i viz' s P o leč e II s tví.
z pět n Ý čj s. 2486.
Prodejní podmínky bursovní viz b II r s a.
Prodejové řízení: zastavením jeho není odložení dle §u 11 konk. ř. čís. 3352.
Prodlení dlužníka viz též měn a.
kromě úroků z prodlení dlužno nahraditi i znehodnocení jistiny čís.
2406.
povinen na.hraditi znehodnocení jistiny čís. 2651.
byl-li ujednán pevný přepočítací kurs čís. 2693.
a zvýšení dopravních sazeb čís. 2774.
"
.,
náhrada ztráty poklesem kursu; neomlollva stavka bankovl11ch uredníků a přesídlení dlužníka; výpočet ztráty čís: 2805.
při plnění v německých markách; §u 273 c. ř. s. nelze tu pOUZIÍ1 čís.
3251, 3274, 3275.
zaslán-li dlužný peníz včas, ale došel opozděně čís. 304l.
Prodlouženi lhůty viz 1 h fr t a . .
. . . .
Prohlášení (§ 428 obč. zák.) viz pře vod v I a s tnI c t V I, z a s t a v n I p r á v o.
_
za mrtva: a rozvázání manželství čís. 2155.
. _
záruční viz o b c hod n í z moc n ě n e c, r u k oje mst v í.
Prokura: dle něm. obč. zák. či s. 2939.
_
schválení soudem pozústalostnímj uděleno-li správcem pozůstalosti čís.
3132.
Prokuratura finanční viz f i n a n ční pro k II r a t II r a.
Prolongace směnky viz smě n k a.
Promlčení: lhůty viz tamže.
_
nepřerušuje se opověděním rozepře čís. 2306.
a započtení (kornpensace) čís. 2396.
.
v dopravě železniční viz d o p r a važ e I e z nIC n 1.
nároku na náhradu škody; počátek čís. 2607.
počátek Jhltty §u 1489 obč. zák. č i s; 3082..
.
.
nároku na zrušení smlouvy pro zkracem pres polovllm obecne ceny č í ~.
2813.
• . 3130
čtyřicetileté proti c. a k. fondu býv~lé ~ísař~~é rodiny C I s.
.
syndikátníhCi nároku dle §u 1489 obc. zak. Cl s. 3245.
dle §ll 1489 obč. zák. i' pro náhradní nárok dle zákona ze dne 6. června
1887, čís. 72 ř. zák.; počátek promlčení čís. 3278.
přetrženi a klid řízení č.í s. 3278.
'v..
o
k h i h o V ní: počátek Jeho; pokud nevadl, ze predchudce nebyl vlastníkem čís. 3345.
Promptní ·plnění viz s m I o u.v:. a kup n í.
Pronájem viz och ran a n a J e m C ll, s rn I o u van á j e rn n í.
Propadná lhůta viz I h ů t a.
v '
Propuštění dělníka viz s m,I o II y a s I II z e b n,1.
,
obchodního pomocruka VIZ o b c hod n 1 .p o moc n I k.
_
prorogace viz při S 111 Š n 00 s t dle §u 104 J. n.
Prostředek exekuční viz ex e k u c e.
_
opravný viz o p r a v n Ý pro s tře dek.
_
_
I h ů t a viz tam že.
Protest viz smě n k a.
Protokol: při rozsudku pro uznání (vzdání se) čís. 3007.
_
o schůzi obce viz o b e c.
Provise: p ř ei m ll" š t e: ni á a nicotnost Š i ·s. 2548.
,
_
jinak viz s rn I o u v a spr 00 str e d k '12 vat e, I s k a.
_
číšník na provisi viz srn I o Ul v a ,Sl 1\ u.2j e b !ll 1.
Provoz dráhy viz r II Č e n í z a š k o dud r a h y, do p r a važ e I e z II i ční.
Prozatímní opatření (§ 379 a násl. ex. ř.).
lhůta viz tarnže.
povolené propachtovateli~ proti pa..chtý!i čís. 3230.
lze použiti pouze takovych prostredku, kterými se nepředstihuje konečné rozhodnuti o nároku čís. 2252.
v

v ••

v

,
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soud rekursní není vázán skutkový'm zjištěním, jež učinil prvý soud na
základě výpovědi přezvědných osob či s. 2586.
ku z~aji~tění peněžité pohledávky proti spúlečnosti s r. o. čís. 2978.
dle cl. III. uv. zák. k ex. ř.: k zajištění erar~atních pohledávek (daně

z pn]mu a daně válečné); podmínky čís. 2852.
n~.t!l~ž: býti o,hro~e.n (§ 381 ex. ř.) nárok, který záleží v pouhém jeho
z"]lstem soud mm Cl s .. 3078.

k návrhu jednoho veřejného společníka, by mu byla udělena plná moc

k zastupování společnosti čís. 3247.
dle §u 382 čís. 6 ex. ř.: a ochrana nájemců čís. 2337.
odděleného bydliště vyklizením manžela z bytu

nikoliv však z dílny

a krámu čís. 2182.
'
poměr odpor~ a rekursu; uplati10vání obou čís. 2209,
příslušnost ke zrušení jehO' čís. 2263.
nárok na náhradu škody dle §u 394 ex. ř. čís. 2999.
slib_ úředníků republice viz z a m ě s t n a n e c stá t n í.
zaměstnance viz z a m ě s t n a n e c.
Průjezd _vi,z solu žJe b n O'5.Ť.
'.
Průvod viz d ů k a z.
První květen: není dnem všedním c t. s. 2550.
Předběžná smlouva viz smlouva předběžná.
Předčasné zaslání! zbo0Í Č ~.s. 2325.
Předkupni právo: předpoklady a způsob uplatnění čís. 2581.
Přednes strany č Ls. 2720.
liší se od výpovědi svědka" č i s. 2957.
pokud dlužno k němu vždy hleděti čís. 3007.
Předpachtovní právo viz s m I O' u v a pac h t o v n í.
Předražováni a nicotnost smlouvy čís. 2323, 2456, 2467.
viz též neplatnost smlouvy.
Předurčující otázka a vázanost správního úřadu či S. 3012.
Přejímací cena viz zajištění půdy, pozemková reforma.
.,. . . . . o b.i I í viz o b i I í. .
Přejimatel dluhu: podrobení se sudišti v dluhopisu čís. 297ľ.
majetku: ručení dle §u 1409 obč. zák. vedle zcizitele čís. 3006.
podtůku a složení na soudě čís. 3021.
- .závodu obchodního a ručení jeho- č vs·.. 2751.
Překlad viz ú tra t v.
Překládání zboží viž d o p r a važ e I e z nič n í.
Překročení dodaci lhůty viz do p r a važ e 1 e z nič n í.
Přeměna obecního statku v kmenové jmění obecní viz o b e c,
Přemrštěno~t c~I?Y a zrušení smlouvy čís. 2323, 2456, 2467.
provlse c 1 s. 2548.
- ' - viz též neplatnost smlouvy.
Přenesení příslušnosti na jiný soud viz po s-t u p. věc i.
jinému soudu (§ 261/6 c. ř. s.).
- .zabavených svršků dlužníkem čís. 301 9.
Přeplatek: kdo se může domáhati vrácení čís. 2679.
činže viz och ran a n á j e m c ů.
dovozného a měn a viz měn a.
Přeplnění stanice viz d o p r a važ e I e z nič n í.
Přepočítací kurs viz měn a.
Přerušení promlčení viz pro mlč e n í.
řízení (doVOlacího) dle §u 191 c. ř. s. čís. 2414.
za obnovy viz obnova.
sporů pr~ti státu (zák. čÍs. 440V19) nelze žalobu odmítnouti z důvodu že
~de v v. pravdě Ov záva,zek bývalého c. k. eráru; nárok proti so~dci,
jellZ jest spoluzalovan ve sporu syndikátním Č' í s. 2256.
ze ztráty poštovní zásilky čís. 2289.
nelze přerušiti spor proti soukromé dráze, třebas byly na dopravě
súč~stněny i býv. c. k. státní dráhy čís. 2401.
a narok proti sO'ukromé dráze čís. 2501.

kdy lze v řízení pokračovati, vz.oik nároku na náhradu škody z dopravní smlouvy čís. 3244.
vztahuje se i na závazky c.' k. eráru, o nichž bylo po 28. říjnu 1918
vyjednáváno čís. 3321.
valutových sporů (nař. čis. 173/21 a násl.).
vztahuje se na jakékoliv rozepře, v nichž jest spornou měna čís.
2250.
lhostejno, kdy měna zažalované pohledávky se stala spornou. čís.
2316.
nelze přerušiti pro pohledávky a závazky podléhající soupisu nař.
čis. sb. 265/22 či s. 2372.
vyjednán-li obchod s vídeňskou ústřednou j přerušiti i ohledně pří
slušenstvÍ; běžný účet čís;, 2393.
§ 3 nevztahuje se na exekuční tituly úřadů sp'rávních čís. 2497.
nelze přerušiti, domáhá:!O-li se vrácení zálohy dané před 26. únorem 1919, pak-li smlouva měla býti splněna po tomto dni čí s.-2755.
nelze přerušiti, byl-Ií obchod uzavřen přímo s mimora~ouskou pojišťovnou čís. 2809.
nelze přerušiti o plnění ve zlatých rakouských korunách' čís. 2859.
má-li akciová společnost sídlo v tuzemsku čís. 2892.
samostatný rekurs; jest přerušiti, je-li súčastněna vídéňská ústředna,
třeba měla v tuzemsku filiálku čís. 3033.
_'.
,
přípustný dovolací rekurs do souhlasných usliesení nižšíCh soudů
čís. 3213.
.
třebas se stala dodatečná úmluva o měně; pojem bydliště čís. 3221.
Přesídlení a prodlení dlužníka čís .. 2805.
Přesunutí daně viz d a JÍ.
Přetrženi dráhu elektrického vedení; ručení za škodu čís. 2167.
Převlastnění zajišťovací čís. 2433.
nestačí odevzdání prohlášením čís. 2461.
jde jen o smlouvu zástav-ni, nelze je uplatúovati žalobou dle §u 37 ex.,. ř,.
čís. 2855.
·či prodej čís. 2886.
Převod cenných papírů: p o- p I a t k Y viz tam ž e.
firmy viz f i r m a.
hypoteky viz h y pot e k a.
pohledávek viz m ě 11 a.
obchodního závodu viz z á vod o b c h o- dní.
vlastnictví: postoupení téže nemovitosti různým osobám čís. 258.0.
_ . k cenným papírťim, uložil-Ii je dárce do .společného depa čís. 2432.
pokud nejde o odevzdáni při daru čís. 2489.
odevzdání věci s výhradou vlastnického práva při obchodech $plátkových; úmluva, že prodatel jest povinen po zaplacení kupní ceny dopra:-viti věc kupiteli čís. 2272.
při vnucené dražbě čís. 2917.
prohlášením nestačí při zajišťovacím převlastnění čís. 2461.
k úražkům čís. 3083.
nabyti stavebnikem (§ 418 obč. zák.) č is. 3110.
nabytí k lahvím od sodovky výrobcem čís: 31.95.
.,
"
.
odevzdání znameními při převodu_ nábytku; tradlce .symbohcka roUSl _byb
každému poznatelna čís. 2833.
dle zákona čis. 318/19 či s. 2944.
odevzdáno-li zbnží povozníku č- í s. 2950.
zajišťovací viz pře v I a stll ční z a j i š ť o v a c í.
z ciziny (nař. Čís._57j19) viz měn a.Převoz mrtvoly úpadce viz úpa dek.
Převzetí dluhu při dražbě čís. 2376.
kupitelem nemovitosti, aniž by věřitel prohlásil, že ho přijímá -za dlužnika; ručení prodateli čís. 24&5.
viz též přejímatel dluhu.
při dávce z přírůstku hodnoty kl!pitelem čís. 2553.
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dl,e §~ 14~9 O?č. zák.: ná~o~ zaměstnance na náhradu pro předčasné rozvazám sluzebmho pomeru C I s. 2602.
.
svolení věřitele i za sporu čís. 3006.
novým doslovem §u 1409 obč. zák. upravena otázka i pro obor práva obv

chodního

čís.

stá tem

čes k O s love 11 s kým viz stá t.
příslušnost dle §u 87 a) j. n.

zboží viz

3074.

Přezkoumáni správního. nálezu soudem čís. 2198, 2222, 3223.
exekučního titulu: vydaného úřadem správním nelze čís.
kárného nálezu soudem či s. 2630, 3123.
Přezvědné osoby viz prozatimnj opatření.
Přídavky, (drahotní) viz dra h otn IP ří d a v k y.

2370.

2497.

a o pat.ř o v a cíp () žit k y.
11 é viz v Ý ž i v fl é.
půdy a zajištěni půdy či s. 2142.
viz též pozemková reforma.
VIZ Z

Příděl

a v Ýž i v

mouky viz I I o II k a.
sody viz s oda.
uhlí viz II h I í.
Přihláška dědická: viz p o z Ů s t a los t.
za člena společenstva viz s pol e č e n s t v o.
Příhoda v dopravě viz ručení dráhy.
Příkaz (sprostředkovateli) viz sml o II vaz moc nit e 1 s k á (s pro s tře ti k

0-

vate1ská).

.......:. platební upomínací a žaloba o zmatečnost čís. 2436.
vítz též _u p o mí II a c í říz e 11 í.
Přikázání pohledávky k vybrání a exekuce dlužníkova čís 2174
~.
vě~i jinému soudu viz p o s tup věc i dle §u 261/6' c. ř. ~.
Pnklep V1Z dra ž b a.
Příležitostná společnost viz s p o leč n o s t.
Přiměřenost mzdy čís. 2145.
účtu právního zástupce čís. 2286.
Příplatky společenstva viz s p o leč e n s t v o.
P~!p~~tění ciz{)~emské. společnosti viz s pol e č n o s t.
Pr.lťazky.obeclll: k vydělkové dani, pokud požívají přednostního práva úkojného
Cl

s. 3146.

k dovoznému viz doprava železničnÍ.
pojišťovací viz poj i š t ě n í.
Příročí . ~nař. vč}s. sb. 660/19): soudy nemohou přezkoumávati výrok správního
uradu c I s. 3282.
.
protivbýv.. eráru viz př.eru_šení sporů.
ve menovych sporech VIZ pře ruš e n í s por ll.
P~~stek hodnoty nemovitosti: d á v k a viz- tam ž e.
Pnsaha dle §u 100 k ~ n k. ř.: jde-li o úpadkovou pozustalost čís. 2770.
dle §u 4] ex. r.: lze jí uložiti nehledíc k předchozí přísaze dle -§u 2 a 38
vyl'. r. a §u 100 konk. ř. čis. 2910.
t!ebas neproved~na dříve exekuce na nemovitost čís. 3167.
dle c 1. ~~I.I u v. z a.~. !-, c. ř. s.: nemá na ni nároku obchodní pomocník
pracuji Cl za provlsl C 1 s. 2926.
v}r}~čný z~stupce. Pf(: určitý obvod č í s~ 2592.
:'-TI,uze se jl domahah ten, kdo neví spolehlivě, kam se věci poděly

v-::

Cl S.

3140.

P~!s1í~ení ~měny .(§ 860 obč. zák.): viz o zná m e TI í od měn y.
Pnslusenstvt hor VIZ hor y.
pohledávky a přerušení valutových sporů čís. 2393.
ve Vyrovnacím řízeni čís. 2394.
nemovitosti: str 'o j e viz tam též.
kamna: čís. 3333.
Příslušnost řádných s?ud~ (~ .1. j. .n.): viz p o-ř a d p r á v a.
-- p o s t o u pen I ve C I Jl II emu s o II d II viz tam ž e
.
r o z hod č i h o s o u d u viz r o z hod čís o u d.

při poj i š t ě n í viz poj i š t ě n í.
byl-li pro substituční agendy ·ohledně tuzemských nemovitosti dosud přísluš
ným cizozemský soud či s. 2141.
k doplnění rozsudku (§ 423 c. ř. s.) čís. 2234.
vyššího soudu při žalobě o obnovu dle §u 530 čís. 7 c. ř. s. čís. 2785.
v úpadkovém řízení k rozdělení výtěžku prodeje čís. 3077.
pro náhradní nároky, střetl-li se automobil se železničním zařízením čís.

pro nárok dle zákona ze dne 16. března 1892 čís. 64 ř. zák. čís. 2421.
proti dlužníkům pozůstalosti může se dědic dovolávati ujednaných a zákonných sudišť zůstavitelových čís. 2836.
nelze přihlížeti k pozdějšímu obmezení žalobniho nároku čís. 3334.
žalováno-li na uznání účtu ze správy jmění a na zaplacení pohledanosti
z účtu toho čís. 2682.
dle §u 7 a) j. n.: projednán-li neprávem před samosoudcem spor patřící
před senát čís. 2203.
před samosoudcem nelze projednati žalobu navzájem o majetkovou
hodnotu, přesahující hranice samosoudcovy pravomoci čís. 2648.
dle §u 28 j. n.: nelze určiti soud ku stanoveni výživného ve smyslu §u 16
I. dílčí novldy pro dítě cizozernce čís. 2573.
jde-li O' svěřenství na Hlučínsku čís. 3209.
vzhledem k ruznosti práva na Slovensku a v historických zemích
čís.

3101.

dle §u 44 j. 0.: neplatí v řízení upomínacím č j,s. 2521.
dle §u 49 čís. 3 j. n.: vyhraženo-h při postupu nemovitosti plnění,_ záležející
v určitém ročním peněžitém důchodu čís. 2311.
dle §u 49 čís. 6- j. n.: domáhá-li se dílovedoucí na zaměstnavateg náhrady
škody, ježto ho nepřihlásil k pensi}nímu pojištění čís. 2641.
domáháno~1i se zaměstnancem toho, co mu lIšlo na mzdě předčasným
a nezákonným zruše.ním námezdní smlouvy čís. 3116.
zahradník na velkostatku není pomocným dělníkem čís. 3153.

dle §u 51, 52 j. n.: ku prOdeji dle čl. 310 ob ch. zák. č Ls. 2161.
dle §u 51 čís. 2 j. n.: vůči tomu, kdo akcie upsal, a12 dosud nezaplatil
či s. 2503.
dle §u 55 j. n.: pokud jest sečísti pohledávky čís. 2451.
zažalování kupní ceny za část zboží, jednotně objednaného avšak po
po částkách dodávaného čís. 2 5 0 4 . "
'
více objednávek čís. 2534.
- ' pohledávky kupních cen z několika čas-ově oddělených smluv čÍs. 3166.
dle §u 65 j. n.: k návrhu otce, by mu byl vydán syn, vychová'Vaný u matky
v ciúně čís. 3346.
dle §u 81 j. n.: pro žalobu o výmaz zástavního práva a neexistenci pohle-

dávky

čís.

2707.

nejd.e o věcnou ~alobu, domáháno-li se· na osobním a zároveň hypotekárním dlužníku zaplacení dluhu »pod -exekucí na zavazenoit nemovitost« čís. 2279.
spojena-li' žaloba o zaplacení pohledávky se -žalobou hypotekámí
či s. 2865.
dle §u 86 j. n.: pojem pobytu; i proti cizinci čís. 2670.
dle §u 87 j. n.: proti ciz·o-zemské pojišť'Í)"Vně čís. 2836.
uzavřena-li smlouva s ústřednou čís. 3194.
dle §u 87 a) j. n._: není _»převzetím zboži«, odevzdáno-li spedíterské firmě
jež nebyla splnornocněna kupitelem k jeho· přijetí č í~. 2185.
'
nestačí odeslání zboží, nýbrž třeba jeho převzetí kupitelem čís. 2310.
stačí, že bylo zboží kupitelem fakticky převzato", schválení jeho netřeba čís. 2409.
písemné potvrzení objednacím lístkem prodatelova agenta čís. 2472.
nestačí ústní doznání o objednávce, ani pouhé odeslání zboží čís. 2522.
přechází i na postupníka; poštovní knížka podací a převzetí zboží
či s. 2976.
listinný důkaz nesmí zavdávati důvodu k po-chybnostem čís. 3198.
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jakékoli listiny, prokazující přísluŠl)Ost čís. 3200.
dle §u'SS, odstavec prvý j._ n.: sta~í úmluva o splništi CI s. 2156.
listinný průkaz není nutno přiložiti již k žalobě; podpis prodatele na
objednacím lístku není nezbytným čís. 2210.'
dle §u 88, odstavec druhý" jf n.:_ přijal-Ii fakturu' bez námitek obchodní
zmocněnec čís. 2205.
nájemce- dvora není obchodníkem č'í s. 2556.
založena-li proti veřejné společnosti, pIa-ti i proti jednotlivým veřejným
společníkům čís. 2615.
nemůže založ-iti faktura za konanou ,práci; úplata za barvení (a potištění) tkanin čís. 2768.
neyyžaduje se, by fakturované zboží došio _příjemce čís. 2956.
. splatno a žalovatelno v místě, kde je O'kresní soud čís. 3035.
.
kromě doložky splatno a žalovatelno též dobírka 'č í
3039, 3159.
dl,e §u 91 j. n. viz § 81 j, n,
dle §u 99 j. n.: pro cizozemskou pojišťovací společnost, třebas byl dle po,
jišťovacích podmínek plí5h"šným cizozemský soud-; čís. 2423.
přísluší-Ii žalovanému proti žalobci nárok na _dQdání zboží, jehož zaplacení se žalovaný domáhá _č í s. 24.75~ .,
',.
sporná vzájemná pohledávka, žalovaného; ,má-li cizozemec v tuzemsku
v obvodu jiného soudu závod čís. _2627.
jmění od sporného nároku odliš.né _čís. 2842.
ve sporu o vrácení kupní ceny zboží dané k disposici čí-s. 3133.
dle §u 100 j. n. viz v manž.e'lských vě_cech.
dle §u 101 j., n.: nelze se dovolávati pJ::oti ČS., státním občaoům. ze .Slovenska a Podkarpatské Rusi. čís. 2137, 2522 .. ,.
dle §u 104 j. n.: stanoven-Ii rozhodčí soud či s. 2145.
' - stačí, byl-li k žalobě připojen opis dohody
tím, že prvopis bude připojen u líčení čís. 3168.
,
,','
dle §u 115 j. n.: pro umořeni rakouských vMečných_,p4jč'ek čís. 3268.
d,le §u 399 poslední odstavec' ex. ř.: výlučně 'soud, II něhož se projednává
spnr v prvé stolici čís. 2263.
. .
dle §u 11 vyr. řádu čís. 3147,
v manželskýéh věcech: přeměna rozvodu v rozluku a manželé bydlí v cizině čís. 2746.
živnostenských soudů: nenastane-li věcná příslušnost řádných sOlldů dle
hodnoty rozepře čís. 2724.
není pro nárok na náhradu škody, z úrazu, jejž utrpěl zaměstnanec při
práci u zaměstnavatele č ílS~ 2994.
Příspěvek k fondu)1a umělá hnojiva vIz fo 11 d,
publicita rejstříku viz rej s tří k.
Půda rozptýlená viz p o zem k o v á re:form a.
Půjčka: nelze žádati náhradu za to, oč prý se zmenšila cena zapůjčené lenošky
tím, že v ní někdo zemřel čís. 2568.
~ válečná viz válečniá půjčka.
Punktace viz dražba dobrlolvolná.
Působnost zákonů zpětná viz 7- pět n á p Ů S Q_ b II o s t.
Původ manželský dítěte v-iz dít ě·.
.
Pych a pořad práva viz pořad práva (různ,é).

s.

s

Rada hospodářská viz h o s pod á ř 5 kár ad-a.
správní viz s p o leč n Q. s t a k c j' o v á.
závodní viz pořad práva (mz'da),
Radikovaná živnost viz SI m I o- II 'v a pac h t o v n í.
Rak. uh. banka viz b a n k a.
Ranné brambory viz b r a m bor y.
Reální břemeno viz z aj i š t ě- ní p-ů d y.
řád odhadní viz o d had.
Reciprocita (§ 79 ex. ř.) vii ex e k u c e.
Reforma pozemková viz pozemková reforma.
RefC!nnatio in: peius: _zákaz platí j pro ob.or práv~, soukromého čís, 312,3·

Regres viz p o s t i h. smě II k a. .
Rejstřík: s p o leč n o s t s r. o. VIZ tam z e.
význam zápisu a způsobilost ku sporu čís. 2309.
_
zápis a způsobilost společenstva s r. o. Cl s. 2309.
_
nevyznacena-li změna a ručení čís. 2751.
_
publicita, veden-li v cizině čís. 2939.
Reklamace: viz doprava železniční.
Reklamační lhůta ve faktuře viz spr a v a.
Rekurs viz stí ž n o st.
Relativní zastoupení advokátem viz a d v o k a t.
Relutulll za výměnek viz v Ý měn e k.
Retenční právo viz z a drž o v a cíp r á v o.
Režijní uWí viz p e 11 s i s taž e I e z 11 i ční.
Rodiče: úprava styků s dětmi čís. 2404, jinak viz d r t č, 111 a t k a, o tec.
Rodička: viz ruč e n Í z a š k o d u.
Rodinný fond císařský a promlčení viz pro mlč e n í.
Rok zkušební viz zaopatřovaci, požitky.
Rozdělení -pozůstalosti viz p o z Ů s t a los t.
_ společné věci viz s p o leč e 11 s tví s t a t k ů.
_
výtěžku dralžby' viz d li a ž b <t.
Rozepře rozsouzena: nejde o ni, domáhá-li se žal?b~e, novoU žalobou toho, oč
v dřívějším sporu žalobnÍ žádání obmezd CI s. 2285.
_
nejde o týž nárok, uplatňován-li původní dle §u 1 b), pozdeJsl dle
§u I a) zák čís. sb, 130/21 čís, 3292,
zahájená: a zpětvzetí žaloby čís. 2788.
v
'
_
veden-li spor u cizozemského SOll?U, tOtOZll?st ~tra~l (us.tredna ~
representace); týž nárok (zaplacem -:: soudl11 slozel:I~; opomenuta-li
námitka v pozdějším - sporu a tento- dnve_ rozsouzen Cl s. 2911.
a námitka započtení čís. 2934.
, ,
."
před francouzskými soudy; vyvarovam se dvolnasobnemu pllsouzem
čís" 2992.
Rozhodči viz r o z s udí.
soud: viz též -r o z Si U d i.
a prorogace řádného soudu čís. 2145.
rozsah působnosti při spolku čí 5. 2146.
dle §u 8 (3) zák čÍs, sb, 404/1920 čís, 2202.
v kolektivní smlouvě zemědělských dělníků čís. 2267, 2344, 2663.
dle honebního zákona moravského čís. 2280.
_
dle zákona o stavebním ruchu nevztahuje se na poměr jednotlivého zaměstnance k zaměstnavateli čís. 2493.
'smÍrčí soud ve spolku čís. 2562.
.
zřízen-li k rozhodnutí sporů mezi svazem a Jeho cleny, vztahUje se
působnost jeho i na spory proti členCtm výboru bývalé jehO' odbočky,
kteří členy svazu zůstali čís. 2644.,
o '
•
podrobeni se r. s. společenstva rakouskych cukrovaru ve VldOl a r. s.
Společenstva č? cukrovarú. v Praze čís., 2667."
,"kolektivní smlouvy zavazuje strany, ktere se JI dov-olavaJI, třeb:as ku
smlouvě nepřistoupily písemně čf s. 2811.
obsazení jiným počtem členů čís. ~.046;.
.
,
při smlouvě pojišt'ov.; zdrahání se pOJl~tmka Jmeno-va~1 ~nalce č !.~. ?32?
bu r s o v n í: ku zalo-žení příslušnosti se nevyhledava, by pnjeh zavěrného listu zmocněncem stalo se písemně čís. 2688.
.
. . ~ v,
založení příslušnosti Čl s. 3246.
podrobení se jemu (bursovnÍ zvyldos!l, ,arb1traz), CI s. 2536. .
hornický: příslušnost výlučná pro .kazdy m~doyy s.por, Iho~t;Jno, z,9a
mzdové poměry byly upraveny kolektlvl11 smlouvou CI s. 23.)0.
výrok: důvod bezúčinnosti dle čís. 2, 3, 8 §u 595 c. ř. s. čí $. 2249, dle
čís, 5 §u 595 čís, 2966,
Rozhodnutí vi'z rozsudek, usnesenÍ.
Rozkaz platební: upomínací a žaloba o zmatečnost čís. 2436.
_
_
viz též e x e k li C e, dra ž b a.
v

V'v,

v

;:0;',

v

•

•

2175

2174

Rozluka manželství: pří s 1 II Š 11 o s t viz pří s I II Š n o s t v man žel s k Ý c h
věc ech.
o b háj c e s vaz k II man žel s k é h o viz tam ž e.
a zrušení svatebních smluv čís. 2196.
pokud nemožna, třebas manžd prohlášen za mrtva čís. 2155.
poměr k rozvodu co do žalobního práva a okolností čís. 2291.
byla-li za sporu o rozvod právoplatně vyslovena rozluka čí 5.' 2634.
zemřel-li ten nebo onen z manželů po vynesení rozsudku prvé stoJice
čís.

2796.

»zlomyslné opuštění« proto, že manžel upadl do peněžní
soukromá v}'zva (§ 13 c) manžela nestačí čís. 2224.

tísně čís.

2207.

pojem zlomyslného opuštěni; náležitosti návrhu vyzývajícího k návratu
či s. 2355.

byl-li návrh na výzvu dle §u 13 c) vznesen II okresního soudu čís. 2968.
pojem úkladů (§ 13d) či s. 2224.
manželská nevěra č.í ,s. 2365.
lehká hysterie čís. 2366.
náležitosti důvodu §u 13 g) čI s. 2628.
trvání těžké duševní degenerace č i s~ 3056.
i odpuštěné cizoložství lze hodnotiti jako sp<Jlupří!činu rozvratu
či s. 2796.
lues a rozvrat manželstvÍ čís. 2845.
při p~sou.zenÍ převážného zavinění na rozvratu dlužno přihlížeti jak
k subjektIvnímu tak objektivnímu zavinění toho a onoho z manželů
či s. 3347.
dle §u 16 rozl. zák., třebas podána žaloba o neplatnost manželství
čís. 2449.
požadavek souhlasu ku povolení v řízení nesporném, stal-li se rozvod
za působnosti rozlukového zákona čís. 2669, 3351.
souhlas k rozluce a napotomní podmínky čís. 2803.
souhlas k rozluce s nepřijatou podmínkou čís. 2834.
příslušnost k přeměně rozvodu v rozluku, jde-li o cizozemce čís. 2746.
nelze se domáhati přeměny, byl-li rozvod povolen v cizině čís. 2991.
§ 19 rozl. zák. a manželství roz'vedená; důležitý důvod §u 19 a změ
něné poměry č ~ s. 2469.
jinak v Ý ž i v fl é viz tam ž e.
obhájce nemá právo podati odvolací (dovolací) odpověď na odvolání
(dovolání) z výroku o zavinění na rozluce čís. 2831.
na žádost a rozsudek o rozvodu pro zmeškání čís. 2827.
řízení o žalobě manžela na rozluku nelze spojiti s řízením o žaiobě
manželkyo- výživné čís., 2187.
přezkoumací právo soudu při rozluce dle §u 17 rozl. zák. č i s. 2375.
důvod rozluky nemůže o sobě býti dokázán ani doznáním ani vyslechem stran čís. 2490.
Rozpočet (§ 1170 a) obč. zák.): pojem či s. 2147.
Rozpnr se spisy (§ 503 čís. 3 c. ř. s.) viz d o v o. 1 á ní.
Rozptýlená půda viz pozemková reforma.
Rozpuštěni společenstva viz s p 'o. leč e n s t v o.
Rozsouzená rozepře viz rozepře rozsouzená.
Rozsudečné a zrušení exekuce č li. s. 2554.
Rozsudek: »procesní soud« při doplnění rozsudku čís. 2234.
méně (§ 405 c. ř. s.) či »něco jiného« čís. 2352.
doplnění rozsudku dle §u 423 c. ř. s. čís. 2362.
návrh na zamítnutí žaloby obsahuje návrh na prodloužení lhůty k plnění
čis.
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vázanost dle §u 268 c. ř. s. č! s. 2271.
z mat k y viz z mat e ok.
zrušení odvolacím soudem dle §u 496 čís. 3 c. ř. s. čís.· 2370.
předpisů o pravnplatnosti nelze použiti v řízení- exekučním čís. 2373.
není neurčitý, ukládá-li placení cizozemské měny ve měně tuzemské dle
kursu v den výplaty čís. 2406.

co do hlavního nároku vykonatelným, třebas napaden stížnosti ve výroku
o útratách či s. 3000.
3amítá-li zápornou žalobu určovací, obsahuje kladné zjištěni právního poměru čís. 3197.
,
.
,.
.
nelze rozhodnouti o věci hlavni a ponechati dalšlmu ]ednam rozhodnutI
O mezitimním určovacím návrhu čís. 2936.,
'
mezitimní: lze vydati teprve soudu odvolaclmu, postup odvolaclho ·soudu,
dovolání jen do rozsudku konečného čís. 2938.
uplatňováno-li proti škůdci ;rite náro~ů. z ná?rady škody. čís. 3107.
pro uznání (vzdání se): dluzn~ sepsatJ 1ednaC1 protc:~o~ Cl s. 300~.
nelze si stěžovati do usne sem odvolaclho soudu, Jlmz byl zamltnut
návrh na vydáni rozsudku pro uznání, čís.. 2~59.
pro zmešl<ánÍ: dle §u 396 c. ř. s.: ku kterym Spl sum lze přihlédnouti čís.
2407.
zrušen-li odvolacím soudem, pokud nepřípustna stížnost čís .. 2?24.
_
_
nelze vydati, dostaví-li se při relativním nuceném zastu/povam advokátem za stranu neadvokát čís. 2683.
a rozluka čís. 2827.
zda odpovídá §u 7 ex. ř. a §u 74 knih . zák. jest ponecháno rozřešiti exekučnímu a knihovnímu soudu či s. 3016.
Rozsudí: zdráhá-li se druhá strana zakročit, by třetí osoba jmenovala rozhodčího
či s. 2540.
bez ú č i .fl n o s t výr o k u viz r o- z. h O' d č í výr o k.
pro vadnost dlužno odmítnouti dříve než rozhodl rozhodčí soud čís. 3070.
bezúčinnost nálezu: §§ 471 a 1168 obč. zák. nejsou donucovacími předpisy
či s. 3227.
'
podepsali-li smlouvu členové svazu, kteří nebyli oprávněni svaz zastupovati
čís. 3325.
viz též r o z II o d čís o u d, r o z hod č í výr o k.
Rozšířeni služebnosti viz s I II Ž e b n ů' Si t.
•
Rozvaha akciové společnosti viz s p o leč n o s t a k c i o v á.
Rozvod manželství: donucení druhSrm manželem k podpisu smírčích protokolů
či s. 2297.
a lehká hysterie či s. 2366.
výživné manželky viz tam ž e.
a § 19 rozl. zák. č:í s. 2469.
k spoluvině stačí vyvolání důvodu rozvodu čís. 2488.
byla-li za sporu o rozvod právoplatně vyslovena rozluka manželství
či s. 2634.
posuzování nadávek a zlého nakládání; lze zamítnouti žalobu o roz·vod, třebas se žalovaný domáhal pouze, by byla vyloučena jeho vina
na rozvodu čís. 2715.
dob r o vol 11 ý: od prohlášení souhlasu nelze u.stoupiti, třebas jeden z manželů byl zbaven svéprávnosti ku provedení smírčích pOkusů čís. 2977.
nelze užiti §u 1264 obč. zák. a dvorského dekretu ze 4. května 1841,
čís. 531. sb. z. s. čís. 3241.
Rozvrat v.izl rorzlukla ma;'1lžiel~s·tvi.
jR()zvrh nejvyššího podání viz dra ž b a.
Rubopis k i n k a s u k li pec ké p o II k á z k y viz p o II k á z k a k u pec k á.
Ručení za škodu viz též náhrada škody.
a u t o mobile m viz a II tom o bil.
pro d I é v a i í c í hod I II žni k a viz pro dle n i dl u žní k a.
a d v o kát a viz a d! v o kát.
jed n a tel e s p o leč n o s t i s r. o. viz s p o leč n o s t s r. o.
dědice za dluhy viz pozůst'alost.
p oej i š tlě n í viz tam ž e.
pod n i k a tel e . nebezpečného (elektrického) podniku či s. 2149.
přetržen-li drát elektrického v-edení čís. 2167.
za zavinění pomůcllé sily, jíž svěřil zákaznik o- své újmě předmět čís. 2175.
bezpodmínečné ručení není obecnou zásadou tuzemského práva čís. 2215.
neučiněno-li náležitého opatření, by byla osvětlena rozkopará silnice č i s.
2524.

2177

2176
2( dle zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.
příhoda

v dopravě, zanícen-li jiskrami šat; spoluzavinění poškozeného, že
setrval na plošině vozu č i 's. 2357.
střetl-li se automobil se železničním zařízením čís. 2370.
spadl-li cestující při přejíždění výhybky s.e ,stupát~~ . .vag?~u Cl s. 2464.
sjetí blesku do nádražní budovy a ~orane11l cestUjl:lho C 1 s. ~528.
dostal-li se cestující pod posunovany vlak, byv strzen derouc 1m se davem
či s. 2557.
pád zavazadla s police čís. 2631.
.
srážka koní s vlakem pouliční dráhy, splašení cizích koní sykotem a lomozem
lokomotivy čís. 26~3:
.
v"
v.
srazila-li se posunuJlcl lokomohva s post.~vm ~arou c.} ,s. 2664.
zraněn-li úředník poštovní ambulance, v~se ~~hrady Cl s. 2700.
lekly-li se koně páry vypuštěné z lokomotIvy C 1.5.2822.
v
v
jest příhodou v dopravě, byl-li cest:'jící, ~~stupuJe do vlaku, zasazen a zranen
těsně kol vozu jedoucí poštovní k~rou C.I s. 2873.
v v'
nastupování do jedoucího vlaku není př1hodou v doprav.; ~! s. 3055.
železniční zřízenec, jenž utrpěl úraz příhodou v doprave Cl s. 3087.
za poškození šatů čís. 3224.
dal-li se vlak do pohybu dříve, než všichni cestuiící vystoupili; vysko-čení
cestujícího z vlaku čís. 3254-.
použití nákladního vozu k doprave osob Cl s. 3314.

pod II i k a tel e hor: při provozu hor čís. 3093.
zavázal-li se vlastník domu, že ponese polovinu náprav škod, nevzdal
se náhrady za znehodnocení čís. 3301.

z a rn ě stll a vat e 1e: při štípání pařezu čís. 2652.
z a m ě st n a n ce: porušil-li. závazek dodati oblek dle modelu čís. 2739.
ma j i tel e do m ll: vadný stav schodů ke kavárně, spoluzavinění poškozeného návštěvníka čís. 2445.
-

-

z úrazu pádem na

nedostatečně zabezpečeném

východišti z domu;

lhostejno, že poškozený byl s poměry obeznámen
h o s t i II S k é h o (h o tel i e r a): za zavazadlo ukradené
drahocenné věci čís. 2705.
-

zpronevěřil-li

hostu

zřízenec svěřené

mu peníze

čí 5.

či s. 2346.
zloději; pojem

2721.

spoluzavinění okradeného hosta, že nechal ve skříni klíč čís. 2882 ..
zhotovitele díla, jenž je svěřil třetímu čís. 3276.
s c h' o vat e I e za škodu způsobenou moly čís. 3068.,
po moc II i cep ř i por o d u: nepovolala·E včas lékaře, spoluzavinění rodičky či s. 2740.
stá tu: plenění při hladových bouřích čís. 2737.
použila-li třetí osoba razítka ku padělání duplikátu nákladního listu
či s. 3024.
ztratila-li se zásilka dopravovaná kurýrem M. N. O. čís. 3342.
z přehmatu jeho úředníků čís. 3253.
nebyly-li vlastníku vráceny zbraně, zabavené na Slovensku čís. 3279.
onemocnění vrácených evidenčních koní čís. 3308.
ne d o s pěl c e, vedena-li nepořádně správa jeho,,- nemovitosti čís. 2391.
o k r e s II í h o s i I nič n í h o fon d u na Moravě čís. 2288.
právnické osoby čís. 2288.
hromanné osoby za pomocníky čís. 2822.
ob c e za úraz vadným zařízením obecní plovárny, dané v pacht čís. 3136.
zabráním bytu č' í s. 3319.
kdo. použil proti zákazu ohřebené klisny pod sedlem čís. 2996.
třetím osobám, ukládány-li proti zákazu nájemní smlouvy v najatém
skladišti hořlaviny; námitka, že škoda je kryta pojištěním č f s. 2710.
z padělání šeků čís. 2353.
z padělání bankovek viz b a n k o v k a.
dle §u 1305 a 1295 odstavec druhý obč. zák.; ručení toho, kdo zažaloval směnku, věda, že jest neplatná čís.' 2844.
dle §u 1309 ob Č. z á k.: předpokládá vinu opomenutím povinného opatrování č &s. 2002.
dle §u 1311 ob Č. z á k.: zavdáni podnětu či s. 2652.
dle §u 1313 a) ob Č. z á k.: neplatí při náhradě z činu nedovoleného
čis.2391.

dle §u 1315 ob Č. z á k.: neopatrnost anebo nepozornost v jednotlivém
případě není nutně nezdatností č í ~i' 2258.
najat-li samostatný živnostník'; pojem zdatnosti čís. 2360.
dle §u 1319 ob Č. z á k.: nestačí, že majitel budovy dal ji zhotoviti (prohlédnouti) odborníkem čís. 3315.
dle §u 1320 ob č. z á k.: pokud jest dostatečně ostřežen hlídací pes
či s. 2179.
nepřichází v úvahu, jde-li o úraz podnikový čís., 2214.
výstraha na dveřích; podráždění psa poškozeným čís. 2924.
dráhy: ručení za pomocníky č í 'sL 2822.
neručí za zavinění svého zřízence, jedoucího neslužebně vlakem č i 's.
2557, 2843.
z nákladní dopravy viz do p r a važ e I e z nič n í.
1. dle nařízeni ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. 7.ák.
za poškozen, movitostí na sousedících pozemcích čís. 2215.
nevztahuje se na předměty, jež jsou přechodně v blízkosti dráhy; vůz se
zbožím odstavený na vedlejší kolej čís. 2570.
zapálena-li posečená úrona; ručení dle §u-l0 b) není podmíněno zaviněním
nebo opomenutím čí 5.. 2867.

v

v

,

3. dle zákona ze dne 12. července 1902, .Čís. 147 ř. zák.
»provozem« jest, jelo-li vozidlo, poháněné jinak elementární silou, po svahu
svou vlastní tíhou a setrvačností čís. 2180.
~." _,
zasažen-li chodec vozem pouliční dráhy a lehce poranen; stlacem chodce
no jízdní dráhy davem čís. 2487.
'v
,
z e s m I o II V Y viz též s m I o u v a, pro dle n 1 d I u znl k a.
dě'dice, manželky atd. viz dědic, manželvka ~td:,
. ~
Ruch stavební: »škodou« ve smyslu §u 10 jsou i útraty vyvlastnovaclho nzenf, lez
bylo ·napotom zrušeno čís. 2798.
r o z hod čís o u d viz t a 111 Ž e.
v y v I a s t n ě n í viz tam ž e.
,_
Rukojemství: dle obchodního práva; závazek rukojmího a platc:. vyzaduje formy
písemné; není jí třeba, je-Ii rukojemstvÍ. samo obch?d~m c I,S._ 2307. , 't:' •
pokud nevyžaduje v obchodě písemnostl, napotomm plSeml1l schvalem Cl s.
2629.
_
a zajišťovací převlastnění čís. 2886.
Rukojmí: v úpadku viz úpa -rl e k.. .
_ ve vyrovnání viz v y r o v II anI.
Rum v tarifu čís. 2673.
,
Rus Podkarpatská viz Pod k a r pat s k a Rus.
Rustikalisté viz o b e c.
Rustikální pozemky viz z a j i š t č n ~ půd y.
Rybniční hospodářství v pozůstalostt čís. 3329.
y

•

Řád

odhadní viz o d had.
_
sUniční viz s i I nic e.
Řádová kongregace viz pořad práva (různé)·,v v,
Ředitel akciové společnosti !lenÍ stranou ve. sl?oru .teze Cl s. 2782
_ _ _
jinak viz s P o leč n o st, a k ~ lOV a.
Ředitelství státního dluhu: viz d 1 u h s t a t n 1.
4 6
Řetězový obchod: a neplatnost (nicotnost) smlouvy čís. 2138, 2223, 2 5 .
_ _ viz též neplatnost smlou,!y,
Řidič automobilu a pojištěni viz. poj J 1Š t ě n í.
, _ _
jinak v::: a u tom o b ll.
ŘÍzeni ve věcech manžel,s~ých viz rozluka manželství.
_
dovo1ací viz dovolanl.
v,
_
dle §u 7 nař. čís. 131/17 viz náhrada za zpoz!.
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2179
v c věc e C)1 n e ~ a t r fl Ý C h viz TI e pat r II é v č c i.
:
o s y o I <: II I, k. v y po\' ě d i VIZ och r a II a fl á jeDl c ť!.
s m e II e C TI e VIZ smě II k a.
s por II h, rn o,! II é soudcem; rozsah čís. 2903:,- 2957.
VIZ tez obr a II a, pře d II e s str a II y ..
t r es! n í: a odepření svědecké výpovědi čís:' 3182.

umorovací viz umoření.
.
.
P o m í II a c í: nesmí dovolaný soud věc postoupiti dle §u 44 j. n. čís. 2521.

tl

Sad: prodej z volné ruky čís .. 2222.
.
a". pořad práva viz p o f a d p r á v a (o b e c).
Saldo: C I·S. 2961.
.
Samosoud~e: viz ,p ř í s I II Š II o s t dle §u 1 a) j, n.
Samostatny opravný prostředek viz op r a v II Ý p'r o s tře rl e j'"
Sazba advokátní viz a d v o kát.
...
Sběrný vagon viz zaslá:n'í zboží.
Sdruženi ke koupi celého závodu čís. 2763.
Seno viz smlouva kU!pní.
.
Seznam jměni viz pf í s aha.
Seznání místopřísežné viz p o z ti stá los L
Schody viz r II Č e n í z a š k o d u, s m ~ o II van ale m n í.
Schovací smlouva viz s m I o u v a s c h o v a c í.
Schvrueni vyrovnání viz v v r o v n á ní.
zboží viz správa.. - soudu viz o p' a t r o v II í k, por II Č tl í k, P z Ů '8 t a I fr S t atd.
Síla parní viz z á sta v n í právo.
Silnice: vjetí automobilem na banket není' ještě porušentm silničního řádu pro
Čechy čí s. 2444.
povoz může jetí upmstřed silnice čís. 2711.
ručení podnikatele za škodu viz r tl Č e n í z a š k o d u.
Siln~lční fond viz fon d.
řád viz silnice.
Silostroj vi'z a u t o mobil.
Simultanní právo zástavní viz dra ž b a.
Singularista:- čís. 2988.
:- nárok proti obci pa dříví ku stavbě čís. 2261.
upsání válečné půjčky čís. 2262.
viz též s po ľ'e ó e n s tví.
Skladatel viz s p o leč e n s t v o.
Sklep pod cizím pozemkem a vlastnictví čís. 2245.
Skončení jednání (§ 193 c. ř. s.) a vyrozumění stran o' p'osudku' inaleckém čís.
2139.
vyrovnání viz v y r o v n á n í.
Skrytá vada viz spr á v a.
Sláma viz smlouva pachtovní.
Slib manželství viz n á hra d a š k o d Y dle §ll 1328 ob č zák.
úředníků republice viz z a m ě s t n a n e c stá t ní.'
Slovens~?: a příslušnost dle §u 101 j. 11. čís. 2137, 2522.
pndavky a výživné manželce čís. 2527. .
předpisy obligačního práva a. obchodní zákon čís. 2805.
a použití §u 28 j. n. čís. 3lO1.
r.ávo tam ptatné ve sporu projednávaném II zemského soudu v Praze
Cl s. 3279.
v,y r o v n á n Í viz tam ž e.
Složení na soudě: pokud lze vydati zpět skladateli čís. 2292 2839.
výtěžku z prodeje dle čl. 407 a 409 obch. zák. Čís. 2295.
nelze zamítnouti, ježto 0 odpurcově závazku věc převzíti jest již za::..
hájen spor čís. 2790.
"
poddlužníkem a pokračování v exekuci čís. 2802:

o

e

přejímatetem

podniku nedoplatku kupní ceny čís. 3021.
a zajišťovací exekuce čís. 3164.
jsou-li neshody mezi dlužníkem zástavním a nadzástavním čís. 3175.
vkladní kní7.ky a zajišťovací exekuce proti skladateli čís. 3338.
pokud může býti předmětem účet čís. 3197.
Sluch viz n á hra d a š k o d y ..
Služba válečná a bydliště viz by d I i '6 t ě.
vojenská: nastoupení její a mzda či s. 2698.
.
Služební byt viz sml o- u van á j e m n í, o b c hod 11 1 P o moc n í k.
smlouva viz s m I o II v a s III Ž e b n í.
. Služebnost b ran í 'v o 'd y viz vod a.
byt u viz byt.
..
".'
.
vydržena-li občany, nelze na JednotLve l l1lch nastupovati zalobou zapůrCí č i s. 2293.
§ 4:1 cís. p-at. z 5. července 1853 čís. 130 ř. zák. na vozovou cestu 'č í s.
2704.
lze uznati vydržení třebas toho času služebnost nemůže býti vykonávána;
nevykonávání služ~bnosti po řadu let a přetržení promlčení č,í s. 2704.
průjezdu ve prospěch určitého domu čís. 2745.
pokud jde o rozšíření služebnosti čí Sl. 2745.
a zaji'ště,'ní půdy viz tat:TI že .
v,
Služné viz o b c h o cln í p o moc n i k, sml o u va s I u z e b n i, z a m ě, s t rr a"nec, zaopatřovací požitky.
Směnka: pojem zemské mince čí s_ 2151.
_
znamenání firmy musí odpovídati zápisu v rejstříku, čís. 2308 ..
pokud lze do konce ústního jednání přednésti nové skutečnosti a nabídnouti nové důkazy čís. 2aa6.
nelze se domáhati splnění směnečného závazku, jemuž sloužilo za základ
právní jednání nicotné číslo 2354.
1. kvčten není dnem všedním čís. 2550.
právo domicilování; neoprávněné připojení d?micilu c i s. 2794.
podepsána:..li nevyplněná přijatelem a odevzdana třetí -' osobě s příkazem,
jejž, tato. př:ektročila čís. 2784.
ručení toho, kdo ji zažaloval, věda, že jest neplat~ou č ~ s. ~8~4.
akcept v tuzemsku jest pnsuzovati dle tuzemskych predplsu, trebas byla
směnka splatna v cizině čís. 291?' '.
,y
v'
není třeba by zmocněnec oznaČl I plnomocensky pomer c 1 s. 2930.·
neriÍ, domi~ilovanou není-li v ní udáno místo platební rozdílné od místa
tiasátova bydliště;
zachování postihu proti vy dateli nestačí, byla-li předložena pouze platebně č'í s. 2954.
podpis vydatelův čís. 2995, 3011, 3} 12. . ,
..
prolonaace předpokládá srovnalou vuh stran, zme)1a doby platnostI, podpiS
pouká~aného na líci a rubu, ~měna ža~oby .směřyovala~li pr,?ti :..a~cepta~tu a
požaduje se pak proti němu Jako avalIstovi; zpetvzetI smenecneho naroku
a uplatňování obecnoprávního- čísi 31~8.
v , . . . . . \,
pokud lze s právním účinkem namítatI ku zapoctem neltkvidm vzajemne
pohledávky čís. 3156.
Smír o v Ý ž i v n é m viz V)I ž i v n é.
p CI -r u č n ík a o nemanželském otcovství čís. 2!J87._"
,
s n á j em n í k e m; není mu oprávněn odporovati podlIa]emmk čís. 2579.
a por UČil í k viz por II Č e n e c.
děd i c ů č i z c i z e 11 í děd i c t vj. čís. 2666.
d o I o ž k are b u s s i C' s t a n t i b u s viz tam ž e.
a och ran a n á j e m c ů viz tam ž e. .
Smírčí pokus viz r o z vod man žel s t 'v -Í. .
_
soud viz spol'ek.
SmÍšená smlouva viz s m I o u v a smí 'š e n á.
Smlouva: forma pro smlouvu hotovou platí i pro smlouvu předběžnou čís. 2608.
_
pIa c e 11 í, pill ě n í viz tam ž e.
.
_
ne 'P I a t II o s t (n i co t II o s t) smlouvy V1Z tam ze.
v

•

v

ku

v
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o d s t II P viz t a Ol že.
I i t k II P viz t a In Ž e.
11 a b í d k a viz tam ž e.
z á v d a vek viz tam ž e.
s II e zle t i 1 c e!TI viz ne z let i 1 e c.
darovací viz dar.
dědická viz smlouva svatební.
dodací filmů viz fL 1m.
dopravní.: opravné prostředky dle čl. 407 a 409 obch. zák. čís. 2295.
jinak viz d op r a važ e I e z 11 i Č 11 i, P o voz 11 í k.
kolektivní: zemědělských dělníků v čechách na rok 1921; rozhodčí soud
(paritní komise) jest pro strany závazným čís. 2267, 2344, 2663.
závaznost rozhodčího soudu čís. 2811.
není podmínkou příslušnosti rozhodčího soudu hornického čís. 2330.
k uzavření se nevyhledává, by strany -daly organisacím plnou moc
k uzavření čj s. 2663.
usnesení zaměstnavatelů, by dělníkům byla snížena mzda čís. 2717.
mezi majitelem divadla a organisací herectva!; výpověď této smlouvy
čís. 2841.
vzdání se dovolené- obchodním pomocníkem čís. 3341.
§ 1164 cbč. zák. a smlouvy dříve dojednané čís. 3065.
komisionářská viz k o m i 's i o II á ř.
.
kupní: vy týk á n j vad viz s'P r á va.
dá v k a z pří r ů s t k u' hod not y viz d á v k a z, p ř. í r ů s t k u.
o bl a t z b o Žl i viz tam že.
ob"c e . viz o b e c.
a b s-t r 'a k t n í š k o d a viz tam ž e.
a měna viz měna.
d o dat e č- II á I h II t a viz I h II t a.
nebezpečí za dopravy, použito-li způsobu dopravy dosavade kupitelem
schvalovaného; ztráta zboží po skončení dopravy čís. 2226.
odchylka od ujednaného způsobu dopravy zasláním ·zboŽí ve vagonu
sběrném čís. 2510.
v tom, že si kupitel zboží ponechal, lze 'spatřovati pouze schválení jeho
jakosti, nikoliv však též způsobu zaslání čís. 3289.
rozsah nebezpečí dle čl. 345 obch. zák. čís. 2950.
pokud jde o dodávku »jiného« zboží čís. 2281.
bylo-Ii dodáno místo sena lisovaného nelisované, nejde o dodávku jiného zboží čís. 3262.
brambory ranně a poloranné (pozdní) č 'j s. 3280.
svépomocný prodej (čL343 obch. zák.) čis. 2194,2299.
pokud nejde na účet kupitelův čís. 2334.
význam jeho čís. 2677.
i není-li zboží dosud vyrobeno čís. 2714.
z volné ruky čís. 2935.
postup nároku čís. 3119.
kde jest provésti či s. 3131, 3324.
ručení z opozděného prodeje čís. 3236.
nemá se voliti jiné místo prodeje; až, po uplynutí dodatečné lhůty
či s. 3262.
.
ustoupení kupite1e od konečného nároku- na splnění čís. 2138.
či poměr komisionářský s plným delcredere čís. 2157.
povinnost prodatele, jde-li o zbOŽÍ, podléhající zkáze čís. 2168.
§ 1174 obč. zák. a nárok na vrácení trhové ceny čís. 2193.
odevzdal-li prodatel zboží povozníku dříve, než zvěděl o stornu kupitelově; pokud je· povinen je uschovati čís. 2194.
byla-li kupní smlouva uzavřena v době, kdy zboží bylo již na cestě
k osobě třetí č í -5. 2204.
podvod, dodání zboží čís. 2217.
pokud jde o určení času čís. 2275.

pokud nelze žádati na kupiteli, by při smlouvě setrval čís. 2275.
výpočet abstraktní škody čís. 2290, 3201.
žaloba o splnění, pohroženo-li před tím ~l1ceným proqejem čís. 2299.
koupě dle vzorku, odchylky od vzorku Cl s. 2303, 2320, 2512.
postavení kupitele při koupi na zkoušku č í 5. 3206.
jakost zboží a falšování potravin čís. 2320.
dodání věci určitého druhu, ocenění určit},'lTI penízem a pokles, ceny
věcí ujednaného druhu čís. 2322.
přemrštěnost ceny koupené věci není duvodem zrušení smlouvy čís.
2323.
kupitel jest oprávněn odmítnouti zbOŽÍ, jež ~~ za~lal prodatel před
časně, žádaje zároveň zaplacel~í kup~1Í ceny c 1s. 2325 ..
v
tím, že ústní nebyla pojata cela do plsemne, nestala se Jeste neplatnou
na oko čís. 2411.
zasláno-li původně na pro datele, od kdy nese nebezpečí kupite! čís.
2456.
dodání zboží čís. 2458 2482, místo dodání čís. 2458.
úmluva zaplatiti cenu při dojití účtu a zaslání zboží čís. 2480.
náhrada škody pro opozděné vrácení kupní ceny, rozhodný den čís.
2484.
fixni obchod či s. 2530, 2677, 3119.
povinnost kupitele převzíti zboží, vytekla-li částv,za dopravy' čís. 2559.
dohoda O' vypořádání knihovních dluhů nepatn nezbytne k podstatným náležitostem trhové smlouvy yČ í s. 2616.
v'
. v,
byla-li dodána mlýnská kola, k mmz d.odatel. opa~n! mat~na~ c l.~. 27~2.
kupitel, jenž převzal zbOŽÍ, není, dav Je k dISpOS1C1, Ů'pravnen, }lm dale
disponovati _č í s. 2712.
. '.
prodatel muže se domáhati splacení kupní ceny, projevil-li ochotu pll11Íl
či s. 2728.
prodlení do datele a zvýšení dopravních sazeb čís. 2774.
cena kupní v cizí měně či s. 2805;..
v,' V'v' v,
,
odročeni platby, až bude pom~r .mve~y pnzmve]sl CI s. 3349.
prodej či zajišťovací převla-stncllI Cl s. 2886.
splátka na kupní cenu či z~púička Č,í s. 29~3.
smluveno-Ii plnění promptm s podmmko~, ze prodatel opatří vývozní
povolení, ustoupení od smlouvy, nebylo-h opatreno do' uplynutí dodatečné lhůty k plnění čís. 2927.
vymínil-li si prodatel vyloučení věci z kupitelovy vyrovnací podstaty,
není nadále oprávněn domáhati se zaplacení kupní ceny čís. 2958.
y

v

žádal-li kupitel o bonifikaci či s'v ~?10.
v v,
slozenÍ nedoplatku kupní ceny preJlmatelcm. na svou~c Cl s. 30?1.,
ručení za zaplacení kupní smlouvy nezahrnUje rucem za opozdene placení čís. 3041.
nestačí po případě shoda o předmětu. kupu '~ kupní ceně čís. 3O:t9.
koupen-li elektrický motor pod podmmk?U, ze prod~tel bud~ m.ocl v~o
dávati proud a prodatel proud nedodaval (nechtel dodavatl) Cl S.
3150.
pokud v neuplatúování náro-klt druhou stranou jest. spatřovati odstoupení .od smlouvy čís. 3217.
,
výklad doložky nezávazně čís. -3294.,
.
zavázal-li se kupitel, že nebude prodavatl za cenu vyšší než určí prodatel č i s. 3295.
umluvení akreditivu a napot0Il!uí požadavek plnění z ruky do ruky
či s. 3313.
dodávka v}'mětoveho zboží je n~děJiteln~ čís. 3337.
mandátu1 viz s m I o u vaz moc II I tel s k a.
mírová: čl. 281 smlouvy Versailské čís. 2162.
smlouva trianonská a zábor majetku čís. 2186.
_
~ převzetí závazkťt ČS. státem čís. 2517, 2583, 2998, 3008, 3160.
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nájemní a pachtovní:

úmluva, že zákaz;ník jest oprávněn zakázku zrtlšiti, kdyby úřady ohlednč
schválení dělaly potíže čís. 3066.
podstatné vady, vrácení díla a opětné dodání vadného dila čís. 3103.
ten, komu byly práce zadány propachtovatelem, nemůže se domáhati
náhrady škody na pachtSl ři, jenž si provedl práce ty sám čís. 2801.
s býv. erárem a závazek čs. státu čís. 2517, 2583, 2998, 3008, 316(}~
závazek dodati oblek dle modelu; porušení závazku zaměstnancem dodavatele čís. 2739.
úplata za barvení (potištění) tkanin čís. 2768.
převzetí zastupování právním zástupcem čís. 2773.
nespadá sem předpis §u 152 III. dílčí nov. čís. 2773.
svěřena-li věc z;hotovitelem osobě třetí, povinnost pojistiti čís. 3276.
odvážná viz hra.
pojišťovací viz poj i š t ě 11 í.
předběžná: doložku rebus sic stantibus nelze vykiádati jen ve prospěch
jedné smluvní strany čís. 2499.
vyžaduje formy smlouvy hotové čís. 2608.
lhůta po uzavření míru čÍs. 2900.
jde-li o smluvní nabídku čís: 2847.
pronajata-Ji nemovitost s tím, fe ji nájemce za určitou ceHU ukoupí;
podstatná změna hospodářských poměrů č"í s. 3líl.
příkazní viz smlouva zmocl1,itelská.
schovad: ručení schovatele za škodu způsobenou moly čís. 3068.
třeba, by byla nad věcí převzata ochrana čís. 2231.
schovatel jest práv pouze ukladateli, nikoliv též vlastníku věci čís.
2462"
nárok na náhradu pojistného, bylo-li nebezpečí vznícení samožárem

zá~.tvavvní, pr~yo na vnesených věcech viz zástavní právo
zallste,llI naJemních práv viz prozatímní opatře~í
1 h II t Y VIZ tam ž e.
.
~l~jemn!. po~ěr mezi klq~itelem nemovitosti a· pachtýřem radikované
zlvnosÍ1, povmnost pronajlmatele k opovědi čís. 2304.
z~jištěno-l~ ~achtý~i po l~plyl1Utí pachtovní doby »právb předpachtovní«
vykon opcmho prava Čl S. 2400.
'
SP~hcht.OVá?}-l~ pozemky na řadu let za pevné pachtovné nelze se doma ah Sll/zem nespornou cestou čís 2405
)
používání ústředního topení v najaté'm bytě samostatná úmluva c"
2431.
" ,
IS"
umiuvve~í pachtovného dle maximálních cen obilí v době splatnosti' po
uvolnem ob~h.odu rozhodny ceny hursovnÍ čís. 2441.

'

,

n:~ze st,anovltl, pachtovné dle »časových a místních porněru« čís. 3088.
n~Jemne v mlstě obvyklé čís. 3179.
narok pachtS'ře l jenž ustoupil novému vlastníku proti propachtovateli
na odškodné čí 's. 2473.
'
žaloba o vyklizen! nen~hrazuje po zákonu nutné výpovědí čís. 2492.
pOku,d v ~stanovel1l :::pravce mlýna pachtýřem jest smlouvou pod pachtOVfl1 Cl s. 2502.
působ.n0~t .. ~ákona ~ís., sb. 54/1920 čís. 2514, 2942.
pronajett y;: pronaJate nemovitosti není objektivní nemožností splnění
smlouvy CI s. 2514.
.
pach,týři vnepřísluŠí proti třeti osobě, rušící ho ve výkonu práv pachtovl1Ich, zaloba pctitornÍ čís. 2516
pozemky dané do P~chtu ,(pod pachtu) dlužno vrátiti v původním
~t~VL1, trebas byly na mch pachtS'řem vystavěny baráky; lhúta k plnění
C I s" 2531, 2752"
' .
tí~, že hotel~vý host udal, ~říze~lci pravděpodobné trvání svého pob). tu, neuzavrel smlouvy najem111 na celou dobu svého pobytu čís
2571.
"
po~nájen:.~lik ~, odpor proti smíru vlastníka s nájemníkem čís. 2579.
smlr za nzem a svolení k vS'povědi č'j s. 2579.
umluven~-li složení jistoty do určitého dne, jde o hotovou smlouvu
pac.ht?Vlll . s rozvazovací výminkou čís. 2626.
~~i~~anY-h v najatém skladišti hořlaviny; ručení i osobám třetím čís.
vyklizení služebního bytu státního zaměstnance čís. 2776.
::a,vazek ve smlouvě neprodati a vrátiti slámu a vrátiti týž počet stromů
c I s" 279L
tep kornl! byly práce zadány propachtovatelem, nemůže se domáhati
na~rady s~ody na pachtýři, jenž si provedl práce ty sám čís. 2801.
nelde Ů' 111, umluveno-li poskytování noclehů na pohovce úplata dle§u 1152 obč" zák čís" 2933"
'
~ovinno~t majitele domu osvětliti schody; spoluzavinění nájemníka na
urazu Č 1 s. 3069.
td,e o pacht, je-Ii předmětem smlouvy pila s turbinou a vodní silou
Cl s. 3088.
pronajetí nemovitosti s tím, že ji nájemce za určitou dobu ukoupí čís
3171"
"
vi~ též och r a 11 a II á j e m c U, o d k 1 a d e x e k u ce' v y k I j z e _
~ l~, , o b !1 o v a pac.h t u, , ú p r a v a pac h t o v n é h ·0, z a j i _
st e II 1 pll d y, v Y k II z e ni, v Sr p O V ě ď.
nákladni či zasílatelská čís. 2192.
jinak viz d o p r a va' žel e z nič n í p o v o zní k.
námezdru viz s m I o u v a s I uže b 11 í. '
o dílo: pojem rozpočtu či"s. 2147.
nebylo-Ii vyžádáno úřední povolení ku stavbě napotomní nařízení odstranění stavby stavebním úřadem čís. 2654.'

čís.

2508.

ručení hostinského (hoteliera)
či zmocnitelská čís. 2778. .

~:

viz

ruč

e ní za šk od

ll.

ručení schovatele čís. 2778.
služební viz též s m I o u vak o 1 e k. t i v n i.
mzda horníka viz horn.ík.
odměna advokáta viz a'dvokát.
1 h ů t Y viz t a I I Ž e.
pokud jde o feriální věci ",;,iz' p ráz ~ 11 i 11 Y , ~ ~ II d 11 i.
pro pracovní smlouvu v zlvnostenskych POQ111CICh neplatí ustanovení
§u 1158 až 1159 il) obč" zák" čís" 2940"
§u 1156 b) obč. zák. nelze použiti, pominul-li pracovní poměr až po
době, za niž se mzda požaduje čís. 2955.
obmezení práce a nárok na mzdu po dobu výpovědní čís. 2986.
§ 1155 jest právem nutícím čí:. 2~86. .. .
povinnost uložená §em 1157' obc. zak. majiteli zlvnostenskeho POdlllku
čís" 2994"
propuštění dělníka pro náhodný nedostatek uhlí čís. 3065.
mzda v cizozemské měně; vliv poklesu měny, přiměřenost mzdy Cl s.
2145"
'"
, d'
,
,"." '" "
služby blízkému příbuznému; sJlbena o lTI~na prevysU]ICl pf/merenou
v'

čís.

,

.

3190.

nárok pastorka na odměnu za práci, již kl)nal .otčímoyi č!~. 2~15.
uzavřena-li smlouvo. s ústřednou, nelze zalovab odbocku Cl s. ,:)194.
služební poměr úředníkli státu atd., spočívající na smlouvě s?~kro}TIo
právní; zrušení služebního pomčru, může-li zaměstnavatel daŤ! vypověď bez udání' důvodů čís. 3287·
týká se jí předpis §u 152 III. dílčí nov. čís. 2773.
poměr číšníka na pro,:~si ~,ís·v,24.19. , v '
'
vypočítání doby za 11IZ pf/SIUSl aeputat CI s. 2479.
a převzetí nemo~itostí dle §u 1409 obč. zák. čís. 26~2.
nárok na mzdu za: placenou dovolenou a vystoupem ze služby č í~.
2668.
v
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z~měst~anc,ů ,státního obilního ústavu; odstupné čís. 2881.
dlSkred}tov,a11I ~a~ě~tnancey, i?formačnírn dopisem čÍs. 2195.
zach:anovany-h ve rl z honcI ho stavení čís. 2364.
zamestnanec múže se platně vzdáti odměny za práci přes čas čís.
2413.
smíšena: čeho se lze dle §u 948 obč. zák. domáhati čís. 2390

spediterská viz z a síl a tel.
.
společenská viz s p o leč fl o t. t.
sprostředkovatelská: nárok na dohadné vSrše umluvená nebo v místě obvyklá čís. 3170.
•
učiněna-Ii nabídka sprostředkovatelem čís. 2232.
nárok na provísi, uzavřena-li smlouva kupní za cenu na niž pro datel
sestoupil čís. 2275.
'
nedošlo-li ke smlouvě čís. 2301.
bylo-li ujednáno, že dohadné má b)rti splatno teprve při sepsání kupni
smlouvy čís. 2618.
odměna za sprostředkování bytu; jméno sprostředkovatele; není změ
nou žaloby, změněno-li žádání určité' slíbené odměny na odměnu při
měřenou čís.

2689.

slíbena-li odměna za prodej nemovitosti za určitou cenu a došlo ku
směně čís. 2872.
odměna nepřísluší, nedošlo-Ii k uzavření smlouvy čís. 3049.
svatebni: nárok nemanželského dít ě t e na věn o a výbavu viz dít ě II e
man žel s k é.
výše povinného dílu při v ene; příděly rodičů pro dítě, možno žádati
i před sňatkem čís. 3144.
nárok na výbavu mi'iže uplatniti pouze oprávnčn}', věřitel se nemůže
domáhati exekučně určení výbavy čís. 3283.
vzetí snOUbenky do ~poll1vlastnictví za peněžitý přínos, uznáno-li právoplatně na rozluku; obnovení dřívějšího knihovního stavu otázka
dluhů čís. 2196.
'
nárok manželky na vydání věcí, jež nejsou včnem, opustila-Ii svémocně
manželské spOlečenství čís. 2284.
jest předběžnou, jíž se ženich zavázal vzíti. nevěstu po sňatku za peněžitý přínos k zaplacení dluhů do spoluvlastnictví nemovitosti; forma
notářsl<ého spisu čís. 2608.
právní povaha manželského spOlečenstvÍ statků mezi živými čís. 2622.
společenstvÍ statků mezi manželi na případ smrti čís. 3243.
v dědické smlouvě lze ve prospěch druhého manžela poříditi též část
kou menší než %, p'ojem pozůstálostního, jmění čís. 2647.
v Ý ž i v n é man žel k y viz tam ž e.
trhová viz sml o II vak II p 11 í.
úplatná: odstup na srážku povinného dílu čís. 2200.
zasílatelská viz z a s í I a tel.
zmocnitelská: ob cha dní hop Ů' m Ů' c 11 í k a, z II o C 11 ě II C e viz o bC hod 11 í pam o c n í k, z moc n ě n e c.
plná moc viz tamže.
viz též a d v o ká t, not á ř, P ľ á v 11 í z á s tup c e.
poměr. číšníka na proviSi č í~. 2419.
či schovací čís. 2778.
postoupena-li pohledávka bance k inkasu; porušení §u 1009 obč~ zák.,
přijato-li placení v cizozemsku čís. 2227.
převedena-li kupecká poukázka rubopisem k inkasu čís. 2691.
při elektrisaci obcí; podání přihlášky čís. 2783.
a poštovní spořitelna čís. 2937.
s poštou čís. 3155.
Smluvní pokuta viz pokuta smluvní.
Sňatek: s m I o u v y s vat e b 11 Í viz ť a mže.
~ náhrada škody viz náhrada škody (dle §u 1328 obč. zák.).
Snížení pachtovného viz ú p r a v a pac h t o v 11 é h o, s m I o II van á j e m 11 í
a pachtovnÍ.

Soda: přídělový poukaz nelze považovati za objednávku toho, komu svědčí, nebylo-li jím o příděl žádáno čís. 2915.
.
~ příděl a neplatnost smlouvy viz ne p I a t n o s t sml o u vy.
Sodovka: nabyti vlastnictVÍ k lahvím výrobcem čís. 3195.
Solidární dlužník: p o s t i h jeh o viz ta mže.
_
spoludlužník viz s p o I u d I II žní k.
Souběh zástavního práva viz z á s t a v n í p r á v o. .
Součet pohledávek viz p ř ís 1 u š n o s t dle §u 55 J. n.
Soud: přezkoumání nálezu správního úřadu čís. 2198, 2222, 2708, soudu 3223.
viz též II á I e z kár 11 ý. v á z a n o s t s o udu.
posuzuje přiměřenost účtu právního zástupce čís. 2286.
říz e n í s por II viz tam ž e.
opatrovnický viz o pat r o van e c.
poručenský viz por II Č e n e c.
procesní (§ 423 c. ř. s.) čís. 2234.
rozhodčí viz r o z hod čís o II d.
smírČÍ viz s p ol e k.
spr á v n í n e j v y Š š í viz n e j v y Š ~ í spr ~ v. n í s o II d.
~ ž i v n o s ten s k Ý pří s I u š n o s t vIz tam z e.
' . 1mmlse,
'
. t v.ylouc"en z rozhodování V~
Soudce: jenž jest členem Q. b ecnt• sprav11l
Jes
sporech obce čís. 2795.
~ viz též z mat e k dle §u 477 C 1 S. 2 c. r. s.
Soudní prázdniny viz p ráz dni n y s o ~ 9 ní.,
Souhlas k rozluce viz rozluka manzelGtvl.
Soukromá železnice viz d o p r a važ e I e z nič n í.
Soukromoprávni nárok viz n á r o ~. ,
v ,
Soupis pohledávek: pokt.ld ho nem. treba Cl s., 2206.
_. __ netřeba, jde-li o pohledavky spnrne čf s. 2283.
_
~ viz též pře r II Š c n í s por ft.
_
pozůstalosti viz p o z ft s tal o s t.
Sousedské právo viz v I a s t II i c tví.
Spediter viz zasílatel.
Spěšniny viz do p r a vaz e I e z nIc n I.
Spis dovolaci viz -cl o vol á n í . .
~ notářský viz not á ř s k Ý s P I s.
Spisovatel viz s pol e č e n s t v o.
y"
•
'
,
,
S látkové obchody (zákon ze dne 27. dubna 1896,. CIS., 70 ,f.. zak.); odevzdam p:ed-,
p
mětu kupiteli, nárok prodatele na vracem vecI a vyhrada vlastmctvl
čís. 2272.
s tím že kupitel bude zapravovati libov?lně; neopr~v.i'luje, výh~a.da
~lastn'ictví prodatele ku zpětvzetí věd pro nezapravovam splatek CI S.
2317.
Splátky vyrovnací viz v y r o v n á, TI í:
. .
Splatnost pohledávek a vyrovnám ViZ v y r o V. n a n.!.
Splniště: sudiště viz pří s I u š n.o s t v~ I. e §!l 88 J. d~l·.v, závazek vrátiti jistotu
_
pro hlavní závazek dodah zbozl Jest I pro ve e]Sl
čí s. 2410.
K" ".
3186
ve Vídni a placení hypotekárního dluhu v , c ,c 1 S. v~'
;
ve faktuře splniště a sudiště a umluvena doblrka c~ s. 3039.
vrácení závdavku čís. 3219.
Spodní vody viz v 1 a s tni c tví.
Společenství lesní čís. 2158.
t b .
__ statků (§ 825 a násl. obč. zák.) mezi manzeh V1Z,:~ I? 1 o- u ~ a s v a e " ni.
spoluvlastník není samostatně ~právněn zaÍ1zltl spolecnou nemmlÍost
služebností bytu čís. 2184.'
,.
v,
v ,'..
_
ustanovení §u 830 obč. zák. platil pro pnpad §u 834 obc. zak~, !lem,o
hou-li se společníci shodnouti O nákladech na opravu spolecne veCI
y

v

,

•

y

.,.

v

•

•

•

čís. 2188.
d h'
zavedení elektrického vedení není změnou dle §u 828, odstavec fU y,
obc. zák. čís. 2197.

2187

2J86
nestaral-li se jeden ze spoluvlastníků o správu společnt: i1emo"vitostJ,
zmocnil mlčky ku správě druhého čís. 2300.
~egitimován žalovati o rozdělení toliko knihovní vlastník čís. 2321.
~al?ba na ~plnění proti spoluvlastníku, jenž prodal společný pozemek
Jmenem. svym a v zastoupení ostatních spoluvlastníků čís. 2352.
erodal-lt spolu~l~stník- svůj podíl i podíl spoluvlastníka jménem tohoto;
zaloba na pInem smlouvy, rozsah neplatnosti smlouvy čís. 2564
subj~ktiv?! újma není na překážku zrušení; óchrana nájemcťl a mě~ové
pomery Cl S. 2 3 8 7 . '
.
zápůrčí žaloba spoluvlastníka č í.s. 2590.
přísluší-Ii jednomu účastníku právo vlastnické ohmezené požívacím právem k ideální části věci ve prospěch druhého účastníka čís. 2619.
pos~tavení dřevěného přenosného chlívku na společném dvoře není
zmenou společné věci; druhá věta §u 835 vztahuje se na §§ 834 i 833
čís. 2632.
'
přání, by přejímatelé na nemovitosti společně hospodařili; zrušení spočenství a stížeilÍ nemovitosti výměnkem čís. 2818.
jde-li o příležitostnou zakladatelskou společnost čís. 2914.
zákon čís. 54/1920; vhodná doba; škoda ostatních spoluvlastdků čís.
2942.
.
včasnost zrušení mezi manželi čís. 2960.
právní poměry singularistů, jejich správce, zastupování ve sporu č í ~.
2988.
exekuce· na společnou movitou věc čís. 3100.
ž a lob a dle §u 37 ex. ř. viz tam že.
pokud dědic není oprávněn k žalobě na zrušení c 1 s. 3208.
žaloba na zrušení nájemní smlouvy a vyklizení najatého předmětu jest
úkonem řádné správy podstaty čís. 3216.
mezi manželi na případ smrti čís. 3243.
p o řad p r á v a viz tam ž e.
011 r a žen í (§ 858 ob Č. z á k.) viz tam ž e.
v rozepři nedílpé: netvoří zakladatelé dosud nezapsané společnosti s r. o.
čís.

2837.

Společenstvo výdělkové

-

a hospodářské (zákon ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. z.):
sdružení 'SkladatelU, spisovatelú a nakladatelů pokud nevyhovuje §u 1 čís.
2605.
není jím sdružení pro zřízení krematoria čís. 2858.
zaplacení členského příspěvku není podmínkou členství čís. 2335.
písemné přihlášky za člena mohou býti podány již před ustavením a zápisem družstva čís. 2821.
vznik členství čís. 3108.
osoba částečně, svéprávnosti zbavená nemůže se státi členem společenstva
s r. neobm. čís. 2335.
záložna poskytující členům úvěr, provozuje obchody dle obich. zák. čís.
216!.
nemúže provozovati obchody pod jinou ještě firmou než svou vlastní čís.
3073.
nový doslov firmy, byla-li působnost rozšířena na další vrstvy obyvatelstva čís. 3326.
procesní způsobttost, bylo-li zapsáno do rejstříku pře,d skončením sporu
v prvé stolici čís. 2309.
nabytí práva závazků z jednání, dokud nebylo zarejstříkováno čís. '2309,
2315.
výmaz z rejstříku, svolení berní 'správy; jednoroční lhůta §u 81; n'áležitosti
opovědi; likvidační rozvaha a opis protokolu čís. 2753.
uveřejniti vyhlášku o rozpuštění společenstva jest věcí představenstva (Iikvidatorů) čís. 2233.
předepisují-li stanovy pro usnesení o změně stanov určitou presenci a urči
tou většinu,. platí to i pro druhou valnou hromadu čís. 2732 .
. ustanovení, že jest účelem, opatřovati byty a nabývání domů ř.lenům, pokud náležejí k vrstvám méně ,zámožným čís. 3050.

r

I

zabavitelnost nároku na příplatky čís. 3176.
podíly člena nejsou zabavitelny pro pohledávky jeho věřitelú čís. 3199.
Společ.ná domácnost viz m a 11 žel.
Společnost (dle §u 1175 a násl. obč. zák.): právní povaha lesního společenstva
čís. 2158.
.
nemá zpllsobilost procesní, řízení jest zmatečné čís'. 2684.
povinnost společníka ku kladení účtú čís. 3197.
akciová: připuštění cizozemské za člena tuzemské společnosti s r. o. čís.
2201, 2269.
upisování nov)'ch akcii; právo správní rady na rozděle:í akcií čís.
233!.
nárok ředitele( správního rady) na tantiemu; nemůže se domáhati
zvýšení, schválil-li rozvahu čís. 2672.
sdružení ku koupi celého závodu za účelem, by byl prodán zřizované
akciové společnosti; předpoklady čl. 211 obch. zák. čís. 2763.
ve SpOrtl jejím není ředitel stranoú čís. 2782.
a přerušení valutového sporu čís. 2892.
jedr:!ání jménem společnosti do obchodního rejstříku dosud nezapsané
čís. 3075.
komanditní: c1.odatek ve firmě čís. 3051.
vyrovnání na jmění společnosti a exekuce na jmění os.obně ručícího
-

'C""'

společníka čís. 2706.
připuštění cizozemské

za člena tuzemské společnosti s r. o.
2201.
příležitostná, zakladatelská: platí o ní předpisy obč. zák. o společenstvÍ
statků čís. 2914.
sdružení ku koupi celého závodu, za účelem, by prodán byl zřizované
akciové společnosti čís. 2763.
8 ručením obmez.eným: zakladatelé dosud nezapsané netvoH nedílné společenstvo v rozepři č í·s. 2837.
firmu jest vyznačiti způsobem, jak zapsána jest v obchodním rejstříku
čís: 2930.
vii též f i r In a.
zastupování její ClS 2468.
i jednatelé tuzemských musí míti bydliště v tuzemsku čís. 2201.
stanovení počtu jednatelů a odměny jich čís. 2734.
žaloba dle §u 41; nároky odvolaného jednatele čís. 2736.
mimo případy §u 41 nelze se na soudě domáhati neplatnosti usnesení
valné hromady čís. 2276.
jednání jménem společnosti do obchodního rejstříku dosud nezapsané
čís. 2191, 3075.
rozsah plné moci obchodního zaměstnance čís. 2591.
ku zajištění pohledávky proti společnosti nelze - povoliti zákaz zcizení
nebo zastavení závodního pOdílu společníka čís. 2978.
u:;nesení o trvalém a úplném zastavení čÍnllosti není důvodem, by rejstřík vyzval k opovědi zrušení a likvidace čís. 2990,
vzájemné pohledávky proti žalobě člena dozorčí rady čís. 2170.
zařizovacími výlohami jsou i státní poplatky čís. 2201.
připuštění cizozemské akciové a komanditní na akcie za členy neb0
zakladatele čís. 2201, 2269.
vyjádřena-Ii kmenová jistina v pokleslé cizí měně" čís. 2757.
veřejná a příslušnost dle §u 88/2 j. ll. viz tamže.
a ž a lob a dle §u 37 ex. ř. viz ž a lob a dle §u 37 ex. ř.
pro z a tím n í o pat ř e n í viz tam ž e.
vyrovnání a exekuce na jmění spqlečníka čís. 3183.
ve vyrovnání jest dlužníkem pouze společnost, nikoliv jednotliví společníci čís. 2523.
a zpúsobilost ku sporu čís. 2639.
procesní způsobilost pomíjí teprve výmazem z rejstříku čís. 2230.
kolektivní zastoupení a zastupování na soudě; odstraněni plné moc
čís. 2298.

na akcie:
čís.

,
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'r
význam kolektivního zastoupení čís. 2840.
zmocněni jednotlivých společníků při kolektivním zastupování čf s.
2993.
změněna-li ve firmu kupce jednotlivce; opovědění nového znamenáni
firmy či s. 2264.
zánik výmazem z rejstříku, vystoupení jednoho ze dvou společníků' a

vstup nového čís. 2282.
předložení bilance v pozllstalosti společníka čís. 3329.
zaldadatelská viz s p o leč 11 o s t pří 1 e žit o s t 11 á.
Spolek: rozsah pusobnosti rozhodčího soudu čís. 2146.
cukrovarnický viz c tl k r o var y.
okrašlovací viz pořad práva (obec).
vzájemný, pojišťovací: člen jeho múže býti zásadně členem smírčího soudu
pro spory mezi spolkem a jeho členem Č í s._ 2562.
Spoludlužník: vzájemná náhrada mezi solidárními; zvláštní poměr dle §u 896 obč.
zák.; promlčení postižllího nároku čís. 2271.
~ a v y r o v n á n í viz v y r o v n á n í.
Spoluvlastnictví viz s p o leč e TI s tví.
Spoluzavinění viz r II Č e fl í- z a š k o d tL
Spor: říz e n í h mot n é viz tam ž e.
Spořitelna: nepředcházelo-li výpovědi disciplinární řízení, nemuze napotom propustiti; zaměstnanci jsou soukromými; prohlášení za samostatné ve ř e j n é
peněžní ústavy čís. 3123.
poštovní: měn a viz tam ž e.
~ poměr -mezi ní a tím, pro koho přijala- vplat, otevřela účet atd. jest
poměrem zmocnitelským čís. 2937.
Spořitelní vldady a nař. čís. sb. 167/19; majitel vkladu čís. 2823.
~ ~ vinkulovaná knížka; exekuce čís. 2969.
~ vkladní knížka a. nálezné čís. 2351.
Správa: 1 h ů t Y viz tam ž e.
vad y díl a viz sml o u v a o dílo.
dodávka »jiného« zboži či s. 2281, 3262, 3280.
dodání náhražky nebo napodobeniny; při každé dodávce není třeba konati
odborné zkoušky čís. 2901.
lhútu čl. 349 obch. zák. lze prodloužiti; počátek její, zaručil-li se prodatel
čís. 3239.
pojem skryté vady; břemeno důkazní čís. 2229.
oznámiv vady zboží bez prodlení, zachoval si kupitel námitky z vadnosti
i proti nároku na zaplacení kupní ceny čís. 2486.
zamlčení vad dobytčete, vada skrytá čís. 2148.
číšník na provisi a správa čís. 2419.
zasláno-li zboží více a část vytekla-za dopravy čís, 2559,
komu lze dáti k disposici uhlí čís. 3174.
čl. 347 obch. zák. nelze užiti při koupi prenumeračnÍ čís. 2157<
povinnost kupitele dle čl. 347 obch. zák., jakmile zboží došlo do jeho sídla
čis.2168.

kupitel není povinen dáti přezkoumati zboží chemickým rozborem, Iieodporování reklamační lhťitě ve faktuře čís. 2~54.
.
v.
v
,
dohoda, že »učiněnou disposicí jest pokládat! koupene ZbOZI za prevzate«
čís. 2281.
odeslání zboží třetí osobě a prodloužení IhLtty čl. 347 obch. zák. čís. 2348.
dodání zboží dle čl. 347 obch. zák. a vytknutí vad; náklady za ohledání
zboží soukromými znalci čís. 2398.
vliv dalšího prodeje pozastaveného zbOŽÍ kupitelem čís. 2399.·
nárok na náhradu škody dle §u 932 obč. zák. předpokládá zavinění zcizitele dle hlavy XXX. obě. zak. čís. 2434.
koupil-li zmocněner kupitelův zboží, jež viděl, avšak neprohlédl č í s~ 2459.
od kdy nese kupítel nebezpečí zkázy čís. 2459."
.
zcizil-li kupitel zboží dále ač věděl že neodpovIda srnlOuve Cl s. 2467.
ujednání, že prodatel ručí 'za zboží; že je vezme zpět, bude-li kupiteli jeho
v

v,

I
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odběratelem vráceno; nejde o koupi s výhradou zpětného prodeje čís.
2486.
dání k disposici a další disponování čís. 2712.
další prodej zboží kupitelem a schválení čís. 2519.
.
jen když bylo zboží přijato jako splnění smlouvy a vys~ytly-h se pak vady,
které při prohlídce nemohly býti objeveny; povinnostI pozastavivšího kupitele č i s. 2546.
je-li vadná jen jedna z několika dodan)rch~ věcí, může kupitel žádati za zrušení smlouvy jen ohledně této věci čís. 2620.
nedostatečná topnost uhlí čís. 2657.
zaručil-li se prodatel kupiteli výslovne za smluvené vlastnosti zboží čís.
2742.
oznámení vad až po vyplacení zás.ilky na- dráze čís. 298l.
odevzdání zboží čís. 2993.
zaručení, že automobilcvý plášť vydrŽÍ jízdu n~j~én~ ,9.000 km Cl s. 3104.
zcizení věci, jež byla pak zabavena pro trestny. cm Cl':;., 3121.
další prodej věcí kupitelem a nárok na zmenšem ceny Cl s. 3135.
brambory ranné a .poloranné (pozdní) čís. 3280.
při obchodech distančních nárok na slevu či s. 3307.
jmění: žaloba na uznání účtu a příslušnost čís. 2682.
pozůstalosti viz pozůstalost.
' o
společného jmění, nemovitosti viz s p o leč e n s tVl S t a t k u.
vnucená: §u 101 ex. ř. nelze použiti, je-Ii soud exekuční i soudem, exekuci
povolujícím, i soudem knihovním čís. 2208.
po zahájení vyrovnání čís. 2906.
Správce mlýna a podpacht čís. 2502.
na zabaveném majetku viz p o zem k o v á r e for ma.
úpadkové podstaty viz úpa dek.
vyrovnávaci viz v y r o v n á Ti í.
Správní komise obecní viz s o u d c e.
nález: přezkoumání soudem čís. 2198, 2222, 2708, 3223, 3282.
příspěvek banky viz b a n k a.
.
.
rada společnosti akciové viz s pol e Č II o s t a k CIO v a.
soud viz N e j v y Š š i spr á v n í s o ud.
úřad: není vázán rozhodnutím soudu o předurčující otázce soukromoprávní
čís. 3012.
.
Sprostředkovaci agent pojIšťovny viz o b c hod 11 í p o moc n} k.
Sprostředkovatel viz smlouva sprostředkovatelska.
Sršeru jisker viz ruč-enÍ dráhy.
Stánek na veletrhu viz o b c -h o dní z moc n ě n e c.
Stará firma viz f i r m a.
Starousedlíci viz o b e c.
Stát viz též e r á r, ruč e n í z a š k G d u.
nárok na náhradu pro neodůvodněné odškodnění viz
odškodnění.
.
pří roč í viz pře ruš e n í s p. o r ll.
..
,
čes k o s love 11 s ký: jest povmen zaplatiti pohleda~ku ze smlouvy, o
dílo ohledně budovy, jíž nabyl převratem, trebas prace byly vykonany
před převratem čL s. 2517.
.
.
' v v,
pokud nepřešla převzetím podmku pOV11111ost k vyplate Cl s. 2583 ..
úplata za dílo zadané býv. c. k., erárem či s. 2998.
není nástupcem v závazku býv. rakouského státu čís. 3008.
slib zaměstnanců čís. 2491, 3008.
dal-li příkaz zhotoviteli díla, jež bylo objednáno před státním převratem,
by dílo ukončili pokud jest povinen zaplatiti čí s. 3160.
Statek obecní prejudiciálnost výroku správ. soudu čís. 3223.
jinak viz o b e c.
. střední velikosti viz usedlost střední veliko·sti.
Statkový zaměstnanec viz zaměstnanec statkový.
Státní dluh viz dl II h stá tn í.
dráha: ú ř e dní k viz z a 111 ě s t n a II e c stá t 11 í.
v
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nepřípustna, bylo-li usneseními pojat}'mi do rozsudku rozho-dnuto souhlasně o námitce nepříslušnosti čís. 2914.
souhlasná usnesení v řízení o žalobě pro zmatečnost čís. 3003.
nepřípustna, přijato-li opozděné -odvolání odvolacím soudem čís. 3007.

jazyl{ viz j a z y k stá t n í.
obilní ústav viz o bil II í ú S 1 a v.
pozemkový úřad viz po i:e m k o v Sr i! řad.

úřad

viz

úřad.

úředník

viz z a Ol ě s t n a n e c stá t n í.
zaměstnanec a s 1 Ll Ž e b II í b. y t viz sml o tl van áj c milí.
Statutární obec: z a m ě stll a II c i viz tam ž_c.
Stavby:' podnikatelé provozují obchody čís. 2374.
jinak viz sml o II V (J o díl Q.
Stavební pozemky a příděl půdy viz P o zem -k o v á r e for m a.
'------. ruch: r o z hod čís o tl d viz tam ž e.
jinak viz r tl c h s t a veb n í.
material: exekuce na11 čís. 2808.
Staveniště: nabytí vlastnictví čís. 3110.
Stávka bankovních úředníků a prodlení dlužníka čís. 2805.
jinak viz banka.
Stížnost: v řízení -o zajištění půdy viz z a j i š t ě II í pud y ~
,
při prozatímním opatření viz pro z'a tím n í o pat r e n 1.
notáře v řízení pozůstalostním viz not á ř.
věřitelů v řízení pozůstalostním viz p o z Ů s t a los t,
v řízenÍ- dle zákona náhradového, výpověd'_ ze zahraného majetku viz pozemková refo"rma.
do povolení exekuce viz e x e k u c e.
v řízení o přerušení 'valutov}'ch sporů viz pře r Ll Š e n í val II to v Ý c h
s por ů.
v
úpadknvém,
vyrovnacím
řízení
viz
vyrovn.ánÍ,
úpa dek.
,
do usnesení, proti nčmuž není samc:~;tatného ?ťrav~eh~ prost~e?ku, . lest
odmítnouti pro tentokráte, třeba spoJena se stlznOSŤl vubec nepnpustnou
či s. 2424.
.
.
není opravného prostředku do usneseni, jimž nebylo vyhověno navrhu na
snížení _zálohy na znalečné čís. 2424.
_
k nejv. správnímu soudu a exekuč.ní titul, č-Í ,s'. '24~7., ,
postrádal-li písemn}' rekurs POdPISU advokata, podanl rekursu ,do, protokolu, změna obsahu rekursu advokátem t í s. 2535.
"
.
.'
do -přerušení řízení za obno-,.'y čís. 2?04.
samostatná vyloučena do usnesení, ZLa kdo ma bytt vyslechnut, la\{~ sve7
dek či strana čís. 2909.
.
,-v'':'j'
§ 45 j. n .předpokládá, že sborový soud rozhodl po jednám o sve- pns us":,,.
nosti či s. 2641.
• , 2806
§ 45 j. n. uznán-Ii příslušným kausální senát rekursním soudem c 1 S.
•
nepřípustnost dle §u 45 j. n. či s. 3145.
dozorčí v jazykové otázce č i s. 3296.
dovolací (na dovolací soud) nepřípustna, jde-Ii o útraty v řízen~,o odhad
nemovitosti za účelem vyměření dávky z přírů_stku hodl~oty Cl s. 2243,
pokud připustna v otázce útrat ~ Í s. _2266.,
y'
nepřfpustna do usnesení o?VOla~lho ~o:ldu v otazce doplnovaclho rozsudku prvého soudu v otazce utrat c 1 s. ~?9~.
.
vyloučena do usnesení odvolacího soudu, Jlmz zamltnut navrh na vydání rozsudku pro uznání čís. 2369.
finanční prnkuratury (zák.-,257/21), č í~. .23?f.
nepřípustna v řízení o svolem k vypoved~ Cl s. 2.39~. v_,
vyloučena o. poplatcích not~ře. j~ko soudp_,h(} komlsa~, : 1 ~ 2614.
zrušen-li ro.zsudek pro zmeskam odvolacll!1 soud~m c ~ s. 2624-1
zrušil-Ii rekurs ní soud v podružné otázce usnese11l prveho soudu a na,
řídil mu jednati ve věci samé č í:s. 2811, 3205, 3340.
,'v.
v,
mimořádná dle §u 12 odstavec druhý nesp. říz. a odkladny uCIJ?-ek ·e t s.
2879, 2918.
l' ,
do usnesení odvolacího soudu, jímž z věcných duvodú zamítl odvo ani,
uplatilující zmatečnost čís: 2903.
Y'

__ . '

'y

y'

nepřipustna do výPoku odvolacího soudu, jímž bylo odvolání uznáno
za včas podané čís. 3071.
připustna do usnesení odvolacího soudu, jímž změněno usnesení prvého
solidu o námitce nepříslušnosti, pojaté do rozsudku čís. 3133.
nepřípustnost dle. §u A5 j. ll. čís. 3145.
přípllstna do usnesení odvolac!.ho ~oudu o pOřád,kové pokut~ ~ s. 318?,
pokud přípustna ve sporném nzel11 do sOllhlasnych usnesel11 ,c 1 s. 329z.
nepřipust.na do souhlasného rozhodnutí v otázce způsobilosti ku Spor!..1
t í s. 3348.
viz též d o vol á n í, r o z s II dek.
. Storno viz s f,l 1 o- u vak u p 11 í.
Strana: není jí státní úřad či s. 3253.
slyšena-li jako taková, ač byla sv:ědkem čís. 2166.
slyšena-li jako svědek čís. 2782.

!

či svědek:

stížnost

čís.

2909.

jinak v Ý s I ech str a n viz t a rn ž e.
není jí ve sporu akciové společnosti ředitel její čís. 2782.
ve sporu a útraty viz ú tra t y.
z p Ú s o bilo s t k II S por u viz tam ž e.
stravný oochod č; s. 2650.
Strážník -policejní viz z a mě s t II a n e c ob e c n-í.
Stroj hoblovací mechanikúv: vyiIat z exekuce čís. 2860.
Stroje (§ 297 a) obč. zá~~): není třeba, by nemovitos~ byla tdv~rrr?u; p:oje1J1 »trvalého« spojení, nebylo-Jí vlastnictví poznamenano, 'zŮ'stavaJ1 pnsl-usenstvim
_
.
i vůči majiteli nemovitosti čís. 2799.
v poměru mezi smluv~ík)~ .t:Iení út~nnost vý~r~dy p~d~í~ěna v~oz~ámko,u;
cízí, sarpostatné stroje JSou I po svem zazde11J Jen zdanhvym pnslusenstvlm
budovy čís. 2850.
souhlas věřitelů knihovních k poznámce čís. 3085.
pojem, příslušenství nemovitosti, zapuštění jich tis. 3263.
Stromy viz sml o II v a pac h t o v n í, z a j i š t ě n í půd y.
Styk dětí s rodiči čís. 2404.
Subjektivní újma viz s.p o leč e n s tví ',s t a t k ů.
Substituce fideikomisárni: předmětem jen celá pozůstalost čís. 3114.
Substituční agenda viz p r í -s I U!Š n o s t.
~ odkaz viz odkaz.
Substitut právního zástupce viz p r á v n í z á s tup c e.
Súčtování pohledávek viz pře r II Š e n i s por ů.
Sudiště viz příslušnost.
Sudy viz s m I o u v:a k II P II í, o b a I.
Sůl průmyslová v tarifu čís. 2703.
. Svádění spodních vod viz v I a s tni -c tví.
Svatební smlouva viz s m'J o u v a s v a t'e b n í.
Sváteční' den viz den.
Svátel{ sv. Václava, čís. ;3340.
Svaz a rozhodčí soud viz 'r o z hod čJ s o II d.
zaměstnavatelů: usnesení, by dělníkům v nové kolektivní smlouvě byla snížena mzda; -následky pro člena, nedodrževš~hn ~snes-eni čís., .2717.
Svedeni viz n á hra d a š k o d Y dle §u 1328 ob c. z a k.
Svémocná držba viz drž b a.
Svémocný prodej viz pro d ,e j.
"
Svéprávnost viz z b a ven í s v é p r á v n o sti.
Svědek: slyšen-li j.ako strana ,č í s. 2166.
slyšena~li -strana jako svědek čís. 2782.
či strana; stížnost čís. 2909.
nebyly-li strany obeslány k výslechu čís. 2686.
liší-li se jeho výpověď od souhlasného přednesu stran čís. 2957.
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nelze
3182.

odepříti výpověď

z II ale c k Ý
Svěřenství: o- pat r

vzhledem k zahájenému již trestnímu

řízení čís.

viz z 11 ale c.

o v n í k viz tam ž e.
na Hlučínsku: určení příslušného soudu číš. 3209,
Svolení k výpovědi viz och ran a n á j e metL
k užívání firmy viz f i r m a.
-Svršky: exekuce viz tamže.
Svůdce a náhrada škody viz 11 á hra d a Š k od y dle §u 1328 ob Č. zák.
SymboHcká tradice viz pře vod v I a s t II ic tví.
Syn viz dít ě.
Syndikátní žaloba a přerušení sporu proti býv. eráru viz pře r II Š e II í s por ů.
nárok: promlčeni dle §u 1489 obč. zák .. čis. 3245.
šaty: poškození jich a

ručení

dráhy

či

s. 3224.

šek: padělání osobou' II vydatele zaměstnanou čís. 2353.'
a nařízení čís. sb. 57/1 9 čís. 3293.
šekové řízení: padělaná bankovka viz tam ž e..
škoda abstraktní: viz abstraktní škoda.
školník viz zaměstnanec obecní.
Tajemník viz 'z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
Tantiema viz společnost akciová.
Tarif advokátní viz a d v 10 kát.
železniční viz doprava:' žlelezni,ční.
. Terstská pojišťovna viz měn
Těšínsko: a vykonávání exekučních titulů čís. 2153.
Těžba dříví viz d ř í v í.
Titul exekuční viz e x e k II Ce.
Tope!Ú ús~ředn!: v najatém bytě, samostatná úmluva čís. 2431.
Tradice VlZ p r ,e vod v t a s tni c tví.
Tráva viz z a j i š t ě n í .p ů- d y.
Trest vězení v nesporném řízení: vliv onemocnění čís. 2144.
Trestní rozsudek viz r~o z s u ,d e k.
řízení viz řizen'Í trest·ní.
Trhová smlouva viz s m I o u vak u p n í.
Trianonská smlouva viz sml o II v a m. Í r o v á.
Trvalá nezvěstnost (§ 159 obč., zák.) č r5. 2529.
Tržní poplatek viz pořad práva (obec).

a.

Učedník:

nárok na vysvědčení; oznámení rodičům dle §u 100, odstavec čtvrtý,
živn. řádu čís. 2318.
účet p r á v n Í h o z á s tup ce: přiměřenost jeho čís. 2286.
advokáta viz advokát.
o pat r o v n í k a viz o pat r o van e c.
běžný viz běžný úČet.
ve smyslu nař. ČÍS. sb. 167/1919 viz měna (nař. čís. sb. 167/1919).
z e spr á vyj měn Í: žaloba na uznání a příslušnost čís. 2682.
pokud může býti předmětem složení na soudě čís. 3197.
pokud je'povinen vésti účty společník dle obč. zák. čís. 3197.
účetní poddůstojník: a pořad práva viz po řad p r á v a (s tát).
Uhli: nedostatečná topnost jeho čís. 2657.
nedostatek jeho a propuštění dělníka čís. 3065.
(z á k o n ze dne 9. dub n a 1920, čís. 260 sb. z. a n.), nabídka, příděl
uhlí a příkaz státem dodavateli, vznik smlouvy mezi objednatelem a do-'
davatelem; objednávka kamenného uhlí a dodávka bulet čís. 2438.poukazem úředním nevzešla ještě smlouva č Ls. 2505, 2947.
žádost o příděl od určitého prostředníka, komu jest dáti k disposici, nároky
prostředníka na útraty sporu s jeho dodavatelem č Ls. 3174.

_
k o m pen s a ční a nicotnost smlouvy čís. 2386.
_
r e žij n í viz pen s i s taž e 1 e z nič n í.
újma (§ 830 obč. zák.) viz s pol e č e n s tví s t a t k ů.
úklady viz rozluka manželstvÍ..
'v.
v"
,
úkony válečné (zákon ze dne 26; prosm.ce. 1~12, CIS. 236 r. zak): ~abo! nem,usl
se státi formálním usnesemmj trva-h zabor, nelze se domahah odskodneho
pořadem práva; platné předpisy čís. 3178.
Uliční řád: viz náhrada škody.
Uložení na soudě viz s 1 o žen í II a s o tl d ě.
Umělá hnojiva v~z f o II d.
úmluva o přislušnosti viz pří ,s I uš n o s t dle §u 104 j. n.
Umoření: stížnost ředitelství státního dluhu čís. 2897.
válečnych půjček čís. 2897, 3268.
"
v
v
V"
porušení §u 8 cís. nař. 257/1915 zaklada zmatecnost, treba umorem bylO
již právoplatně proVieden? ~ís. 3317.
.
~
,
'v
,
věcnému vyřízení opozdeneho rekllrsv~ proh ohlasovacl. vyhla~c~ nem n~
závadu § 11, odstavec druhý, nesp. flZ.; kdy lze vydat! koneene usnesem
či s. 3318.
úmyslnost při poškození č í~ s. 3344. .
v.
v"
úpadek: odpůrčí nárok dluzno zpraVIdla uplatnovah zalobol! na pInem do upadkové podstaty; určovaCÍ žaloba přípustna za podmínek §u 228 c. ř. s. čís.
2569.
viz též žaloba odpůrčí, odpůrčí nárok.
pohledávka úpadcova obchodního pomocníka, zrušil-li správce předčasně
služební poměr čís. 2549.
nárok obchodního pomocníka na služné čís. 2862.,
,~
závazek úpadce ku placení činže, jenž se stal splatnyrn pred vyhlasemm
úpadkU či s. 3096.
placení výkonnému orgánu a § 12 čís. 2136.
namítání vzájemných pohledávek úpadkovými věřiteli čís. 2170.
počátek lhůty §lJ 2 (2) či s. 2313."
•
•
.
nepřípustn05t pořadu práva (§ 477 os. 6 c. r. s.) pro zalobu o narok podléhající přihlášee k úpadku či s. 2327;
,.,
,...
~ .
následky doručení soudního rozhodnutI nastava]1 vyhlas:mm CI s. ?477,:,
exekuční titul na vymáhání pohledávky dle přípustnosti konkursmho- radu
či s. 2731.
' . .
.
.
na kom lze požadovati přísahu dle §u 100 "konk.. r., Jde-ll a upadkovou poV

v

zůstalost čís.

iměna

•

2770.

v osobě správce podstaty čís. 2829.
právní zájem na zjištění odlučovacího práva, byl-li žalobce poukázán na
pořad práva; souvislost s !,yrovnáním čís. 29~5;
náklady převozu mrtvoly ypa,dce, ~? domova. c 1 s; 3025.
příslušnost soudu k rozdel~m vy;t:~ku pr~deJe, ~ l~...307,!.
dlužník nemůže uplatňovatI beZllCm110st Jedl1am, Jez predstevzal ohledné
úpadkové podstaty čís. 3095.
neplatí zákaz §u 349 c. ř. s. čís. 3182.
, ,
u_valením úpadku nepozbývá platnosti předchozí vyrov~aDl; pokud. ko..nkuruje v úpadku věřitel, jenž 1. dostal je? fást vyroyn~cl k,:oty,: 2 . .lenz nedostal ničeho na kvotu; závazek rukolmlho nezmenen; vypocet leho, zaručil-li se jen do určíté sumy čís. 3252.
">,,, ,
poznámka pořadí a náležitosti listiny k~. vk!adu prava zastav.n~h~ c 1 ~ ... ~266.
prohlásil-li správce, že vstupuje v zah~leny spor, nelze ho Je,ste," zvlast ,:y:
zývati dle §u 21; lhostejno, že se nezaluJe o neplatnost, nyb:rz o spInem
smlouvy čís. 3339.
'
odloženi prodejového řízení dle §u .11 nehí zastavením jeho dle §u 285/3
ex. ř. čís. 3352.
Upisování válečné půjčky viz v á leč n á p II j č k a;
_
akcií: ručení za upisovatele čís. 2980.
_ nových akcií č'Í s. 2331.
úplata při nájemní smlouvě viz o c ~ ran a n, á j e m c u.
úplatnost smlouvY viz· s m I o u v a tl p lat 11 a.
Clvilnl rozhodnuti V
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Upomínací platební příkaz a žaloba o zmatečnost čís. 2436.
a exekuce zaJjišťovací čís. 3316.

řízení viz řÍze,ní: upomínací.
úprava pachtovného: 1. o pat ř e TI í Stá 1 é-h o v Ý bor II ze dne 8. ř í-j n a
1920,'č í s. 586 sb .. z. a n.
stačí povšechné oznámení, že se pachtovné zvyšuje; stanovení zvýšení
z 1 ha, ač požadováno celkově i z pozemků, postoupených dle zákona
čís. sb. 318/1919 a 81/1920; pokud dlužno strany poukázati La pořad
práva; snížení přirážky a j-ejí meze čís. 2314.
doručení oznámení dle §u 4; změna bydliště čís. 2759,
srážka dle §u 2 (3) týká se i majetku, jenž byl zabrán dle zákona čís.
215/1919, napotom však př,ešeI jiným způsobem do vlastnictví státu

čís. 3285.
2.zákon ze dne 13. července 1922, čís. 213 sb. z. a 11.
za opětnou úpravu dle čl. V. nelze žádati, bylo-li stanoveno. dohodou
stran čJ Ls. 2380, 2403.
nelze použiti, domáhá-li se snížení pachtýř, jenž uzavřel pachtovní
smlouvu na řadu let za pevné pachtovné čís. 2405.
je-li pachtýř v prodlení s placením pachtovného čís. 2574.
o b n o v a pac h t II viz tam ž e.
úraz podnikový viz poj i!š t ě n í ú-r a z nv é.
Úrazové pojištění viz poj i š t ě n í ú r a z o v é.
úražky:: nahyti vlastnictví k nim čís. 3083.
Určení času viz čas.
příslušnosti (§ 28 j. 11.) viz P ř'·Í s·l Ul Š n o s t dle §u 28 j. n.
soudu viz příslušnost dle §u 28 j. n.
Určitost závazku viz z á vaz 'e k.
žaloby viz ž a lob a.
Určovaci návrh viz n á vrh.
mezitimní viz n á vrh, r o z s II dek.
žaloba viz ž a lob a.
Úroda posečená viz r u.č·e n í d rá h y.
Úroky: a zákaz nařízení ze dne 22. října 1914, čís. 291 ř. zák. čís. 3203.
Úřad pozemkový viz p o zem k o v Ý ú řad.
správní viz spr á v 11 í ú řad;
státní není stranou ve sporu čís. 3253.
Úředník banknvní viz b a n k a.
jinak viz z a m ě s t n a n e c, o b c hod n í p o moc n í k.
Usedlost střední velikosti (;zákon čis. 68/1908 z. zák. pro če.chy).
použití §u 1, poslední odstavec, zákona čís. 68/1908 pro Čechy čís. 2164.
stanovení odhadní ceny, vzdání se práva nápadnictví či S. 2265.1
odhadu se netýká výnos min. spravedlnosti ze dne 21. července 1921, čís.
"25.787/20 č í 's. 2332.
kdy nelze proJednati pozůstalost dle zákona ze dne 7. srpna 1~08, čís. 68
z. zák. pro Čechy čís. 2611.
Úschova cenn.ých papírů: pop 1 a t k Y viz tam ž e.
zabavených svršků dlužníkem či s. 3019.
jinak viz smlOuva schovaci.
Usmrceni a náhrada škody viz II á hra d a š k o d y.
Usnesení: netýká se jich pariční lhůta §u 409 c. ř. s. čís. 3302.
Ústní smlouva kupní viz sml Q. II vak u p n í.
Ustoupení od smlouvy (le tl P TI í) viz s ml o li v a (k II P ní).
ústředna: uzavřena-li s ní služební smlouva, nelze žalovati odbočku čís. 3194.
b a 11 k y viz b a n k a.
Ústřední topení v najatém byté; samostatná úmluva či s. 2431.
spolek -cukrovarnický viz c u k r o var TI i c tví.
Ušlý výdělek viz fl á hra d a š k od y.
útrapy duševní viz TI á h ra d a š k o d y.
útraty (soudního řízeni): obmezení sporu na ně Č_Í s. 2178.
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d o vol a c í stí ž n o s t viz stí Ž.fl o s t d o vol a c í.
ve vyrovnání (§ 1~ VYl:.. řádu) .č í~; ?2,35, ~266, 29~32,v ~336.
nelze přisouditi a111 UlOZlÍl neexlstuJlCl stran~. roze~re c 1 s. 2~82.
§u 41 c. ř. s. nelze použiti v poměru advokata k Jeho vlastO! strane
v

;ii~~'uzení části

přípa,dě

čís.

2?~ č s~

útrat v
§u
í
2418.
právního zas~upce C 1 s. 2286.
advokátaviz též advokat.
v"
nárOk na ně vzniká teprve jich přisouzenJn:t c 1 S,. ?4~~.
O
v řízení o rozvrhu výtěžku dražby" za V;C! movlt~ Cl S. ,,~,,;
byly-li pravoplatně přisouzeny a urcovacl za1oba, ze, nepnslusl C} s. 2;O~
zajišťovací exekuce: nejsou vykonatelny, dokud nem pravoplatne roz o outo o hlavním nároku čís. 2695.
'h
"
pokud nelze v prohlašem
man d an t a spatřovati postup jich na právm _O

přiměřenost účtu

.

čís. 2792.
,...
'k r J'eJ'ího právního zázástupce
sporu
přiřčené straně jsou pohledavkou Jeli, m o IV
stupce čís, 2793.
I
..
dT či 3117
za překlaď dovolací odpovědi do stá~ního jazyk~ ll; ze pns~~ 1 1
~. do~
pokud má nárok prostředník v dodavce uhli, lenz prosou 1 se svym
davate1em čís. 3174.
.
,.
.•. 3302
lze vésti exekuci, třebas usneseni. nen~bylo d?su~. pravmlmvo~l. ci3~6 ___.
stávají se nárokem teprve, byly-II pravoplatne pn souzen) CI S.
.
Uveřejně-ni insertu viz i n ser t.
"_.,, .
tarifních opatření viz do p r a vaz e I ~ z ll.~ C n I . .
" '1
Úvěr: smlouva o poskytnutí ve formě vkladl1l kl1lzky vlastmho vydáni penězm IQ
ústavu čís. 2797.
Uvolněru obchodu· obilím viz o b i-I í.
Uzavření míru viz mír.
Uznáni dluhu čís. 2962.
otcovství viz otec nemanže.lský.
Užíváni bytu viz byt.
firmy viz f i r m a.
jména viz j m é n o.
Václav sv.: zasvěcený svátek Cl s. 3340.
Vada dobytčete, zboží viz spr á va., .
odvolacího. řízení viz O" d vol anI.
Vadium honební viz h o II i t b a. ,
Vadnost rozsudího viz r o z s" II dL." .
Vadný vůz viz dnprava z,el,eZnlCnl.
Vagon sběrný vtz z.p Ů s o b d o p r a vy.
Válečná lichva VIZ II c h v a.
" , 2537
PŮj"čka: upsání singularisty Cl si 2262. , .
upsání osadou v čechá5hj ,schválel1l okresmho zastupitelstva Cl S.
.
v

,

~·~:~~o~~~í n~~)ťo;~~~~nCě~s'z~~~~i
čís. 2967.

peníz -vídeI1ské poštovní
,

.

spořitelně

3059
uMění hodnoty z pozůstalostl11h?· }~l"Ven are, C.l S. , y ' .
~a~k~ jest oprávněna domáhati se zapu]cky k UpiSl! valecne
t'""

půjčky

čís. 3151. banka pro obec dl~h~PlSYJ
.
o ~e se
domáhati názakoupila-li
yo 1(,u?d !lemUZ
hrady škody pro znehodnocem JIch CI s. 3_01.
umoření čís. 2897, 3268.

.""

služba aby d l"i š tě· viz by d l~ s t e.
Válečné úkony viz ú k o II y' vál e Č ~.é.\..
.,
Valuta·· ciz! viz měna ciZÍ, platl:dl.a CIZl.
"
Valttto~ý spor viz pře ruš e n í valu t o v Ý c.h s por u' k
Vázanost soudu: trestním rozsudkem VlZ.,r0"zsu d,e . smlo.uva o prorozhodnutím zemské politit;ké správy..t, ]lm;~ schvalena
vozování kinematografu zas tupcem c 1 S. ~ IOR
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v)rrokem správního soudu čís. 3223.
viz též n á I e z kár n ý, spr á v n í.
správniho úřadu viz spr á v fl Í ú řad.
Včasnost podání: I h ů t a viz tam ž e.
::- .zruš~ní společ~nství viz s p o leč e n s tví s t a t k ů.
VCltáru dnu postovnt dopravy dol h ů t Y viz I h ů ta.
Vdov~~.a. zaopatřova~í požitky viz z a o pat ř o v a cíp o žit k y.
Vedlelsl mtervence VIZ 1 II t e rve 11 ce.
Veletrh viz ob c hod II í z moc II ě n e c.
VersaiIlská smlouva viz s m I o II v a mír o v á
Versio in rem: nárok toho, kdo utrpěl škodu ~achraňllje k výzvě věci z hořícího
stavení čís. 2364.
--::--. pojem věci, použití ku prospěchu čís. 3028.
VereJná cesta a pořad práva čís. 2293.
Veřejné knihy viz k n i h Y ve ř e j II é.
Veřejná listina viz 1 i s t i n a.
Ve~ejn~ oz~ámení .odměny (§ 860 obč. zák.) viz o z 11 á II e II í ve ř e j II é.
Verejna prava: ,n~J:ou předmětem vydržení; pokud se nemohou změniti v práva
soukroma c I s. 3223.
.
Veřejnoprávny nárok viz 11 á rok.
Věci feriální viz p ráz dni 11 y S o u dní.
nepatrné viz nepatrné věci.
v,?-esené viz z á s t a v n í p r á v o.
Veno: ViZ smlouva svatebnÍ.
Věřitel hYP?teká~í a ex c i TI d a ční žalob a viz ž a lob a dle §u 37 ex. ř.
nadzastavnl: kdy nabývá práva zažalovati pohledávku a žádati za poznámku
hypotekárni žaloby č i s. 3018.
pozůsta1ostní viz p o z Ů s t a los t.
v úpadku, vyrovnání viz úpa dek, v y r o y n á n í.
Věstník pro železnice a plavbu viz d o p r a važ e I e z TI i ční.
Vídeňská poštovní spořitelna viz m ě TI a.
Vídeňský býv. nejvyšší soud viz p r á v n í n á z o r.
Vindika-ce viz žalob a o vyd á n í věc i.
Vinkulovaná knížka spořitelni: exekuce č i s.' 2969.
Vira knih veřejných viz k n i h y ve ř e j II é.
Vklad knihovní: zrušeno-li vyšším soudem usnesení jímž byl nařízen čís. 2604.
spořitelní' viz s p o ř i t e l' ní v k I a d y.
'
Vkladné a zrušeni exekuce čís. 2554.
Vkladní knížka viz k níž k a.
Vlastnická hypoteka viz h y pot e k a.
Vlastnictví: ku sklepu pod cizím pozemkem čís. 2245.
žaloba viz ž a lob a v I a s tni c k á.
postoupení téže nemovitosti různým osobám čís. 2580.
§ 364 obč. zák., a poškození lidi čís. 2723.
zásah sváděním spodních vod trativodem čís. 2870.
soused není vůbec povinen snášeti odkap a prosakováni hnojl1vky z hnojiště
nenáležitě umístěného, či s. 2871, 3102.
na byt I, ode v zdá n í, pře vod viz P ř. e vod v 1 a s t n ic tví.
Vlastnil< hypoteky viz hy P o t,e k a"
Vnesené věci viz z á s t a v n í p r á v o.
Vnucená správa viz spr á v a v n 11 cen á.
Voda a pořad práva viz pořad práva (voda).
spodní viz v I a s tni c tví.
služebnost braní vody pro domácí spotř-ebu nelze rozšVovati na potřebu
průmyslového podniku čís. 3130.
Volenské cvi~iště a vyvlastnění viz v y v I a s t n ě n í.
VOjenská sluzba: nastoupení její a mzda č i s.' 269S.
Vojenská závěť viz z á v ě ť.
Volba dle §u 20 čis" 5 cis. nař. 131/1917 čís" 2222.
-- dle §u 906 obč. zák.: neodvolatelna, i když přísluší věřiteli čís. 2272.
-

v-
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Vrácení kupní ceny opozděné viz 11 á hra d a š k o d y.
obalu viz o baL
stížnosti ku' podpisu advokáta viz stí ž n o s t.
_ podání viz pod á n í . . .
"
_ podání pro jazykovou závadu VIZ J, ~ z Y k ~ t a tv n I.
_ přeplatku činže .. ~iz och! a na. ~ ya J~e c u, p r e p I a t e k.
Vrchní jednatelství PO]lsťovny VIZ pOJ l' S ten 1.
Všední den viz den.
Výbava: viz s m I o u v a s vat e b n í.
Výbor Národní viz N á rod n í v.ý bor.
Vydání dítěte viz dít ě.
_
věci viz ž a lob a o v \' dán í věc i.
_ neoprávněné viz o b o h" a c e fl í.
Vydarel. směnky, viz smě n k a.
,
Vydědění viz děd i c II ,e p o min 11 t e ln y.
Výdělek ušlý viz 11 á hra da š k o d y.
Výdělková daň viz daň v Ý d ě:l k o v á.
Vydražitel viz dra ž b a.
Vydrženi: netýká se práv veřejných či s. 3223.
_ m i In oř á d 11 é: není na závadu nepravost držby čís. 2199.
obcí čís. 2199.
_
s lu ž ,e b n o s t i viz s I II Ž e bilo s t.
Vyhláška o rozpuštění společenstva viz s pol e č e n s t v Q.
Výhoda .pro věřitele viz v y r o v ,n á n i . .
,
'
Výhrada vlastnictví při splátkových obchodech ,VIZ s p I a t k o ve ob c hod y.
Výhradná služba viz z a m ě s t n a n e c o b e c n 1.
Výchova dětí viz dít ě.
Vyjevovací přísaha viz pří s aha.
Výkaz daňových nedoplatků viz e x e k ,ll C ,e.
Vyklizení: žal.oba nenahrazuje nutnou po Zak0I111 výpověď čís. 2492.
_ služebního bytu čís. 2776.
bytu obývaného v}rprosou čís. 3169.
vydražitelem čís. 3312.
bytu: exekuce viz tam ž e.
man ž e II a viz man žel.
z e z a br a n é h Ů' byt u, ma jet k II vil.. Z á bor byt Ll, P o zem·
ková reforma.
Vykonatelnost exekučních titulů viz e x e k II ce.
_. rozsudku viz r o z s II dek.
_. útrat viz ú tra t y.
Výkonný, orgán: placení jemu, třebas vice, než dovoleno, má v zápětí zánik dluhu

n:

či $.
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Vykořisťování (§ 879 čís. 4 obč. zák.) ~ Í
Výlohy zařizovací společnosti s r. o. VIZ
Vyloučeni z exekuce viz e x e k u c e.

s. 2259.
s P o l,e c n o s t sr. o.
v

soudce viz s o ude e, z mat e k dle §u 477 čís. 2 c. ř. s.
právo viz v y l' o v n á n í.
Vymáháni výživného viz v Ý ž i v n é.
Výmaz společenstva viz s p o leč e n s t v o.
_
zástavního práva viz z á s t a v n í p r á \' o.
Výmazná kvitance viz k v i t a n c e.
Výměna uhlí za látky. čí s'y 2~86.
y~'
Výměnek: umluveno-h pInem rocmho penezlteho duchodu Cl s. 2311.
_
existenční minimum výměnkářů žijícich ve společné d0!11~cnosti c ~ s. 2~!~.
nárok na krmivo, vymíněno-li pm dobytče a toto prave nechovano' Cl s.
_

Vylučující

y

,

,

,

v

,

2814.

a zrušení spoluvlastnictví nemovito~ti, čís .. 281~ ..
stalo-li se plnění in natura nemoznym, Jest JeJ poskytovati v penězích
č i s" 2949"

"b

umluveno-li před válkou relutum; doložka rebus sic stanh us

~ .

CI S.

3173

•
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-

povinnost platiti reluturn, zavinil-li povinný, že nelze platiti v
I relutum lze vyměřiti do budoucna čís. 3188.

Výmětové

zboží: dodávka jeho je

nedělitelna čís.

penězích;

3337.

t.
Vynaložení nákladu viz náklad (§ 1042 obč. zák.).

Vynález viz pat e

11

Výpis z knih a exekuční titul čís. 3064.
Vyplenění vagonu viz do p r a važ·e 1 e z nič fl í.
Výpomocný železniční zaměstnanec viz z a m ě s t II a n e c Ž ,e 1 e z nič n í
Výpověd': sepsal-li námitky kancelářský úředník čís. 2176.
.
z bytu služebního, není-li zaměstnavatel vlastníkem nebo nájemcem nem.ovitosti čís. 2181.
čís. 2492.
zák. čís. 318/19

po zákonu nutná není nahrazena žalobou o vyklizení
pachtýře

z pozemku přiznaného do vlastnictví dle
čís.
2738.
nabyvatel nemovitosti není oprávněn pokud mu nebyla nemovitost připsána čís. 2766.
'
mim o s o II d tl í; náležitosti; spadá sem výpověd' dle §u 15 zák. čís. 592}19

čís. 2218.
proti mimosoudní, jež nevy hovllje §ll 562, odst. 1 a 2 c. ř. s. dlužno podati
.
námitky čís. 2766.
m,i.m o s.o II dní: Jest llvést~ předmět nájmu, třebas totožnost jeho nemohla
byŤ! mezI stranami s-porna ci s. 3139.
o b C hod II í hop o moc tl í k a viz o b c hod n í p o moc II í k.
s věd e c lC á viz s věd 'e k.
z a m ě s t II a n c e viz z a m ě s t n a II e C, s m I o u v a s 1 uže b n í.
ze zabraného majetku viz pozemková reforma.
Výprosa: a vyklizení bytu čí s. 3169.
užívání bytu zaniká vlastnickým převodem čís. 3212.
Výrobní cena zboží: zvýšení viz ne m o žn o s t pln ě n í.
Výrok rozhodčí viz r o z hod čís o u d, výr o k, r o z s tl d í.
Vyrovnáni: útraty či s. 2235, 2266, 2932, 3336.
byly-li útraty částečně přisouzeny před zahájením čís. 3336.
nelze převésti dříve již povolenou exekuci zajišfovací v exekuci uhražovací čís. 2235.
§ II (2) nevztahuje se na soukromý výkon zadržovacího práva prodejem
věcí movitých na burse čís. 2383.
pokud lze navrhnouti exelcuci na dlužníkovy věci, použití §u 10 (4) čís,.
2637.
zaháj.ení vyrovnacího řízení o jmění komanditní společnosti a exekuce na
kompl,ementáře čís. 2706.
.
na jmění veřejné společnosti a exekuce na jmění společníka čís. 3183.
po vyhlášení nelze povoliti exekuci, třebas návrh podán před vyhláš-ením
čís. 2709.
právní postavení věřitelů, jimž přísluší oddělovací práva čís. 2973.
přípustna usnesení ,exekučního soudu o zruš-ení zpeněžovacího řízení; zrušení exekuce, třebas jde o exekuční práva zástavní, jichž bylo nabyto v době
60 dnů před zahájením čís. 3129.
příslušnost k rozhodnutí o návrhu dle §u 11 vyr. řádu; účinek na dražební
řízení čís. 3147.
pojem vě'řítelů dle §u II čís. 3148.
obmezení vyrovnacího dlužníka v právních jednáních dle práva na Slovensku a POdkarpatské Rusi čís. 3297.
účinky zahájení na Slovensku (POdkarpatské Rusi) a naopak čís. 3304.
následky soudního doručení nastávají vyhlášením jeho čís. 2477.
není výhodou věřitelů, vystavil-li dlužník ruč i tel i směnku na to, co snad
bude nucen věřitelům zaplatiti čís. 2533.
pokud věřitel můž'e žádati na rukojmím a spoludlužníku zaplacení bez obmezení na vyrovnací kvoŤl.I čís. 262l.
tím, že rukojmí dotvrdil puvodní ústní záruku písemně, neprohřešil se proti
předpisu §u 47 vyr. ř. čís. 2629.
přistoupil-li ruk r imí pouze ku závazku dlužníka upravenému vyrovnáním
čís. 2951.

porušení předpiSU § 46 (3) vyr .. ř. čís. 2~29..
v..
.
.
správce není oprávněn ani P?vmen. vy?rzovatl dlu::!11kuv ,podnik vlast~lm
jměním; rozsah úřední jeho čmnosÍl, narok na odmenu, zalohy na odmenu
čís. 2649.
.'
k
d'
vyrovnací správce jest oprávněn k návrhu na zrusem exe uce ve ene na
dlužníka čís. 2777.
oprávnění vyrovnacího s?rávc~ ku v~tížnosti čís. 3147, ~148.
pokud přípustna ,vn~cenaYV~prav~ ,c I s. 2906.
stížnost hypotekarmho ventele ~ 1s., 31~8..
.,'
dlužník nemůže sám odporovatI pravmmu ]ednam, Jez za vyrovnam predsevzalč í s. 3297.
•. 2?35
ustanovení §u 53 (4) vyf. řádu nedotýká .se. §u 10 cv~ s,., -; .
§ 24 (1) vyf. ř. i na příslušenství pohledavek, poznrallClch prednostmho
práva čís. 2394.
započtení vzájemn~ poh~e~ávky _Cl s. 2483.
v.
veřejné společnosh; dluz111kem lest pouze spolecnost, nikoliv též jednotliví
společníci čís. 2523.
.
~. Y'
vyživovací nárok manželky proh manzeh c ~ s; .2810.
hlasovací právo věřitele a právo vylučovacl Cl s: 2826.
vymínil-li si prodatel vyloučení věcí z vyrovnacl podstaty, nemůže se domáhati zaplacení kupní ceny čís. 2958.
a poznámka pořadí čís. 2989.
"
.
v'
v d·
>:: 46
dbání předpisu §11 18; vadnost řízení v prve stoliCI, porusem pr.e plSll "::I u
v

"

v

v

v

•

,

čís. 3036.
skončení vyrovnání čís. 2235.

.y'
y.' ,
'
byl-li současně se zast.<;tvení~ vyhl~~en upadek, neobZIVnOl1 zastavm práva;
nelze však žádati za JIch vymaz C I s. 24?O.
,
účinky zastavení vyrovnací~o ř~zení; SO~I;rISlost s upadkem čís. 2975.
nepozbývá platnosti llvale111m upadku CI s. 3252.
.'
.
rávní moc usnesení, jež vztahuJe se t~ž.,n~ práv!! osob, )SOUCIC~ ymm:lO yvy~ovnací řízení; § 12 týká se jen vV;ylucuJlclch prav na vecech, lez nalezely
dlužníku v době zahájení řízeníy~ 1 s. 2868. v '
soudním potvrzením ~a.nikne úcm~9st exekucmch titulů; lhostejno, že se
dlužník zavázal doplahh schodek Cl s. 2696.
,y"
soudně potvrzeným vyrovnáním nepozbývají do výše kvoty ucmnosÍ1 exekuční tituly čís. 2861.
' t ľ' , t ' . d
b!ylo-li vyrovnání potvrze~o dříy'~, než skončeno v prve s o ICI us Ol Je nání o zažalované pohledavce CI s. 2481.
v'
,
o
'
d
stanoveno-li, že pohle~ávky js~U, s~latn}' v urcltych lhutach ode ne po
pravoplatném schválem vyrovna111t. ,lest I splatnost pohledávek, o něž veden spor, počítati od tohoto dne Cl s. 2932.
, . v'
nedodržení závazků převzatých dlužníkem v-e vyrovn~ll1 :. ~ s. 2481.
Vyrozuměni stran po skončeném ),ednání o posudku znaleckem CI s. 2139.
Výslech stran: a důvod rozluky c 1~. 2490:
y,
~,
95
_
_
šetření zásady bezprostrednostl, pntom~os! soudc9, Cl s. 25 .
_
_
nedostavení se strany a návrh na odrocem roku c 1 s. 3054.
_
_
strana jako svědek a naop~k, stížn~st čís. 2166, 2782, 2909.
Výslužné zaměstnanců: ,e x e k 1.1 C e VIZ tam z e.
Vysvědčení viz uče dník, ~ b c h od.~ í .p o rn o c n ík, z a rn e s tn a ne c.
Vyšší moc viz d o p r a vaz ,e I e z niC n 1.,
_
služby viz ob c hod n 1 p o mOC II J k.
Vy' těžek dražby viz
dra ž bma. utí v případě §u 194 c. ř. s. čís. 2511 .
.)
Výtka (§
5 e. r. s. ,; opo en
_
zboZI VIZ sprava.
Vyvazení čís. 2661.
.
y
b
k'h
. h břeme čís.
Vyvlastnění: nemovitosti, přepsání do nové vIozky -ez m ovmc
n
2979.
•
.,'
. ' dškodného
k účelťtm železničním: opravné prostredky v nzem o urcem o,
, '
opomenutí ústního jednáni a zmatečnost; o~ecná ,cen~ a S!9upn~~7ceny pozemků; náhrada za znehodnocení budov bhzkost\ drahy C1 S. 3 .
vojenského cvičiště čís. 3233.
v

!?

2200
2201
:- p,okud zan}ka)í věcná práva a břemella na pozemku čís. 3309
V~VOZn1 po~oleru VIZ s m I o II vak II p fl í.
.
V~~ya manzela viz r o z I II k a m a II žel s tví.
Vyzwné: P?dmínky zajišt'ovací exekuce čís. 2381, 2662, 3157, 3286.
ze, z~kona a ex:kuce ll!! mzdu horníka čís. 2417.
dl t e!~. 113 a II z e I s. ke h o. otec se nesprošt'uje povinnosti tím, že se dítě
vueI nemu chůva neslušně a urážlivě čís 2772

neshody rozvedených manželů jest upra~'iti v' řízení nesnorném čís
3113.
~
.

dít ě t ~

II e ~ a. II Ž e l"s k é "h o~ vymáhání sporem, poukázal-li cizozemský
porucmka ~. z~lobe, trebas ne formálním usnesením čís. 2338.
narok otce na pnspevek čís. 2744.
dle §~ 16 I; dílčí nav. nemůže se domáhati dítěte cizozemec mající svůj

SO,Uj

pO~l1censky soud v cizozemsku čís. 2573.
'
paJe~, ~laž~no-li otci razsudkem a plnil-li je, nemůže se třetí oSJOba
d?mahatt nahrady (§ 1042 obč. zák.) čís. 2963.
narak prah otcavě pazůstalosti lze uplatňovati toliko sporem .,
3001.
'
Cl s.

stalo-li se adbytné bezcenným tím že bylo převedeno dO' cizin)' čís.
3141.
'
m a 11 žel a f11anželkO'u čís. 2635.
manželky ve vyravnáni čís. 2810.
upravené smírem při faktickém zrušení manželskéhO' spalečenstVÍ'
c1ausula rebus sic stantibus čís. 2190.
'
hle~~ska pro výši dle dv. dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z.
s. c 1 s. 2428.
zrušil-li manžel svémocně manželské společenstvÍ čís. 2455.
a § 19 rozl,. zák. čís. 2469.
ro~,:,e~ené; ..daložka rebus sic stantibus; Slovenské přídavky čís. 2527.
sdlh-1I manzel společnou domácnast s jinou ženou čís. 2593.
p? dobu SP?E~ o, neplatnost ~anžels~ví; rozsah manželovy povinnasti;
narok na vyzlvne za dobu pred padanuTI žaloby čís., 2716.
razlaučené a §§ 91, 796 abč. zák. a § 19 rozl. zák.; drahatní přídavky
čís. 2896.
nežádala-Ii nezletilá manželka při dobrovalném rozvadu čís. 3241.
"
stanovené počátkem války při rozince manželství židovskéhO' čís. 3281.
VzaJemnost pohledávek viz z a poč ten í.
Vzájemný pojišťovaci spolek viz s p o I e k.
Vzdáni se odměny viz s m I a II v a s I uže b n í.
koncese viz k O' n ce s e.
Vzorek: koupě dle vzorku čís. 2303, 2320.
odchylka zboží od něha čís. 2512.

W-konto viz k a J1 t o - W.
Zabavené zbož! a dO' P r a važ e I e z nič n í viz tam ž e.
Zabaveni svršků: práva dlužníka čís. 3019.
věcí a správa viz správa.
Zabavitelnost nároku společenstva viz s pal e č e n s t v o.
Zábor bytu: zrušen-Ii, vyklizení na třetích osobách pořadem práva Cl s. 2154.
výpověď ohce dle §u 15 zák. čís. 592/19 jest mimosaudní výpovědí;
platí o ní § 903 obč. zák. čís. 2218.
nárok na náhradu škody proti obci a tornu, komu byl byt obcí přidělen
čís. 2762.
exekucí prati obci, by třetí osoba vyklidila byt; komu byl byt přikázán,
neni podnájemníkem čís. 2824.
P o řad p r á v a viz tam ž e (obec).
obec neručí za škodu čís. 3319.
dle zák. čís. 304/1921: pokud nelze se domáhati zvýšení náhrady,;
převzal-li správu zabírací úřad, nemůže se domáhati náhrady vlastník
v nesporném řízení čís. 2907.

dle válečných úkonů viz ú k o 11 y vál e Č 11 é.
majetku viz p o zem k o v á r e for m a.
Zadržovací právo a vyrovnání viz v y r o v n á 11 í.
nezaniká změnou vlastnictví k věcem čís. 2457.
kamisionáře viz k o m i s i o n á l~.
komisionáře zemské úřadovny pro krmiva proti úřadovně čís. 3152.
učinčnÍ nákladu na věc jejím držitelem čís. 3081.
Zahájená rozepře viz r o z e pře z ahá jen á.
Zahájeni jednání viz jed n á tl í s a II dní.
Zahrada viz z a j i š t ě n í půdy.
Zahradník: pokud provozuje obchody čís. 2889.
viz pří s I u š n o s t dle §u 49 čís. 6 j. n.
ZaChraňování při požáru viz ve r s i o in r e m.
Zájem právní viz žalob a II r Č o v a c i.
Zajeti a bydliště viz b y dli š t ě.
Zajištění erarlálnich pohledávek viz pro z a tím n í o pat ř e n í.
půdy drobným pachtýřům
(zákan ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb.
z. a n.).
stížnost odborného poradce St.. p. Ú. a těch} jichž nárok na příděl půdy
bvl zamítnut čís. 2142.
stížnast toho, kdo domáhá se přídělu púdy čís. 2341.
požadovací nárak přechází na dědice; manželka nemá přímého po-žadovacíha nároku, byl-Ii pozemek spachtován jejím zatím zemřelým
manželem čís. 2328.
v}'pověď pachtýři z. pozemku přiznaného do vlastnictví čís. 2738.
kdy požadovateI nabývá vlastnictví a užitků pozemků čís. 2944.
zpětvzetí přihlášky a podání nové po vydání novely čis. 166/21, Č í s~
3115.
§ 1 (2): požadovací nárok na rustikalní pozemky, tvořící součást deskového
statku čís. 2237.
§ 1 (5): domovní zahrádky nejsou zemědělskSrm pazen!kem, pachtýři trávy
z nich nepřísluší požadovací nárok; nárok na meze mezi pozemky čís.
2437.
§ 2 (1): předpakládá, že budovy, dvorky a zahrádky jsau příslušenstvím
toho souboru zemědělských pozemků, který jest pachtý.ř oprávněn pažadovati čís. 2356.
§ 3: nelze hleděti k pudě ponechané dle §u 2.9 v pachtu č· Í s. 3115.
§.5 (2): výměnou nabízený pazemek; stejná hodnota a svolení St. P. Ú.
k zcizení čís. 3210.
k pojmu st~jné hodnoty pozemku; pakud pachtýř nemúže tlvati na požadování púvodního pozemku čís. 3214.
§ 8: byly-li do vlastnictví přiznány meze, jež pachtýř neměl spachtovány,
i s asázeným na nich stromovím, jest stanoviti přejímací cenu stromú
dle cen nyní běžných čís. 2437.
§ 9: přejdou-li aba pozemky do rukou dľobnSrch pacht)'řú čís. 3020.
§ 10: jen služebnosti a reální břemena knihovně zapsaná či s. 3020.
§ 15: hospodářská s.oučást statku, platnost dohody vlastníka s požadovatelem; do-hadnutá přejimací cena čís. 2237.
§ 29: lze započísti zvýšení daní a jiných veřejný-ch dávek z pozemku čís.
2268.
Zajlšťovaci exekuce viz e x e k u c e.
převlastnění čís. 2433, 2461, 2855, 2886.
Zakázaná hra viz hra.
Zakladatelé společnosti s r. o. viz s pol e Č. n o s t s r. o.
Zakladatelská společnost viz společnost příležitostná.
Zákon: zpětná působnost čís. 2163, 2213, 2240, 2804, 3260.
Zákonné zástavní právo viz z á s t a'v n í p r á v o.
Záloha na znalečné viz z n a I e c.
splátka na kupní cenu Čl zápůjčka či s. 2923.
Záložna viz s p o leč e n s t v o.
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Zaměstnanec:

diskreditování

informačním

donisem

čís,

2195.

povinnost k náhradě škody viz 11 á h f'a d a š k o d ý.
exekuce na platy a v Ý s I II Ž 11 é viz tam ž e.
obchodní viz ob c hod 11 í tJ o moc II í k, z a m ě s t

11 a 11 e c.
obecní: pořad práva viz pořad práva (obec).
výhradná služba policejního strážníka čís. 2350.
plné zaměstnání školníka čís. 2513, 274l.
použití zákcna o osmihodinné době pracovní čís. 2741.
použití zákona čís. 478/1921 na spory dřívější čís. 2513.
l~ůta §uv ,25 zák. čís. 16/1920; v domáhání se služebních požitků dle
zamna CIS. 16/1920 není zahrnuto vymáhání služebních požitko. z dří
vější služební smlouvy čís. 2678.
jenž nepod~,l prohlášení dle zákona čís. sb. 16/1920 čís. 2925.
§ 25 zak. C1S. 16/1920 týká se iak prozatímních tak definitivních čís.
2953, 3287.
zák. čís. 16/1920 a obce statutární; opatření obce, by do roka byli
prozatímní zaměstnanci definitivními čís. 3196.
§ 25 zák. čís. 16/1920 na zřízence definitivní i prozatímní' v obecní
správě i podnicích; jednostra~né prohlášení; propuštění i p;ozatímního
znzence Jen na základě disciplinárního nálezu čís. 3287.
vyměřila-li mu obec omylem požitky dle zák. čís. 289/21 čís. 3237.
statkový: nároky jeho, byl-li bezdůvodně propuštěn čís. 3071.
zaopatřovací požitky (z á k o n čís. sb. 130/21) viz tam ž e.
státní: a slib státu čís. 2491, 3008.
a služební byt viz s m I o II v a II á j e m n í.
státniho obilního ústavu viz o b i I II í ÍI s t 'a v.
železničtú (stáhlí): 'pořad práva pro nároky na služební požitky čís. 2491,
3008.
následky nesložení slibu republice, výrok ministra lhostejno že složen
prozatímní slib čís. 2491.
I
I
ucházel-li se železniční úředník o místo v republice rakouské čís. 2491.
v}'pomocný; stačÍ, bylo-li propuštění oznámeno ústně čís. 2630.
povinnost k náhradě dráze, odcizil-li věci čís. 3048.
jenž utrpěl úraz příhodou v dopravě; řád úrazového zaopatření zaměstnanců čís. 3087.
Zaměstnavatel: ruč e ní z a š k o d u viz tam ž e.
Zamítnutí žaloby viz žalob a.
Zam1čeru vad viz spr á v a.
Zánik veřejné společnosti viz s pol e Č II o s t v e ř e j n á.
Zaopatření dítěte viz dít ě.
Zaopatřovací požitky (zákon ze dne 18. března 1921, čÍs. 130 sb. z. a n.):
.
nelze si srážeti drahotní přídavky pensistů čís. 2248.
trvalost poměru; služba v průmyslových závodech; není třeba přede
psaných studií; nárok vdov dle §t1 6 (2); nárok dCtchodního a hospodářského kontrolora; panství a větší panství; poskytnutí pense v určité
vÝši čís. 2326.
nárok vdovy; pojem nadlesního čÍ-s. 2447.
dávky z milosti musí býti poskytovány pravidelně čís. 2538.
»samostatný« lesní správce; doba zkušebního roku čís. 2539.
nebyl založen teprve nárok na požitky čís. 2567.
zařazení do určité skupiny, nárok tajemníka, ručení právních nástupců,
opomenutí ohlášky čís. 2572.
stal-li se zaměstnanec neschopným výdělku až po vystoupení ze služby
a dříve, než si našel novou službu čís. 2603.
přijetí nepatrného odbytného; není třeba, by služba byla nepřetržitou
čís. 2660.
nárok vdOVY, podřízený lesní, povinnost nástupců osoby k placení, povinné čís. 2690.
pohnutka propuštění zaměstnance, -jemuž přiznána' pense; potvrzení
berního úřadu o dani z příjmu; pokud není příjem 2 nájemného osobním příjmem čís. 2727.

ručení právního nástupce; dar z milosti čís. 2743.
lhostejno, že po odchodu zaměstnance do výslužby přešel velkostatek
do rukou nynějšího jeho majitele vnucenou dražbou čís. 2917.
zemřel-li zamčstnanec před tím, než zákon nabyl účinnosti; nárok pozůstalých, stačí, pobírány-li požitky fakticky čís. 2983.
byl-li vyplácen invalidní důchod pojišťovnou; povinný k placení zaopatřovacích požitků; propuštění ze služby, služba tl různých zaměst
navatelů čís. 3023.
byl-li zaměstnanec dán do výslužby před uplynutím 40leté služební
doby~ ale výslužné vyměřeno, jako by byl 40 let dosloužil čís. 3229.
nadlesní jednoho revíru a zároveň sprá7ee plťařství dvou revírů čís.
3229.
výhradnost služby na velkostatku čís. 3257.
nejde o t}'Ž spor, uplatňován-li původní nárok dle §u 1- b) pozdější dle
§u 1 aj zák. čís. 3292.
počátek )'požívánÍ« důchodu, llapotomní invalidita zaměstnance čís.
3292.
Zápis v rejstřík viz rej s tří k.
Zaplacení při exekuci viz V'l k o n II Ý o r g á n.
Započítání advokátní praxe viz a d vak á t.
_
daně z obratu viz daň z obr a t ll.
Započtení (kompensace) účinky čís. 2170.
proti žalobě člena dozorčí rady společnosti s r. o. za pravost jeho pohledávky v úpadku námitka věřitelů na náhradu škody čís. 2170.
náprava, nevyslovil-li se soud prvé stolice ve výroku rozsudečném, n)"brl
pouze v důvodech čís. 2362.
lhostejno, že se pohledávka po střetnutí promlčela čís. 2396.
uplatnění vzájemné pohledávky po vzniku exekučního titulu čís. 2483.
ve vyrovnání čís. 2483.
podmínky dle doby uplatnění, účinky zpět čís. 2780.
pokud lze ve směnečném SpOfU namítati nelikvidní vzájemné pohledávky
čís. 3156.
zahájenost rozepře; pokud nelze užiti §u 1416 obč. zák.; nezabavitelnost
služebních požitků čís. 2934.
před odevzdáním pozůstalosti nemůže dědic namítati svému- věřiteli pohledávku pozůstalosti čís. 3299.
Zapůjčení obili viz o b i I í.
Zápůjčka či splátka na kupní cenu čís. 2923.
_
vá leč 11 á p ů j č k a viz tam ž e.
Zápůrčí žaloba viz žaloba zápůrčí.
Zaručení se viz ruč e n í.
Záruční prohlášení viz o b c hod n í p.o 111 o C 11 í ~:
Zařizovací výlohy společnosti s r. o. VIZ s P o I e c 11 o s t s r. o.
Zásah ve vlastnictvi viz v J a s tni c tví.
Zasílatel: způsob zaslání, důkazní břemeno zasílatele a odesílatele čís. 2192.
_
I h ů t ač!. 386 ob c h. zák. viz tam ž e.
lze mu dáti příkaz, by předal zb~~í adresáh~.P?t1ze l?rot~ zapla~e.ní kupní
ceny, ručení jeho z nevykonání pnkazu, pO'llZll-h, mezlza.;:llatele ~ 1 s; ~28?
vzdání se nároku proti dráze na náhradu odvezennTI zbozl; uplatnovam nahradního nároku odesílatelem čís. 3335.
ZaslálÚ zboží: nebezpečí čís. 2456.
odchylka od ujednaného způsobu dopravy zasláním ve vagonu sběrném čís. 2510.
_
_
vytekla-li část za dopravy čís. 2559.
,
_
_
v ponechání si nelze spatřovati schválení způsobu zaslaní čís .. 3289,
Zasnoubení: komu přísluší nárok na odškodnění čís. 2140, 2160.
_
důvody odstoupení, pohlavní nemoc čís. 2160.
Zastaveru exekuce viz é x e k u c e.
_
prodejového řízení čís. 3352.
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Zástavní právo: a vyrovnací

řízení

počátek promlčecí lhůty čís.

viz v y r o v n á n í.

a poznámka pořadí viz p o zná m k a p o řad í.
simultanní viz dra ž b a.
souběh,

nabyté exekucí politickou a soudní,

pořadí při

rozvrhu

čís.

2786.
exekuční

požívá ochrany

veřejné

víry

veřejných

knih

čís.

2849,

nestačí

prohlášení dle §u 428 čís. 2948.
nelze se domáhati uznání na tom, kdo nabyl bezelstně věci, nevěda,
že jest stižena právem zástavním čís. 3127.
zřízení na movitostech; označení, zmizení značek čís. 3161.
složení na soudě, jsou-li neshody mezi věřitelem zástavním a nadzástavnÍm čís. 3175.

práva nadzástavního věřitele viz věř i tel II a d z á s t a v 11 í.
a odpůrčí nárok čís. 3350.
p o voz II í k o v o: nároky třetích osob při realisaci čís. 2183.
z á k o II n é na věcech vnesených; obtížnější dluh; nespadá sem úplata
za dodávání parní síly čís. 2172.
daní viz daň.
Zástupce: chudých a do'volání čís. 3042.
soudce nepotřebuje zvláštní plné moci, pokud nejde o zmatek čís. 4 §u 477
čís. 2959.
mís t n í viz o b c hod n í p o moc n í k.
právní viz advokát, notář, právní zástupce.
a postoupení mu útrat viz ú tra t y.
obecního podniku čís. 3043.
pro u r čit Ý o b vod viz ob c hod n í z á s tup c e.
Zastupitelná věc viz n á hra d a š k o d y.
Zastupování společnosti viz s pol e č n o s t.
hromadných osob čís. 3045.
Závada jazyková viz j a z y k stá t n í.
viz z mat e k dle §u 477 Cl s. 2 c. ř. s.
Zavazadlo viz d o p r a važ e I e z 11 i ční.
Závazek: pokud není neurčitým čís. 2378.
Závdavek: kdy lze žádati jeho vrácení čís. 2640.
vrácení jeho, změněné měnové poměry čís. 3219.
Zavedení dražebního řízeni viz dra ž b a.
Závěť viz pořízení poslednÍ.
Zaviněni viz náhrada škody.
Závod obchodní: ručení při přechodu, nebyla-li zm~na v rejstříku vyznačena čís.
2751.
.
Závodní podíl viz spol e č n os t s·r. o.
rada a pořad práva viz tamže (mzda).
Záznam zástavního práva: 1h ů t a viz tam ž e. .
Zbaveni svéprávnosti: neplatnost smlouvy; předpiS §u 865 obc. zak. o smlouvach
oboustranných; nemůže se státi členem společenstva s. r. neobm. bez svolení podpůrce a schválení soudu čís. 2335.
Zbraně' na Slovensku: zabavení jich a ručení státu čís. 3279.
Zcizeni dědictví viz p o z Ů s tal o s t.
Zdatnost (§ 1315 obč. zák.) viz r II Č e II í z a š k o d II (§ 1315 obč. zák:).
Zdědite1nos! bolestného čís. 2722, 2866.
'
Zdržné viz do p r a važ e I 'e z nič n í.
Zemědělský dělník viz smlouva kolektivní.
Zemská mince (§ 37 STIl. ř.) čís. 2151.
Zemský soud v Praze: projednávání případú ze Slovenska čís. 3279.
Zjišťování okolností viz Ů' k 9 I 11 o sti.
otcovství viz o tec.
Zkáza zboži viz spr á v a.
Zkouška odborná viz S: p r á v a.
Zkráceni přes polovici ceny: nelze se domáhati ~rušení smlouvy, nelze-li již obnoviti předešlý stav čís. 2312.
v

,

,

2813.

námitku dle §u 934 obč. zák. lze činiti teprve po úplném splnění
smlouvy čís. 2499.
věřitelů viz o d P ů r čín á r o lL
Zkušební rok viz z a o pat ř o v a cíp o ž. i t k y.
Zlaté koruny viz přeruše'ní sporu.
Zlé nakládání viz r o z vod.
Zlomyslné opuštění viz rozluka manželství.
Zmatečnost: žaloba viz tam ž e.
Zmatek: dle §u 477 čís. 2 c. ř. s.: sdělovány-li přísedícím výsledky přelíčení,
vedeného česky, jazykem německým, a porada konána německy čís.
2335.
projednán-li neprávem spor samosoudcem čís. 2203.
.- projednal-li o věci obchodní obyčejný senát čís. 3255.
dle §u 477 čís. 4 c. ř. s.: při zastoupení zástupcem chudých Cl s. 2959.
viz též ž a lob a pro z mat e č n o st.
není, sepsal-li námitky proti výpovědi protokolárně úředník soudní kanceláře čís.

2176.

dle §u 477 čís. 5 c. ř. s· viz žaloba pro zmate!čn'ost, obec.
dle §u 477 čís. 6 c. ř. s.: viz pořad práva (různé), výž'ivné,
och ran a n á j e m c ů.
dle §ll 477 čís. 9 c. ř. s.: pojem čís. 2335, 2362.
Zmenšeni ceny viz spr á v a.
Zmeškání: r o· z s ude k viz tam ž e.
Změna po měr ů (§ 936 obě. zák.) viz d o I o ž k are b II S s i c s t a n t i b u s.
s p o leč n é věc i dle §u 828 obč. zák. viz s pol e č e n s t v i.
f i r my, z á vod u viz f i Í' m a, z á vod.
ž a lob y: při žalobě ze· smlouvy spros;tředkovací.č í s. 2689.
není opraveno-li označení strany čís. 2825.
opírÁna-li původně o tvrzené ujednání a potom o předpis zákona, ujednání vylučující čís. 3040.
směřoval-li původilě ža10bní nárok proti akceptantu směnky a pak proti
němu jako avalistovi čís. 3128.
Zmocněnec- viz smlouva zm'ocnite'lská.
obchodní viz o b c hod II í z mOle n' ě II e C.I
Zmocněni alternativní ve smyslu §u 410 c. ř. s. čís. 3270.
Zmrzačení viz n á hr a d a šk od y.
Znalec: vyrozumění stran o posudku po skončení řízení dle §u 193 c. ř. s. čís. 2139.
proti usnesení, jímž nebylo vyhověno návrhu na snížení zálohy na znaJečné, není opravnéhO' prostředku čís. 2424.
v občanském řízení nelze' si vyžádati posudek lékařské fakulty, výpověď
znaleckého svědka a posudek znalecký čís: 3192.
Znalečné viz z n a I e c.
Znamenáni firmy viz f i r m' a.
Známka ochranná: ve firmě čís. 2636.
Známost (§ 269 c. ř. s.): strana nemusí známé okolnosti dokazovati, ale ovšem
zavčas přednésti čís.

2761.

Znetvoření viz náhrada š.kody.
Zohyzdění ženy čís. 3137.
Zpětná působnost (§ 5 obč. zák.): předpisů

-

-

nařízení

~

při ochraně nájemců Č

vydanýCh na

základě

práva formálního čís. 2163, 2240.
zákona čís. 337/20 čís. 2213.

í 's. 2804, 3260.

Zpětný prodej čís. 2486.
.
Zpětvzetí přihlášky viz zajištění půdy.
v Ý p o věd i ze zabraného majetku čís.
ž a: lob Y viz ž a I JO b a.
Zpráva informační viz 1 i s ~ i II a.

Způsobilost

-

-

ku sporu (státi na

soudě): lesl~ího společenstva č

německého železničního

veřejné

obchodní
2230, 2282.

2787.

eráru

společnosti

čís.

i s~ 2158.

2162, 2748.

pomíjí teprve výmazem z

rejstříku čís.

2206

2207
společenstva,

jež bylo zapsáno do rejstříku před skončením sporu
v prvé stolici čís. 2309,
nemá jí okresní hospodářská rada čís. 2429.
veřejné obchodní společnosti či s. 2639,
nemá společnost dle obč. zák.; řízení jest zmatečné čís. 2684.
osady v čechách čís. 2758.
bylo-li pravoplatně nižšími soudy rozhodnuto, nelze se dovolacímu
soudu zabývati otázkou tou čís. 3348.
horní podnik čís. 3256.
Zrušení: sp ol e č e II s tví viz s pol e č e n s tví.
s v.a t e b TI Í c h sml II v viz sml o II v a s vat e b TI í.
prozatímního opatření viz prozatímní opatření.
e x e k u c e viz e x e k II ce.
v e v y r o v TI á TI í viz v y r o v II á TI í.
s poJ e č n o s t i s r. 0.- viz s P o leč TI o s t s r. o.
projednání pozůsta1osti viz pozůstalost.
Zřízenec viz z a m ě s t TI a II e c.
Ztráta zboží za dopravy viz d o p r a važ e 1 e z nič n í.
na poště viz p o š t a.
závěti viz p o z Ů s tal o s t.
peněz viz pen í z e.
na kursu viz ,k u r s.
Zubní lékař viz man žeL
Zůstatek (saldo) čís. 296l.
Zvyklosti b u r s o v n í viz b u r s a.
při stavbě ohrady dle §u 858 obL zák. čís. 2729.
Zvýšení spr á v n í hop ř í :s p ě v k II banky č i s. 22~9.
pac h t o v n é h o viz ú p r a v a pac h t o v n c h o.
do p r a v n í c h s a z e b a prodlení dodate1e čís. 2774.
výr o b n Í cen y zboží viz ne m o Ž 11 o s t pln ě 11 í.
žaloba: změna žaloby viz tarnže.
jest ji zamítnouti, nikoliv odmítnouti, jde-li o smlouvu nájemní, nikoliv
služební, z níž žalováno čís. 2278.
o vyklizení najatého předmětu a výpověď čís. 2492.
určitost žalobního žádání, požadován-li více méně určitý peníz čís. 2498.
určitost žalobní žádosti o odtíženÍ žalobce v obchodních knihách čís. 2719.
petitorni nepřísluší pachtýři proti třetí osobě čís. 2516.
z náhrady škody viz n á hra d a š k od y.
j ci e-l i o' převzetí plnění čís. 2553.·
klid říz e n í a zpětvzetí; zpětvzetí a námitka zahájené rozepře Cl S. 2788.
n a z ľ u Š e II í s pol u v I a st nic t v.i viz' s P o leč e n s tví s ta t k ú.
hypotekární: poznámka viz tamže.
na vydání věcí: stačí na jednoho z více držitelů čís. 2580.
od P ů ľ čí: není podpúrnou v poměru k žalobě dle §u 1409 obč. zák. a
§ 187 1!I. dílčí nov. čís. 3047.
viz též o d p ů r čin á rok.
pro z mat e č n o s t: proti platebnímu rozkazu v řízení upomínacím není
vyloučena tím, že nebyl podán odpor čís. 2436.
nelze odpírati pravoplatnému rozhodnutí, jež strana nechala vejíti nedbalostí' v právní moc čís. 2984·.
dvě souhlasná usnesení za řízení čís. '3003.
,
u r č o v a c í: nebyla-Ii pohledávka, přihlášená k pozllstalosti, uznána, a
věřitel poukázán na pořad práva čís. 2345.
o odpůrčí nárok přípustna v úpadkovém řízení jen za podmín'ek §u .2~8
c. ř. s. čís. 2569.
že zatížení žalobce v obchodních knihách ,stalo se neprávem čÍs. 2719.
z konta W. čí SoJ 2749.
spojeno-li se žalobou na plnění zbytecné žádání určova~í čís. 2765.
poukázána-li strana na ni právoplatným soudním usnesemm čís. 3058.
byly-li již pravoplatně přisouzeny útraty čís. 2500.

zamítnuti záporné
čís.

určovací

žaloby a kladné

zjištěni

právního

poměru

3197.

právní zájem na zjištění odlučovacího práva v řízení úpadkovém
čís. 2975.
za řízení pozústalostního čí s. 3187,
a ochrana nájemců čís. 3249.
p II s o b n o str o z s II d k u viz r o z s u dek.
v I a s tni c k á (z domnělého vlastnictví): několik osob nemůže býti žalováno solidárně; podmínky nároku na zaplacení hodnoty za věc;
změna žaloby čís. 2446.
ohledně cenných' papíru na. majitele čís. 2720.
z á P u r č í: nelze nastupovati na jednotlivce, vydržena-li služebnost občany či s. 2293.
spolpvlastníka č r s. 2590.
kdy přísluší vlastníku čís. L870.
o z r u š'e n í ex e k u c e, že nebyla žaloba řádně doručena čís. 3162.
dle §u 35 ex. ř.: vzhledem k předpisům zákona o ochraně nájemců Č· í s.
2465.
a přikázání pohledávky k vybrání čís. 2174.
uplatňování vzájemné pohledávky čís.: 2483.
dlužno pokračovati, třebas exekuční návrh byl z důvodů formálních
zamítnut čís. 2718.
předpokládá, by v čase' vydání rozsudku soudu prvé stolice bylo exekuční řízení zavedeno čís. 2874.
důvod ke zrušení čís. 2884.
připustna i tehdy, zanikl-li vymáhaný nárok jen částečně čís. 3111.
dl.e §u 36 čís. 1 ex. ř.: odpadne-li v době mezi povolením exekuce a podáním žaloby uplynutím doby nedostatek splatnosti pohledávky či s.
2856.
dle §u 37 ex. ř .. hypotekárního věřitele, že movitosti, na něž se vede
samostatná exekuce, jsou příslušenstvím nemovitosti zavazené hypotekou čís. 2466.
pokud může podati vlastník, jenž nabyl včci později, než byly posti.
ženy exekučním právem zástavním čís. 247.8.
nabyl-Ii věci veřejný společník od společnosÍl a exekuce vedena proh
druhému společníku čís. 2478.
nepřísluší proti exekuci zabavením domnělého nároku dlužníka na vydání movité věci čís. 2775.
nemůže jí býti uplatňováno zajišťovací převlastnění čís. 2855.
spoluvlastníka ohledně celé zabavené nemovitosti čís. 3100.
dle §u 125 nes p. říz.: rozhodnutí o tom, kdo ji má podati, až po vým
slechu (vyzvání) dědicú čís. 3062.
dle §u 41 z á k. o s P o I. s r. o. viz s P o leč n o s t s r. o.
železniční pensista viz p e 11 s i sta.
úředník viz úředník železničnÍ.
žena: zohyzdění čís. 3137.
živnost radik:ovaná viz s m I o u v a 11 á j e m 11 í.
živnostenský podnik: pro pracovní smlouvu neplatí § 1158-1159 a) obč. zák.
čís. 2940.
soud: pří s I II Š 11 o s t viz tam ž e.
živnosbú daň viz daň.
živnostník samostatný: ruč e 11 í z a š k o d II viz ta 111 Ž e.
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2209
čís.

Seznam ustanovení zákonných, jež
byla v tomto svazku vyložena.
J.

Občanský

zákonník.

čís.

§ 2
§ 4
§5
§ 10
19
21
§ 26
§ 35
§ 37
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 91

§
§

§ 92
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

93
103
104
105
106
107
108
109
133
139
141
142

§ 143
§ 145
§ 149
§ 150
§ 154
§ 158
§ 159
§ 163
§ 166
§ 169
§17l
§ 178
§ 192
§ 232
§ 233

· 2386
· 2888
2163, 2213, 2216,
2240, 2804, 3260.
,2729
· 2944
· 2391
2158, 2288, 2429, 3045, 3194
· 2888
2496, 2888
· 2985
· 2630
, 2160
2140, 2160
2190, 2455, 2469, 2527, 2593,
2716, 2838, 2896, 3241, 3281.
2190, 2207, 2284,
2379, 2593, 2635,
2190, 2284
2297, 2977
· 229'1
2190, 3241
· 3241
· 2182
. . . . · 2527
2366, 2488, 2634, 2715
' 3281
· 2772
2377, 2772, 3225
2238, 2404, 2439,
3113, 3225, 3267, 3346
' 2220
· 2236
· 2391
· 2391
2358, 3107
· 2529
2529, 3009
2587, 2888, 2929
2545, 2959, 2963, 3141
· 2439
· 3001
· 3267
· 3305
· 3158
2335, 2520, 31i8, 3177

Čís.

§ 244
§ 248
§ 254
§ 259
§ 260
§ 271
§ 276
§ 281
§ 294
2471,
§ 295
§ 297
§ 297 a)
§ 305
§ 313
§ 321
§ 326
§ 328
§ 329
§ 330
§ 345.
§ 364
§ 364 a)
§ 364 c)
§ 365
§ 366
§ 367
§ 369
§ 370
§ 371
§ 372
§377
§ 378
§ 382
§ 386
§ 391
§ 418
§ 424
§ 425
§ 426
§ 427
.
2272,
§ 428
§ 429
§ 431
§ 436
§ 440
§ 443
§ 447

2799, 2808,
2799, 2808,
2799, 2850,

2199,

2723, 2870,

2446,

2489,
.
2432,
2433, 2461,

2200, 2335
· 3322
· 2643
· 2643
, 2643
· 3286
· 2520
· 2643
3263, 3333
· 2944
2850, 3333
3085, 3263
2351, 3057
· 2199
, 2849
·2944, 3228
· 2944
· 2944
· 2944·
· 2199
2871, 3102
,2723
· 2723
· 3233
· 2580
· 3127
2580, 3195
2720, 3195
2720, 3195
, 2446
· 2446
· 2446
· 3083
'. 3083
, 2351
· 3110
2917, 2944
· 2855
2833, 2855
2489, 2833
2489, 2948
· 2950
2245, 3208
· 3208
· 2580
· 2849
· 3019

§451
§ 452
§ 454
§ 455
§ 469
§ 471
§ 473
§ 484
§ 485
§ 492
§ 493
§ 505
§ 521
§ 523
§ 531
§ 532
§ 535
§ 547
§ 548
§ 549
§. 550
§ 553
§ 582
§ 585
§ 600
§ 608
§ 610
§.612
§.651
§ 655
§ 673
§ 677
§ 696
§ 704
§ 705
§ 706.
§ 714
§ 722
§ 726
'§ 775
§ 776
§. 780
§ 784
§ 785
§ 786
§ 796
§ 802
§81O
§ 8H

§812
§ 815
§ 820
§ 821
§ 823
§ 825
§ 828

·
2461, 2948,
·
·
·
2793, 3081, 3152,
·
2745,.
·
·

3161
3161
3018
3175
2987
3227
2745
3130
2745
2745

· 2745

· 2416
2184, 2239, 2416, 3084
2293, 2580, 2590, 2870
2722, 2836, 2866
· 2242
· 2242
2758, 2836, 2899, 3208,
3299, 3328
· 289~l
· 3025
· 3328
· 2242
· 2943
2582, 2598, 2622
· 3354
.3114
· 3114
· 3114
· 3114
2943, 3114
· 2943
· 2943
· 2215
2275, 3349
.3349
· 334·9
· 3126

· 2343
.2963
· 3329
, 2747
.2747
, 3009
· 2622
· 2474
· 2896
· 2899
2164, 2582, 3061
.2339
· 2339
· 2964
· 2339
2339, 296-1
· 3187
2158, 2352, 2564, 2619,
2815, 2988
2197, 2590, 2632, 2914,
3100

Ci\'i1n{ rozhodnuti

v.

čís.

§ 829
§ 830
§ 832
§ 833
§ 834
§ 835
§ 836
§ 837
§ 851
§ 858
§ 860
§ 861
§ 862
§ 863
§ 865
§ 866
§ 870
§ 878
§ 879

§ 879,
§ 881
§ 885
§ 889
§ 891
§ 896
§ 902
§ 903
§904
§ 905
§ 906
(} 907
§ 908
§ 909
§ 914

§
§
§
§

916
918
920
922

§ 923
§ 928
§ 932
§ 933

čís.

. . . · 2184
2188, 2321, 2387, 2818,
2942, 2960, 3208
. . . · 2818
2184, 2188, 2197, 2321,
2619, 2632, 2988,321R
2188, 2632, 3216
2188, 2632, 3216
· 2988
2300, 2619, 2988
· 2880
.2729
· 2420
· 2378
2232, 2847
2199, 2226, 2231, 2257,
2544, 2563, 3124
2200, 2335
2335, 2761
2148, 2336
2587, 2760, 3.\91
2138, 2193, 2222, 2223,
2323, 2386, 2390, 2402,
2408, 2413, 2456, 2467,
2548, 2594, 2654, 2679,
2694, 2760, 2887, 2895,
2952, 3067, 3080, 3118,
3149, 323o, 3295.
2259, 3118
4
2949, 3106
· 265:1
· 2244
· 3252
2271" 3022

· 2325
2218, 3030
3219, 3349
2410, 3039, 3186, 3219
2272, 2982
· 2982
2640, 3219
· 2640
2400, 2479, 2571, 2578,
2693, 2742, 2783, 279[,
2814, 3066, 3084, 3124,
3150, 3301
2411, 2.46J
2640; 3150
. . . . · 3188
2148, 2419, 2657; 2742',
3121, 3280
2148; 2742
2148, 2459, 3121
2148, 2434, 2467; 2546;
2620, 3104, 3121, 3l'35,
3307
3089, 310,\
139

2210

22IL
čís.

§.934
§ 935
§ 936
§ 938
§,943
§ 948
§.952
§957
§ 958
§'961
§ 962
§964
§967
§ 970
§970 a)
§ 974
§979
§983
§ 989
§ 1002
§ 1008.
§ 1009
§ 1012
§ lO14
§ÍiJ16
§, 1017
§ 1020
§10Z9
§1035
§j036
§ 104'1
§1042
§ 1043
§d047
§i1048
§J052
§, 1053
§1054
§,!O61
§ )062
§ 1063
§ 1066
§. 1071
§ 1072
§ 107!j
§ 1077
§ 1080
§1090

2312, 2499, 2813
,
,
,2390
2159, 2275, 2400, 2499,
2527, 2608, 2626, 2847,
2900,.3171,3173,3179,
2432, 2765
2432, 2489
, 2390
, 2390
2231, 2462, 2778
2508, 2778
2247, 2462, 2508, 2778
, 3311
2508, 2778, 3068
, 2508
2705, 2721, 2882
, 270"
3169, 3212
, 2563
2247, 2650, 2797, 2923;
31.51
, 3185
2364, 2419, 2691, 2778,
2937, 3155
, 2988
2206, 2227, 2988
2227, 2875
2364, 2418, 2691, 3155,
3238
,

,2250
2260, 2300, 2352, 2379,
2564, 3311
2206, 21l20, 3311
,2988
, 3230
,2508
, ,
,
,
,3028
2228; .2305, 2716,2963,
3225
, 2364
, 2728
,. 2459
.,2480, 2728, 3251
2411,.2616, 2765, 2768,
, 2805, 2886, 2923, 3049
, 2616
2352, 2723
2322, 2480
, 2317
,2728
, 2486
, 258)
,.2581
, 258'1
,3206
'zi72, '2400, 1431, 2441,
2571, 2626, 2776, 3088,
3169, 3179

čís.

Čís.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1091
1092
1094
1096
1098
1101
1103.
1105
1109

2502,
2441,
2441,
2304,

II II

1.l16
1116 a)
1120
1151

, § 1152

§
§
§
§

1153
1154
1154
j 155
§ 1156
§ 1157
§ 1158
§ 1159
§ 1159
§ 1159
§ 1164
§ .1165
§ 1166
§ 1167
§1168
§ 1170
§ 1170
§"1174

§
§
§
§
§
§
§

ff

1175
1177
1178
1198
1217
1220
1221
1227

§ I:m
§ ~.234
§ 1:235
§.1236
t:;-'~246

§ 1253
§1264
§ 1265
§ 1271
§1272 .
§ 1278
§ 1293

bl
,
b)

&)

b)

2675, 30gS
3088, 3179
3088, 3179
2516,.3069
,2710
. 2172
, 2502
, 2405
, 2531
, 2710
2181,2492
. 3260
2473, 2738, 2766, 3212·
2415, 2502, 2592, 2768',
2773, 3097, 3190
2145, 2275, 2286, 2301,
.2413,2415, 2418, 2419,
2548, 2618, 2689, 2872,
2933, 3049, 3097,3170,
3190
, 2773
2668, 2986
2625, 2698, 2955
2596, 2986, 3065, ,33-+1
: 2955
2652, 2994
2415, 2940
, 2940
2841,.2940
, 2841
2940, 2986, 3065
2998, 327~J

a)

,
,
,2712
2654, 2773, 3103
2801, 3227; .3276
,,3160
, 2147
,
,.2193
2158, 2684
, 2,622
.,2622
,3197
, 2608
2545, 3144,3283
,3283
22842545, 32S3
, 3241
,3243
,3243
, 24:12
.'2647
, 2428, 3241,
2196, 2896,3281
2402, 2427, 2650, 2692
2402, 2427, 2650, 2692
,2666
2570, 2700
;

-~

l

§ 1294

2195, 2215, 2317, 2578,
2762, 3344
2140, 2152, 2160, 2167,
§ 129"
2171, 2251, 2361, 231]4,
2398, 2528, 2681, 2694,
2710, 2822, 2844, 2871,
2996, 3048, 3052, 3136,
3138, 3174, 3188, 3207,
3224, 3308
2525, 2996
§ 1296
'
,
,
2149, 2167, 2346, 2444,
§ 1297
2445, 2524, 2557, 2652,
2740, 2913, 3024, 3069
§ 1299
2149, 2444, 2740
, 2195
§ 1300
§ 1302
2271, 2487
§ 1304
2149, 2346, 2357, 2444,
2445, 2607, 2652, 2740,
2882, 2913, 2922, 2924,
3069, 3322, 3344
2317, 2844, 2871, 3138,
§ 1305
3207
, 3322
§ 1308
' 2902
§ 1309
§ 1310
' 3322
2288, 2346, 2364, 2570,
§ 1311
2652, 2723, 2791, 3093,
3207
2175, 2391, 2721, 2737,
§ 1313 a)
2739, 3276
' 2721
§ 1314
'
'
,
2149, 2258, 2288, 23ij(),
§ 1315
2525, 2721, 2739, 2822,
2843, 3024
2705, 2721
§ 1316
' 3315
§1319
2179, 2214, 2924
§ 1320
§ 1321
.
. . . . 25G8
§ ]323 2454, 2473, 2484, 2568, 2599
2377, 2700, 2722, 2860,
§ 1325
2922, 2972, 3137, 3322
2972, 3137, 3189, 3322
§1326
2358, 2377, 2972, 3107,
§1327
3137
2253, 2412, 2750, 2885
§ 1328
2195, 2251,2412, 2750
§1330
2257, 2376, 2406, 2484,
§, 1333
2651, 2693, 2774, 2805,
3041, 3251, 3275
, 2257
§ 1334
§ 1336
2895, 2905
§ 1338
2450, 2737, 3091, 3319
§ 1346
2307, 2629, 2980
§: 1347
2307, 2629
§ 1357
2307, 2951, 3252

čís.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1358
1369
1374
1375
1380
1382
1389
1392
1393
1:l94
1396
1400

2228, 3022
, 3125
, 2962
, 2579
2579, 2587, 2666, 3281.
, 2190
3173, 3281
2792, 2876
, 2976
2305, 2876, 2976, 3021
2597, 2962
2368, 2543, 2937, 3044,
3238
§ 1401
, 2368
§ 1402
2368, 3044
, 2368
§ 1403
§ 1404
2442, 2485, 2553, 3006
2485, 3006
§ 1405
§ 1406
' 3006
' 2971
§ 1407
2485, 2971
§ 1408
2177, 2517, 2583, 2602,
§ 1409
2751, 3006, 3021, 3047, 3074
2136, 3044
§ 1412
2325, 2933, 3202
§ 1413
. 2559
§ 1415
§ 1416
' 2934
' 3022
§ 1422
'
,
,
2292, 2295, 2790, 2802,
§ 1425
2839, 3021, 3164, 3175,
3197, 3338
2172, 2680,3125
§ 1426
2193, 2376, 2610,
§ 1431
2681, 2913, 3230
' 2193
§ 1432
. 2193
§ 1435
' 2610
§ 1437
2170, 2362, 2396, 2483,
§1438
2780, 2934, 3156, 3299
,2483
§ 1442
2413, 3128
§ 1444
. . . . , 2987
§ 1446
2405, 2514, 2887, 2927,
§ 1447
2949, 3191, 3204, 3349
, 3223
§ 1452
, 2435
§ 1456
' 3228
§1463
,
" 3130
§ 1472
2199, 2704
§ 1477
§1487
' 2813
2271, 2607, 3082,
§ 1489
3245, 3270, 3278
§ 1493
, 2704
§ 1497
2306, .3261
2849,3223
§ 1500
139'

Z2i5

2114
Čís'.

§ 224
§ 226

čís.

5 .

§ 228
§ 232
§ 233
§ 235
§ 236
§ 237
§ 240
§ 250
§ 252
§ 258
§ 259
§ 261

.
.
.
2446,
2600,

2362,

· 2173
2194, 2498, 2719,
2720, 2825, 30.97
2276, 2345, 2500, 2569, .
2719, 2749, 2765, 2975,
3058, 3187, 3197, 3249
'"
2911, 2934
2788, 2911, 2934, 29!J2
2689, 2825, 3040, 3128
2760, 2825, 2936, 3037
. 2500, 2788
2285, 2911, 3292
· 3222
.3222
. . . . · 3222
2600, 2760, 2936, 3037
.
2914, 3133, 33:l4
2310, 2503, 2609, 3038
2490, 3027
· 3027
· 2271
2139, 2761
2286, 3192
2418, 2473, 3201, 3275
· 2909
2807, 3099
· 3181
2166, .2782,
· 2909
· 3182
· 2586

odst. 6
§ 266
§ 267
§ 268
§ 269
§272
§ 273
§ 277
§ 292
§ 303
§ 320
§ 321
čÍs.
§ 329
§ 343
· 2,595
§349
2424, 3182
§ 351
· 3192
§ 356
· 2424
§ 360
· 2139
§ 366
· 2424
§ 357
· 2424
§ 371
2166, 2490, 2782, 2909
§ 373
· 2782
§ 375
· 2595
§ 377'
· 2595
§ 380
· 2595
§381
· 3054
§ 384
· 2345
§ 391
2992, 3156
§ 393
2936, 2938, 3107
§ 395
3007, 3113
§ 396
2298, 2407, 2683, 2827, 3016
§405
2352, 2715, 2928
§ 406
2406, 3188
§ 408
· 2844
§ 409
2531, 2671, 2752, 3302
§41O
· 3270
§ .411
2285, 2373, 3197
§416
.3007
§ 417 čís. 3
· 2362

Cís.

tis.

§ 418
9 419
§ 423
§ 431
§ 448
§465
§ 471
§ 473
§ 474
§477

2234,

čís.

2

čÍs-o

2

čís.

4

čís.

5

čís.

6

čís.

9

§ 482
§496
§496 čís. 3
§ 498
§ 499
§ 500
§.501
§502
- odst. 2
- odst. 3
§ 503
-

-

čís.
čís.

čís.

2
3
4

2277,
2203, 2335,
2176,
2278, 2327,
2139,
2586,

2920,
2166, 2595,

· 3007
· 2970
2362, 2699
· 2957
2600, 3037
· 2936
2658, 3007
2277, 2686
· 2277
2604, 3255
2959, 2984
· 3330
2338," 288!)
2335, 2362
3007, 3159
· 2938
2370, 2396
3007, 3332
· 2590
· Z691
2600, 3037
.2938
3185, 3342
23S9, 2913,
2937, 3185
2686, 2782
· 2639
2199, 2237
.3007
· 2463
.. 2463
· 2590
.3117
· 2658
3J33, 3180
. · 3033
3133, 3180
2903, 3071
· 2624
2535, 3176
· 2424
2918, 3302

§504
§ 505
§ 507
§ .510
§ 511
§ 513
§514
3033,
§515
.
§ 519
2369, 2938, 3007,
Š~s. 1 ' , '
2277,
- ClS. 3-.
§ 520 .
§ 523
§ 524
2879,
§ 526
· 2452
2811, 3205, 3340
§ 527/2 .
§528
2243, 2266, 2699, 2914,
3003, 3133, 3213, 3292
§ 529
2984, 3102
čís. 2
2436, 2984, 3003
§ 530
· 2851
2785, 2946, 3220 .
- čís. 7
§ 532
'.
· 2785
§ 543
§ 544
·
. 3003
2904
§ 545
·
. 2904
§ 547
·
2904
§ 557
·
?-335

N
\

tís.

§

582
§ 583
§ 586
§595

2176, 2218, 2766,3139
.
.
. 2176
2218, 2766, 3139
2492, 3169
§5ťj8
2579, 2824, 3014
2531, 2752
§573
2626,2730
§ 575 odst. 1
.
.
.
. \·2551.
odst. 3 .
2146, 2267, 2344, 2644,
§ 577
2663, 2667, 2688, 2811,
3046, 3325, 332'(
· 2540
§ .581

§ 562
§564
§' 565
§. 567

V.

čís.

-

čis.

2 .

:3 .

číš,'-4

.
5 .
čís. 6 .
čís: ',8 •
číS:.

§ 598

Exekučniřád.
čís.

čís.
čl.
čl.
čl.

"

I

2832, 2852
.3064 I
čÍs. 5
· Z931
čís. II
· 2417
čís. 12
· 3211
· 2832.
čl. XIlI.'éís. 5
· 2832
čl. XXVII.
· 3064
§ t
2500,' 2mi5,
3302
čís. 1
· 2918
čÍs. 6
· 2497
čís. 12
2852, 2899
čís. 13
"čís. 18
· 2218
2406, '2807, 2856, 2899,
§ 7
3013,3016" 3032, 30M
.2728
§ 8.
· 2899
§ 9
".
· 2554
§ 14
· 2931
§ 15
· 2551
§ 16
· 2136
§ 25 odst. 2
· 2554
§ 27 odst. 2
· 2931
§ 28
zi74, '2455, 2483, 2718,
§ 35
2855, 2874, 2884, 3111
· 3152
§ 36
· 2855
~
čís. 1.
.
.
.
.
§ 37
2466, 2478, 2775, 2855, 3100
. 2560, 3060
§ 39 čís. 2 . .
čís. 8
. 30fi3
. 2554
§ 40
§ 42
.
. 3034
čís. 1
.
. 2597
_
§ 44
2623, 3258
47
2910, 3167
§ 55
.
. 3176
čÍs. 3
. 2333
_
§ 56
. 281)4
§ 63
. . 2671
§ 74
2440,2695
§ 78
,
. 2373
§ 79
.
2153, 2767
§88čk2
.2452
)II.

IV.
IX.

3000,

II

2540, 3327
.2540
. 25ó2'
2249, 3046
.2.249.
2249, 3046
.3070.
.2966
2562,29';6
· 22.49
.2552

§ 101
§ 135
§ 150
§ 151
§ 153
§ ·156
§163
§170Čís.5

§171
§.182
§ 183
§ 187 .
§ 200 čís. 3
§21O
§ 213
§ 216 čís. 2
§ 216 čís. 4
§ 220
§ 222
§223
§ 224
§ 227
§ 228
§229
§ 231
§ 237
§ 246
§ 249
§ 251 čís. 5
§ 252
§ 256
§ 258
§ 283
§ 285
§ 285
§ 294
§ 296
§ 305
§ 307
§ 308
§ 322
§330

· 2208
· 3090
· 2~53
; 2555
· 2376.
· 3312
· 2219
· 2653
· 2376
• 3291
· 2917
· 3291
· 3129
2333, 3017
· 2802
2830, 3146
· 3331
· 3090
2725, 3086
· 2376
· 3017
.2653
· 3017
· 3017
· 2802

· 2653
· 2471
· 3100
· 2850
2466, 2471, 2808
· 3019
· 2855
2440, 2802
· 3352
2440, 2471, 2786
· 2453
· 2969
· 2969
· 2802
2174, 3283
.3018
· 2212

Čís.

§
§
§
§
§
§

331
346
349
350
352
353

§354
§ 368.
§370
§371
§372

·
. 3100
2236, 2238
2824,3259
·
. 2452
2219, 3058
2236, 2238, 2553, 2702, 2824,
3029, 3272
2236, 2238, 2553, 2702, 2824
.
.
.
.
2756, 2878, 3164,
.
2695,
2381, 2662,

2349,
3316,
3164,
3157,

§
§
§
§
§
§

374
375
378
379
381
.
.
382 Ší,s. 6 .
CIS.

2674
3338
3316
3286

VI. Patent o

, 3164
· 2970
.
. 2252
. 2252, 2978
2252, 3078, 3247
.2337
· 2182
, 2263
· 3230
· 2999
· 2209
.2209
· 22t13

8 .

§ 387
§ 393
§394
§ 397
§ .398
§ 399

řízeni

nesporném.

čís.

§2Čís.5
čís.

§5

.2297
· .3187

7

· -2552
.
. .
. .
.2552
2142, 2143, 2211, 2339, 2341,
2945, 3057

§ 6
§9

§I1/2
§ 12/2
§14
§ 16
§17

§19
§ 23
§ 27
§ 75
§ 76
§ 97
§ 98
§ 104
§ 106
§ ll4

·
. 3318
. 2879, 2918
2243, 2614, '3057
2374, 3057
.
. 2851
2144, 2236, 2238
· 3098
· 3132
· 3062
· 3062
· 3187
· 3329
3187, 3329
· 3329
· 3059

čís.

§
§
§
§
.§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

122
125
126
127
128
137
138
139
'l45
170
171
177
178
179
180

.
. 2242
. . . 2598, 3052
2343, 2582, 2598, 2622,. 3052
. 2754
. 3062
. 3098
. 3098
. . . . 3098
2164, 2582, 3061, 3132
. 3165
.. 3165
. 2270
. 2270
. 3172
. 3172
§1~
.n31
§ 189
, 3158
§ 215
. 3205
§216
. 3205
§ 219
. 3231
. 2659
§ 269 a násl.
§ 277
. 2219

Vll. Ostatní zákony a
15. čís.

565 sb.

z. s. (dražební řád) ,
.. 2659
1789 září 18. čís. 577 sb. z, s. 2832,
2852
1790 leden 19. čís. 1094 sb. z. s. 2758
1792 únor 6. čís. 259 sb. z. s. . 2945
1806 říjen 24. čís. 789 sb. z. s. . 2832
1807 listopad 7. čís. 828 sb. z. s. 2945
1832 červenec 2. čís. 151 sb. z. p. 2245
1838 srpen 21. čís. 291 sb. z. s. 2931
1841

květen

4. čís. 531 sb. z. s.
(výživné rozved. manželky)
2428, 3241

čl.
čl.
čl.

40
41
43
čl. 44
čl. 82
čl. 83
čl. 85
čl. 86
čl. 91
čl. 92

j

. 2954
. 2954
.
. .2794
. 2794, 2916
2354, 2784, 2916
. 2916
. 2916
. 2916
. 2954
. 2550
čl..95.
.
.
.
.
,2930
únor 9. čís. 40 ř. zák. (poplatkový zákon)
§ 72 .
.
.
.
.
. 2228
prosinec 31. čís. ,80 ř. zák
na rok 1"851 (železniční dohoda se Saskem),
. 2162
1851 listopad 16. čÍs. 1 ř. zák. na
rok 1852 (prov'ozní řád železniční)

1852

1853

1854

nařízeni.

čís.

1786 červenec

čís.

Čís.

Čís.
květen 18. čL~. 538 sb, z. s. 2144
srpen 16. čís. 555 sb. z. s.

(státní

úředníci)

2491, 2585,
3008

září 24. čís. 69 sb. z. pol. . 2585
1844 září 26. čís. 837 sb. z. s . . ~351
1850 leden 25, čís. 25 ř. zák.
(směnečný řád)
čl. 4
čl.
čl.
čl.

17
24
37

. 2308, 3128
2995, 3011, 3112
· 2691
· 2954
· 2151

1856
1858
1860
1862
1864

§ 19 .
'.
. 2822
. 2319
§ 41 odst.;Z .
§ 99 .
. 2867
květen 27. čís. 117 ř. zák.
(trestnL zákon)
§5b6: . . . .
,2253
listopad 26, čís. 253 ř. zák. 2562
prosinec, 3. čís. 250 ř., zák.
(lesní zákon)
§24,
.2704
červenec 5. čís. 130 ř. iák.
§ I
2661, 2704.
§ 4
. 2704
§ 6
. 2661
§ 43
. 2704
květen 23. čís. 146 ř. zák.
(horní zákon)
§ 121
. 2471
§ 170
. 3093
§ 207
2417, 2560
§ 220 .
. 3093
§ 221 c)
. . . 3093
září 14. Č. 238 ř. zák. (koncesování drah)
§' 10 . 2215, 2570, 2822, 2867
prosinec 7. čís. 224 ř. zák.
(čeleď)
. .'
. 2344
červen 13., čís. 95 ř. zák. 2713
březen 15. _čÍs.-' 73 ř. zák.
(čeleď)
. . . . 2344
březen 5. čÍs; 18 ř. zák.
(obecní 'zřízení)
čl. XII.
. . . . . 2199
březen 15. čís. 4 z. zák. _pro
Moravu (obecní zřízení)
§ 29
2199, 3099
§ 40
. 2199
§ 41
2199, 3099

čís.

§ 45
·
§ 47
·
§ 52
·
§ 59
·
§ 63
·
§ 97
·
duben 16. čís. 7 z. zák. pro
čechy (obecní zřízení)
§ 25
..
.
§ 31
2676, 3043,
§ 32
.
.
3043,
§ 33
§ 3 7 .
§ 54
.
.
§ 55
2676,
§ 66
.,
§ 70
2435, 2661,
§ 97
2537, 3043,
§ 1 07
2758,
§ 108
. 2758,
§ lil
2537, 2758,
1865 listopad 29. čís. 127 ř. zák.
(cizozemské společnosti)

.

čl.
čl.
čl.
čl.

2199
2199
3099
3099
2261
3099
2758
3330
2738
3330
2450
2758
3043
2758
3223
3207
3330
3330
3330

2269
. 2201

I.

.

ll.

.

. 2201

IV. .

. 2911

Vll.
. 2836
1866 leden 30. čís. 28 ř. zák.
(polní pychl
§ 39 .
.
.
.
.
. 2646
červen 1. ČÍS. 49 z. zák. pro
čechy (honební zákon) .. 3232
1867 lístopad 15. čís. 134 ř. zák.
(spolkový zákon)
§ 3 písm. a). .
. 2713
§ 4 písm. g) .
.
. .' 2644
1868 květen 3. čís. 36 ř. zák. . 2351
červenec 6. čÍs. 96 ř. zák.
(advokátni řád)
§ I (2)
. 2294
§9
. . 2535
§ 19 .
.
.
. 2792, 2793
prosinec 25. čís. 1 ř. zák. na
rok 1869 (úpadkový řád)
§ 254.
.
.
.
.
. 2477
1869 únor 6. čís. 18 ř. zák..
. 2979
březen 5. čís. 27 ř. zák. (ručení železnic).
.
'. . 3087
§ I
2180, 2357, 2370, 2464,
2487, 2528, 2557, 2631,
2633, 2664, 2700, 2822,
2843, 2873, 3055, 3087,
3224, 3254, 3314
§ 2
2357, 2487, 2557, 2633,
3254
1870 duben 7. čÍs. 43 ř. zák. (ko,
aliční zákon)
§ 3
. 2717

. 2218

Čís.

srpen 28. čís. 70 z. zák. pro
čechy (vodní zákon)
§ 75
2612,
1871 červenec 25. čís. 76 ř. zák.
(notářský spis)
.§ I
2489,
čéťvenec 25:" čÍs. ,95 ř. 'z'ák:
(knihovní zákon)
§ J5
·
§20
·
§ .38 c)
"
§ 53 .
2989, 3002;
§ 56 ods!. 3
:
§59
,
§ 61
·
§ 63
·
§64
·
§73
,
§ 74
2384,
§126
·
§133
·
červenec 25. Čís. 96 f. :Úi{
§6'"
· · · · ..
1872 červen 19. čís. 88 ř. zák. .
i-':" červenec 12. čís. 112 ř. zák.
(syndikátní' zákon)
.
§ 15 .
...
1873 dúben 7. čÍs. 70 ř. zák.
(společenstva výrobní ti, hospodářská) ..
.
§ I
. 2161, 2605, 2858,
§ 3 čís. 3 ,
...
§ 4
3073,
§5
...
§ 8
2309, 2315, 2821;
§ 12
.
§ 18
.
§ 31
.
§ 32
.
§ 33
.
§ 40
.
§ 48
.
.
§ 51
§ 53
.
§ 56
.
§ 76
.
§ 81
.
§ 85 .
.
.
.
.
.
duben 27. čís. 67 ř. zák.
(upomínací řízení)
§ 2
.
,
'
dubén 29. čís. 58 ř. zák. .
květen -23. čÍs. 119 ř. zák.
(trestni řád)
§ 47 .
.
.
.
.:
§ 126 .
srpen 9. (vojenský služební
řád)
·
'_o

'.

3102
2608

•

3085
2769
2832
3266
3266
3018
2597
2597
3345
2769
3016
2430
2604

2245
2930

3245
2251)

3050
2821
3326
3050
3108.
3073
2857
2732
2732
2732
2233
3199
2753
2335
3199
3176
2753
3176

Čís.

1874 květen 7. čís. 50 ř. zák.
.
..
§ 31
květen 19. čís. 70 ř. zák.
§ 20
§ 22
:
prOS111ec 5. ·Čís. 92 z. ,ák:
pro čeChy
. § 2
:
§ 16
..:
prosinec 31. čís. 5 z. zál(
na rok 1875 pro Moravu
§§15, '16,31 .
.
1875 zák. čl. XXXVII. (obchodní
- z~koník.uherský),
'
§§ 282,322, 323, 352,
'.
únor 8. čís., 13 z. zák. pro

2713
3309
3309
3223
2384
2288
2805

§§ 12, 16,21 .

. 2384
12. čís. 76' z. zák. pr'ó
čechy (polní pych)
§ 44 .
. 2646
říjen 22. čís. 36 ř. zák. ,'ex
1876 (správní soud)
§17
.2497
1878 únor 18. čís. '3D Ť. zák. /(vy~
vlastnění)
,
". 3057
§ 4
§24 .
.: 3057
. 3057
§ 30
1885 březen 8. čís. 22 Ť. zák.
(živ_nostenský řád)
§ 81
'. 2318
. 2318
§ 99 b)
§ 100 .
. . 2318
§ lOl .
. 2318
§ 104 d l . 2318
1886 duben 10. čÍs. 46 z. zák. pro
čechy
...
. 2654
červen 21. čís. 54 z. zák. pro
říjen

čechy (Silniční _řád)

1887

červen

.
6.

§ 3
§ 7

.

.2711
. 2444
čís.

72

ř.

zák.

. 3278
..
. 3278
červen 17. čÍs. 81 ř. zák.'
(místní dráhy)
.
.
. 2319
prosinec 28. čÍs. 1 ř: zák.
na rok 1888 (úrazové poji.

štění dělnické)

2521
2828
2866
3192
3354

§ 1
§6
§ 11
§ 23
§ 29
§ 34
§ 45
§ 46

2152, 2214, 2397,
..
2152,
.
.
.
2152,
.
.
.
3087, 3?18;

§ 47

.
3087, 3143,
30. čís. 33 ř. zák.
(nemocenské pojištění)
§32
.
.
.
.
.
§ 41 ' . '
1889 leden 8. čís. 5 z. zák. (stavební řád pro čechy)
§ 31
.
§80 .
..
,
duben 1. čís. 52 ř. zak.
(statky střední velikosti)
§I . . . . . . .
červenec 28. čís'. 127 ř. zák,
§ 43 .
. .
'1890 březen 26. čís. 58 ř. zák.
1888

.

čechy

§2
§ 17

čís.

3323
3323
3143
3034
2152
3034
3143
3323

.

3323

březen

§ 2

3215
3215
2871
2871
2611
321 I

. . ..
. 2418
14. čís. 18'6 ř. zák. na
rok 1892 (mezinárodnC úmluva železniční)
čl. 12 .
.
. 3202
čl. 27 .
2162, 3202
či. 34..
..
. 2576
1892 březen -16"' čís. 64' ř. zák.
-"
(odškodn~nÍ -za odsouzení) 2421
1.893 prósineC 26. čís, 193 ř. zá~. 3143
1894 červenec,:ZO. čÍs. 168 ř. zák.
. čl. Vll. '.. . .
, . . 3087
1895 červen 25. čís, 100 ř. zák. 3233
1896 leden 10. čÍs. 89 ř. zák. na
rok 1897 (falšování potravin) . .
.
.
.
. 2320
březen 5. čís. 31 ř. zák.
. 2562
duben 27. čís. 130 ř. zák.
(obchody splátkové)
§I
.2317
§2
. . . 2272
srpen 18. (německý občaI').ský zákoník) . 2939
§§ 49, 54, 118, 164
§ 1717.
.
.
2888
říjen 25. čís. 220 ř. zák.
(přímé daně osobní)
,
§ 76 .
.
2830, 3146, 3353
listopad 27. čís. 217 ř. zák.
(organisační zákon)
§ 3 7 . 2819
§ 38
. 2819
§ 74
. 2255
§ 78
.
.
. 2143
§ 89
2342, :1089, 3298
§ 90 .
.
..
. 3042
listopad 27. čís. 218 ř. zák.
(živnostenské soudy)
§4 c) ,
.2994
§ 37
'.'
. 2124
prosinec 5. čÍs. 222 'ř. zák.
(novela k domovskému
právu)
§§1,2,3.
2189
říjen

Čis.

1897 leden ll. čÍs. 3 ř. zák. ,(pate]lty)
§5
. . . . . 2966
květen 5. čÍs. 112 ř. zák.
(jednací řád)
§22
2819
. § 44
;l550, 3340
. § 105
., 2255
.. ; 2255
§ 106
§ 1 6 1 , 2551
. : 2176
§ 319 čís. 2
. 2136
§ 333
§ 3 8 3 . 2551
. 2877
§ 409 , . . .. ' .'
červenec 25. čÍs. 175 ř. zák ..
(reální řád odhadní)
§ 2
. 3184
§ 12
, 3184
§ 16
. 3184
: 3184
§ 19
§ 28
: 3184
§ 30 . . : 3184
§ 31 odst. 2
'. 3273
. 2265
§ 33 .
.
,---- prosinec 9. čís. 283 ř. :zák:
(řízení

ve

věcech rl1an~el-

ských) .
.
§ 6
.
§ 8
.
§ 10
.
.
§ 15
.2187;
§ 16 .
.
.
. .'
.
prosinec 10. ČíSi 288 ř: 'iálc
1898 březen 9. čÍs. 41 ř. zák. (fi..:.
nanční ptOkutatura) -2898,
1902 červen'ec 12. ČíS.-147' ř. -zák.
(ručení dráhy)
2180;
1906 březen 6." 'Č{s''- 58 ř. -'zák'.
(společnosti s r. o.)
:
§ 2
2191, 2837,
§ 5
2600,
§ 6
.
§ 7
.
§ 15
,2201,
§ 16
,.
§ 25
.
§ 28
2468,
§ 33
.
§ 39
.
§ 41
2276,
§ 49
.
§ 50
.
§ 61
.
§ 75
.
§ 7 6 .
§ 84
.
§ 88
§ 92

2488
2400
2490
2831
2r87
2767
2945
2487
2269
3075
2930
2757
2201
2734
2736
2170
2591
2170
2734
2736
2734
2734
2978
2978
2978
2000
2990
2990

2221

2220
čís.

čís.

§93
§ 108
duben 3.

· 2990
· 2201
čís.

(šek)
§ 20 čÍs. 4

84 ř. zák.

. 2353

květen 26. čís. 218 ř. zák.

na rok 1910
. 3155
prosinec 16. čís. I ř. zák.
na rok 1907 (pensijní po-

-

jištění)

§ 75 (2)
§ 76 (4)

. 2921
. 2921

1907 srpen 16. čís. 199
(živnostenský řád)
§ 15
§ 19
§ 25
§ 55 odst. 2
§ !l9
§ 70
§72
§ 76
§77
§ 81
§'82 e)
§ 83
§ 99 b)
§ 100
§ 101
§ 104 a)
§ 125
§ 127

1908

ř.

zák.

·
'.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
'.
·
·
·
·

2167
2594
2167
2304
2613
2613
2940
2739
2940
2318
2739
3065
2318
2318
2318
2318
2905
2905

květen

29. čís. 116 ř. zák. 2152
srpen 7. čís. 68 z. zák. pro
čechy (posloupnost <;10 statků střední

velikosti)

§ I
§6
§8
§ 14

2164,2611
· 2265
2265, 2332
· 2611
srpen 9. čís. 162 ř. zák.
(automobily)
· 2863
§ I
2246, 2711
§ 2
· 3092
§ 3
· 2370
§ 6
· 2607
1909 listopad 11. Č. 172 ř. iák. *)
(dopravní řád železniční)
· 2547
§ 5
· 2655
§ 35
· 3265
§ 43
· 3255
*) Tarif železniční viz pod VIII.

(str. 2227).

Čís.

§ 52
§ 56
§ 57
§
§
§
§

58
59
60
61
~ 63
~ '64
§ 68
§ 70
§ 71
§ 73
§ 74
§ 76
§ 77
§ 80
§ 82
§ 83
§ 84

§ 86

§ 87
§ 88
§
§
§
§
§
§

90
93
94
95
9.1
98

§ 99
§ 100

. . '.
. 2883
2509, 2577, 2685, 3234
2577, 2685,
2703, 2781, 3234
2274, 2781, 3094, 3234
. 2638
2506, 3310
2509, 2655, 3094, 3122
2893, 2656
. 2655
3122, 3310
2506, 3122, 3202
2396, 3122, 3310
2448, 3265
. 2575
2448, 3244, 3265, 3310
. 3335
.3310
. 3335
. 3335
2324, 2382, 2426,
2526, 2547, 2748,
2883, 2938, 3094, 3264
'2302, 2526, 2575,
2638, 2748, 2812,
2883, 3026, 3053,
3094, 3109, 3222, 3284
. 3094
2406, 2542, 2566,
2576, 3005, 3244, 3261
. 2566
. 2974
2302, 2575
. 3005
2448, 2570, 3310, 3335
2401, 2448, 2460,
2494, .2566, 2974,
3244, 3261
2448, 2460,
2938, 2974, 3265
2401, 2501, 3202, 3244

1910 leden 16. čis. 20 ř. zák. (obchodní pomocníci)
§ I
2273, 2862, 2926
2592, 2926
§IO
§ 17
· 3341
§ 22
· 2165
§ 23
· 2862
2361, 2596, 3123
§ 27
čís. 2
· 2367
čís. 4
2165, 2367,
2816, 3004
2854, 3123
§ 29
§ 31
· 2367

§
§
§
§

34
36
39
41

,
.
2195,
.

duben 28, čís. 81

ř.

2835
2760
2835
2724

čís.

ř.

149

zák.

(místni dráhy)
. 2319
t9n zák. čl. I. (uherský civilní
soudní řád)
§ 33
2310, 2522
. 3279
1912 zák. čl. LXIII. § 7, 12.
červenec 5. čís. 128 ř. zák.
(branný zákE>n)
. 3354
červenec 5. čís. 130 ř. zák.
(vojenský trestní řád)
§ II
. 3354
červenec 26. čís. 4 z. zák.
pro Moravu na rok 1914
(honební zákon)
· 2515
§ 18
· 3232
§ 27
, 2280
§ 78
· 3232
§ 94
září 18. čís. 191 ř. zák.

§ 4
§9

.2708

§ 14
§ 17

,

.
. .'
. 3308
.
.
.
.
.
. 3308
prosinec 26. čís. 236 ř. zák .. 3178
1914 leden 13. čís. 9 ř. zák. (statkoví· úředníci)
§ 32
. 3071
červen 1. čís. 118 ř. zák.
(novela o úlevách soudů)
§§ 4, 5
. 2521
červen 5 čís. 138 ř. zák.
(pensijní pojištění zřízenců)
§ 33 .
.
.
.
.
. 2150
§ 36 .
. 2150
§ 64 .
.
.
.
.
. 2150
červenec 26. čís. 173 ř. zák. 2575
říjen 12. čís, 276 ř. zák.
(I. dílčí novela k obě. zák.)

§ 16

.

.

.

.

li

12

§ 13
§ 21
§ 23
§25
§ 28
§ 30
§ 31
§ 46
§ 47
§ 50
§ 51

čís.

I

~

čís.

2

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2338, 2573

říjen 22. čís. 291 ř. zák. . 3203
prosinec tO. čÍs. 337 ř. zák.,

I. Úpa d k o v Ý řád.
§ 1
3095, 3339
§ 2
2313, 2470, 2975
§ 3
. 3095
§6
.2327

81
84
87
100
102
111
119

124
163
174

·
2433, 2461;
2975,
2136,
2470, 2569,
,
·
·
2549,
·
2569,
2569,
2549, 2862,
·
·
·
2549,
·
·
·
2770,
·
·
·
·
·
2477,

II. V y r o v n a c í

. 2708

prosmec 21. čís. 235 ř. zák.

ť

§ 7
§IO
§ II

zák.

(automobily)
§ 22
. 2565
§ 45
2444, 2711, 2863, 2922
§ 46
. 2863
srpen 8,

čís.

§ 2
§ 3
§ 7
§ 8
§ 10

§ II
§ 12
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

17
18
19
20
23
24
31
33
38
39

44
46
47
48
49
50
51

3339
32G6
3352 '
2169
2975
3266
3339
3096
2862
3350
335G
3350
3096
2731
3096
3025
2862
2170
2731
2829
2910
2327
2975
3077
2731
3252
2868

řád;

2910, 3336
· 3036
. 2709
. .'
2649, 2706, 2810, 3297
2235, 2266, 2394, 2523,
2637, 2709, 2810, 2906,
2932, 2989, 3183, 3336
2383, 2826, 2958,
2973, 3147, 3148
2136, 2470, 2777,
2868, 2975, 3129
· 2621,
.3036
· 2483
· 2483
· 2810
(1)
· 2394
2649, 2777
· 2649
· 2910
2826; 2973
.
.
.
.
. 2826
2329,.2826, 2973, 3036
2533, 2629
· 2621
2235, 2477
2329, 3036
· 2329
čís. 2

2222
čís.

§52

2235, 2477
· 2235, 2481,
2696, 2861, 2958
, 3252
·
. 2235
2235, 2975, 3036
2523, 2706, 3183
· 2523, 2706
2477, 2861, 2868
. 3183

§ 53

§
§
§
§
§
§
§

54
55
56
60
61
63
69
III.

OdpůrčÍ řád.

. ..
.
.
§ 2 čís. 3.
2169. 3079,
čís. 4
. .
§ 8
.
§ 12
.
§ 20
.
1915 čís. 4070/1915 M. E. (vyrovnací řád. na Slovensku)
§ 16 . . . . . .
§ 18
.
§ 62
.
srpen 31. čís. 257 ř. zák.

3047
3290
3079
2169
2569
3090

3297
3304
3304
2932

(uITtoření)

§ 4
§ 8

.

.

září

.'3268
.
. 3317, 3318
278 ř. zák. (po-

15. čÍs.
platky)
§ 28 .
.
.
.
.
.
září" 15. čís. 280 ř. zák.
§ 1 čís. 2.
.
.
.
.
listopad 22. čís. 343 ř. zák.
(pojišfovací řád)
§ 43 .
.
.
.
.
.
prosinec 29. čís. 83 z. zák.
pro čechy (dávka z přírůstku hOdnoty) ')
2442,
§ 15'
.
§ 17
§ 24 .
příloha 2

1916

březen

19.

čís.

69

ř.

2385
2680
2363
2443
2171
2442
2442
2443

zák:

(lil. dílčí nov. k obč. zák.)
§ 33
2987,
§ 35 .
.
§ 37
.
§ 38
.
§ 150
.
§ 153
2940,
§'187.
.
.
.
.
.
červen 23. čís. 207 ř. zák.
(zbavení svéprávnosti)
§ 4
. .
.
srpen 21. čís. 268 ř. zák. .

3331
3331
2987
2987
2773
3287
3047
2335
2294

_*) Viz též .lg~O září 23. čís. 545 sb.
z.'."a n.

Čís.
září

22. čís. 317.ř. zák. (poštovní řád)
.
§ 81
'. 3155
§ 82
· 3155
§ 126
· 2759
§ 127
· 2759
.
. 2289
§ 219
.
~
prosinec 11. Čís._ 411 ř. zák.
§6
3105
1917 leden ll. čís. 15 ř. zák. . 2912
únor 24. čís. 18 z. zák. pro
Čechy.
. 3105
březen 24. čís. 131 ř. zák.
(válečná lichva)
§7
.2584
§ 20 (5) .
. 2222
duben 4. čís. 36 z. zák: pro
2912
čechy .
duben 12. čís. 164 ř. zák . . 2915
srpen 21, čís. 363 ř. zák.
čl. I.
. 2397
§ 5
. 2214
září 11. čís. 374 ř. zák. (pivovarská komise) .
. 2869
prosinec 23. čís. 501 ř. zák.
(pojišťovací řád)
2359, 2544,
2928
2941, 3300
§ 1
3076, 3300
§ 2
· 3327
§ 11
· 3320
§ 18
· 3306
§ 19
2894, 3306
§ 20
2941, 3320
§ 23
· 2941
§ 28
· 2565
§ 32
3327
§ 167 čÍs. 3
1918 březen 21. čís. 109 ř. zák.
(odškodnění za odsouzení) 24'21
březen 31. čís. 128 ř. ,.zák.
(prohlášení za mrtva).
. 2135
duben 11. čís. 137, ř. zák. . 2676
červen 3. čís. 192 ř. zák . . 3152
srpen 13. čís. 316 ř. zák. . 3178
listopad 2. čís. 3 sb. z. a n.
(správní soud)
. 2497
listopad 2. čís. 4· sb; z. a n.
(zemský soud v Praze) 2585,
2789, 3279
listopad 7. 'Ns. 26 sb. z._a
n. .
. 3105
prosinec 3. čís. 69 sb. z. a
n. .
. . 2676
prosinec 17. Č. 83 sb. z. a n.
(ochran,a nájemců)
. 2216
§ 2 (4)
· 2216
§ 6 (3)

čís.

prosinec 19. Č. 91 sb. z. a n.
(bsmihodinná doba pracovní)
§ 1 čís. 2 .
2741
§ 13
.
. ' 2413
prosinec 20. Č. 95 sb. z. a n. 3160
prosinec 30. č. 4 Sb. z. a n.
na rok 1919 .
2673
1919 leden 3. čís. 5 sb. z. a n.
(státní obilní ústav) .
. 2881
leden 9. čís. 14 sb. -z. a n.
(obchOdní pomocníci)
. 3341
leden ll. čís. 25 sb. z. a n. 3105
únor 6. ~ís. 57- sb. z. a n.
(převod pohledávek) 2227, 2247,
2287, 2541, 2543, 2563,
2588, 2589, 2749, 2764,
2961, 3293
~ únor 7. čís. 74' sb. z. a n.
(složení slibu)
. 2491, 3008
březen 4._ čís. 110- 'sb. z. a n.
.
(soupis majetku).
.
. 2206
březen 11. čís. 140 sb. 'z. a
ll, (poštovní spořitelna)
. 2937
březen ľ2. čís. 137 sb. -z. a
n..
'.
. 2915, 3067
březen 21. čís. 154 sb. z. a
n. (slože nf slibu). 2491, 3008
~
duben 1.- čís. 167 sb. z. a n. 2206,
2823, 2961, 3163
duben 10. čís. 185 sb. z. a
11. (soupis neknihovních pohledávek) .' .
.
.
. 22B3
duben 10. čís. 187 sb. z. a
n. (měna)
§ .6
. 2151, 2244, 2665, 2859,
2938, 2961, 3186, 3202,
3274,' 3277
duben 10. čÍs., 207 sb. z. 'a n.
(úrazové -Rojištění dělnické)
čl. ll. . ' .
.
.
.
. 2214
čl. XII. čis. 38
. 3087
čl. XVI. § 61 .
3087
čL.. XVII.
. 3087
duben 16. čís. 215 sb. z a
11: (záborový zákon)
' . 2186
. 3285
§ J
§ 7
. 2919
§ 8
. . 3060
§ 11
2474, 2769, 2787, 2891
§ 23
' . 2891
květen 12. č. 245 sb. z .. a n: 2222
kv:ěten 19. čís. 272 sb. z. a
l1i (úrazové pojištění dělnické).
.
.
.
.
. 3087
květen 22.' ČÍs. '320 sb: z. a
n. (rozluka manželství)

Čis.

§ 13

.
2207,
2355, 2827,
'd)
.
e)
.
g)
. . 2366, 2628,
h) 2365, 2796, 2845,
posl. odst. .
.
.

22Y!
2224
2968
2224
2224
3036
3347
2490
§ 14 c)
. 2796
§. 15
. 2291, 2991
§ 16
2449, 2669, 2803, 2834,
3351
2291, 2375, 2827
§ 17
§ 19
2469, 2896
§ 20
. 2746
§ 24
2746, 2991
§ 31
.
.
. 2669
květen 23. č. 271 sb. z. a n. 2259
květen 27. čís. 318 sb. z. a
n. (zajištění půdy drobným
pachtýřům)
2142, 2328, 2341,
2738
. 2237
§ 1 (2)
§ 1 (5)
2437
S 2 (1)
.2356
§3(1)
.3115
§ 5 (2)
3210, 3214
§ 8
. 2437
§ 9
. 3020
§ 10
. 3020
§ 15
. 2237
§ 17
2944
2944
§ 21
§ 22
29M
§ 23
2738
§ 25
2944
§ 26
2944
§ 29
'.
. 2268, 3115
květen 27. č. S54 sb. z. a;ll. 3080
, květen 28. č. 270 sb. z'. a n. 2222
červen 4. čís. 313 sb. z. a n.
_
(Hnanč. prokuratura) 2945, 3160
červen 10. Č.- 321 sb. z. a TI;'
§6
. . . . . . 2665
~ č,erven 11. Č. 332 sb. z. a- n~ 2907
červen 18. Č. 341 sb. z. a n. 2679
červen 27; Č, .354 sb. z. a n.
(obchOd obilím)
§ 2 '.
.
.
.
.
. 2193
červen- 27. Č. 362 sb. z. a n.
čl. I.
.
2355 2968
čl. U.. . . . 2291: 2669
'....:.... červen 28. čís. 217 sb: z. a
n. na rok 1921 (smlouva ve
Versailles)
čl. .281.
• 2162
červenec' 17 .čís. 421 sb'-_ z:
a n. (přenlěna obecního
statKU) .
2430, 2435
c)

2Í24

22Z5
čís.

červenec 23. čís. 440 sb. z.
_a n,.' (přerušení sporů s erárem)
2256, 2289, 2401, 2501,
3244, 3321
červenec 23. čís. 443' sb. z.
a n. (obecní zřízenci)
§8
. . 2225
srpen 26. čís. 488 sb. z. a
n. (soupis pohledávek)
2541
září 2. čís. 498 sb. z. a n.
'§ 2
.
2418
září 10. čís. 507 sb. z. a n.
na rok 1921 (smlouva v
Saint Germain)
3008
čl. 203
. 2583
čl. 205
2517, 2583, 3160
čl. 208
2517, 2583, 2998
říjen 14. čís. 555 sb. z. a n. 2550
říjen 17: čÍs. 568 sb. z. a n.
(lichevní zákon)
. 2674
§ 7
2323, 2467
2138, 2223, 2456,
§ II čís. 4
2952
§ 17 .
.
. 2222
říjen 24. čís, 570 sb. z. a n. 2679
říjen 30. čís. 592 sb. z. a n.
(zábor bytu) .
. 2154
§ 12 .
. 2762
§ 15
. 2218
§ 27
2762, 2824, 3091, 3319
listopad 28. čís. 644 sb. z.
a n. (cizí platidla) 2495, 2496,
2604
prosinec 9. Č. 651 sb. z. a n. 2294
prosinec ll. Č. 658 sb. z. a
n. (daň z obratu)
2518, 2697
prosinec 17. čís. 16 sb. z. a
. n. na rok 1920 (obecní zřízenci)
. 2678
. . 3196
§ 1
2350; 2513, 2741
§ 3
§ 10
. 3287
. . . . . 2221
§ 24
§ 25
2221, 2678, 2925, 2953,
3196, 3287
prosinec 19. čís. 660 sb. z.
a n. (příroČ!).
.
.
. 3282
1920 leden 17. čís. 7 z. zák. pro
čechy
. 2259
'leden' 23. čÍs. 54 sb. z. a n.
(hotely a pensionáty)·
2514,
2942
leden 30. čís. 76 sb. z. a n. 3209
leden 30. čís. 81 sb. z'. a n.
(příděluvý zákon)
§.20
. 2769
§ 61
. 3226

čís.

čís.
ler~':n

o

30. čís. 82 sb. z. a n.
(domovnici)
§§ 10, 15 .
2176
únor 5. čís. 89 sb. z. a n.
(pensijní pojištění)
§ 66 (1) bod 3
. 2921
únor 12. čís. 118 sb. z. a n.
§ 14
. 2679
§ 17
: 2679
§ 19
. 2679
únor 17. čís. 134 sb. z. a n.
§ 8
.
.
, 2753
únoc,19. čís. 135 sb. z. a n. 3285
Únor 25. čís. 144 sb. z. a n.
(závodní a revírní rady) 2330,
2625, 3031
únor 25. čís. 145 sb. z. a n.
(hornické rozhodčí soudy)
2330, 2625, 3031
únor 29. čís. 121 sb. z. a n.
(ústavní listina)
§ 53
. 2213
§ 54 . .
. ' 2213
§ 92 . 2737, 3253, 3279, 3342
únor 29. čís. 122 sb. z. a n.
(jazyk státní)
2877, 3296
březen ll. Č. 152 sb. z. a n. 3209
březen 18. Č. 187 sb. z. a·n. 2737
duben 7. čís. 212 sb. z. a n.
(obchod kožemi).
.
. 2408
duben 8. čís. 275 sb. z. a n.
(ochrana nájemců)
§2
. . 2465
§ 7
2465, 2579.
§ 8
2216
.
.
. 2689
§ 12
§ 14
2216, 2800, 2965
duben 8. čís. 329 sb. z. a .n.
(náhradový zákon)
§ 12
2143, 2163, 2186,2474,
2476, 2675, 2787, 2815,
2891, 2898, 3271
2143, 2240, 2476, 2759,
§ 18
2898, 3271
§18 a) .
.
. 2675, 2919
2143, 2186, 2422, 2474,
§ 20
2476, 2787, 3271
2186, 2675, 2919
§ 21
. 3142
§ 41
. 2771
§ 46
duben 9. čís. 260 sb. z. a n.
(obchod uhlím)
2386, 2438,
2505, 2947, 3174
duben 14. čís. 302 sb. z. a
n. (spořitelní regulativ)
§ 1
. 3123
§10
.2351

duben '15. čÍs. 314 sb. z. a
n. (exekuce na platy)
2417,
2828, 2934
duben 15. Č. 337 sb. z. a n. 2213
duben 20. Č. 259 sb. z. a n.
§ 8
.
. 2753
květen 4. čís. 321 sb. z. a n.
(cizozemské pojišťovny na
Hlučínsku)

§§ 6, 10 .
..
květen 18. č. 350 sb. z. a n.
červen 4. čís. 102 sb. z. a n.
na rok 1922 (smlouva v
Trianon)
čl. 232, 250
.
červen 24. Č. 395 sb. z. a n.
červen 25. čís. 404 sb. z. a
n. (přejímací ceny za obilí)
.
§ 8 (3)
červen 25. čís. 409 sb. z. a
n. (odklad exekuce vyklizením)
2373, 2425, 2687,
červen 25. čís. 415. sb. z. a
n. (obChod kožemi)
.
červenec 13. ČÍs. 434 sb. z.
a n.
2330, 2625,
červenec 27. čís. 524 sb. z.
a n. (drahotní přirážky pojišťoven)
.
.
srpen 14. čís. 483 sb. z. a n.
srpen 25. čís. 494 sb. z. a n.
(moučná dávka)
§ 6
září 3. čís. 516 sb. z. a n.
2584,
- ' září 3. čís. 544 sb. z. a n.
(pivovarská komise).
záři 13. čís. 532 sb. z. a n.
září 23. čÍs. 545 sb. z. a n.
(dávka z přírůstku hodnoty)*)
2242,
§ 13
§ 17
2243,
říjen 8. čís. 586 sb. z. a n.
(obnova pachtu, uprava
pachtovného)
§ 2
2314,
§ 3
.
.
2314,
§ 4
§ 6
říjen 23. čis. 581 sb. z. a n.
(obchod cukrem) .
.
říjen 30. čís. 595. sb. z. a n.
*) Viz též 1915 prosinec 29..
z. zák. pro Čechy.
Civilnl roinodnlttl v.

2817
2222

2186
2735
2202
2701
2408
3031
2213
3287
2601
2950
2869
2269
2243
2553
2848

3285
2268
2759
2314
2642
2915

čís.

83

Čis.

prosinec .22 .. Čís. 683 sb. z.
a n. (příspěvek k fondu umělých hnojiv)
§ 10 .
.
.
.
.
.
prosinec 22. čis. 686 sb. z.
a n. (ředitelství státního
dluhu)
....
prosinec 30. čís. 694 sb. z.
a n.
..,.
1921 leden 21. čís. 53 sb. z. a n.
3142,
unor 3. čís. 253 sb. z. a n.
(přerušení
soudnictví na
Hlučínsku)
.
.
.
.
Únor 18. čís. 78 sb. z. a n.
(advokátní tarif)
§ 3
....
březen 11. čis. 100 sb. z. a
n. (stavební ruch)
2493, 2798,
březen ll. Č. 108 sb. z. a n.
§ 14 čís. 3 .
.
březen 17. Č. 121 sb. z. a n.

26i.ll
2897
2735
334:'
3209
2418
2979
2919

(těžba dříví)

· 2819
· 2819
· 2819
březen 18. Č. 130 sb. z. a n.
(zaopatřovací požitky)
§ 1
2567, 2603, 2660, 2743,
2983, 3257, 3292
a) 2326, 2538, 2727, 3023,
§
3292
3023, '3292
§ 1 b)
§ 2
· 2326
2539
§ 3
2539, 3023, 3229
§ 4
2326, 2447, 2690, 2983
§ 6
.
. 2727
§ 9
2326, 2539, 2572, 3229
§ 10
2248, 2572, 2603, 2690,
§ II
2743, 3023, 3292
2572, 2690, 2743, 2917,
§ \2
3023
.2727
§ .13
tabcJa čís. 6
· 2539
tabda ČÍS. 7
· 2690
2326, 2447,
tabela čís. 8
2539
2326, 2539
tabela čís. 9
tabela čÍs. 10 2447, 3229
tabela čís. 11
· 2512
březen 23. čís. 109 sb. z. a
n. (ředitelstvÍ stát. dluhu)
§ 7 čís. II
2897
duben 1. čís. 161 sb. z. a n.
(zákon o ulevách soudů)

§ 1
§ 2
.§ 7

140

2226

2227
Čís.

čl.

IX.
2211
§ 2
. . . . . 2521
duben 1. čÍs. 166' sb. z. a n.
(novela k zákonu o zajištění půdy)
čl. III.
...
3115
duben 21. čís. 173 sb. z. a
n. (přerušení valutových
sporů)
.
.
.
.
. 3213
§ I
2250, 2316, 2372, 2393,
2755, 2809, 2859, 2892,
3033, 3221
§ 2
2250, 2316, 2372, 2393
§3
. . . . . 2497
květen 13. čís. 189 sb. z. a
n. (zaopatřovací požitky)
čl. I.
.
. .
. .
. 2538
2567, 3023
k §u I .
k §u 6 odst. I písm. a) 2326
k §11 9 .
' . 2127
k §11 !O .
. 2326
.
.
. 2572
k §u l l .
kv(~ten 13. čís. 203 sb. z. a
ll.
(dopravní řád že1ezniční)>!<)

červen 30. čís. 224 sb. z.
(hospodaření obilím)

a

n.

2441, 2518,. 2697
30. čís .. 252 sb. z. a
n. -(prohláše.nÍ za mrt\'a)
čl. V..
.
.
.
.
. 2155
červen 30. čís. 257 sb. z. a
n. (stížnostní právo finanční
prokuratl1ry)
2374, 3051
červen 30. čís. 260 sb. z.' a
n. (vyše daně obchodníka)
čl. l.
. . . . .... 2639
červenec 21. čís. 237 sb. z.
a n. (hospodaření obilím)' 2697
srpen 12~ Č. 289 sb. z. a n. 3237
srpen 12. Č. 299 sb. z. a n. 2248
stpefl 12. Č. 304 sb. z. a n.
(zábo, bUdOV)
§ 4 čís. 6 .
2907
§6
.2907
srpen 12. Č. 309 sb. z. a h. 2717
srpen 12. Č. 313 sb. z. a n.
(obnova pachtu)
2405, 2561
§ I
2392, 2574
§2
.2296
§.5. (2)
2380, 2403
§ 9
. 2574
§ 10
. 2574
srpen 12. čís. 321 sb. z. a n.
(dali z obratu) 2518, 2697, 3120
červen

ř.

") Viz I 909 listopad 11.
ZéÚC

čís.

172

čís.

srpen 12. ř ,s. 329 sb. z. a
n. (finančr" úprava obecní)
2537, 2758
srpen 12. čÍs. 354 sb. z. a n.
2517, 3130, 3160
říjen 26. čís. 383 sb. z. a n.
§4
. . . . . . 2625
listopad 17. čís. 8 sb. z. a n.
na rok 1922 .
. 2864, 3238
prosinec 21. čís. 472 sb. z.
. 2250
a n. (přerušení sporů)
prosinec 2L čís. 478 sb. z.
a n. (obecní zaměstnanci)
2513, 2741, 3237
prosinec 21. čís. 4R6 sb. z.
a n..
.
. . 2248
prosinec Zl. čís. 497 sb. z.
a n. . ,
.
. 2986, 3065
1922 leden 27. čís. 45 sb. z. a n.
(stavební ruch)
. 2493, 2979
leden 31. čís. 40 sb. z. a n.
(advokáti)
.
. ,
. 2294
únor 17., čís. 77 sb. z. a n.
(příděl půdy)
' . 2645
§7
.3343
§ 10
. 3343
§ 16
.
.
. 2645
duben 27. čís. 130 sb. Z. a
n. -(ochrana nájemců)
. 2337
§ I
2278, 2804, .3088
§2
. . 2465
§ 4
2278, 2671, 3088
§ 4 (5)
, . 2395
§ 5
.
. 2671
§ 7
2465, 2502, 3088
§ 20
2689, 3007
.
.
. 2502, 3088
§ 30 .
červen 30. čís. 207 sb. z. a
n. (soupis pohledávek). 2372,
2393, 2543, 2823, 3221
červenec 11. čÍs. 225 sb. -z.

a n.
§ 14

. 2824
13. čÍs. 213 sb. z.
a n. (obnova pachtu)
, 2405
čl. ll. .
. 2296
čl. IV.
2380, 2403
čl. V. .
2380, 2403
čl. VI.
2241, 2340, 2380,2403
červenec 13. čís. 215 sb. z,
a n. (zaopatřovací požitky)
§ 12 .
. 2572
červenec 13. čís. 220 sb. z.
a 11, (novela k náhradovému
zákonu)
2163, 2240
srpen 7. čís. 265 sb. z. a n.
(soupís pohledávek) 2372, 2393,
2543, 2823, 3221

listopad 3, Č, 318 sb. z. a n.
prosinec 20. čís. 394 sb. z.
a n.
§ 6
prosinec 22. čís. 377 sb. z.
a n. (přerušení valutovych
sporů)
2250, 2372,
1923 leden 25. čís, 35 sb. z. a n.
(stavební ruch)
.
únor 15. čís. 34 sb. z. a n.
duben 26. čis. 85 sb. z. a n.
(ochrana nájemců)
§ I
2804, 3249,

Čís.

2447

§ 6
. 3260
§7
.3303
§ 25
. 3249
duben' 26. čÍs, 86 sb. z. a n.
(odklad exekuce vyklize~

2744

ním)

§ I

2846, 2853, 2908, 3014,
3072, 3212, 3250, 3269
§3
. . . 2804
§ 6
2804, 2846, 2853
červen 8. CIS. 123, sb, z. a
n. (procesní novela)
. 2955
čl. ll.
. 3342
čl. IV.
. 2920

3033
2493
2744
3303

VIII. Jiné

předpiSY.

VS'nos (nař.) ministerstva fina,nci: 1919 srpen 3. čís. 58.579 .2283
ob c hod u: 1883 srpen I. čís. 24.932 (místní dráhy)
.·2319
1909 lijen 29. čis. 12/2 XXVI .
. 2167
spravedlnosti: 1858 červenec 17. čís. 13.726 .
.3098
1878 duben ll. čís. 3676
. 2384
1897 červenec 12. čís. 26 věstniku (návod pro výkonné
orgány)
· 2136
oddíl I. § 12
1909 únor 28, čis. 3 věstníku
§ 2 (4) .
. 2611
.,
2210, 2860
1914 červť~n_ 6. čÍs, 43 věstníku.
. 2283
1919 věstník čís. 12 str. 136 čís. 2 (sděleni)
. 2550
1919 duben 7. čis. 7119 (prvý květen) .
1921 červenec 19. čís. 25.787/20
. ..
. 2332
zásobování: 1919 leden ll. čís. 2503/1919 (hospodářské rady)
.
.
.
.
.
.
. 2429
1920 duben 27. čís. 35.470/11. 3985..
. . . 2408
žel e z nic: 1919 duben 3. čís. pres. 1892 příL čís. 15 věstníku.
.
. ..
. . . . . . . . 2491
1919 červen 6. čÍs.72 věstníku (řád úrazového zaopatření) 3087
T ar i f -ž e:I e ;cnli

Č,il

í.
čís,

čís.

.

červenec

čís.

· 2638
· 2781
· 2685
.2577
· 2673

Aa.
A 38
C
C lIl. 9

Služební pragmatika

M 14 bl
S 5.
S 5 a) .
S 5 b)

· 2685
· 2703
· 2703
.2703
· 2673

.

S 37 a)

zaměstnanců

státních drah.

čís.

§
§
§
§

2630
· 2630
· 2890
· 2630

83
94
100
115

Výnos

(nařízení) gen"
1918 lístopad 12.

ře

Cís.

§ 121
§ 136
§ 137

d i te1 sty í p oš t a te I e gr a fu:
3073

čís.

· 2630
2491, 2630, 3008
2491, 3008

· 2937
140*

22Z8
V'bjenský služební řád~
1888 červenec 2.

3354

.

Pro.klamace Národního výboru:
1918 řijen 29.
Stanovy (statut)
§ 92

města

2491, 3008

Olomouce:
2198

Stanovy Zemské banky v Praze

2259

Stanovy Pražské plod·inové bursy:
§ 46

2536

Bursovní podmínky pražské bur~y pro obchod bavlněnou
'p říz í:

§ ll' zvláštních
.
§ 47 d) všeobecných

3240
324')

Stanovy Rakousko-uherské banky:
čl.

XVI!.

čis.

20

Pe-nsijní pravidla
§§ 6, 17
Disciplinární
§ 9

pražské:
3123

řád Městské spořitelny

uliční

P.ražský
§ 20

3193
Městské spořitelny

pražské:

3123
řád:

2607

Pfedpisy pro dobytčí a ma"snou pokladnu města Prahy
Stanovy spolku čs. textilních průmyslníků.
S t a fl o v Y s pol e č e fl s t var a k o II S k Ý che II k r o var Ů
Stanovy společenstva československých cukrovarů
S t a fl o v Y úst ř e d II í h o s p o I k II čes k o s loven s k é h o p r ůmyslu cukrovarnického.

2613
2146
2667
2661'

3045

Stanovy svazu zaměstnavatelÍ't ve stavební živnosti. 2717
Směrnice

v

Č

pro úpravu poměrů
ech ách na r o k 1921

zemědělských

.

dělníků

2267, 2344, 2663, 3325

